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1670.
Febr., sidst i Maaneden blev Hofrullen, der var opsat 1. Jan.
1670 »uden Rangs Consideration«, indleveret i S. K. ved Lorentz
Tuxen, »hvorefter Reglementid er vorden forfattid, som angaar
d. 1. Maji anno 1670« ... -1)
20. April. Møde, sammenkaldt formodentlig ved mundlig
Ordre, hvor man behandlede Admiral Cort Adelers Krav paa
at opnaa det Privilegium paa Sejlads paa Island, som tidligere
var givet Jonas Trellund. 31. Juli 1662 havde Frederik III
tildelt denne Eneret paa at besejle en Fjerdedel af Island og
tilladt ham at optage andre Participanter. 3 Aar efter var
Trellund i Pengeforlegenhed; han henvendte sig (4. April 1665)
til Paulus Pelt og opnaaede 28. April et Laan hos Cort Adelers
Svigermoder (Susanne van Gansepoel) og Svoger (Arnold Pelt);
som Sikkerhed stillede han sit islandske Privilegium, der blev
overgivet til Cort Adeler. Da Trellunds Forhold stadig blev daarligere, og han ikke var i Stand til at betale, anlagde Familien
Pelt Sag imod ham, og skønt han i et Brev af 12. Marts 1669
bestemt nægtede at skylde Arnold Pelt noget og beklagede sig
over, at han ikke havde faaet Privilegiet tilbage, dømte dog
Højesteret 3. Aug. til Ugunst for ham. Derefter ansøgte Arnold
Pelt, der hele denne Tid opholdt sig paa Christianshavn for at faa
afgjort denne Sag, »hvoraf hele hans timelige Velfærd afhang«,
Kongen om, at Trellunds islandske Privilegium maatte blive over
draget til Cort Adeler, for at Familien Pelt derved kunde faa
l) Jvfr. A. D. Jørgensen, Griffenfeld I. 291, 484.
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nogen Erstatning for sine store Tab (40,000 Rdr.). Kongen tog
Hensyn til denne Klage og befalede (16. Okt.) J. Chr. Korbitz
at sørge for, at Trellund efterkom den Højesteretsdom, der var
overgaaet ham, men da der skulde foretages Exekution hos ham,
var han flygtet. 23. Okt. ansøgte Arnold Pelt da paany Kongen
om, at Privilegiet maatte blive givet Cort Adeler. Inden Jonas
Trellunds Flugt havde nemlig hans Broder Evert Trellund
8. Juni 1669 faaet Privilegiet, og hvis dette skulde gælde, vilde
Familien Pelt miste alt sit Tilgodehavende.
Efter Tronskiftet indgav Cort Adeler (18. April 1670) en ny
Ansøgning til Kongen (Nr. 146). Ved Sagens Behandling i S. K.
udtalte Flertallet sig for, at Privilegiet burde gives til Cort Ade
ler (Nr. 147). Henrik og Jørgen Bjelke indgav dog særskilte
Vota (Nr. 148 og 149). Derimod udtalte Chr. Skeel Jørgensen
(Nr. 150), Peter Reetz (Nr. 151) og Henrik Rantzau (Nr. 152)
sig nærmest i Retning af, at Trellund ikke havde haft Ret til
at overdrage Privilegiet til andre, og at Kongen følgelig kunde
give dette, til hvem han vilde. — Kongen fulgte Flertallets Ind
stilling og gav (26. Maj) Privilegiet til Cort Adeler. Datoen
blev senere af en ukendt Grund rettet til 26. Marts1).
146.

Ansøgning til Kongen fra Cort Adeler 18. April 1670.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge och Herre.
Eders kongl. May. erindrer sig allernaadigst, at Eders Mayts.
Her Fader høiloflig Ihuekommelse hafver forunt Sr. Jonnas Trel
lund dend fierde Part udi dend gandske islandske Handling och
hannem derpaa ser Privilegier allernaadigst meddelt, udi hvilke iblant
andet hannem tilladis, at hånd saa mange Participanter derudi til
sig maae indtage, som hannem behager och got befinder, och som
bemelte Trellund samme Handel med sine egne Midler ei kunde
fortsette, hafver hånd ansøegt min Kieristis Moeder Susanna von
Gandtzepøell och Svoger Arnold Peldt hannem dertil Penge at for0 Alle Aktslk. i S. K.’s Arkiv (Priv. for Jonas Trellund af 31. Juli 1662
tillige i S. R. 1662 Nr. 141, Priv. for Evert Trellund findes ikke i Regi
stranterne, Kongebrevet til Korbitz: S. T. 1669 Nr. 662). Cort AdelersPrivilegium: N. R. Nr. 46, jvfr. S. T. Nr. 267 (25. April). Jvfr. Bruun, Curt
S. Adelaer, 127 ff., 294—96.
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skyde, som de och imoed forbemelte kongelige Privilegiums Ofverlefvering udi deris Hender til Forsikring giort hafver, hvilket Privi
legium hånd med sin strenge Forskrifvelse derhoes hafver forskrefvit
dennem at beholde, indtil de for saadan deris hannem giorte Assistence och Forskud for Capital, Rendte och Interesse til dend sidste
Skilling skadisløes betalt blef. Nu er det aabenbar och klar for alle,
at Summen, som velbemelte min Kieristis Moeder, Svoger och Sterbhus, udi hvilket jeg er Medarfving, icke it tusinde Rixdaller, siuf
eller otte opløber, mens til 40,000 Rixdaller, som hånd efter seniste
afsagde Høieste Rettis Domb Sterbhusit skyldig blifver, som hånd
hverken hafver betalt eller siunis kand betaile, mens langt mere
endtvigt och ingensteds vil lade sig finde, hvilket foraarsager, at jeg
maae holde mig til forskrefne udi Pandt och Forsikring i Hende
lefverede Privilegier, formoedende allerunderdanigst, Eders kongl. May.
mig dervid kraftig skal maintinere och mig sin allernaadigste Confirmation derpaa meddele, at jeg af ingen udi saadan Handling skulle
blifve incommoderit eller besvergit, indtil forbemelte Gieid til Nøie
betalt er. da jeg vil vere ofverbødig saadanne Privilegia straxsen at
afstaae. Imidlertid forsikrer jeg Eders kongl. May. herhoes, at jeg
samme Handel til Landets Tarf bedre end Jonas Trellund skal fortsette. Dersom och nogle skulle findis, som forne Forsikring anderledis vilde udtyde, end dend simpel och i alle Maader oprigtig i sig
self er, ti Sandhed och Ret behøfver icke mange eller vitløftige
Farfvers Ofverstrygelse, da vil jeg forhobe, at Eders kongl. May.
allernaadigst self, ja enhver upassionerit, skal sige med mig, at jeg
er dend største Participant udi forne Handling, ja flux større end
Trellund, efterdi, hvis hånd hafver forsiufnet Landit med, hafver verit
voris Sterbhusis. Hafver hånd da, som hafde Magt at tage faae och
mange til sig udi denne hannem naadigst forunte Fierdepardt, sig
retirerit och usiunlig giort, och jeg Privilegierne retmessig hafver
udi mine Hender, da formoder jeg allerunderdanigst, Eders kongl.
May. mere bifalder min billig Begiering end Trellund och hans Broe
ders ufunderede och vrange Udtydninger. Jeg maae føie nogit af
hans Forskrifnings Slutning och derudi giorte Ed herhoes, som liuder
i Ordene saaledis »op onse Consientie ende eerlichen Naem sonder
de een de andere te abuysseren off te verleyden, soo waerlich als
Godt wil helpen«. Naar alt ofvenskrefne af Eders kongl. May. aller
naadigst blifver ofverveiet, och hvad for en stoer Skade jeg med
Sterbhusit lider, formoeder jeg en naadig Resolution, hvilken, om
1*
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Eders kongl. May. mig allemaadigst gifver, dog ei til Rentens Betalning kand andrage. Jeg derimoed med Goeds och Bioed forblifver
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste troe Tienner
Am. Caua. Curt Adelaer.
Hafniæ d. 18. Apr. anno 1670.

147.

Betænkning af S. K. 20. April 1670.

Orig. med Schumachers Haand i S. K.’s Arkiv.

I den Mening, at Admiral Adler billigen burde at være nærmest
til at niude Privilegierne paa Island, ere Rigsadmiral Hr. H. Bielcke,
Statholder Guldenlow, Statholder Ahlefeld, Vicecanceler Chr. Parsberg,
Generalkrigscommissarius O. Paavish, E. Kragh, C. Trolle, E. Pars
berg, Oberkammerherre Skinckel, P. Schumacher. Raadstuen den
20. April anno 1670.
H. Bielcke.
V. F. Guldenlew.
F. G. v. Allfelt v. Rixing.
Jørgen Bielcke mp.
Ch. Parsberg mp.
Otto Powisch mp.
E. Kragh mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
M. Schinkel.
P. Schumacher.

148.

Separatvotum af Henrik Bjelke 20. April 1670.
Orig. (egenhændig) i S. K.’s Arkiv.

Vel videndis, at Mayt. naadigste Intention [er] at vide, hvis bil
ligst siunis for at tage en naadig och retmessig Resolution, om Hr. Ad[miralj Gfeneral] Adelaer eller Evert Trælund bør nyde Fierdeparten af
den Handel paa Island, herpaa er min underdanigste Betenkende, at,
eftersom der ses i hin Beklagen, at Her Ad[miral] G[eneral] Adelaer
och hans Venner paa god Tro och Lofve hafve antaget til Forsikring
Mayt. naadigste Octroye til Sign. Jonas Trælund, och Her Admiral
Adelaer som Mayt. Undersotte nu boendes herpaa Christianshafn i
Hende hafver, at band och hans Venner saa stor Skade hafver lid
och merkelig er abusserit af ditto Trælund, billiger, om May. saa
naadigt behager, bør nyde Mayt. Benaading end Evert Trælund, som
vel viste, at ofvenbemelte Octroye var transporterit af hans Broder
Sig. Jonas Trælund til Forsikring for en anselig Somma Penge, hånd
Adelaer och hans Venner skyldig er blefven, och saalets erholt (!)
ved vrangvits Beretning erholt hafver Mayt. Bref paa den hans Bro
ders Handel udi Island.
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Tillige er mange vitterlig, at den salig Herre slig hans Abus
hafde remederit, om Gud hafde spart ham Lifvit. Actum Københafn
den 20. April.
H. Bielcke.

149.

Separatvotum af Jørgen Bjelke 20. April 1670.
Orig. (egenhændig) i S. K.’s Arkiv.

Mit underdanigste och uforgribeligste Betenkende om den Tvi
stighed imellem Hr. General Admiral Adeler och Evert Treion.
General Admiral paa sin Hustruis Moders, sine egene och Medarfvingers Vegne hafver tagit Forsikrings Bref paa, hvis Skyld och
Gieid Jonas Treion var skyldig, om deris Betalning at faae i Han
delen paa Island, och til ydermere Fastighed hafver Jonas Treion
lefveret fra sig til Hr. General Admiral hans original Privilegium.
Evert Treion, som vel bekient om forskrefne Contract och hans
Broders Forplicht, erlanger siden Kongl. Mayts. Bref derimod, at
drifve Handelen paa Island efter hans Broders Jonas Treions Privi
legier, uanset, at hans Broder hafde lefveret Privilegien in originali
fra sig hos sin Forplicht, som holt ham fra Handelen, och derfor
kunde ei afstaae sin Handel paa Island enten til sin Broder Efvert
Treion eller til nogen andeu.
Original Privilegien, som General Admiral har i Forsikring, mel
der, at Jonas Treion maa afstaae sin Handel til Kongl. Mayt. Undersaatter och Indvoner enten paa Christianshafn eller i Kiøbenhafn,
och General Admiral for sin Anpart i Fordringen hos Jonas Treion
er saavit interesserit, hvorfore siunis, at General Admirals Prætention
paa Handelen i Island er billiger end som Evert Treions Protestation derimod, efterdi hånd ved sin Beretning General Admiral uadvarit forhverfvede Kongl. Mayts Bref som Confirmation paa sin Bro
ders Benaading och Privilegie, hvilken hånd ei var mechtig och ei
derfore kunde enten fremvise eller lefvere fra sig, som hånd burde,
mindre drifve nogen Handel derefter; stillis underdanigst til Kongl.
Mayts. min allernaadigste Herris naadigste Decision, om General
Admiral Adeler icke maa nyde Handelen paa Island fremffor] Evert
Treion, indtil hånd blifver betalt och Originalprivilegien indfriet, eller
til videre naadigst Disposition. Datum Kiøbenhafn den 20. Aprilis
1670.
Jørgen Bielcke mp.

6
150.

1670.

Separatvotum af Chr. Skeel Jørgensen 21. April 1670.
Orig. (egenhændig) i S. K.’s Arkiv.

Stormechtigste, høiborne, allernaadigste Arfveherre och Konge.
Mit allerunderdanigste Betenkning och Votum udi den Sag imel
lem Her Admiral Cort Adeler paa den ene och Jonas Trellund paa
den anden Side angaaendis en Capital paa 40,000 Rixdlr., som en
Damme til Amsterdam ved Nafn Susanna Gantzpoll dito Jonas Trel
lund skal hafve forstrakt, hvorimod hånd til Her Admiral Cort Ade
ler paa hinders Vegne igien ved en Contract til Forsikring for dito
Summa Penge skal hafve engagerit och pantsat, hves Privelegier
hannem paa Islands Trafique och Handel af Eders kongl. Mayts. sal.
Her Fader høiloflig Ihuekommelse naadigst hafver veret forient och
bevilget, hvilke fornefnte Privelegier och Trafique och siden paanye
igien ved Jonas Trellunds Undergang hans Broder Evert Trellund af
Eders kongl. Mayt sal. Her Fader høiloflig Ihuekommelse under lige
Conditioner, som'hans Broder dennem for hannem nøt hafvde, naadigst
er vordet bevilget och tillat.
Daa siunes billigt, at Jonas Trellund burde at svare til die
aappebaarne och forstrakte Penge, och vel erachtes for die interesse
rede største Skade at vere, saa stort et Quantum och Summa Penge
at miste, mens at Jonas Trellund die kongelige Privelegier paa Is
lands Handel och Trafique, som hånd self ickun af kongl. Benaading
nøt och naadigst saa lenge bevilget vare, som hånd efterkom och
præsterede, hves hans Forskrifning hannem verobligerede och tilholt,
kunde til sin privat och egen Gieid och uden nogen ser kongl. Til
ladelse til andre engagere och pantsette, forstaar eller befinder
jeg icke.
Der beraabes vel paa, at udi Privilegierne findis, som til Jonas
Trellund ere udgifne, at die til andre maatte ofverdragis, mens jeg
finder derudi, at ifald sligt skie skulle, daa alleniste naadigst at
at vere tillat dennem at ofverdrage til Hans kongl. Mayt. egne Ind
byggere och Undersåtter paa Christianshafn eller udi Kiøbenhafn,
saa udviser dog Contracten, at die til en fremmede Damme af Am
sterdam er pantsatte och ofverdragne och saa lenge paa hinders
Vegne til Forsikring hos Her Admiral Cort Adeler skulle forblifve,
til hun blef betaid, som expresse siunes at stride imod Privilegierne.
Foruden dette hafver den sal. Herre høiloflig Ihuekommelse Eders
kongl. Mayt. sal. Her Fader, som forberørt, Jonas Trellunds Broder
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Ebert Trellund dito Privilegier siden och atter paanye igien naadigst
bevilget och consenterit. Formoeder allerunderdaanigste dette mit
ringe Votum och Betenkning udi Naade maa optagis, och Eders kongl.
Mayt. mig altid vil vorde och forblifve en naadig Herre och Konge.
Kiøbenhafn den 21. Aprilis 1670.
Eders kongl. Mayt. min allernaadigste Arfveherres och Kongis
allerunderdaanigste och plichtskiuldigste
Ch. Skiell Jørgensen.

151.

Separatvotum af Peter Reetz [April 1670].
Orig. (egenhændig) i S. K.’s Arkiv.

Mit allerunderdanigste Votum i dend Sag imellem Admiral Adler
oc Edvard Trellund er dette.
Eftersom jeg befinder, at det er Lov oc Ret ei gernes at pantsette noget, som mand self ei er Eiermand af, saa ser jeg icke, at
Jonas Trellund hafver haft nogen Ret til at pantsette det Privile
gium, som hannem af H. k. Mt. Friderico Tertio høiloflig Ihukom
melse paa tiufve Aars Tid allernaadigst vaar bevilgit oc forunt,
dernest da, omendskiønt Jonas Trellund udi det hannem allernaadigst
forunte Privilegio er bevilget de hannem bevilgede Hafner til andre
at ofverlade for at beseglis af dennem, saa staar der dog hoes, at
det skal verre til H. k. Mts. Undersaatter oc Indvaanere i Kiøben
hafn eller Christianshafn, hvorimod det befindis, at Jonas Trellund
icke hafver udi det Forsikringsbref, hånd udgifvit hafver, eller ret
tere at sige i dend Contract, hånd med Admiral Adlers Kierristis
Moder hafver oprettet, ofverladit nogen Hafn til Beseiling, mens
gifvit benæfnte Adelaers Kierristis Moder deri hans kongelige Privi
legier i Forsikring, hvilke kongelige Privilegier skulle leveris, som
oc sked er, i Admiral Adelaers Hænder. Skal nu dette udtydis om
en Ofverladelse, saa er det tvertimod det kongelige Jonas Trellund
gifne Privilegium. Skal det oc forstaais at verre it Pant, saa be
finder jeg icke, at it Privilegium eller Benaading, som er icke dends
Eiendom, der er benaadit dermed, mens dends, som Benaadingen
kommer fra, kand eller bør med Rette til nogen at pantsettis, ti
lovlig Pant kand tagis oc ved Domb erlangis til Eiendom imod dennis
Vilie, som det pantset hafver, mens Privilegium aldrig imod dend
privilegerendis Minde oc Tilstaaelse. Efter hvis før er meldet, kand
jeg ei skønne eller forstaa, at Admiral Adler formedelst fremviste
Forsikrings Bref kand hafve nogen Rettighed til at nyde det Privi-
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legium paa Island, som Jonas Trellunds Broder, nafnlig Everhard
Trellund, er siden af H. k. Mt. høiloflig Ihukommelse formedelst
Broderens Entvigelse allernaadigst forunt, mens om det skulde kunde
bevisis, at bem. Everhard Trellund sub- et obreptitie samme kongl.
Bevilling hafver erlangit, eller oc H. k. Mt. for andre Aarsagers
Skyld icke skulde for got anse at confirmere det, at det da depen
derer af H. k. Mt. allene at forunde det mange Participanter til
Kiøbenhafns menige Indvaaneris Beste efter derom indkomne allern.
Supplication, eller hvem H. k. Mt. allernaadigst got siunis.
P. Retz.

152.

Separatvotum af Henrik Rantzau [April 1670].
Orig. (egenhændig) i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Arvekonning och Herre.
I den Tvistighed imeUom Adeler och Trellond er min underdannigste Mening, at Trelont, som hafver spelled Pancordt (!), icke
kunde ofverdrage til nogen anden Hans kong. May. naadigst med
delte Privilegier och i Sønderlighed mod Privilegiernes Ord til en
Kvindisperson udi Hollan.
Formener derfor allerunderdanigst, at samme Privilegium er for
fallen til Hans kong. May., hvem Hans kong. May. det af kongelig
Naade vil forunde.
Eders kongl. May. allerunderdanigste Tiener.
Henrich Rantzow mp.

28.? April.1) Møde, formodentlig sammenkaldt ved mundlig
Ordre, for at behandle forskellige Spørgsmaal om Udlægget af
Ryttergaarde. Til at foretage dette Udlæg var der 23. April2)
bleven nedsat en Kommission, bestaaende af Erik Krag, Claus
Juel, Grev C. C. Holck, Chr. Skeel Jørgensen, Frederik Arenstorff,
Henrik Rantzau og Envold Parsberg m. fl. Da Kommissærerne var
uklare over forskellige Enkeltheder, stillede de 25. April en Fore
spørgsel 3) til Kongen, og denne Forespørgsel blev senest 28. April
behandlet i en Betænkning (Nr. 153) af S. K. I Henhold til
i) Dateret 23. April, hvilket efter det følgende maa være en Fejlskrift.
2) S. T. Nr. 262—63.
3) Orig. i S. K.’s Arkiv.
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den udgik 28. April Kongebrev1) til de ovennævnte og Anders
Sandberg ligesom forskellige andre Kongebrevex), hvorved Kom
missærernes Ønsker opfyldtes.
153.

Betænkning af S. K. 28. (?) April 1670.

Orig., Kone, med Peter Reetz’ Haand og Kopi i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Eftersom Eders kongl. May. hafver allernaadigst befalet os underskrefne at gifve voris allerunderdanigste Betenkende om efterfølgende
Commissarierne, som til Ryttergaarde at udlegge forordnede ere, deris
til Eders kongl. May. allerunderdanigste leverede Memorial oc Inter
rogatoriis, da er derom til videre Eders kongl. May. allernaadigste
Resolution denne voris allerunderdanigste Mening.
Allerunderdanigste Erklering.

1. Eractis i ald Underdanighed
fornøden, at tvende Officerer af
hver Compagnie, hvis Nomination
af Eders kongl. May. sielf depen
derer, blifve forordned sig hertil
i Beredskab at holde.

2—3. Disse tvende Commissariernis Begieringer befinde vi
allerunderdanigst i sig sielf bil
lige och gafnlige at vere.

0 S. T. Nr. 271—76.

Commissariernes allerunderda
nigste Memorial oc Interrogatoria,
1. Eftersom Hans kongl. May.
allernaad. Commission formelder,
at vi med de høie oc Oberofficerer
af Regimentet skulle Ambts Jordebøgerne for os tage, begieris aller
underdanigst, at de Officerer, som
med enhver af os skal følge, maa
anbefalis at vere med os udi Be
redskab.
2. At enhver Steds Jordbog
rigtig beregnit oc hver Gaard udi
Hartkorn anslagen maatte os lefveris fra Skatkammeret, oc om vi
deraf maa udlegge, hvis os best
siunis, dog med dend Reserve
efter Brefvits Formelding.
3. At os maatte iligemaader
medgifves rigtig Jordbog paa det
Canicke oc geistlig Gods, som
udleggis skal, oc at det ocsaa
udi Hartkorn maate anslaais.
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4. Dersom en Gaard paa 16
Tønder Korn befindes af dend
Bonitet at vere, at tvende Ryt
tere sig derpaa kunde nære, da
eragtis billigt, at bemelte Gaard
til tvende Ryttere vorder udlagt.
Hvad angaar, hvorledis forholdis
skal, naar en Gaard sig en Tønde
tu mere eller mindre bedrager
end otte Tønder Hartkorn, som er
den Qvantitet, enhver Rytter bør
at hafve, da dersom saadan en
Gaard er af dend Bonitet, at en
Rytter af de otte Tønder Hartkorn
vel kand lefve, siunis os tilbør
ligt, at Afgiften af de øfrige Tøn
der Hartkorn efter Landgildens
Proportion, som Gaarden gifver,
til en anden Rytter, som fattis
oc mindre end otte Tønder hafver,
blifver in natura gifvet. Mens
skulde nogen Gaard, som i saa
Maader beløber en Tønde Hart
korn, tu eller tre ofver otte, icke
vere god for sit Landgilde och fornøielig til Rytterens Underhold,
da saasom Eders kongl. Mayts.
Nytte, efter hvis i Commissariernis Instrux meldet er, derudi er
søgt, at en Rytter skal lade sig
nøie med en Gaard, som staar
for mindre end otte Tønder Hart
korn i Jordebogen, naar dend be
findes af dend Godhed at vere, at
hånd sig vel deraf kand nære,
saa siunis os derimod igien ocsaa
billigt oc fornøden, at naar en
Gaard tu eller tre Tønder ofver
otte sig beløber oc dog af dend

4. Om en Gaard, som er 16
Tdr. Hartkorn oc bedrager sig til
tvende Ryttere, maa udleggis til
tvende Ryttere, oc hvorledis for
holdis skal med en Tønde tu
mere eller mindre, som kand be
drage sig ofver otte Tønder.

1670.
Beskaffenhed befindes, at en Ryt
ter icke mindre til sin Underhold
end dend hele Gaard kunde hafve,
at da merbemelte øfrige tu eller
trei Tønder Hartkorn icke til no
gen Afgift skulde regnis, mens
Rytteren dend altsammen beholde,
hvilket best til Commissariernis
egen Dexteritet, naar de komme
paa Stæderne, kunde remitteris,
dog at herhos iagttagis, at Eders
kongl. May. derved i Rytternis
fulde Tal inted afgaar, oc at al
ting saaledis blifver maget, at det
Qvantum af Hartkorn, som til
Ryttergaardene af Eders kongl.
May. allernaadigst deputeret er,
kand dog til sin forordnede Brug
tilstreke.
5. Dette eractis fornøden oc
kand af Goneralkrigscommissario
Otto Powisch det snariste muligt
forfærdiges oc Commissarierne til
stilles.
6. Os siunis allerunderdanigst
best at vere, at Commissarierne
sig udi denne Punct forholde efter
deris Instructions klare Ord, som
saaledis lyde:
I hafve oc, førend nogen Udleg
eller Deling foretagis, Almuen udi
Ambted for eder at kalde oc for
nemme, om nogen findes, som
enten sielf vil ride for Rytter
eller oc vil holde en dyctig Karl
med tilbehørigHest och Mundering,
som det sig bør oc paa Munstringen kand passere, oc derfore nyde
sin Gaard paa otte Tønder Hart-
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5. At Officerernis Reglement
maatte os tilstilles, hvad enhver
Officerer udi Hartkorn skal tilleggis.

6. Om ald Almuen skal af
os kaldis eller flere end de, hvis
Gaarde som udleggis skal, saa oc
om andre af Almuen, hvis Gaarde
icke blifver udlagt oc sig til Ryt
ter præsenterer, maa da til Rytter
antagis oc derfore deris Gaarde
nyde, eller med andre omskifte,
som icke vil vere Rytter.

12
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kom fri for Landgielde, Egt oc
Arbeid, ald visse oc uvisse, item
for Feste, Udskrifning, Matriculskat oc Korncontribution oc ei at
vere Skrifveren eller Ridefogeden
undergifven. Findes da nogen,
som sig saadant ville paatage, da
hafver I med dennem strax at accordere oc sligt at antegne; gifver
sig ingen sielf an, da hafver I
med samme Udleg, som forbemelt
er, at fortfare.
7. Vi eracter icke for Eders
kongl. May. Beste tienligt, mens
snarere præjudicerligt. at en Bon
des Søn paa de Steder, hvor Bøn
derne Vornede ere, skulle for deris Fødested vorde fri, formedelst
de Ryttertienniste antage, oc vaar
hest, at denne Qvæstion, hvortil
Commissariernis Instrux ingen
egentlig Anledning gifver, ei blef
moveret, mens aldelis forbigaaet.
8. Intentionen af dette Ryt
teries Anordning oc Stiftelse be
finde vi allerunderdanigst at vere,
at enten Bunden sielf, hvis Gaard
udlagt vorder, skulle ride, om
hånd vil oc dyctig dertil er, eller
oc skaffe en dyctig Rytter oc
hannem underholde efter Instructionens Indhold.
9. Vi eracter allerunderdanigst
gafnligst, at Eders kongl. May.,
paa det Difficulteterne icke i Be
gyndelsen af dette Verk skulle
mangfoldiggiøris. at Eders kongl.
May.(!) reserverede sig Resolutionen
udi denne Casu til dend Tid, naar

7. Om Rytternis Børn skal vere
fri for Vornede udi Sielland, Laaland, Falster oc andre Steder, hvor
det brugeligt er.

8. Om nogen sig angifver at
vere Rytter, som icke er Boende,
hvorledis med hannem oc Bonden
skal handlis, om Bunden ei sielf
vil ride.

9. Hvorledis med Gaardernis
Restance skal forhandlis, naar
Rytteren dennem vil antage, oc
om Bunden, som skal vige, maa
vere fri for at flytte, hvor han
nem lyster, eller om hånd andre
Gaarder paa Godset skal antage.

1670.

dend forefalt, oc af Commissarierne
da blef allerunderdanigst aviseret.
10. Eractis billigt oc kand
let ske.

11. Naar Gaardene først ere
udlagde, da kunde de best efter
voris allerunderdanigste Tycke
Rytterne anvises af hvem, som
Eders kongl. May. dertil allernaadigst for got anser at beordre.
12. Siunis vel billigt, at Com
missarierne i denne vitløftige oc
raøisom Forretning blef tillagt
fri Underholding oc Fordringskab,
mens dependerer aliene af Eders
kongl. Mayts. egen allernaadigste
Villie oc Disposition, hvortil det
oc i allerstørste Underdanighed
henstillis.
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10. At Regiments Skrifveren
maatte os anvises oc befales os
at følge.
11. Om Gaardene skal de ge
worbene staaende Ryttere i voris
Ofverværelse anvises.

12. Eftersom denne os allernaadigst anbefalede Commission
siunis at vil vere vitløftig, ombedis paa det allerunderdanigste
Hans kongl. May. allernaadigste
Villie at vide, hvorledis med voris
Underholding oc Fordringskab skal
forholdis.

Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 23. April 1670.
Eders kongl. May. allerunderdanigste tropligtigste Tiennere.
Hansz Schack.
P. Retz.
H. Bielcke mp.
H. Wind mp.

19. Maj. Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved der til
sendes dette nogle Suppliker fra og vedrørende Trondhjems By
og Værkhus.

14. Juni. Kongebrev2), stilet til S. K., hvorved der til
sendes dette til Betænkning to Suppliker fra Borgemestre og
Raad i Odense og Slagelse paa deres egne og Borgerskabets Vegne,
hvori de ansøger om Forskaansel for resterende Kontribution.
18. Juli. Møde, formodentlig sammenkaldt ved mundlig
Ordre, hvori der behandledes Memorialer3) fra Steen Bille
(8. Juli 1670) og Henrik Rantzau, der begge var Medlemmer
af Kommissionen for Udlæg af Ryttergaarde, og en Ansøgning3)
fra Mogens Friis. Betænkning (Nr. 154).
D S. T. Nr. 305.
2) S. T. Nr. 388.
3) Sten Billes og Mogens Friis’s Breve findes i S. K.’s Arkiv.

14

1670.
154.

Betænkning af S. K. 18. Juli 1670.

Kone, med Peter Reetz* Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Efter E. k. Mts. allernaadigste Befaling hafve vi med aller
underdanigst Flid efterset dend os tilstillede Memorial, extraherit af
Hr. Sten Billis Bref, dat. Nyborgh dend 8. Juli 1670, derudi fornemmeligen bestaaende: først, at band deri tilkiendegifver, at udaf
tusinde Tønder Hartkorn, som af E. kongl. Mts. Skatkammer er gifven
Designation paa at skulde til Officerer oc Ryttergaarde udleggis i
Nyborrigh Ampt, ickon femb hundrede Tønder findis, som ere ved
Mact oc dertil tienlige; for det andit, at nogle høit skyldede Gaarde
paa 12, 14 oc 15 Tønder Hartkorn med ringe Aufl oc Fæmon
findis, som synis dog icke at kunde holde hver merre end en Ryt
ter; for det tredie, at udaf hundrede siuf oc fyrretiufve Tønder Hart
korn, som i Hindsgaufls oc Rugaards Lene ere af Skatkammerit
gifvit Designation paa til Ryttergaardis Udleg, ickon tredifve Tønder
dyetig findis; for det fierde, at udi det Gods, som Jens Lassen skulde
til Vederlag gifve for det, hånd igien til Mageskifte af E. k. Mt. i
Jylland hafver begærit, fatties hundrede oc tiufve Tønder Hartkorn;
for det femte, at udi tretusinde firehundrede oc fire Tønder Hartkorn,
som af Skatkammerit er gifven Designation paa til Ryttergaardis
Brug, fattis ungeferlig otte hundrede oc firresindstiufve Tønder; endeligen, at Oberst Bendix von Hatten har kiøbt en Gaard af en
Selfeierbunde formedelst Foring til sine Heste, hvilken, om dend skal
udleggis, blifver dend øde, oc at Ofve Madsen Dyre i lige Maade
hafver kiøbt tu halfve Selfeiergaarde, hvoraf han gifver aarligen
tredifve Rixdaler, hvilke Penge af Hr. Sten Bille giørris Forslag om
at kunde, om det E. k. Mt. saaledis behager, udleggis til en Offi
cerer. Oc er herom til E. k. Mts. allernaadigste videre Resolution
dette voris allerunderdanigste Betenkende. Udaf ofvenskrefne 1, 3, 4
oc 6 Poster befinde vi allerunderdanigst, at i Fyen skulde fattis til
de fire Compagnier, som E. kongl. Mt. hafver forordnit der at skulde
fordelis, ungefer tu tusinde Tønder Hartkorn. Hvad angaar det Gods,
som af "Jens Lassen skulde i Fyen udleggis imod Vederlag i Gods
udi Jylland, da befinde vi af de i Jylland af E. k. Mt. allernaadigst
forordnede Commissarier deris Relation, at saasom de samme Veder
lags Gods megit got, læt sky Idet oc bekvem til Ryttergaarde hafve
befundit, oc dennem aldelis intet derom er blefven notificerit, at Jens
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Lassen samme Gods skulde ti) Mageskifte nyde, saa hafve de det til
Ryttergaarde udlagt, formenende, at saafremt E. k. Mts. allernaadigste
Intention med Rytteriets Stiftelse oc Underhold skal hafve sin Frem
gang, da icke nogit deri vel at kunde forandris, hvorfore vi oc alting
i denne Post til E. k. Mts. egen allernaadigste Disposition allerunder
danigst henstille. Belangende det høiskyldit Gods, hvorom i dend
anden Post meldis, da synis os allerunderdanigst, at til Commissariernis Dexteritet henstillis kunde, disse Gaarde, saafremt de ei for
mange i Tal findis, at udlegge enten hver til en Ryttergaard eller
oc giørre Officerer Gaarde deraf saaledis, som de eracte hest til
E. k. Mts. Tieniste, oc som de befinde Gaardenis Bonitet at verre.
Angaaende dend Selfeiergaard, som Oberste von Hatten hafver, da
synis os best, at hannem tilbydis en Rytter deraf at holde, oc at de
tu halfve Ofve Madsen tilhørende Gaarde blefve i Hartkorn anslagen
oc derefter Ryttere deraf udaf Eiermanden holt, eller oc at de blefve
til Officerer udlagt. Eftersom oc Hr. Sten Bille i sin Skrifvelse til
Vice-Skatmesteren beretter, i Erfaring at verre kommen, at Borgerskabit i Nyborrig hafver kongelig Skøde til Eiendomb paa en stor
Del af Ladegaardens Aufling der sammesteds, oc at hånd oc hans
Medcommissarius Uggedagsgodsit derfor til 14 Ryttegaarde udlagt
hafve, saa synis os allerunderdanigst, at slig Forretning til E. k.
Mts. Tieniste oc allernaadigste Intentions fructbarlig Erlangelse sig
strecker, oc gaufnligt at verre, at dersom merre Ugedagsgods ved
Nyborrig Slot skulde verre tilofvers, det da til Ryttergaarde ud
lagt blef.
Om Mogens Frijsis allerunderdanigste Supplication, hvorudi hånd
begærer, at efterdi Commissarierne icke eracte det Gods, hånd ud
lagt hafver til Vederlag for Kalløe, bekvem til Ryttergaarde at verre,
fordi en Del deraf er ofver otte Tønder Hartkorn, ja til 9, 10, 11,
12, 13 oc 15 Tønder, en Del under, E. k. Mt. da vilde lade sig
behage Mageskiftet at ophæfve, paa det E. k. Mt. ei derved skulde
Skade tilføies, dog at hannem, for hvis i Lundenæs Ampt, i Hel
lerslef Hærrit, Synderlung oc Gerlef, Ondsild oc Hads Hærrit er
eller udleggis, maatte ske Vederleg af det Gods i Jylland, som ei
endnu udlagt er, enten i Draaby Sogn eller andensteds, hvor det
E. k. Mt. behager, er denne voris allerunderdanigste Mening, at
efterdi Mogens Frijs efter allerunderdanigst Ansøgning er en Gang
bevilgit Kalløe til Mageskifte, hånd oc derpaa Følgebref hafver forhværfvit, det da udi ald Billighed bestaar, at hånd til Vederlag derfor
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saadan Gods gi fver oc forskaffer, som til Rytter- eller OfficererGaarde tienligt oc bekvemt er.
Udi Hr. Hindrik Rantzows allerunderdanigste til E. k. Mt. addresserte Memorial, hvorom os oc er anbefalit voris allerunderdanigste
Betenkende Eders kongl. Mt. at tilstille, befinde vi alting efter dend
hannem gifne Commissions Anledning at verre rettit til E. k. Mts.
Tieniste, mens saasom vi af bem. Hr. Hindrik Rantzows Beretning
fornemmer, at hånd nogit Gods, som af E. kongl. Mts. høiloflige
Forfædre til Domkirkens Præst i Ribe er perpetuerit, til Ryttergaarde hafver udlagt, saa indstillis allerunderdanigst til E. k. Mts.
allernaadigste Behag, om bem. Domkirkis Præst til Vederlag kunde
gifvis nogit af dend Indkomst, som udi en af Hr. Hindrik Rantzow ofverleverit Riber Capitels Jordebog tilofvers findis oc icke
til Ryttergaarde er udlagt, dernest oc, om det behager E. k. Mt. at
lade efter bem. Hr. Hindrik Rantzows Forslag en Mand Jens Lavritsen beholde en Gaard i Koldinghus Ampt, Nebbe kaldit, skyldende
50 Tønder Hartkorn, som hånd af E. k. Mts. Her Fader høiloflig
Ihukommelse er benaadit med sin Lifstid, oc i Steden derfor udlegge
til Regimentits Stiftelse Nygaard, som skylder 46 Tønder oc 6 Skepper. [18. Juli]1).
Juli. Møde, formodentlig sammenkaldt ved mundlig Ordre,
hvori der behandledes en Skrivelse fra den svenske Gesandt, der
beklagede sig over Forordningen2) af 1. Aug. 1669 om den Ed,
som Fremmede, der ejede Jordegods i Danmark-Norge, skulde
aflægge. Betænkning (Nr. 155). Som Følge af denne udgik
26. Aug. Kongebrev3) til Peter Reetz, Holger Vind og Conrad
Hesse om at undersøge, hvem af disse Fremmede, der havde af
lagt Eden, og hvem ikke.
155.

Betænkning af S. K. Juli 1670.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge och Herre.
Efter Eders ko. Mayts allernaadigste Befalling hafver vi med
l) Saaledes dateret i en Paaskrift af Rasmus Rasmussen.
2) Forordn. 1643—70, 319 (Ss.).
s) S. T. Nr. 635. Som Indlæg Kone,
til en Erklæring fra Peter Reetz om det samme Spørgsmaal.
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allerunderdannigste Flid igiennemset oc ofverveiet, hvis dend svenske
Resident udi en sin for nogen Tid siden indgifne Memorial begærer,
deri bestaaende, at saasom Eders ko. Mayts. Her. Fader salig oc
høiloflig Ihukommelse hafver laded forleden Aar publicere it Placat,
hvilkit, i generale Terminis forfattet, tilholder alle Fremmede uden
Forskiæl, som Landgoeds her udi Eders ko. Mayts. Riger oc Lande
eie, inden Aar oc Dag sig at indstille oc deris Troskabs Æd at
giørre, saafrembt de samme deris Goeds ei ville hafve forbrut, samme
Placat da motte mere forklares, saa at de svenske Undersaatte kunde
beholde dend Frihed, som dennemb paa deris vel forhværfvede Eiendomb her i Landet tilkommer efter, hvis imellom begge høiloflige
Riger forafskedit er. Oc er herom til Eders ko. Mayts. allernaadigste
videre Resolution dette voris allerunderdannigste Betenkende. Vi be
finde vel, at Residenten icke hafver nogen Føie til at maintenerc
sin Proposition med, hvis hånd beretter imellom begge Cronerne
forafskedit at verre, eftersom Tractaterne inted melder om andet, end
at hvad Jordegoeds, som Ridderskabit ded danske oc norske i Sverrig
oc de Svenske i Danmark oc Norge hafve haft, for de da forefaldene
Feider oc i bemelte Feider paa en eller anden Side kand hafve
vaarit confisqverit, ded skulle dend rette Eiermand igien restitueris,
oc enhver ded efter Rigernis Loug, Statuter oc Prævilegier nyde,
hvilked icke til ded, som Eders ko. Mayts. Her Faders høiloflig Ihukommelsis udgangne Forordnings Mening oc Intention hafver sin
Henseende til, er applicabel.
Mens som vi ei kunde skiønne, at Eders ko. May. kand hafve
nogen Fordel af at staa paa, at de Svenske forbenæfnte Forordnings
stricte Bogstaf skulle efterkomme, och at, om ded skede, det da
ville komme Eders ko. Mayts. Undersaatter, som langt mere Jorde
goeds under svenske Jurisdiction hafve, end de Svenske hafver under
Eders ko. Mayts., oc som efter ald Apparentz formedelst Arf och
Svogerskab endnu mere vil faa, til største Skade oc Præjuditz, anseendis ded ville blifve ufeilbar, at mand paa dend svenske Side ville
reciproce forbinde di Danske, som Jordegoeds under svenske Juris
diction eie, enten tillige saadan Æd at præstere eller och deris Goeds
forbrut at hafve, saa indstillis til Eders ko. May. i allerstørste Underdannighed, om ded kand verre Eders ko. Mayts. allernaadigste Be
hag at lade ded forblifve med denne Æds Præstation, saavit de
Svenske angaar, saasom hidindtil oc for Forordningens Publication
2
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hafver vaarit brugeligt. Actum Raadstuen for Kiøbenhaufns Slot
d. — Julii 1670.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och troepligtigste Tiennere.
Hansz Schack.
P. Retz.
H. Bielcke.
Christoph Parsberg mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
12.—14. Sept. 12. Sept. Møde, sammenkaldt ved Konge
brev1) af 19. Aug., stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til
at behandle en 30. Juli forfattet Memorial2) paa 11 Punkter,
der var indgivet fra Staden Lübecks Gesandter, Borgmester,
Dr. jur. Brawer, og Raadsherreme Hugo Schockman og Johan
Siricius, paa deres Principalers Vegne og 5. Sept. indleveret i
S. K. Samtidig skulde S. K. lade Embedsmændene i det tyske
Kancelli opsætte de Klagepunkter, som Kongen eller nogle af
hans Undersaatter kunde have imod Lübeckerne, og hurtigst
muligt afgive Betænkning. Til Stede ved Mødet var Hans Schack,
Peter Reetz, Henrik Bjelke, Frederik Ahlefeld, Henrik Rantzau,
Axel Urup, Jørgen Bjelke, Chr. Parsberg, Otto Powisch, Holger
Vind, Morten Skinkel, Peter Schumacher, Peter Bülche og Conrad
Bierman. Votering (Nr. 156), der især drejede sig om de Klage
punkter, man havde overfor Lübeck, nemlig om Retten over
Trave og nogle Landsbyer paa Grænsen af Holsten og Lübeck.
14. Sept. nyt Møde om samme Sag. Til Stede var de
samme undtagen Hans Schack, Morten Skinkel og Peter Schu
macher, medens Corfitz Trolle var kommen til. Man behand
lede her Lübeckemes Memorial. Votering (Nr. 157). I Hen
hold til de to nævnte Voteringer afgaves Betænkning (Nr. 158).
Jvfr. 22. Sept. og 1. Okt.
156.

Votering i S. K. 12. Sept. 1670.
P.n Bl. 1.

Feldtherren’. At mand billigen burde Hans kongl. Mayt. 1) om
Travens Strøm, 2) om de omtvistede Byer oc de andre Gravamina
imod de Lybske reservere, oc at mand de Lybskes Memorial postvis
skulde igiennemse oc deraf H. k. M. giøre allerund. Relation.
’) S. T. Nr. 619.
2) Findes som Indlæg til Reskript til Skatkammerkoll. 15. Okt. 1670
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Cantzeleren: At mand billigen skulde reservere H. k. M. disse
omtvistede Poster, dog at mand imidlertid kunde igiennemse oc af
handle de omtvistede Poster anl. deris Privilegier oc dem saavit be
vilge, nemblig at det H. k. M. oc begge Riger kunde vere gafnlig.
Rigens Admiral: Efterdi denne Sag var af stor Iinportantz,
skulde der deputeris nogle, som de Lybskes Memorial først kunde
igiennemse oc deraf giøre videre Relation til H. k. M. allernaad.
videre Resolution, oc siden ocsaa examinere H. k. M. imod dem hafvende Gravamina.
Statholder Gref Alefeld: At mand til H. k. M. allernaad.
videre Ratification saadan Temperament skulde treffe, nemblig, at
H. k. M. blef udi Possession af Jure territoriali ofver Traf-strømmen
oc de stridige Landsbyer, oc dersom samme Possession fandtis inter
mitteret, at da dend paa nye igien blef taget. Dernest, at Lis
suspenderedis, oc alt videre Contravention imod H. k. M. Rettighed
cesserede, saa lenge mindelig Afhandling forsøgis kunde til H. k. M.
Contentement, oc at de Lybskes Privilegier blefve confirmerede, dog
med dend Clausula, indtil H. k. M. det anderledis forordnede.
Dette tiltrædes af Axel Urup, J, Bjelke, Chr. Parsberg, O. Powisch, H. Vind (tilf.: .. . oc at deris Privilegier denne Clausula blef
annecteret, indtil H. k. M. videre Anordning), Peter Schumacher og
Peter Bulche.
Hr. Hendrich Rantzauw: Hvad H. k. M. Gravamina imod de
Lybske angaar, er hånd fuldkommen udi Hr. Statholder Gref Alefelds
Mening; hvad deris Privilegier angaar, burde de icke billigen at
hafve saa store Friheder som Undersaatterne her i disse Riger, dog
skulde mand deris Begiering igiennemse.
M. Schinckel: Hvad H. k. M. Gravamina angaar, er hånd
ocsaa udi Hr. Statholder Gref Alefelds Mening; hvad Privilegierne er
anl., vare de imod H. k. M. oc disse Riger til stor Præjuditz, oc
derfore icke saa let burde at confirmeris.
C. Bierman: At mand skulde gifve de Lybske Respit at
skrifve deris Principaler til, dog dersom dem ingen Tid skulde be
vilges, er hånd ocsaa udi Hr. Statholder Gref Alefelds Mening, oc
at det var raadeligst, at de icke finge deris Privilegier skriftlig,
mens allene mundlig.
De vare alle udi dend Mening, at efter Hr. Statholder Gref
Alefelds Forslag skulde der giøris H. k. M. allerunderd. Relation.
2*
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157.

Votering i S. K. 14. Sept. 1670.
P. n BI. 4.

Vota til dend ]ste Post.
At de lybske Skibe, naar de kommer udi Øresund oc Norge,
imod de hollandske oc andre fremmede megit besvergis oc mere udgifver end de andre.
Hr. Cantzeler, Rigens Admiral Bielcke, Gref Alefeld, Hr. Hen
rick Ranzau, Hr. Axel Urup, Gen. Lieut. Bielcke. Chr. Parsberg,
Otto Paawisch og Præsident Bulcke formente, at denne Post dennem
vel kunde bevilges, dog med dend Clausula, indtil vi anderledis tilsigendis vorder.
H Wind-. Efterdi har man [o: man har] Pluralitas Votorum,
var han oc i de andris Mening.
Corfitz Trolle-. At mand først skulde se, hvad Nytte oc Gafn
man hafde deraf, at mand gaf dem Privilegierne, førend de dem blef
bevilget.
C. Bierman-. At mand deris Privilegier skulde confirmere, dog
icke gifve dem skriftlig, mens all ene mundlig.
Vota til dend 2den Post.
Udi Besynderlighed, naar de lybske Skibe udi Norge vil tage
Tømmer ind, blifver de høiere taxeret, end som de af andre Vare
kunde føre, til Exempel, naar it Skib af andre Vare hafver 100 Lester
ind, saa blifver Skibet maalet til 140 å 150 Lest, hvorefter Skip
peren skal fortolde.
De billiger alle denne Post, oc at de icke skulde gifve mere
Told end voris egen Undersaatter, dog at deris Skibe blifve maalt.
Vota til dend tredie Post.
Naar it lybsk Skib kommer udi Øresund, skal Skipperen angifve, hvor mange Tallier hånd udi Frankrige hafver indtagit, oc
reigner Tolderen 100 Tallier Salt paa 13 Lester, saa at de Lybske
altid skal gifve tvende Lester mere end i Frankrige.
Herom skal først fornemmis Tolderens udi Øresund Anders Gunthers Erklering.
Vota til dend fierde Post.
At de Lybske skal gifve til Nyborg oc Aalborg Strømtolden,
hvoraf Undersaatterne her i Rigerne er exempt oc fri fore.
De eractede ocsaa denne Post for billig, dog skulde man først
informere sig om Strømtolden, hvorledis dend udgifvis, oc af hvad
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Aarsag de Lybske dend til Dato har udgifvet. a) Strømtolden bør de
Lybske udgifve tillige med alle Fremmede a).
Vota til dend 5te Post.
De Danske hafver Frihed, naar de kommer til Lybeck, at legge
deris Vare op, hvilket de Lybske paa some Steder her i Riget icke
er tillat.
De billiger ocsaa alle dene Post.
Vota til dend 6te pOst.
Herom skal ocsaa først høris Tolderens udi Øresund hans Erklering nemblig, at de Lybske udi Krigstid hafver maat præstere
Certification af Skib oc Gods oc derfore gifvet en Rosenobel, hvilket
de udi Fredstid ocsaa skal udgifve.
Vota til dend 7de Post.
De Lybske beder, at Saltcompagniet maa afskaffis.
Her er icke fornøden at deliberere om, oc gifver det sig vel sielf.
Vota til dend 8de Post.
Beder om Confirmation paa deris Privilegier udi Cantoret udi
Bergen.
At det var billigt, at de begierte Privilegier blefve confirmerede,
efterdi H. k. M. oc Landet hafde stor Nytte deraf.
Vota til dend 9de Post.
De Lybske beder ocsaa, at Korntolden maa settis udi dend for
rige Stand af det Korn, som de tydske Købsteder til Norge fører.
De formente alle, uden Gen. Leut. Bielcke, at det var got, at
Korntolden maatte modereris til it billigt Quantum.
Vota til dend 10de Post.
At de Cantoriske udi Bergen maa udi deris egen Skibe føre saa
megit Salt ind, som de kand hafve fornøden, oc at de icke skal
gifve høiere Told end Indvaanerne her i Rigerne.
Denne Post gifver sig af de forige Posters Omstendigheder vel
sielf, naar Saltcompagniet paa ny igien blifver indrettet.
Vota til dend Ilte Post.
At Tolden paa det lybske 01, som kaldis Tonnenbier, hvoraf de
for hver Last 18 Rdr. udgifver, maa paa en billig Maade modereris.
De formente alle, uden Hr. Henrich Rantzauw, at denne Told
burde at modereris, efterdi det var Norge, i Synderlighed Nordlandene,
til stor Profit.
a—a) Siden tilføjet.
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Betænkning af S. K. 14. Sept. 1670.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konning och Herre.
Eftersom vi hafver bekommit Eders ko. Mayts. allernaadigste Befalling, dat. Kiøbenhafn Slot dend 19 Augusti sidst forleden, udi sin
Mening lydende, at vi de lybske herværende Afgesanters Memorial
vel skulle ofverveie, saavel som oc de Gravamina, som Eders ko. Ma.
sielf eller nogen Eders ko. Mayts. Undersaater kunde hafve imoed de
Lybske, oc derom til Eders ko. Mayts. allernaadigste videre Reso
lution voris allerunderdannigste Betenkende gifve, da hafve vi til
samme Eders ko. Mayts. allernaadigste Befalling i største Underdannighed at efterkomme foreholt de lybske Afgesanter adskiellige
vigtige Gravamina, som Eders ko. May. imod dennem hafde, oc fuldkommeligen at forstaa gifvit, at de ei kunde forvente nogen goed
Resolution hoes Eders ko. May. paa deris indgifne Poster oc Staden
Lybecks forrige Friheders begærte Confirmation, med mindre de til
lige paa deris Committenters oc Oberers Veigne gaf Eders ko. May.
paa fornæfnte Gravaminer tilbørlig Fornøielse. Hvorpaa, saasom de
en underdannigst til Eders ko. May. adresserit Memorial indlefverit
hafver, af hvilken saavel som oc af Eders ko. Mayts. Besværingers
Egenskab i sig sielf imod Staden Lybeck vi ei anded kand dømme,
end at de lybske Afgesanter hverken ere eller ved denne deris Commission kunde blifve instruerit bemelte Besværinger nu at afhandle,
vi oc for ufeilbar holder, at Eders kongl. Mayts. Riger oc Lande,
som i mangfoldige Maader ere ofveralt udi en indbyrdis Handel oc
Vandel med Staden Lybeck forbunden, icke alleniste ei er tient med
bem. Stads Aftagelse eller Ruin, mens derved skulle ske Præjuditz,
oc ded, som Staden Lybeck i Commercier afgaa skulde, ded vilde
enten Holland, som ei er saa beleilig for Trafik med Eders ko. Mayts.
Riger oc Lande, eller oc de svenske ved Østersøen liggende Stæder
tilvoxse, saa indstillis i allerstørste Underdanighed til Eders ko.
Mayts. egen allernaadigste Behag oc Dijudication efterfølgende Tem
perament, nemblig at Eders ko. May. blef i hafvende Possession af
Jure territoriali ofver Trafstrømmen oc de stridige Landsbyer, udi
hvis Violation Eders ko. Mayts. Gravamina fornemmeligen oc med
største Billighed bestaar, eller oc, om samme Possession befindis intermitterit och af de Lybske turberit at verre, at Eders ko. Ma. dend
da paa nye lod tage, dernest at Lis suspenderedis, saavel som oc ald
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videre Contravention imod Eders ko. Mayts. Rettighed cesserede, saa
lenge mindelig Afhandling forsøgis kunde til Eders ko. Mayts. Nøie,
oc at de Lybske deris Begæringer, saa vit de ei skulle befindis at
stride imoed Eders ko. Mayts. Interresse, dennem blef forunt med
denne Clausula, indtil Eders ko. May. anderledis forordnede, paa ded
de deraf sielf kunde slutte, at om de Eders ko. May. i sine saa vel
funderede Gravaminibus ei gaf tilbørlig Satisfaction, de da ei kunde
haabe lengere ded at nyde, som Eders ko. May. dennem nu allernaadigst bevilgede. Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 14. Sept. 1670.
Eders ko. Mayts. allerunderdanigste oc troepligtigste Tiennere.
Hansz Schack.
P. Retz.
H. Bielcke.
V. F. Guldenlew.
F. Gr. v. Allfelt v. Rixing mp.
Henrich Rantzow.
Axel Vrop.
Jørgen Bielcke.
Chr. Parsberg mp.
H. Wind mp.
Otto Powisch mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
M. Schinkel.
P. Schumacher.
Peter Bulcke.
C. Biermann.
12.—14. Sept. Paa Mødet 12. Sept. behandledes ligeledes
i Henhold til Kongebrev1) af 30. Juni, stilet til S. K., en
Supplik2) fra Magistraten i Fredericia, affattet af Præsidenten
Christoffer Nielsen 25. Maj 1670. om Stadfæstelse og Udvidelse
af Privilegierne. Inden Mødet indleverede Chr. Nielsen dog sit
Andragende i en ændret Form, indskød 4de Punkt (om Beskærmelse mod Kreditorer), men lod 7de Punkt, hvori han paa
Grund af »ald Besvering ved Reisen oc anden Viderverdighed
der i Byen« ansøgte om meget store personlige Begunstigelser,
udgaa. — 12. Sept. drøftede S. K. de første tre Punkter i An
søgningen, der begrundedes ved Breve3) fra Frederik III af
22. April 1664 og 22. Jan. 1670. S. K. kom dog ikke til noget
Resultat.
13. Sept. om Eftermiddagen nyt Møde, hvor kun Peter
Reetz, Henrik Rantzau, Chr. Parsberg, Jørgen Bjelke og Otto
Powisch var til Stede, og hvor man drøftede forskellige Punkter
af Ansøgningen. Om de frie Markeder mente man, at de nok
kunde bevilges. Lavsartikler og -skraaer kunde ogsaa indrømmes
Byen; dog skulde Lavsartiklerne indrettes som de københavnske
0 S. T. Nr. 434.
2) Orig. i Indlæg til J. R. Nr. 428.
8) J. R. 1664 Nr. 34-35; 1670 Nr. 9.
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og bekræftes af Kongen. Spørgsmaalet om Religionen blev over
ladt til Kongens Vilje. Imidlertid aftalte man, at naar S. K.
igen kom sammen, skulde disse Poster paany gennemgaasl). —
14. Sept. gennemgik man atter Fredericias Privilegier. Votering
(Nr. 159). Betænkning (Nr. 160). I Henhold til den udstedtes
Privilegierne (uden Religionsfrihed) 6. Okt. 16702).

159.

Votering i S. K. 14. Sept. 1670.
P. n Bl. 3.

Vota til dend 1ste pOst, at i Steden for dend Toldfrihed, de
tilforne allernaad. hafver verit privilegeret med, maa (af) nogle visse
Vare, som der til Staden indføris oc enten sammesteds consumeris
eller igien derfra bortsendis oc forhandlis, aldelis toldfri saavel i
Ind- som Udførsel passere.
De vare alle udi denne Mening, at denne Post dennem noksom
kunde bevilges oc confirmeris.
Vota til dend anden Post, om de maatte fri Markeder her i
Riget søge oc nyde deris Gods, som de enten til eller fra saadanne
Steder fører, toldfri.
De vare alle udi dend Mening, at de uforment fri Markeder
maatte søge, dog hvad de enten til eller fra saadanne Markeder førte,
kunde vel vere fri, dog at det i dend forige Specification, hvorom udi
dend første Post er meldet, dennem igien blef rabatterede udi dend
bevilgede Summa af 6000 Rdr.
Vota til dend tredie Post, at Friedericiæ Borgere endnu paa
5 Aars Tid maatte nyde Moratoria eller Beskiermelsebrefve for deris
Creditorers Gieldfordringers Tiltale.
Hr. Cantzeler oc Rigs Admiral Bielche formente, at dem endnu
de 5 Aar kunde gifvis.
Hertil sluttede sig Jørgen Bjelke, Chr. Parsberg og O. Powisch.
Graf Alefeld, Hr. H. Rantzauw og Hr. Axel Urup formente,
at de hafde haft Respit nok, oc at dem de 5 Aar icke frembdeles
burde at bevilges.
Hertil sluttede sig Corfitz Trolle, P. Bulche og C. Bierman.
9 P. ii Bl. 2.

2) J. R. Nr. 428.
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Vota til dend 4de Post, at de maa Skraaer oc Handverkes Laug
indrette.
Deris Mening gik derhen, at Fridericiæ Borgere vel kunde vere
tillat Lauger at indrette oc derpaa gifve visse Artikler, dog at de
vare indrettede efter Kiøbenhafns Laugsartikler, oc at de derefter af
H. k. M. allernaadigst blefve confirmerede.
Vota til dend 5te Post, at de maatte it Spinde- eller Børnehus
anrette.
De vare alle udi dend Mening, at dette icke var practicabel,
førend Byen kom bedre i Floer.
Vota til dend 6te Post, at udi Friedericia maatte vere it fri oc
liberum Exercitium Religionis.
De vare ocsaa alle udi dend Mening, at liberum Exercitium
Religionis vel kunde til H. k. M. videre allernaad. Ratification til
ladis, dog med visse Conditioner, oc at saadant Frihed icke enhver
Sect blef tillat, mens ickun alleniste visse Secter.

160.

Betænkning af S. K. [14.] Sept. 1670.
Orig. i Indlæg til J. R. Nr. 428.

Allernaadigste Konning och Herre.
Til at efterkomme udi hørsommeligste Underdannighed Eders ko.
Mayts. allernaadigste Befaling angaaende, hvis som paa Fridericiæ
Stads Vegne giøris hoes Eders ko. Ma. allerunderdannigste Ansøg
ning om, da hafve vi hoes efterskrefne bem. Ansøgnings Poster til
Eders ko. Mayts. allernaadigste videre Resolution føied dette voris
allerunderdannigste Betenkende.

Allerunderdannigste Erklæring.
1. oc 2. Punkt. Efterdi Fridericia er en Festning, som med
største Bekostning er anlagt oc
bygged til Landets Conservation,
Indbyggernis Tilflugt oc umistelig
Communication imellom Insulerne
i Krigstider, oc dend icke uden
Privilegier oc Friheder kand op
komme, da synis os allerunder-

Allerunderdannigste Memorial.
1. At ded allernaadigst motte
behage Hans ko. Ma. Fridericia
Stads naadigste gifne Privilegier
at confirmere.
2. Oc om Toldfriheden aller
naadigst lade forfatte oc speci
ficere visse Conditioner, at Tol
derne ei skulle kunde disputere
dennemb, oc Indbyggerne kunde
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dannigst gaufnligt oc fornøden at
verre, at Fredericia nød efter
Eders ko. Mayts. elskelig kiere
Her Fader salig oc høiloflig Ihu
kommelse hans gifne Privilegiers
Intention Toldfrihed paa de indgaaende Vare, som der blifver
consummerit, oc paa de udgaaende
ded Qvantum allene, som høiestbemelte Eders ko. Mayts. Her Fa
der allernaadigst til at forekomme
Inconvenientz i sine Intrader hafver determinerit.
3. Dersom Eders ko. Ma. vil
allernaadigst forunde Fridericia
ded Qvantum toldfrit i udgaaende,
hvorom nestforegaaende Post mel
der, da synis os allerunderdannigst, at Steded sig dermed vel
kand lade nøie, oc om de til
Markeder førte andre Vare end
de, som udi bemelte Qvanto ere
specificerede, da kunde de (om
ded Eders ko. Ma. saaledis aller
naadigst behager) kortis dennem
i samme specificerte Vare, saa at
Toldfriheden inted ofvergik ded
visse Qvantum.
4. Vi æragter allerunderdannigst best, at ded blifver ved
dend allerede bevilgede Tid, ind
til Eders ko. May. ser, hvad Fri
dericia derved enten til- eller af
tager.

vide, hvorefter de sig i ald Underdannighed hafde at rette, hvil
ked saaledis kand ske, at efter
som ded indgaaende aldrig er
blefven disputent enten af Tol
derne eller paa Skatkammerit,
ihvor megit mand ville indføre
oc der blef consummerit, men alleniste af ded udgaaende begieredis Told, kunde ded oc derved
forblifve och inted fri passere,
uden hvis i hoesfølgende Memo
rial er specificerit aarligen fri at
udføre.
3. Endocsaa, at Borgerskabet
i Fridericia umolesterit oc uden
nogen Tolds Ærleggelse med deris
Kramvare fri Markeder maa søge
efter derom forige naadigste udstæde obne Bref, dat. Hafniæ d.
22. April 1664.

4. At di femb Aar, hvormed
Borgerne i Fridericia ere priviligerit at vere fri for deris Credi
tore rs Søgning, fra dend Dato at
reigne, di tager Borgerskab, motte
settis paa ti Aar, som Lands
krone iligemaade er priviligerit
paa. Skulle Staden derved fra
udenlands nogit tiltage formedelst
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di store Bancorotter, der daglig
sker, efterdi di femb Aar ere alt
for ringe.
5. Os synis allerunderdannigst,
at Håndværker efter ded, som
Recessen paabyder, i Fridericia
vel kunde stiftis, naar ald Mis
brug med slutted Laug oc andit
i dets Artikler blef præcaverit,
dog at alting deri skede paa
Eders ko. Mayts. egen allernaadigste videre Ratification.

5. At Magistraten maa verre
tillat Handverker eller andre der
i Byen, som Skraaer eller Laug
begierer, dennemb meddele, som
i andre Kiøbstæder brugeligt er,
i Synderlighed her i Kiøbenhaufn.

6. Vi æragte dette icke vel practicabel at verre, førend Fridericia
kommer i større Flor.

6. Ville Hans ko. May. allernaadigst tillade, at i Fridericia
motte oprettis et Børnehus eller
Spindehus, hvor endocsaa Løsgengere eller andre, som fører
uskickeligt Lefnit (hvoraf disvere
Landed er opfylt) kunde indføris
der at arbeide lige paa dend
Maade, her i Staden brugeligt er,
da skulle der vel findis dennem,
som Handverker oc anden For
nødenhed, som dertil behøfvis, vil
forskaffe oc saaledis Manufacturer
indrette, som icke skulle vere en
ringe Beneficium for Byen, i
Synderlighed, om Landmilitien i
Jylland oc Holsten motte til
holdis sammesteds deris Klæde
oc anden Fornødenhed at kiøbe,
naar ded for lige Pris oc God
hed kunde hafvis som paa andre
Stæder.

7. Vi holde allerunderdannigst
for ufeilbar, at ded kraftigste
Middel, hvorved Fridericiæ Op-

7. Jeg ved icke, om jeg tør
understaa mig at ærindre om fri Re
ligion, som er en af de fornembste
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kombst oc Flor kand fordris oc
fremmis, er andre Religioners Til
ladelse ligesom i Glyckstad, der
som Eders ko. Ma. ded ellers
sielfver raadeligt befinder1).

Middeler, hvorved Staden kand op
komme. Hafniæ d. 12. Sept. 1670.
Eders kongl. Mayts. allerunderdannigste Tienner
Chr. Niellszen.

Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. [14.] Sept. 1670.
Eders kongl. Mayts. allernnderdannigste oc troepligtigste Tiennere.
Hansz Schack.
P. Retz.
H. Bielcke.
V. F. Guldenlew.
F. G. v. Alfelt v. Rixing.
Henrich Rantzow mp.
Axel Vrop mp.
Jørgen Bielche mp.
Chr. Parsberg mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
E. Kragh mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parzberg mp. M. Schinkel. P. Schumacher. C. Biermann.

13.—25. Sept. — 16. April var der udgaaet Kongebrev2),
stilet til samtlige Gehejmeraader, hvorved Kongen havde til
sendt disse en Memorial (Nr. 161) af 29. Marts fra Direktørerne
i Saltkompagniet, som søgte at forsvare sig overfor Beskyld
ninger fra en Del københavnske Borgere, der i Marts havde
ansøgt bl. a. om Ophævelse af Saltkompagniet3). Tillige skulde
Gehejmeraaderne overveje en ny Supplik (Nr. 162) af 13. April
fra de samme Borgere, handlende bl. a. om Oprettelse af et
Kommercekollegium, og efter grundig Information og nøjagtig
Erforskning med al mulig Flid overveje og tilsende Kongen
Betænkning om, hvorvidt man mente, at Saltkammeret var til
Nytte for Kongen og det »gemene Bedste« eller ikke.
S. K. drøftede Sagen paa et eller flere ukendte Møder, og
dets Hovedbetænkning kendes ikke. — 13. Sept. om Eftermid
dagen blev der forhandlet om Saltkompagniet i København og
om, hvor meget Participanterne skulde give i Told for hver
Tønde luneburgsk Salt. Participanterne tilbød 1 Sletdaler af
hver Tønde, Admiralitetsraad Poul Klingenberg 12000 Rdr. aarlig. Endelig blev man enig om, at Participanterne for hver
Tønde luneburgsk Salt skulde give i Told 1 Rdr. og de frem
mede 10 Mark dansk4). — Dagen efter er undertegnet en Be0 Herover har Kongen egenhændig skrevet: Denne Post kan bero intil
videre.
2) S. T. Nr. 233.
3) Jvfr. Danske Saml. 2. R. III, 35.
4) P. n Bl. 2.
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tænkning (Nr. 163) om enkelte Punkter i den paatænkte For
ordning om Defensionsskibe for Norge. Derom udgik Forordning
15. Sept.x) — 25. Sept. forhandlede S. K. atter om nogle ende
lige Poster vedrørende Salthandelen, saa vidt den angik Køben
havn. Man vedtog 1) at Revers skulde underskrives og tages
af Vedkommende; 2) at af en Tønde lüneburgsk Salt skulde
Participanterne i Told give 1 Rdr., de fremmede 10 Mark danske;
3) at lüneburgsk Salt maatte indføres i smaa Skibe, hvis Parti
cipanterne ikke vilde bruge Defensionsskibene dertil; 4) at de,
som brugtes i virkelig Tjeneste om Bord paa samme Skibe,
skulde være fri for Indkvartering og borgerlig Bestilling; 5) at
alle de andre Betingelser eller Privilegier for disse Skibe skulde
være, som man allerede havde aftalt med Borgerne i Bergen
og Trondhjem2). Betænkning (Nr. 164). — Vistnok i Henhold
til S. K.’s Betænkning udstedtes 5. Okt. Forordning3) om Defensions- og Saltskibe i København.

161.

Memorial fra Saltkompagniet 29. Marts 1670.
Orig. og Kopi i Indlæg til S. T. Nr. 233.

Allergnädigster König und Herr.
Euere königl. Mayt. ist unverhalten, dasz Ihr Herr Vatter glorwürdigster Gedächtnusz die Consumption des Saltzes in bede Euer
königl. Ma. Erbkönigreiche an seine eigene Cammer gezoegen und
zwar dieses ausz folgenden Uhrsachen:
Erstlich, ümb dasz die Unterthannen die weithe oder grosze
Schifffarth auf Spannien und Portugal gar abandonirt und verlaszen
haben, also dasz in langen Jahren keine oder ja wenig dennische
Schiffe von hir auf Spannien, Portugal und Franckreich gefahren,
wodurch die Navigation dergestalt in Abnehmen gerahten, dasz wenig
erfahrne Matrosen oder Bodtsleute in diesen Reichen mehr zu fin
den sein.
Zum andern, umb dasz solche Navigation, die wohl von hir getriben werden kondte, gantz und gar in frembder Nationen Hande
gefallen, welche dadurch an seefahrende Leudte so viel zuwachsen,
als diesen Reichen abgangen und noch täglich abgehet.
x) N. R. Nr. 319.

2) P. n ßl. 7.

3) Kbhs. Dipl. VI, 549 ff.
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Zum dritten, dasz Ihre königl. Mayt. eigene mittelmeszige und
geringe Schiffe zu Einführrung desz Saltzes kondten gebraucht und
dero Seeleute hirinne employert werden, auf dasz solche nicht allein
die Schiffsfracht, so man an andere frembde Nationes bezahlen musz,
könten verdienen, sondern absonderlich, dasz Ihre königl. Mayt. Ma
trosen auf den langen Reiszen möchten geübet und dadurch in einem
Jahre mehr erfahren und capabel gemachet werden, als sonsten in
viel Jahr alhir nicht geschehn kan.
Zum vierten, dasz Ihre königl. Mayt. Intraden, so Sie von den
Saltz Zoll gehabt, möchten sicherer und gewiszer gemachet und auch
vermehret werden.
Diese, allergnädigster König und Herr, sein die wahre Uhr
sachen, so Ihre königl. Mayt. hochsäliger Gedächtnusz haben bewogen
die Saltz Consumption an Ihre eigene Cammer zu ziehen. Und haben
Ihre königl. May. allergnädigst gewolt, dasz die Direction darüber
von uns unterschriebenen als Glieder dero Admiralitet solte geführet
werden.
Ob nun wohl deszwegen gar keine Gagie, Salarium, Provision
oder sonsten der allergeringste Vortheil, Nutzen oder Einkommen
uns zugeleget worden, so haben wir jedoch auf vertröstete Hoffnung
künfftiger königlichen Gnade dieses Werck angenommen und ohne
einiges Thalers Capital, damit dasz Werck solte getriben werden, an
gefangen, also dasz wir auf unszer eigen Credit auch auf unszer
Handt und Siegel und auf Verpfändung unszer Güeter so viel auf
genommen und zuwege gebracht haben, dasz disz Werck vorthgesetzet
und bisz hiezu getriben worden.
Weiln nun dieser Gestaldt ausz einem einigen Sahm Körnlein
oder ausz nichtes ein Baum gepflantzet, welcher anitzo bereits so
weith in Wachsthumb kommen, das derselbe hinführo jährlich achtzigk bis zu hundert tausent Reichsthaller Früchte an Euer königl.
Ma. solte tragen können und über dasz solche erfahrne Matrosen
machen, so müszen wir jedoch vernehmen, dasz solcher Baum von
vielen Winden angeblaszen wird, die dasz gudte Werck gerne zer
nichten und niederwerffen solten.
Nun stehet allein an Euer königl. Ma., ob Sie solches wollen
continuiren laszen oder aufheben, welches Dero königlichen hochvernufftigen Nachsinnen allerunterthänigst anheimb gestellet wirt.
Alle Weldt wird sagen, welches wir auch gerne gestehen, dasz
es für Euer königl. Ma. Unterthannen best sein solte, dasz der Saltz
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Zohl gar möchte abgeschaffet werden; ob aber Euer königl. Ma. Intraden solches leiden können, und ob die Revenuen können entrahten
werden, solches wirt man auf die Schatzcammer am besten zu calculiren wiszen.
Solten dan Euer königl. Ma. Einkommen leiden können, dasz
die Intraden möchten zu miszen sein, so kommen ferner in Consideration die obgemelte drei erste Uhrsachen, ausz welchem Fondament
dieses Werck angefangen worden; müegen dieselbe nicht gelten oder
in Consideration gezogen werden, so kan es uns. nicht nachtheilig
sein, dasz es auffgehoben werde, zumahlen wir so gar keinen Nutzen
davon haben, sondern einig und allein Euer königl. Ma. wahres In
teresse und dero Flotte Aufnehmen beäugen.
Dieses aber müszen annoch allerunterthännigst erinnern, wofern
Euer königl. Ma. vorgebracht wirt, dasz Sie durch den Saltz Zohl zu
einen Reichsthaller von die Tonne eben so viel Intraden genieszen
würden, als Sie von der Saltzcammer können haben, so sagen wir
mit Bestande, dasz Euer königl. Ma. hernach erfahrren werden, dasz
solches ohn Fundament sey, und halten wir darfür, dasz Euer königl.
Ma. kaum den dritten Theill Intraden darvon behalten werden, also
dasz zwo Drittetheil von den Intraden Euer königl. Ma. werden ab
gehn ohne den Verlust der erfahrenen Matrosen und den Nachtheil,
so Euer königl. Ma. See-Estat darausz zuwachsen wird, und werden
dennoch Euer königl. Ma. Unterthannen kein Soulagement oder Nutzen
davon haben, zumahlen alsdan dasz Saltz in nicht geringeren, son
dern zuweiln ausz Mangel wol in höchern Preis kommen wirt, als
es anitzo ausz Euer königl. Ma. Saltzcammer verkaufft wirt.
Und würde dan solcher Gestalt anders nicht auszgerichtet als
Euer königl. Ma. Revenuen zerreiszen und die Navigation sambt den
davon entspriszenden Nutzen in frembder Nationen Hände gespielet;
dan dasz vorgegeben wirt, die Unterthannen wollen so viel Schiffe
bauen laszen und zulegen, können wir schwerlich glauben, zumahlen,
wie vorgemeldet, dieselbe gar ausz dem Excercitio der groszen Schifffarth gekommen sein, und dafern die Bürger alhir in Copenhagen
Lust haben dieselbe Schifffarth vorthzusetzen, wie wol von Hertzen
zu wünschen were, so können sie doch in ihren Vornehmen geholffen
werden, dan wir haben wegen Euer königl. Ma. presentirt und angebotten, wer alhir oder in Norwegen Schiffe will bauen und equipiren laszen, dasz denselben einheimbschen Schiffen zehn Gulden auf
jede Last mehr zu Fracht solte gegeben werden als an andre, welches
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eine grosze Avantagie were, dazu sie auch noch den Vortheil betten,
dasz sie für ihre Schiffe allemahl sichere Fracht wüsten, welche sonsten
von andere erst musz gesuchet werden.
Und wan erstlich dieszer Gestalt die Burgere in die Navigation
solten einkommen, und dasz sie wurcklich die Schiffe hetten, alsdan
wurde beszer a propos sein Euer königl. Ma. allerunterthannigst vor
zutragen, Ihnen die gantze Negotie desz Saltzes alleine zu laszen,
welches dennoch mit besondere Circumspection geschehen müste in
Betrachtung der Tractaten, darin Euer königl. Ma. mit Franckreich,
England und Holland stehen.
Zum Beschlusz müszen wir noch sagen, das uns zu Ohren kom
men, ob solten etzliche sich haben verlauten laszen, dasz in unszer
letzsten den 31. Januari dieses Jahr auszgegebene Balance etzliche
Posten begriffen, so unrichtig weren, also thun wir allerunterthännigst
Euer königl. Ma. bitten, dasz eröffnet werden müge, was solche für
Leute sein, und was es für Posten sein, damit wir uns, als ehrliche
Leute gebühret, darausz verantwordten können, und Euer königl. Ma.
die Wahrheit mögen erfahren.
Und als auch viele dafür halten, dasz wir die Bedienung dieszer
Direction nicht ohne Nutzen thun, so wurden Euere königl. Ma. uns
eine besondere hohe Gnade erweiszen, dafern die Saltzcammer continuiren soll, dasz solchen Persohnen, die uns einen Gewin oder
Nutzen zuschreiben, die Direction auf etzliche Jahre möchte auf
getragen werden auf gleiche Condition, als wir es haben bediennet;
wir sein bereith dasz gantze Cantor, Bücher, Rechnung, Brieffe und
alle Papiren, so für aller Welt Augen offen liegen, ihnen über
zutragen, so werden dieselbe erfahren, was wir für Nutzen und Vor
theil davon genoszen, und Euer königl. Ma. ferner allerunterthännigst
referiren können, dasz wir Gott lob reine und nicht besudelte Hände
haben, wobei wir uns anerbieten, dasz auch solchen neuen Directeurs
in dieser als Euer königl. Ma. eigenen Sache wir mit Rath und Thatt
auffrichtig und getreulich helffen wollen. Es wird auch solchen Per
sohnen nicht schwer fallen die Direction zu führen, zumahlen die
groszeste Difficultet beim Anfänge dieses Werckes geweszen, welches
nun vorbei und bereits der Baum so weit zum Wachsthumb gebracht,
dasz er jährliche seine Früchte tragen kan und anitzo, von welchem
Euer königl. Ma. es allergnedigst anvertrauen wollen, mit ein Rath
dero Admiralitet kan gecultivirt und gehandthabet werden. — Wir
leben der allerunterthänigsten Hoffnung, weiln wir dieses Werck alleine
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zu Euer königl. Ma. Dienste numehr so weith gebracht, Euer königl.
Ma. werden uns ausz solchen Verdacht und übele Nachrehde setzen
und uns allergnädigst davon entheben, doch nicht unszer, sondern
Euer königl. Ma. Wille musz geschehen, und wir verbleiben, so lange
wir leben, Euere königl. Mayt. allerunterthanigste, verpfligteste und
gehorsambste Dienere.
H. Bielcke.
Am. Caua. Curt Adeler.
Paul von Klingenberg.
Copenhagen 29. Martii anno 1670.

162. Ansøgning fra københavnske Borgere 13. April 1670.
Orig. og Kopi i Indlæg til S. T. Nr. 233.

Høibaarne, stormechtigste Konning, allernaadigste Herre.
Saasom vi lefve udi dend allerunderdanigste Forhaabning, at
Eders kongl. May. udi kongelig Naade sine fattige Underdanis Vel
stand sig naadigst lader være recommenderet, saa understaa vi os
med des større Tilforladenhed at giøre allerunderdanigst Ansøgning
och Erindring om et Commercii Collegii Indrettelse til Ed. kongl.
Mayts. egen høi Interesse och Trafiquens Flor och Velstand, hvorved
andre Lande och Kongeriger, baade langtfraa liggende och nerværende,
ere kommen til stoer Middel och høi Velstand, hvilket langt bedre
her kunde practiseris i dette Kongerige, som til Trafiquen och Ne
gotien har saa mange Naturens Commoditeter, at Ed. kongl. May.
derfor ville værdiges samme Collegium naadigst at bevilge med aller
første formedelst Aarsens Tid och Leilighed, som er forhaanden, och
derudi sielf naadigst forordne Præsident och Vicepræsident, hvilke
Chargier i andere Kongeriger udaf de høieste Ministris betrædis, och
os naadigst maatte bevilges underdanigst Forslag at giøre paa As
sessores och andre Betienter i samme Collegio til Ed. kongl. Mayt.
egen naadigste Ratification, som af Ed. kongl. May. ingen Gagie
derfor prætendere skulle videre end, hvis af Trafiquen dennem tilleggis. Særdelis efterdi Salthandelen er Basis och Fundament til
Commercien i disse nordiske Lande och Riger, och Saltcompagniet
merkeligen incommoderer icke alleniste os, mend begge Kongerigers
Indvaanere, som sig jammerligen beklage och ere her tilstede deris
Gravamina at andrage, och vi fomeme, at Saltcompagniet foregifver,
Ed. kongl. Mayt. Interesse paa det høieste af dennem at søgis, de
och for faa Dage siden skal hafve ofverlefveret en skriftlig Concept.
derom, at os da deraf maatte naadigst bevilges Copia, at vi derpaa
3
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voris underdanigste Replicam kunde indlegge, och derhos tillige med
voris udi nest forleden Martio ofverlefverede och af ni Poster bestaaende Supplication maatte foretagis enten i Collegio Status eller
och for upartiske af Ed. kongl. May. dertil deputerede Commissarier;
forventendis Ed. kongl. Mayts. allernaadigste Resolution. Kiøbenhafn
d. 13. April 1670.
Som høistskyldigste och trolydigste Underdane, Borgere och
Kiøbmend i Kiøbenhafn.
Jens Nielsen mp.
Gierdt Meyer mp.
Friedrich Pøpping mp.
Bartholomeusz Jenssen. Clausz Reymers. Peder Hanszen Aalborg.

163.

Betænkning af S. K. 14. Sept. 1670.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konning och Herre.
Eftersom ded er Eders ko. Mayts. allernaadigste Befalling, at
vi Eders ko. Ma. voris allerunderdannigste Mening tilstille skulle
om efterskrefne Dubiis, som Eders Ma. finder i, hvis vi allerede
efter Befalling hafver allerunderdannigst skriftligen forfatted oc til
Eders ko. Ma. ofverlefverit, angaaende Maaden, paa hvilken Defensionsskibe imod visse Friheder kunde til Eders ko. Mayts. Tienniste
bringis tilveie, nemblig: 1) om ded icke var gaufnligst, at Eders
ko. Mayts. Admiralitet ærlagde til de Vedkommende i Steden for dend
Frihed paa Tiære oc Tiendelasten, som vi allerunderdannigst hafver
forment Defensionsskibene at kunde forundis, saa meged, som samme
Frihed sig kunde bedrage, til at forekomme ald Underslef oc Urigtig
hed, efterdi Tiære oc Trælasttienden er af Eders ko. May. lagt til Ad
miralitetet oc af dennem alt bortforpagtet; 2) at dend Toldfrihed paa
Ammunition oc Redskab, som Defensionsskibene gifvis skulle, blef
restringerit til dend Ammunition oc ded Redskab, som her i Eders
Mayts. Lande falder eller der sammesteds blifver giort oc forarbeided,
eftersom ellers derved skulle ske Underslef i Toldene; 3) om ded Be
neficium, som Defensionsskibene begiere at nyde derudi, at alle andre
Skibe skulle af Brendevin, Vinedike, Vin oc Tobak gifve ^3 Del
høiere Told end dø, kunde dennem forundis foruden Uleilighed med
Eders ko. Mayts. Naboer, da er til samme Eders ko. Mayts. aller
naadigste Befalling i dybeste oc hørsommeligste Underdannighed at
efterkomme dette voris allerunderdannigste Betenkende.
Hvad sig dend første oc anden Pungt belanger, da hafve vi paa
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Eders ko. Mayts. allernaadigste Behag, oc som vi allerbest hafver
kunded besinde, sig til Eders ko. Mayts. Gafn oc Tienniste at strecke,
saaledis med de Vedkommende handlit, nemblig at de afstaar deris
allerunderdannigste Ansøgning om Toldfrihed paa Tiære oc Trælast
tiende saavel som oc paa Skibsredskab, dersom Eders ko. Ma. vil
allernaadigst bevilge dennem hver Læst Salt, som de med de største
Skibe føre, for femb Rdlrs. Told, oc hver Læst af ded, som de med
de mindre Skibe føre, for halvniende Rixdaller, saa oc, at de maa
nyde saa megid Krigsammunition frit for Told, som til Defensionsskibene nødtørfteligen behøfve[s]. Hvad angaar dend tredie Post, da
saasom Tractaterne saavel med Engeland som Holland oprettede med
fører, at dets Undersaater, som i Eders ko. Mayts. Riger oc Lande
trafiquerer, icke skulle gifve høiere Told end Eders ko. Mayts. egen
Undersaatter, oc ded dennem saavel som alle Fremmede tilladis at
rede i Defensionsskibene med lige dend samme Frihed som bemelte
Eders ko. Mayts. egen Undersaatter, kunde vi allerunderdannigst icke
anded æragte, end at baade Engelender oc Hollender er i alle Maader
ald billig Aarsag afskaaren sig ofver Tractaternis Ofvertrædelse i
dend Post at besværge, Forhøielsen i Tolden dertilmed lige saa vel
træffer Eders ko. Mayts. egen Undersaatter som dennem. Raadstuen
for Kiøbenhafns Slot den 14. Sept. 1670.
Eders kongl. Mayts. allerunderdannigste och tropligtigste Tiennere.
Hansz Schack. P. Retz. V. F. Guldenlew.
F. G. v. Allfelt.
Henrich Rantzow.
Axel Vrop.
Jørgen Bielcke mp.
Ch. Parsberg mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
M. Schinkel.

164.

Betænkning af S. K. 25. (27.)') Sept. 1670.
Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Efter E. k. Mts. allernaadigste Befaling hafve vi allerunder
danigst forestillet en Del Borgere her i E. k. Mts. Residentzstad
Kiøbenhafn at her af Staden forskaffe fire Defensionsskibe til E. k.
Mts. Tieniste med lige Vilkor mutatis mutandis, som det allernaadigst
hafver behagit E. k. M. sligt med Byerne Bergen oc Trundhiemb at
forordne. Mens saasom de høit protesterer det ei at kunde præ0 Udat. Paa Kone, er Datoen senere betegnet som 27. Sept.; sand
synligere er det dog, at Datoen falder sammen med Forhandlingsdagens.
3*
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stere, med mindre at det Lyneborske Salt, som Byerne Bergen oc
Trundhiemb formedelst dets ringe Brug i Norge ei hafve begærit,
dennem derforuden tillige med de andre Slags Salt maatte forundis
at indføre udi dertil bekvemme Fartøig, eftersom Defensionsskibe ei
dertil ere skickede, da hafve vi for at intet begaa i dette Værk,
som kunde stride imod E. k. Mts. Gafn oc Beste, talt med Povl
Klingenbergk oc hoes hannem, som en af Directeurerne ofver E. k.
Mts. Saltkammer, os informerit, hvad samme Lyneborg Salt kunde
aarligen udi E. k. Mts. Indkomster importere, hvorpaa hånd os til
Svar hafver gifvit, at hånd det aarligen for ti tusinde Rixdaler paa
E. k. Mts. Admiralitets Vegne vilde antage. Dette hafve vi forbenæfnte denne Stads Borgere foreholdet oc endeligen til videre
E. k. Mts. allernaadigste Resolution derom denne Afsked med den
nem tagit at dersom det allernaadigst maatte behage E. k. Mt. at
forunde dennem det Lyneborg Saltis Indførsel, da, som nu af hver
Tønde gifvis en Sietdaler til Told, saa skulde de gifve en Rixdaler,
oc alle andre, som ei underholt Defensionsskibe, af hver Tønde ti
Mark danske. Det er ustridigt, at E. k. Mts. Told blifver derved
en tredie Del høiere end tilforn, oc at dend Nytte, som E. k. Mt.
af Defensionsskibene i fornøden Tilfelde kand hafve, er ulige større,
end dend Frihed, de derimod nyder, kand i E. k. Mts. Toldintrader
importere, hvorfore det i allerstørste Underdanighed til E. k. Mts.
allernaadigste Behag henstillis, om med de, som her i Staden eller
andensteds i E. k. Mts. Rige Danmark ville forskaffe Defensionsskibe,
skal paa slig Vilkor sluttis.
E. kongl. Mts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tienere.

22. Sept. Møde, hvor man atter forhandlede om Lubecker
nes Memorial angaaende deres Privilegier (jvfr. 12.—14. Sept.).
Man læste Kongens Resolution paa S. K.’s Betænkning af 14.
Sept. (Nr. 158), at han gærne vilde høre samtlige Assessorers
Mening om, hvorledes Possession af det, der tvistedes om. bedst
skulde tages, og at man skulde give Lubeckerne et høfligt af
visende Svar mundlig, ikke skriftlig; dette Svar skulde lyde paa,
at Kongen var meget tilbøjelig til at bekræfte deres Privilegier,
dersom Stridspunkterne mellem ham og dem blev afgjorte til
hans Tilfredshed1). — Votering (Nr. 165). — Denne skulde forei) P.n Bl. 6—7.
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drages for Kongen, for at man kunde erfare hans Resolution i
Sagen. Jvfr. 1. Okt.

165.

Votering i S. K. 22. Sept. 1670.
P. il Bl. 6.

Hr. Cantzeler: 1) Travens Fart oc de stridige Byer angaaende
burde der at ske Inhibition oc Forbud, oc dersom fornøden giordis,
armata manu. 2) Hvad Svaret angik, dependerede det af H. k. M.
allernaad. Villie, hvad Svar dem skulde gifvis, dog tyktis han, at
de vel burde at hafve skriftlig Svar.
Rigens Admiral Bielcke: At det var vel at ynske, at de Lyb
ske kunde bekomme saadan Fornøielse, at de kunde vere tilfreds der
med, dog dependerede det af H. k. M. allernaad. Villie.
St. Guldenleuw: At det var best, at mand blef ved denne Re
solution. H. k. M. hafde gifven, dog kunde de Cantoriske udi Bergen
deris Privilegier vel a parte confirmeris.
Statholder Gref Alefeld: 1) 9 Possessionen udi Travestrømmen
oc Farten angaaende skulde det til Oldeschloe af Predikestolen forbiudis, at ingen udi forte Bye eller ocsaa de, som boede ved Traven,
skulde søge nogen Permission eller Bevilling udi Lybeck at fiske
eller skibe paa Travens Strømme ved deris Privilegiers Fortabelse
oc Lifsstraf, oc at de skulde strax tilkiendegifve, dersom de Lybske
paa Traven exercerede eller brugede ved Travens Fart, som tilfome
er sket, nogen Actum Jurisdictionis, paa det Officererne eller de
Beampte saadant ved Arrest eller armata manu dem kunde det for
hindre oc afverge. 2) Hvad Possessionen anl. de stridige Landsbyer
oc de andre der paa Grentzen udi Holsten liggende Byer angik,
skulde alle oc enhver, som udi de Byer boede, af H. k. M. hid citeris, paa det de her kunde søge Confirmation paa deris Privilegier,
oc at derfore paa alle Steder Patenter skulde anslaais, at de udi
forte Byer skulde erkiende H. k. M. for deris rette landsfiirstlige
Øfrighed allene, oc dersom de Lybecker begik eller brugede nogen
Actum Jurisdictionis och dem det vilde forbyde, skulde de saadant af
yderste Magt hindre oc afverge oc paa tilbørlige Steder tilkiendegifve,
ved alle deris Privilegiers Fortabelse oc anden vilkurlig Straf.
2) Hvad dend anden Post angaar, nemblig, hvad Svar mand de
Lybske skulde gifve, formener hånd, at det var vel got, at det blef
ved H. k. M. en Gang gifne Resolution, oc at de Lybske udi Cantzeliet gafvis saadan en skriftlig Resolution, at dersom de udi forte
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H. k. M. Gravaminibus sig, som det burde, comporterede, oc at samme
paa beste Maade kunde afhandlis, at da H. k. M. vel skulde findis
genegen til deris Privilegier efter deris indgifne Memorial at confirmere.
Dette tiltrædes af H. Rantzau, A. Urup, Chr. Parsberg,
H. Vind, E. Krag, C. Trolle, Schumacher og Bierman.
25. Sept.—18. Okt. 25. Sept. Møde, sammenkaldt ved
Kongebrev1) af 20. Sept., stilet til S. K., hvorved’der tilstilles
dette to Memorialer2) (af 12. og 16. Sept.) fra Christoffer Gensch,
Fuldmægtig for Hertugerne af de sønderborgske Linjer. I Konge
brevet var desuden indlagt sex Skrivelser fra Hertugerne Joa
chim Ernst af Piøen, Christian af Glücksburg, Hans Bugislav
(paa egne og Brødres Vegne) af Nordborg, Christian Adolf (paa
egne og Slægts Vegne) af Sønderborg, Filip Ludvig og Ernst
Günther, alle vedrørende deres Ønske om at forlenes med Sønder
jylland og Femern3). — S. K. fik Ordre til at afgive skriftlig
Betænkning om, hvad det ansaa for tjenligt eller føjeligt i denne
Sag. — Flertallet i Kollegiet stillede sig, som Voteringen (Nr. 166)
viser, meget afvisende overfor Hertugerne.
18. Okt. nyt Møde, hvor kun Peter Reetz, Ulrik Frederik
Gyldenløve, Frederik Ahlefeld og Conrad Bierman var tilstede.
Her forhandledes kun om, hvilken Form man skulde give Svaret
til Hertugerne4). — 25. Okt. afgaves dette Svar5) i Overens
stemmelse med Voteringen og som aabent Brev.

166.

Votering i S. K. 25. Sept. 1670.
P. ii Bl. 7.

Feltherren Schack: At Fursterne ingen Forlening burde gifves,
førend alle Gravamina blef sletted, saa och at de lofver at comportere sig bedre herefter, end hidindtil er sket, och med Condition, at
de præsterer alt, hvis deris Forfedre hafver forpligted sig, saa och
ei at tileigne sig støre Høihed eller Frihed, end dem tilkom med Rette.
9 S. T. Nr. 738.
2) Tr.: Dirckink-Holmfeld. Der dänische Staat und
die Separatisten I, Bilag 47 f.
3) Om disse Forhandlinger jvfr. A. D. Jør
gensen, Griffenfeld I, 369 ff.; Lauridsen, Slesvig og Kronen 1660—71, 124 ff.
4) P. ii Bl. 11.
6) Tr.: Dirckinck-Holmfeld a. St. 52 f.
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Canceller P. Reetz-. Er der nogen, som iblant dennem med
nogen Mishandling kand hafve forbrut sin Forlening, da burde de
samme ingen Forlening niude, men de andre, som inted vides at
hafve forset sig imod H. k. M., siunes icke at kunde vegris deris
Begiering; var derfor got, at H. k. M. determineret dennem en Dag
til samme Forlening at antage.
Dette tiltrædes af Gyldenløve og C. Trolle.
Statholder G. von Ahlefeld'. Forsterne af Ploen och Synderborg
hafver i mange Maade grofligen sig forset imod Hans kongl. Majts.
Respect och deris Ed och Pligt, hvorfor dennem a parte skulle tilskrifves och sligt demonstreris med Advarsel, at de sig med bedre
Conduite imod deris rette Lensherre skulle forholde. De andre iligemaade at tilskrifves, deris Begiering at kunde efterkommes, dog at
de derhos blef erindret icke at paalegge H. k. M. Undersaater nogle
nye Onera enten med Princessinsteuer eller i andre Maader, hvortil
de ingen Myndighed hafde, ei heller tiltog sig nogen større Frihed
och Møndighed end deris Forfedre, førend sligt var af H. k. M. con
sentent.
Dette tiltrædes af A. Urup, Chr. Parsberg, O. Powisch, H.
Vind, E. Krag, M. Skinkel og P. Schumacher.
Hr. Henrich Rantzo: Saalenge Førsterne icke forholder sig som
deris Forfedre, bør dem ingen Forlening gifves, men naar de lofver
sligt at præstere, bør dem Forlening bevilges.
1. Okt. Møde, hvor der forhandledes om det Svar, der
skulde gives Lübeckerne. Der blev oplæst et skriftligt Svar,
der skulde gives dem under Kancelliets Segl; herom blev der
nogen Disput, hvorfor der blev voteret. Votering (Nr. 167). —
15. Okt. udgik der Kongebrev1) til Kammerkollegiet, hvorved
Kongen tilsendte dette de lybske Gesandters Memorial og ud
talte, at Lübeckerne ikke maatte besværes med mere Told end
andre, men altid skulde mødes med Høflighed.
167.

Votering i S. K. 1. Okt. 1670.
P.n Bl. 8.

Feltherren Schack*. At de Gravamina kom først til Endskab,
som H. k. M. har imod de Lybske, førend de fik nogen Privilegier.
9 S. T. Nr. 877.
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Canceller Retz: At i det Svar, som dem skulde gifvis, blef meldet nogle visse Poster, nemlig om Strømtolden och Cantoret i Bergen,
och at det vel kunde gaas forbi at indføre i Svaret >saa vit H. k. M.
Interesse kunde taale«, eftersom de ved den Clausula inted fik.
Hertil sluttede sig H. Bjelke.
Gr. v. Ahlefeld: At det var best, det forblef ved H. k. M. Re
solution, och at det Svar, som var opsat, var meget got, naar det blef
med den Clausula »saavit H. k. M. Estats Interesse kunde tilstede«.
Hertil sluttede sig H. Rantzau, Axel Urup, Powisch, H. Vind,
C. Trolle, M. Skinkel, Schumacher og Bierman.

Samme Dag blev der forelæst en Supplik fra Norge, der
gik ud paa, at eftersom Fiskeriet gik hyppigt paa i Norge, og
man ikke i en Hast kunde faa et ærligt Skib, at man da fra
Holland maatte forskrive en Skibsladning Salt for den Told,
som var bevilget. — Denne Begæring fandt S. K. billig og
gavnlig baade for Kongen og Landet1).
11. Okt. Møde i Raadstuen af en Del af S. K., nemlig
Peter Reetz, Ulrik Frederik Gyldenløve, Frederik Ahlefeld,
Chr. Parsberg og Peter Schumacher, ifølge et Kongebrev2) af
14. Sept., hvorved Kongen havde tilsendt de ovennævnte en
Betænkning af 24. Aug. 1670 fra Kammerkollegiet om de For
dringer. som Sir William Davidson i et Brev af 26. Maj havde
stillet overfor Kongen, men som tilligemed alle andre Eng
lænderes Fordringer var bleven konfiskerede under Krigen med
England. Da nu Sir William desuden fordrede at faa Mostadmarkens Jernværk tilbage, befalede Kongen S. K. at undersøge,
paa hvad Maade man bedst kunde stille ham tilfreds. Betænkning
(Nr. 168). — I Overensstemmelse hermed udstedtes der forskel
lige Kongebreve3) til Fordel for William Davidson 12. og 14. Okt.

168.

Betænkning af S. K. 11. Okt. 1670.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Koning oc Herre.
Eftersom Eders kougl. May. allernaadigste Befalning, daterit
Hafn. den 14. Septembr. sidstforleden, er os allerunderdanigst til
0 P.n Bl. 9.
2) S. T. Nr. 720, jvfr. Nr. 571, begge med Indlæg.
3) S. R. Nr. 638; N. R. Nr. 434, jvfr. Nr. 456 f.
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Hænde kommen, derudi fornemmeligen bestaaende, at vi skulle for
os tage Willom Davidsens Prætentioner oc til Eders kongl. Mayts.
allernaadigste videre Resolution indstille voris allerunderdanigste Betenkende: 1) hvad oc hvor meget vi eracte, hannem med Billighed
af bemelte Prætentioner at kunde tilkomme; 2) paa hvad Maade hans
Betalning føieligst ske kunde, om saa vaar, Eders kongl. May. mueligt kunde blifve til Sinds, hannem sær kongelig Naade fremtfor
andre Engelske, hvis Gods i forleden Krigstider er blefven confisquerit, at bevisse; 3) om oc hvorledis Mostemarks Jernværk i Norge
hannem igien kunde forundis, oc med hvad Conditioner oc Vilkor
Privilegierne da indrettis kunde, da til sligt i hørsommeligst Under
danighed at efterkomme fremstillis til videre Eders kongl. Mayts.
egen allernaadigste Tycke denne voris allerunderdanigste Mening om
forskrefne Poster. — Angaaende den første, da dersom Eders kongl.
May. vil bevisse Willom Davidsen den Naade at forunde hannem den
Fordring igien, som hånd hos Eders kongl. Mayts. Her Fader salig
oc høiloflig Ihukommelse hafde, førend den confisquerit blef, beløber
den efter Skatkammerits os af Eders kongl. May. til Efterretning
skickede Beregning (hvilken vi rictig befinde) 37,541 Rdr. 15 Sk.. .
— Den anden Post angaaende, da siønis os, at dersom Eders kongl.
May. vil eximere Willom Davidsøn fra de Engelskis Tal, hvis Gods
i Krigstiden er blefven confisquerit. da kunde hånd med mindst Incomoditet i Eders kongl. May. Intrader for de 21,541 Rdr. 15 Sk.,
som i føromrørte Skatkammerits Beregning a part specificerit findis,
nyde sin Betalning af det uvisse i Norge, saa vit det icke til anden
sær Brug er assignerit oc lagt, oc for de øfrige 16,000 Rixdaler
kunde hånd efter egen Forslaug oc Begiering contenteris, dersom det
Eders kongl. May. motte behage ved sin kongl. Missive til Gabriel
Marselius at løsgifve det Forbud, som Eders kongl. Her. Fader
salig oc høiloflig Ihukommelse paa dets Betalning hos hannem
hafver giort. — Hvad den tridie Post belanger, saa dependerer
dends Bevilling i lige Maade af Eders kongl. May. Naade, oc følger
her nest efter paa den ene Side det Moestamark Jernverks Privi
legier, saaledis som Willom Davidsøn dennem, førend Værket con
fisquerit blef, af Eders kongl. May. elskelige Herr Fader salig oc
høiloflig Ihukommelse erlanget hafde, oc paa den anden Side voris
allerunderdanigste Betenkende om den Forandring, vi formene deri
sig at bekvemme.
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Allerunderdanigste Betenkende.

Moestamarkis Jernværks
den 7. Mai anno 1664 udgifne
Privilegier.

1. Eftersom et nyt Kaaberverk
i denne Circumferentz er fundet,
som Davidsen begierer i Privile
gierne at motte nafngifvis, da
siunis os allerunderdanigst billigt,
at i denne Post derom saaledis
blef meldet »hvorunder oc skal
forstaais det ny i Circumferentzen
funden Kaaberværk«.

1. Paa fire Miel fra Marsofnen,
som nu opbiugt er, udi Øster oc
Vester, Synden oc Norden at lade
skorfe oc søge efter Ertz oc Giengere, oc hvad udi bemelte Cir
cumferentz kand findis, at det
dennem allene motte tilhøre, naar
den, som det finder, efter Bergordning recompenseris oc betalis.

[Paragraferne 2 —5 i Privilegierne gengivne uden Bemærkning.]

6. Paa det de, som Saugbrug
i denne Circumferentz mister, icke
skulle hafve Aarsag sig at be
klage, eracte vi allerunderdanigst
nytteligt, at Herr Statholder Gyldenløfve fik Eders kongl. Mayts.
allernaadigste sær Befalning, al
ting saaledis derudinden at midie
oc anordne, at de Interesserte fik
for den Saugbrug, de mister, billig
Satisfaction af Willom Da vidsøn.

6. Skal ocsaa være hermed af
skaffet alt Saugbrug oc Tiere
hugster, at ingen udi bemelte
Circumferentz paa Skoufver, Fos
ser eller Strømme giører Værket
nogen Forfang eller Hinder i no
gen Maader.

[Paragr. 7—12 gengivne uden Bemærkninger.]

Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 11. Octobr. anno 1670.
P. Retz.
V. F. Guldenlew.
F. G. v. Allfelt v. Rixing mp.
Christoph Parsberg mp.
P. Schumacher.
13.—14. Okt. 13. Okt. Møde, hvor Hans Schack, Peter
Reetz, Frederik Ahlefeld, Chr. Parsberg, Otto Powisch, Erik
Krag og Holger Vind var tilstede. Det blev besluttet, at
500 Læster Salt maatte indføres af Saltkompagniets Partici
panter i København, indtil Defensionsskibene kunde blive i Stand
til at indføre Saltet. Imidlertid skulde det ved kongelig Befaling
paalægges de andre Købstæder i Fyn og Jylland at akkordere
om deres Defensionsskibe. — Disse 500 Læster skulde indføres
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for den lille Told, og dermed skulde hele det danske Rige
forsynes.
14. Okt. nyt Møde, hvor Hans Schack, Peter Reetz, Fre
derik Ahlefeld, Axel Urup, Jørgen Bjelke og Christoffer Pars
berg var tilstede. Man forhandlede om, for hvilken Pris
Lüneburger-Salt skulde sælges, og det vedtoges, at det indtil
videre skulde sælges for 4 Rdr. 2 Mark og fransk Salt for
lO1^ Mark pr. Tønde1). I Overensstemmelse hermed udgik
Kongebrev2) til Kammerkollegiet 15. Okt.
17.—24. Okt. 17. Okt. Møde, sammenkaldt vistnok ved
mundlig Ordre, hvor Hans Schack, Peter Reetz, Henrik Bjelke,
Ulrik Frederik Gyldenløve, Frederik Ahlefeld, Jørgen Bjelke,
Christoffer Parsberg, Otto Powisch, Holger Vind, Erik Krag,
Enevold Parsberg, Morten Skinkel, Peter Schumacher og Con
rad Bierman var tilstede. Peter Reetz oplæste en Memorial,
som var indgiven af Staden Bremens Afsending, hvori udtaltes
Ønsket om, at Byens Privilegier maatte blive bekræftede, særlig
de, der angik Kontoret i Bergen. — Derefter oplæstes Privile
gierne, og man var enig om, at de burde stadfæstes, især da
Bergen By og Nordlandene havde Fordel af dem3). Betænk
ning (Nr. 169) med Dato 24. Okt. I Henhold dertil bekræftedes
Privilegierne ved Kongebrev4) af 17. Nov.
169.

Betænkning af S. K. 24. Okt. 1670.
Orig. i N. R. A (Indlæg 17. Nov. 1670).

Allernaadigste Konning oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. May. allernaadigste Befalning om at igiennemse de
Privilegier, som Eders kongl. May. Herr Fader sal. oc høiloflig Ihu
kommelse hafver allernaadigst forunt Staden Bræmen udi Cantorit i
Eders kongl. May. Kiøbsted Bergen (hvis Confirmation bemelte Stad
Bræmen nu søger), oc derom at giøre Eders kongl. May. allerunder
danigste Relation, da hafve vi hem. Privilegiers Artikler med
behørlig Actsomhed igiennemlæst, dieris Indhold vel ofverveiet oc
saaledis beskafne at være befunden, at de aldelis intet indholde, som
kand præjudicere Eders kongl. May. Interesse, mens at de langt
0 P. n Bl. 9.

2) S. T. Nr. 878.

3) P.n Bl. 10.

4) N. R. Nr. 501.
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mere strecker til dets Befordring, idet at Norlandene i Eders kongl.
May. Rige Norge derved forsiunis, et Magasin af bemelte Stad tillige
med de andre Steder, som Stufver i Cantoret nyder, stedse til den
Ende oc anden Eders kongl. May. Tieniste i fornøden Tilfelde i Be
redskab hafves, Bergen By dertilmed i Flor oc Næring tiltager, efter
som uimodsigelig Erfarenlied vidner, at en stor Del af de Geseller,
som i Cantoret tiene, sig (naar de fra dieris Principalers Tieniste
entlediges) i Byen nedsette oc dieris Borgerskab vinde oc i saa
Maader Borgerskabets Tal formere. Hertil kommer, at bemelte Stad
for sin Situation Skyld i Henseende til Grefskabet Oldenborg kand
oc er interesseret i at giøre Eders kongl. May. Tienniste imod alle
de, hvis Interesse med dieris Conservation er stridig. Raadstufven
for Kiøbenhafns Slot den 24. Octobr. anno 1670.
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc troplichtigste Tienere.
Hansz Schack.
P. Retz.
H. Bielcke.
V. F. Guldenlew.
F. G. v. Allfelt v. Rixiug.
Axel Vrup mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp. H. Wind. E. Kragh mp. Envold Paszberg mp.
M. Schinkel.
P. Schumacher.
C. Biermann.
17. Okt.—28. Nov. Paa Mødet 17. Okt. blev oplæst et
Kongebrev1) af 5. Okt., stilet til samtlige Assessorer i S. K.,
hvorved disse fik Ordre til at overveje og give Betænkning om,
hvad Svar man bedst kunde give den hollandske Resident Le
Maire paa en Memorial2) af 9/19. Sept., hvori han havde be
sværet sig over forskellige formentlige Forurettelser. Man ved
tog med Hensyn til et Parti Svovl, som Sagen blandt andet
drejede sig om (jvfr. 18. Dec. 1671), at det var bedst, at der
blev procederet i Holland, eftersom Kongen dog var vis paa at
vinde Sagen, da man kunde se af Akterne, at Svovlet var god
Prise. Der skulde derfor udstedes en Ordre til den danske Ge
sandt i Nederlandene, Marcus Gøye, om at antage en god
Advokat og for øvrigt anbefale Sagen til Generalstateme, for
at der uden Ophold kunde blive afsagt en billig Dom3).
17. Nov. Møde, hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, Frederik
Ahlefeld, Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Holger Vind, Enevold
Parsberg og Christen Skeel var tilstede. — Man foretog atter
0 S. T. Nr. 830.
s) P. n Bl. 10.

2) Indlæg til S. T. Nr. 830; i Afskrift i Aktst. Nr. 171.
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den nederlandske Gesandts Memorial og undersøgte en Erklæring
fra Andreas Giinther, Tolder i Helsingør, der søgte at afkræfte
Gesandtens Beskyldninger 9. Votering (Nr. 170).
28. Nov. Møde, hvor Hans Schack, Peter Reetz, Henrik
Bjelke, Ulrik Frederik Gyldenløve, Frederik Ahlefeld, Johan Chr.
Korbitz, Henrik Rantzau, Otto Powisch, Erik Krag, Corfitz
Trolle, Christen Skeel, Morten Skinkel, Peter Bulche og Conrad
Bierman var tilstede. Her blev S. K.’s Betænkning (Nr. 171)
oplæst og formodentlig underskreven2). 10. Jan. 1671 blev der
givet Svar3) til Gesandten i Henhold til Betænkningen.

170.

Votering i S. K. 17. Nov. 1670.
P.n Bl. 11.

Vota om dend første Post anl. Told och Pundtseddelerne.
Hr. Canceler-. At efterdi det klarlig ses, at der sker stor
Undersleb med disse Seddeler, med mindre at Skibe blifver visiterit,
da ser hånd icke, hvad Føie at Residenten hafver til at tale derpaa.
Hertil sluttede sig H. Bjelke.
Statholder Graf Allefelt vaar mesten i samme Mening, endog
at Hans kongl. May. lod skrifve til Herren Staterne, at Hans May.
forundret sig ofver, at de saaledis ville forstaa Tractaterne, at deris
Undersaatter derefter med falske Toldseddeler skulle kunde giøre
Undersleb og forsvige Hans May. sin Told. Ti Hans May. hidindtil
hafver haft støre Føie til at besverge sig ofver de falske Told
seddeler, som ere befunden, at en Del af Herren Staternis Under
saatter hafver haft, end at Herren Staterne hafver til [at] besværge
sig ofver, at de Skibe ere visiterit, som ere befundne at hafve falske
Pundtseddeler.
Hertil sluttede sig »næsten« J. Bjelke, O. Powisch, E. Parsberg og Chr. Skeel.
0 P. n Bl. 11.
2) P. 11 Bl. 15.
3) Holland 1670—89. A. — I S. K.'s Betænkning besvaredes ikke Punk
terne 2 og 3 af den nederlandske Residents Memorial, hvori han havde
anmodet om, at Kongen af de ikke betalte Subsidiepenge vilde lade en Del
hollandske Officerer, der havde tjent Frederik III i Norge, faa Dækning
for deres Tilgodehavende, og om, at den Ed, som Kongen ved Plakat af
1. Aug. 1669 havde forlangt aflagt af Hollændere, der besad fast Ejen
dom i hans Riger, maatte blive undladt. — Endelig havde Residenten
klaget over den jydske Strandfoged Petersen, der havde handlet ilde mod
Skipperen og Passagererne paa Skibet Svanen, der kommende fra Memel
med en Ladning Rug m. m. var strandet paa Jyllands Kyst.
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Holger Wind: At Herren Staterne icke har Føie til at besværge
sig, ald dend Stund det er befunden, at der er Dolus under, og det
beste Expedient vaar, at Residenten blef svaaret, at dersom nogen
af Herren Staternis Undersaatter hafde noget at besverge sig ofver
nogen af Toldbetienterue for en eller anden Abus, at de da kunde
søge dem ved Lands Loug og Ret.
D. 2. Post anl., at Residenten besverger sig ofver, at Toldbetienterne tager mere, end ordinaire sked er.
Hr. Canceler: At efterdi der saalenge dertil er tiet, da staar
det til Hans kongl. May., om hånd vil lade saadant forbyde icke at
ske mere herefter.
Hertil sluttede sig »næsten« H. Bjelke.
Graff Ahlefelt: At hånd undres ofver, at Tolderen icke saa vel
har erkleret sig paa denne Post som paa alle de andre, mens Hans
May. kunde lade Tolderen sige, at hånd eller de andre Betiente icke
maatte tage mere, end sædvanligt hafver vaaren i forrige Tider.
Hertil sluttede sig J. Bjelke og »næsten« B. Parsberg og
C. Skeel.
Otto Paauisk: At mand burde vel at hafve Tolderens udførlig
Erklering, førend mand sluttet noget herom.
Holger Windz Nesten ligesaa, derforuden og, at det vaar got,
paa det alle ubillige Onera kunde blifve afskaffet, at det vaar hest (!),
at en Del Toldbetiente blef afskaffet og Resten at staa under Tol
deren, og hånd da at svare til hvis Forseelse, som de begik.

171.

Betænkning af S. K. 28. Nov. 1670.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge och Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befalling, dat. Hafn. 5 October
sidst forleden, hvorudi vi beordris til videre Eders kongl. Mayts.
allernaadigste Resolution voris allerunderdanigste Betenkende at gifve,
hvad føieligst oc Eders kongl. Mayts. Interesse gernes paa nogle i
en den hollandske Resident La Maire hans indlefverede Memorial for
fattede Poster enhver især kand svaris angaaende en Andel Svogel,
som befindis endnu i Arrest udi Amsterdam, dernest it hollandsk
Skib i Norge, som Residenten formener imod det Christiannopelske
Tractats siette och sextende Artikeler tvende Gange er blefven vi-
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siterit, endeligen adskilligt, som vedkommer Eders kongl. Mayts. Toldere
oc Toldbetiente udi Ørresund, indstilles derom til Eders kongl. May.
efterfølgende oc hos benefnte Memorials Poster antegnit voris aller
underdanigste Mening.
Allerunderdanigste Betenkende.

Hollandske Residentis Memorial.

1. At Eders kongl. May. icke
saae, med hvad Føie susteneris
kunde, at dette Svofel jo hafde
vaarrit i de Engelskis Eie, førend
Eders kongl. May. sig det bemectigede, heldst efterdi det i
deres Hænder och Mact ofver den
Tid hafde vaarit, som Jus Gentium i slig Tilfelde determinerer,
mens paa det Eders ko. May.
kunde lade se sin Genegenhed til
alt det, som Billighed oc Justitz
kunde verre gernes, saa vilde
Eders ko. May. beordre sin Ministrum i Holland at lade Sagen
der udføre imellem Busch oc Rå
ben, som Eders kongl. Mayts. Her
Fader sal. oc høiloflig Ihukom
melse hafde solt Svoflet, oc Jan
Browers, som derpaa (dog uden
Fundament) nu prætenderer, och
som Eders kongl. May. holt det
for udisputerligt, at Svoflet vaar
bonne prisse (!), der det fra de
Engelske tagit blef, saa vilde
Eders May. ei tvifle, at jo saaledes i Holland i Sagen blef dømt,
at den, som høistbem. Eders kongl.
Mayts. Her Fader bemelte Svovel
solt hafde, skede Satisfaction, kort
oc uforment Justitz.
[4.] At eftersom Jokum Irgents
er Eders kongl. Mayts. Undersaate,

1. Eerstelijch, dat sijn Co.
Majt goede geliefte mach sijn, het
Arrest op seechere 80,000 & ongerafineerde Swawel, leggende tot
Amsterdam in een Packhuijs geliewe voor goet te kueren, ende
den Koopman lan Broers daermede
te laeten geworden mits gaders
het geene reede bij hem in Handen is, uijt Oorsach dat voors.
Swawel bij de Engelsche van de
Hollanders wel genoemen en tot
Gliickstad opgebracht is ende
daer by sijn Majt aengetaest, doch
noit voor goede Prijs in Engeland
is verclaert, sulx geordeelt moet
werden, dat lan Broers daer noch
Eijgenaer van gebleven is, en dat
de Swawel noit in Eijgedom is
overgegaen, en vermits sijn Co.
Maj.t geen meerder Recht can
heben tot voors. Swawel ais de
Engelsche selfs, so is notoir, dat
de Eijgendom noit aen sijn Con.
Majt geweest is, maer altoos bij
de eerste Eijgenaer lan Broers
gebleven is, die daeromme sustineert gereechtich te sijn voors.
Swawel aen te cunnen tasten.

4. Ten vierde nademael het
sesde ende 16. Art. van het Chri-
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och hånd eller hans Fuldmectige,
hvis vidgangen Gierninger hånd
billigen bør at svare til, hafver
handlit tvert imod Toldordinantzens 6te Art., i det hånd andre
Vare end Trælast imod Kiøbstedernis Privilegier hafver til
forhandlet sig, hvilken Mishand
ling vid inted andet Middel end
Visitation kunde aabenbaris, saa
tvifler Eders kongl. May. icke, at
Residenten jo deraf klarligen ser,
at denne Casus aldelis ingen Gemenskab med de oprettede Tractater hafr, hvorimod dog efter ald
sund Fornuft ei kand forstaaes
at kunde hafve vaarit handlet,
om end skønt Skibet tvende Gange
vaar blefven visiterit, ti det
skulde stride imod ald nabovenlig
indbiurdes Confidentz, hvorpaa
Tractaterne ere grundede, dersom
den Fortolden oc Visiteren (efter
hvilken, naar den en Gang er
sked, Tractaterne siger ingen ny
Visitation at maa ske) icke skulde
hafve den forstaaed, nemmelig
saafremt den første Visitation oc
Angifvelse rictig befindes at verre.
Herforuden kan ei andet af denne
Sags Omstende slutis, end at det
Kober, som i Skibet er mere be
funden efter den Tid, at det i
Trundhiem fortoldet oc visiterit
vaar, jo siden er indtaget och i
saa Maader endoc efter Tractaterne
self (om denne Casus saaledes vaar
beskafet, at den derefter desideris
skulde) aldelis var forbrut.

stianopels Tractat wel duijdelijch
segt, dat en Nederlants Schip, in
een Hawen van Dennemarchen of
Norwegen geladen ende gevisiteert
sijnde, in een ander vant selve
Rijch door Onweer commende,
daer niet can besocht werden,
maer met Exhibitie van sijn Tolcedul can volstaen en wederom
vertreecben. Soo klacht de ondergeschreuene Resident, dat eene
Willam Gaerman het Schep De
Gepijlde Hart, dat in Dronthem
geladen, vertolt ende besocht was,
door Onweer in Walleroot com
mende, daer heft ontlost ende 50
Schipp: Coper, daer uijt genoemmen benefens andere Waeren
meer, onaengesien den Schipper
hem sijn Pascedel vertooende,
sulx hij Resident versoecht, dat
alle de uijtgenoeme Goederen ofte
de rechte Wardije van dien moegen
werden of restituert ende hem
Gaerman als Verbreecker van de
vernoemde Tractaten mach werden
gestraft.
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[5.] At eftersom daglig Erfa
renhed lærer, inted mere gement
at verre, end at Skipperne eller
Kiøbmændene paa Skibene deris
Vare icke saa høit taxerer, som
de egentlig kunde verre værd,
och Ed. kongl. May. formedelst
det Christianopelske Tractat det
Middel er betagit, hvorvid sligt
remideris kunde, nemmelig at
Eders kongl. Mayts. Forfæder
høiloflig Ihukommelse i slig Tilfelde self for Betalling beholt
samme Vare, da efterdi lang oc
udisputeret Brug hafver siden den
Tid introducerit, at de spanske
Vine (efter at den brugelig Lecage deraf er gaatgjort) er sat
for en middel Pris, imellem den
høieste oc laveste, nemmelig tou
Oxehofder eller en Pibe ren Vin
for 60 Rdr., och Tolden derefter
beregnit, saa ser Ed. kongl.
May. icke, at med Billighed ofver
dette saa lenge practidserit oc
hidindtil upaaankit Temperament
nu kand klagis eller deri nogen
Forandring begæris, med mindre
mand paa dend hollandske Side
igien tilstæde ville det Remedium
at bruge, som for den Christiano
pelske Tractat tillat vaar, naar
Eders kongl. May. ved Varenis alt
for ringe Æstimation i sine Told
intrader forfaat blef.
6, 7, 8 oc 9. Eftersom disse
Poster angaar en Del Udgifter,
hvortil Skippernis egen gode Villie
hafver giort den første Begyn-

5. Ten vijfte vermits in de
Toll Rolle beneffens bet Christia
nopels Tractat opgericht gespecificert staet, dat van de Waeren,
daerinne niet uijt gedrucht, aen
sijn con. Majt voor de Orisontsche
Tolle gegeven sal werden den
30ten Pening van de Waerde van
de ongespecificeerde Goederen, soo
bedacht hem de ondergescreven
Resident, dat den Tolnaer in de
Zont van de Spansche Wijnen op
de Moer leggende Vs Tol meer
afneemt, als deselve naer de 30e
Pening waerdig sijn, versoocht, dat
det mach werden geremodeert (!)
en dat de Goederen naer haer
rechte Waerdije moogen werden
gepriseert ende niet naer de Fan
tasie van den Tollenaer, de daer
toe alleen niet gequalificeert is.

6. Ten sesde, naedemael de Nederlandsche Scheppe de Zont pas
serende niet anders volgens Tractaten gehouden sijn te betaelen
4
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delse, och ei er af nogen Importantz, derpaa endoch ei allene
icke tilforn hafver vaarit klagit,
mens forrige hollandske Resident
Cracou en Del deraf, nemmeligen
de Fattigis Penge, seif befindes at
hafve approberit, idet hand dennem til en Rixort af hver Skib
hafver sat, saa vil Eders ko. May. ei
formode, at Residenten continuerer
i at giøre it Gravamen af det,
som i lang Tid har upaaklageligen vaarit i Observantz.

als de beraemde Tolgelden aen
sijn con. Majt en voor haer Tol
Quitantie jetwes aen Conings Tolschriver, soo is het echter sulx,
datt den Tollenaer Giinter van de
Nederlandsche geladden Scheffen
1/2 Rdr. boven de Tol tot een
Emolument voor hem voordert
ende de Scheppers afneemt, het
welch hem in geenderhaende Maniere to compt, sulx dat den Re
sident versoecht, dat syn con.
Maj.t aen de Tolschrijvers gelieve
Ordre te geven, dat sij hem Tol
lenaer voors. 1/2 Rdr. niet meer
toe rechenen ende ooch ordoneren
het geene, hij geduijrende sijn
Ampt ter dier Oorsacke ontfangen
heft, sal hebben te restitueren.
7. Ten sevenste, naedemael by
Tractat bedungen is, dat syn co.
Maiesteits Tolschryvers den Tol
ontfangen hebbende de Scheppers
hare Tol Quitantie moeten geven
brengende haer Naem sulx genochsam meede, waervoor sy ooch
% Rdr. ofte ooch wel een Rdr.
van jder Schep genieten, sulx dat
sy voor het selve Genoet, wanneer daer veel Scheppers te gelijch kommen, hare Jongens tot
haer Hulpe nemen, dij de Passcedels helpen schrijven, het welch
Schrijven der Pascedelen nu onlangs geleich een Besteeling geworden is, hebbende sijn Maj.t
daer jmand ingeseet, welche van
jder Schepper en qvart Rd. voor
sijn Schrijven vordert, daer de
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[10.] Eftersom den 3. Articul
i det Christianopelske Tractat udtryckeligen melder, at de neder
landske Skippere skulle fremvisse
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Scheppers niet schuldig sijn moetende van de Tolschrijvers voor
haer
ofte heele Rdr. claer
gemacht werden, sonder jet anders
te geven, waerome hij Resident
versocht, dat dese Nieuwigheit
mach werden afgeschaft, en dat
de Tolschrijvers selver hare Tol
Qvitantien moegen schrijven ofte
haer Jongens, als voor desen geweest is, tot haer Hulpe nemen.
Ten 8te. Dat den Tolschrijvers
voors. Pascedelen geschrijven hebbende selfs sullen zegelen ofte
door en ander doen zegelen, son
der dat den Tollopper den Schip
pers daervoor afdwingt 1/4 Rdr.,
maer dat de Schepers, gelijch
voor desen geweest is, moegen
vol staen met een vreij gifte,
alsoo sij daervoor niet schuldig
sijn.
9. Ten negenste, naedemael alle
Almoesen moeten vrij sijn ende
niet connen ofte behorden gedwongen te werden, soo versoecht
de ondergeschr. Resident, dat sijn
con. Maj.t den Tollenaer en Tol
schrijvers wil verbieden den Schip
pers niet af te ejschen 1/4 Rdr.,
maer haer voor Armgeelt te wil
len laeten geven, waet haer Goed
de Heere int Haert sent, alsoo se
sulx niet schuldig sijn als uijt een
vrije wille te geven.
10. Ten tiende, dat sijn con.
Maj.t mijn gelieft Resolutie te
laeten geven op mijn Memorie,
waerbij ich clage, dat den Tolle4*

52

1670.

oprictige Convoy- oc Puntsedeler naer Giinter de nederlandsche
for at passere uden Ophold och Schepen uijt Curland commende
Molestation Ørresund, och det mede brengende een Pasport van
klarligen af hosføiede vidimerte den Strant Voegt aldaer, doet viCopier ses, at den Seddel i Cur- siteeren en besoechen, hoe wel
land fra Libow, som Skipperen veele Jahren lang voors. Scheppen
hafver fremvist, ei cn oprictig, op sulche Pasborden sonder bemens fraudulent Puntseddel hafver soecht te worden de Zont gepasvaarit, saa kand Ed. ko. May. ei seert sijn, strijdende sulx met
andet formode, end at Residenten het derde Articul van het Chrijo self mactgifver, at Eders ko. stianopels Tractat, en dat hij
May. hafver støre Aarsag sig Tollenaer de Ordre in voors. Arti
ofver, hvis i denne Sag i Ørre cul gesteelt in Cas van Twijfeling
sund passerit er, at beklage, end sal moesten ingaen sonder de
at Residenten hafver Skel deraf Scheppen te visiteeren, het welch
at tage Aarsag sig ofver nogen bij voors. Articul wel expræselich
Tractaternis Contravention at be- verbooden wert.
sverge, och at Eders kongl. May.
vil forse sig til, at Residenten
sine Principaler i saadan Terminis
om denne Sags Beskaffenhed in
formerer och tilskrifver, at den
Toldsvig, som i saa Maader imod
Tractaterne, Eders kongl. May. til
største Skade, af de nederlandske
Skippere i Ørresund begaaes, her
efter maa vorde forkommit.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 28. Novembr. anno 1670.
Eders kongl. Majts. allerunderdanigste oc troplictigste Tiennere.
Hansz Schack.
P. Retz.
H. Bielcke.
V. F. Guldenlew.
F. G. V. Allfeilt V. Rixing.
Christoph Parsberg mp.
Otto Powisch mp. H. Wind mp. E. Kragh mp. Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
M. Schinkel.
P. Schumacher.
Peter Bülcke mp.
C. Biermann.

21. Okt. Møde, hvor Peter Reetz, Ulrik Frederik Gylden
løve, Frederik Ahlefeld, Holger Vind og Erik Krag var til
stede. Man forhandlede om, hvorledes den Ed skulde være,
som Udlændinge, der havde Gods i Danmark, skulde aflægge
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til Kongen. »Derom vil Hans May. sielfver forordne, hvis Bil
lighed och hans Interesse kand være gemes.« Dette Spørgsmaal
fandtes blandt en Del andre i en Memorial, som den neder
landske Gesandt Le Maire havde overgivet, og som blev oplæst
af Peter Reetz1)- (Jvfr. 17. Okt.—28. Nov., især S. 45.)
21. Nov.— 22. Dec. 21. Nov. Møde, sammenkaldt ved
Kongebrev2) af 21. Okt., stilet til de tilforordnede i S. K., hvori
disse fik Ordre til at undersøge et Andragende (Nr. 172) fra
Claus Rasch, Præsident i Nyborg, om Bekræftelse og Udvidelse
af Stadens Privilegier. Ved Mødet oplæstes Kongebrevet og
noget af Claus Raschs Andragende. Votering (Nr. 173).
19. Dec. Møde om samme Sag, hvori Resten af Claus Raschs
Memorial blev gennemgaaet. Votering (Nr. 174). — Ved Mødet
var følgende tilstede: Peter Reetz, J. Chr. Kbrbitz, Henrik
Rantzau, Axel Urup, Otto Powisch, Erik Krag, Enevold Parsberg,
Christen Skeel og Peter Bulche3). — Betænkning (Nr. 175)
med Dato 22. Dec., som i det hele var velvillig. Dog blev Ny
borgs Privilegier ikke stadfæstede før 6. Febr. 1673 4).

172.

Andragende til Kongen fra Præsidenten i Nyborg
Claus Rasch.
Kopi i Indlæg til S. T. Nr. 915 og i Aktstk. Nr. 175.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Arfveherre.
Eftersom Eders kongl. Mayts. Hr. Fader salig oc høiloflig Ihu
kommelse til Nyborig Byes Opkombst hafver haft it naaderige Hen
seende oc derofver Indbyggerne med Frihed oc Stabels Rettighed
benaadet, efter derom Tid efter anden udgangende kongelige Befalninger oc Privilegiers Indholds videre Formelding, ti paa det aller
underdanigste ansøgis, at Eders kongl. May. allernaadigst ville bemelte Eders Mayts. Stad Nyborig iligemaade naadeligen anse oc dends
udi seniste Feide store udstandende Elendighed, saa oc endnu verende
ringe Leilighed considerere oc bemelte Byes Friheder, af fremfarne
Konger gifven uden- oc indenbyes, saa oc ofver deris Jord oc Marker,
naadeligen anse, oc i Særdelished, hvad af Stabbels Rettighed dependerer, inted lade forminske, mens allernaadigst confirmere, saa oc
x) P. n Bl. 11.
2) S. T. Nr. 915.
3) P. n Bl. 19.
4) F. R. 1673 Nr. 6; tr.: C. P. Rothe, Chr. V’s Reskripter, 177—218.
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nogen Frihed videre tillegge oc med benaade, saafrembt Nyeborgs
Bye nogensinde sig ellers skulde forbedre oc tiltage, nembligen:
1. Eftersom Nyeborrig Bye saaledis udi seniste Feide blef for
armed. en stor Del inden saavel som uden Byen Husene nederbryt
oc afbrent, de beste Borgere bortdød, saa Byen baade for Borgere
och Huse snart stander øde, da, paa det Byen igien kunde vorde
bebygt oc med Borgerskab formeret, hedenstillis til Eders kongl.
Mayts. allernaadigste Villie, om alle och enhver, som Borgere udi
Nyborig ville vere oc sammesteds Dug oc Disk holde, nogen liden
Frihed af Tolden allernaadigst motte forundis, dog ei for nogen
Fremmit eller udenbyes, ei paatviflende, derved skulle icke alleniste
mange til Trafiquen, hvorved Nyborig Byes Opkombst allene beror,
animeris, medens endochsaa Staden igien skulde vorde bebygt oc udi
Borgerskab tiltage, som udi sin Tid flere til Eders kongl. Mayts.
allerunderdanigste Tienniste kunde vere, oc formodis, at Eders kongl.
Mayts. Toldrettighed dermed dog inted synderligen skulle vorde for
mindsket, mens forhaabentlig langt snarere formeret. Dersom Eders
kongl. May. dette allerunderdanigste Forslag icke allernaadigst kunde
behage, da henstillis til Eders kongl. Mayts. allernaadigste Villie,
om der icke motte vere nogen Forskiel paa Tolden udi de andre
Kiøbsteder udi Fyen, saa at, hvis der udskibedis, maatte udi Told
gifve
Del, 1/3 Del eller Halfdelen mere end udi Nyborig, oc fornemmeligen ocsaa paa efterskrefne Vare udi Skibningen, nemblig
Hamp, Hør, Jern, Staal, Homble, Tobak, Vin oc fremmed Drik, mens
udi Nyborig paa dend ordinarie oc nuverende Told at forblifve, hvor
i saa Maade Stabelen, ved Trafiquen udi Gierningen med Gaufn, saasom dend ellers ickun er ved Nafn, des snarere til Eders kongl. Mayts.
Tienniste kunde vorde indretted oc tiltage.
2. Eftersom Eders kongl. Mayts. Bye baade af Borgerne oc
Husene ere forarmet, Guarnisonen sammesteds dog continue skal
underholdes, som paa Eders kongl. Mayts. Indvaanere ei er en ringe
Besvering oc Tynge, da ombedis udi allerdybeste Underdanighed, at
Nyborig Byes Borgere oc Indvaanere motte niude oc hafve dend
samme Frihed, som Kiøbenhafns Borgere oc Indvonere nyder oc for
Guarnisonen hafver, oc at Commandanten oc andre, saa oc Oberofficerer, dennem sielfver Logamente motte forskaffe, som paa andre
Steder brugeligt er udi Eders Mayts. Festninger.
3. Hafver Eders kongl. Mayts. Hr. Fader salig oc høiloflig Ihu
kommelse Nyborig Byes Borgere d. 2. Aprilis anno 1667 allernaadigst
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priviligerit, at ingen anden udi Nyborig maa bage oc brygge til
Kiøbs ind Eders kongl. Mayts. ædsorne Borgere, da, paa det Eders
kongl. Mayts. Privilegium desto bedre til Eders kongl. Mayts. Tienniste kunde til Nøtte føris, ombedis udi allerdybeste Underdanighed,
at ingen Bunde eller andre, af hvad Stand oc Condition de vere
kunde, fire Mile nær Nyborig nogen Forprang med Bagningen eller
Brygningen, Nyborgs Borgere til Præjuditz, skulle giøre, mens de
deris Korn oc Malt til Kiøbsted udføre oc selge; ochsaa alle Kroer,
som udi alle fire Mile nær Nyborig skulle vere, intet sielfver ei
heller brygge eller brende til nogen Forprang, som før er melt,
under Confiscation, mens hvad som helst Kroerne udi saa Maader
behøfver, hos Eders kongl. Mayts. ædsorne Borgere udi Nyborig for
billig Pris efter Aarsens Tider at tage, hvorfore Nyborig Byes Bryg
gere oc Baggere efter deris derforuden allerunderdanigste Skyldighed
udi Dag eller Morgen, naar tilsagdis, enten til Eders kongl. Mayts.
Flodes eller Millitiens Fornødenhed en Quantitet at skulle baggis eller
bryggis, de da det for Billighed at giøre, hvorved sligt af dennem
udi saa Maader ochsaa best louglig kand vorde forretted.
4. Eders kongl. Mayts. Her. Fader salig oc allerhøilofligst Ihu
kommelse hafver endochsaa Eders kongl. Mayts. Bye Nyborig sub
Dato Hafn. d. 27. Aug. 1667 priviligerit, alt Salt, som udi Fyen ind
skibis, sligt udi Nyborig at skulle ske, mens saasom derefter Eders
kongl. Mayts. salig Her Fader sielfver it Saltcompagnie lod oprette,
hvor da udi Kerteminde en temmelig Del Salt blef oplagt, som stridde
baade imod Stabels Rettighed oc ofvenbemelte special Privilegium,
och saasom berørte Saltcompagnie er ophefvet, ombedis udi dybeste
Underdanighed, at Nyborig Bye udi dend Fald herefter deris Stabels
Rettighed efter oc ofven bemelte special Privilegium motte nyde,
hvorved Indbyggerne stor Anledning blef gifven jo før jo bedre til
Eders kongl. Mayts. Tienniste oc Stedets Opkombst efter Stadens
oc Landets Bekvemmelighed iligemaader it Defensionsskib at brugge
oc udryste.
5. At ingen skulle tilstedis nogen Forprangere af Smede, Skomaggere eller nogen Slags Handverkere at hafve eller fire Mille nær
Nyborig boe, udi saa Maader Forprang under Confiscation deris
Handverkstøig sambt, hvis som de medfarer, at giøre, mens hvo
sit Handverk udi saa Maader vil bruge, begifve sig til Nyborig eller
anden Kiøbsted oc derfore til Kongl. May. oc Staden tilbørligen svare
oc udrede.
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6. Oc saasom udi Eders kongl. Mayts. Bye ickun tvende Mar
keder om Aaret er holdet, nemblig det første Vor Frue Dag visita
tionis Mariæ, det andet Galli Dag, da skulle det icke vere ringe
Gaufn for Eders Mayts. Indvaanere, dersom endnu it Market om
Aaret motte tilladis, oc efter dend Maade, som Snapsting udi Jylland
til Viborig, oc udi Fyen at ordineris oc holdes it til Nyborig.
7. Oc eftersom Eders kongl. May. Bønderne fra Nyborig Slot
allernaadigst hafver udlagt, hvorved Egterne efter frie Passer Eders
Mayts. Borgere Staden til ei ringe Besværing des mere vil paa
komme, ombedes udi aller Underdanighed, sligt allernaadigst motte
vorde limiterit, saa oc allernaadigst considererit dend idelige fri
Fergeløbs store Bekostning, idet Folket fri underholdes oc lønnes,
Skibredskab slides oc forderfvis, saa at Rederne dends Bekostning
ei lenge kand udstaa, oc saafrembt Eders kongl. May. bemelte Fergeløb, som nu er vel opretted, vil hafve holt vedlige, ombedis ochsaa
udi aller Underdanighed, at Eders kongl. May. sine arme Undersaater
herudinden vilde komme noget lidet til Hielp, saafrembt dend ei
sielfver derved skal ruinere Smackerne, oc Fergeløbet forderfvet och
ødelagt blifve, oc paa det dis bedre Skik oc Politie udi Byen kunde
holdes, at Nyborig Byes Vagtmestere udi sine Forretninger maa
hafve dend samme Frihed oc Myndighed, som Kiøbenhafns Byes
Vachtmestere hafver.
9. Eftersom udi Nyborig ved dend idelig Passagie oc continuerlig Guarnison for Øfrigheden oc ellers udi deris Embeds Forret
ninger stor Møie oc anden mere Forsvarelse er undergifven, de derimod
af Kongl. May. intet synderligen videre end Halfdelen af en Skilling
Told af hver Dalers Verdi, som de[r] ud- oc indskibis, ere med benaadiget, hvilket dog ickun en hel ringe Del kand bedrage, saa en
stor Del af dennem, som Magistratens Embede tilforne hafver betient
oc endnu betienner, derofver gandske ere forarmet, ja endochsaa Borge
mesteren udi ald Underdanighed søgt sig derfra, som ochsaa er vor
den forløfvet, saa Magistratens Embede ved saadan Beskaffenhed
moxen ingen til Eders kongl. Mayts. Tienniste efter underdanig Skyl
dighed kand betienne, hvorfore ombedis Eders kongl. May. udi aller
Underdanighed, Eders kongl. May. herudinden Magistratens Besvering
naadeligen vilde anse oc dets Indkombst noget forbedre.
10. Ofver alt, dersom nogen torde understaa sig Eders kongl.
May. udi aller Underdanighed at forredrage, at Nyborig Bye, efter
som dend ligger nestendel [midt] udi Eders kongl. Mayts. Kongerige
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Danmark, maatte nyde samme Frihed med fri Religions Øfvelse saasom Gliickstad, ei paatviflende, at bemelte Nyborig derved oc for
medelst dends bekvemmelige Situations Skyld da megit snart skulde
tiltage, dend da ochsaa motte nyde dend høie kongelige Naade en
Mynt oc Bogtryckeri, som dog tilforn der hafver verit, til Eders
Mayts. Tienniste at oprette. Ervartendis udi aller dybeste Under
danighed en naadig Bønhøring.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc troeplichtigste Tienner.
Claus Rask.
173.

Votering i S. K. 21. Nov. 1670.
P. n Bi. 13 f.

Vota om dend første Post [om Toldfrihed].
Hr. Cantzeler: Ser ei, hvor det kand skicke sig, at de andre
Byer skulde gifve høiere och de derofver ruineris.
Hertil sluttede sig H. Bjelke, Fr. Ahlefeld (tilf.: och var best,
de beholdt deris forrige Privilegier), J. Bjelke, O. Powisch og
E. Parsberg.
Den 2den Post blef oplæst, anl. at maa nyde dend samme Fri
hed, som Kiøbenhafns Borgere nyder, for Guarnisonen, och at Commendanten och Officererne maa sielf forskaffe sig Logement.
Hr. Cantzeler: Det er en Ting, som megtig trycker Byen, och
efterdi at Officererne har dend samme Løn som paa andre Stæder,
bør de ei hafve mere Privilegium.
Hr. H. Bielche: Ligesaa, dog at der burde at kiøbis en Plads
til Commanden at boe paa; de andre Officerer burde at hafve noget
vist och dermed lade sig nøie og saa forføie sig ud af Huset, naar
Verten gaf dennem Penge, och søge for deris Penge anden Logement.
Graf? Alefeldt: Borgerne bør at hafve dend samme Frihed som
paa andre Stæder, och Officererne sielf skaffe sig Logeraent.
J. Bielche: At Hans May. beneficered Capitainerne och anden
med Standkvarter, var vel got, dog at de Officerer, der nyder det
samme som andre, och skaffer sig sielf Logement.
Otto Paawisch: Det er Byen besverligt, men derfor er Standkvarterings Forordning giort, for Officererne bør at hafve det.
E. Parsberg.
Den 3 Post, anl. at ingen Bonde maa brygge eller bage paa
4 Mile nær Nyborrig, Byen til Forprang, och alle Kroer paa 4 Mile
nær skulle hendte deris Øel i Byen.
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Hr. Cantzeler: Bonden burde ei at bage och føre til Byen at
selge, Byen til Forprang.
Hr. H. Bielche: Ligesaa. Dog at Borgerne burde at settis en
vis Pris for, hvordan de deris 01 och Brød til Soldaterne och andre
skulle selge.
Hertil sluttede sig Fr. Ahlefeld, J. Bjelke (tilf.: dog var det
got, at de fik Forlof dertil, indtil Prfesident], B[orgemester] och Raad
giorde en vis Taxt paa Øel och Brøed), C. Parsberg, O. Powisch
(tilf.: allene, at det ei bør at forbydis Soldaten at drage ud paa
Landet och kiøbe, hvis hånd behøfver) og E. Parsberg.
Dog var sambtlig deris Mening, at Bunden ei burde at forbydis
at brygge och bage i sit egit Hus til sin egen Nytte.
174.

Votering i S. K. 19. Dec. 1670.
P. n Bl. 19 f.

D. 4de [Post] anl. et Privilegium Nyborg Bye af F. 3 gifvet, al
Salt, som [skal] til Fyen, der maatte opleggis, och eftersom det siste
Saltcompagnie er ophefvit, begierer de nu paanye lige Privilegium.
Hr. Cantzeler: Dersom Nyeborg Bye vil vere de principalske
Udredere af Saltcompagniets Skibe, da følger det andet af sig sielf,
at Stabelen bør der at vere, och Saltet derfra al Landet ofver
uddelis.
Rig. Marskalk Korbitz: Eftersom Herre Konge hafver gifvet
Nyborg Bye Frihed, och de nu efter de nye Saltcomp. Privilegier]
vil holde Def[ensions]skibe, siunis billigt ligesom Cantzeler.
Hr. Hend. Rantzow: Idem, dog Fridericia Bye derved ei at
præjudiceris.
Conclus: Eftersom Nyborg Bye er Stabelsrettighed forunt, tilmed
Kongl. Mayts. h[øiloflig] Ihukommelse] naad. Privilegium om Salt
hafver, da naar de forskaffe for Fyen Defensionsskibe, och derofver
efter Privilegierne holdis, kand den Post bevilges.
D. 5te Post om Handverksfolk, Skredere, Skoemagere, Smidde
och andre ei paa fire Mil nær Byen at bruge nogen Handel.
Concl: dermed at forholdis efter Recessen.
D. 6te Post; begieres derudi at maae holdis et Market endnu
mere end de to, som holdis, och det som Snapsting och andre saadanne Markeder.
Conclus: Dersom det kand vere Byen til Opkomst, da dennem
en Marketsdag at bevilges.
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D. 7de Post, at maatte blifve limiterit, hvor mange frie Echter
af Nyborg Bye skal giøris, disligest at Hans Mt. vilde gifve nogen
Hielp til Fergernes Vedligeholdelse, som ellers vil undergaae.
Concl.: At settis til Hans Mt. self, mens det at vere Byen en
stor Besvering.
D. 8de Post, at Nyborg Byes Vagtmester maae hafve den samme
Autoritet och Myndighed som Vagtmesteren her i Kiøbenhafn.
Concl: At denne Post bør billigen bevilgis.
D. 9de Post anl. Forbedring i B[orgermesters] och Rfaads] Løn,
och 1 Skilling Accis, at de derofver maa holde en Controlleur, paa
det ingen Undersleb sker enten Kongen eller dem.
Concl: At denne Post och kand bevilges, naar ingen derved
opholdis.
D. 10de Post om frie Religion.
Concl.: Denne Post hensettis til Hans Mayt.

175.

Betænkning af S. K. 22. Dec. 1670.
Orig. i Indlæg til F. R. 1673 Nr. 6.

Allernaadigste Konning oc Herre.
Eftersom Eders kongl. May. allernaadigste Befaling er os underskrefne til Hende kommen, hvorudi vi beordris at gifve voris aller
underdanigste Betenkende om Nyborig Byes Privilegiers Confirmation
oc ydermere Forbedring, hvorom allerunderdanigste Ansøgning hos
Eders kongl. May. giøris, da indstillis til Eders kongl. May. aller
naadigste videre Resolution denne voris allerunderdanigste hos efter
følgende Ansøgnings Poster antegnede Mening.
Eftersom Nyborig er en magtpaaliggende Festning, som med
stor Bekostning formedelst Communication imellem Eders kongl. May.
Insuler er anlagt, derforuden oc formedelst dets beleilig Situation
for Commercierne er anordnet til at være en Stabbel Stad oc ei for
uden sær Privilegier kand komme i fornøden Flor oc Velstand, erachte vi allerunderdanigst nytteligt, at dets førrige af Eders kongl.
May. Her Fader salig oc høiloflig Ihukommelse allernaadigst gifne
Privilegier blefve confirmerede.
Ad 1. Os siønis allerunderdanigst, at dette Nyborig Byes Petitum vilde strecke til de andre Kiøbsteder i Fyen dieris Nærings
Formindskelse, hvorpaa ufeilbarligen oc vilde følge Formindskelse i
Eders kongl. Mays. Intrader, oc ser vi icke, hvorledis den Skade,
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som Eders kongl. May. i saa Maader tilføies, skulde kunde ersette[s]
oc repareris af Nyborig Bye igien, om de dette Privilegium erlangede.
Ad 2. Eftersom de Staden Nyborig af Eders kongl. May. Her
Fader allernaadigst forunte Privilegier sit eniste Henseende til Byens
florerende Velstand hafver, oc vi efter denne Punktis omstendiglig
Betrachtning befinde ustridigt at være, at de Logementer, som Ny
borig Bye maa forskaffe Guarnisonens Officerer, er en stor Besvering
oc Hinder i dets Opkomst, da, efterdi andre Festninger i Eders kongl.
May. Riger oc Lande, saasom Kiøbenhafn, Christianshafn, Fridericia
oc Festningerne i Holstein, ere exempt fra dette Onere, oc disse Of
ficerer ligesaa stor Besolding nyde som alle andre, hvilke i de Fest
ninger dieris Kvarter hafve, som fra forbenefnte Onera ere eximerede,
siønis os allerunderdanigst icke ubilligt at være, at Nyborig By for
dette Standkvarter, hvorofver de sig besverger, blefve saa vit exime
rede, at alle Oberofficerer indtil Cornetter oc Findricker inclusive
forskaffede sig self Logemente.
Ad 3. Naarsomhelst Staden Nyborig holder sielf ofver Lands
loven, som Forprang Kiøbstederne til Præjuditz forbyder, oc det
allernaadigst maa behage Eders kongl. May. det Privilegium, som
Eders kongl. May. Her Fader salig oc høiloflig Ihukommelse den
7. Aprilis Aar 1667 hafver gifvet, at confirmere, derudi bestaaende,
at ingen enten i Byen eller udenfor maa bage eller brygge oc noget
deraf i Nyborig, Stadens Borgere til Præjuditz oc Forprang, indføre,
dog at de derimod den Anstalt giøre, at Guarnisonen saavel som
andre Kiøbende oc Selgende nyder for en billig Pris 01 oc Brød,
saa siønis os icke, at bem. Nyborig By noget videre med Billighed
kand prætendere i denne Post.
Ad 4. Eftersom Nyborig Bye er Stabels Rettighed bevilget, de
oc derforuden dette special Privilegium om Saltis Ind- oc Udførsel
af Eders kongl. May. Her Fader salig oc høiloflig Ihukommelse hafver
haft, da, naar de vil forskaffe Defensionsskibe for den hele Provintse
Fyen oc Landet der sammesteds ofveralt med Salt efter Defensionsskibenis Privilegiers Indhold forsiune, saa siunis os allerunder
danigst, at denne Begiering dennem vel kunde forundis, mens skulle
Nyborig By sligt icke kunde præstere, da de ei at kunde nyde dette
Privilegio, oc fri Saltis Ind- oc Udførsel de andre Kiøbsteder der i
Provin tsen at tilstedis.
Ad 5. Eftersom Landsloven udtryckeligen forbyder Forprang oc
derhos specificerer, hvad Handverksfolk paa Landsbyerne maa boe
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oc der sig nære, da, saa lenge, hvis derom i saa Maader allerede er
forordnet, uforandret af Eders May. forblifve[r], erachte vi allerunder
danigst icke, at Staden Nyborig, naar de derofver holde, vil andet
Privilegium herudinden behøfve.
Ad 6. Efterdi denne Ansøgning giøris til Byens Opkomst oc
disto bedre Næring, ingen ei heller derved præjudiceris, da siønis
os allerunderdanigst, at den vel kunde bevilgis.
Ad 7. Vi holde for utviflachtig, at fri Fordringskab med Vogne
oc Fergeløb er icke en ringe Besvering for Byen, oc dependerer An
søgningen allene af Eders kongl. May. Naade.
Ad 8. Eftersom den Myndighed, som Kiøbenhafns Byes Vachtmestre af Eders kongl. May. Her Fader salig oc høiloflig Ihukom
melse hafver bekommet, deri fornemmeligen bestaar, at band commanderer Borgervachten, oc at de Personer, som samme Vagt forretter,
ere tagne i kongelig Beskyttelse, saaledis, at om nogen sig imod
dennem, naar de paa Vagt enten i Eders kongl. May. eller Byens
Forretning omkring gaar, motvillig opsetter oc forulemper oc fanger
derofver Skade, bem. Vagt da derfore i alle Maader er angerløs, da
ser vi allerunderdanigst intet, som præjudicere kunde, at jo Nyborig
By det samme kunde bevilgis.
Ad 9. Eders kongl. Mayt. Her Fader salig oc høiloflig Ihu
kommelse hafver allerede bevilget Nyborig Byes Magistraet en half
Skilling af hver Dalers Verdie, som der sammesteds ind- oc udskibis
Vare for, hvilket vi formene at skulle kunde strecke sig der paa
Stedet til saadan en Summa, som Magistraten imod andre Stæder at
regne icke kunde hafve andet Aarsag end jo at lade sig nøie med,
saafremt Eders kongl. May. dennem samme Naade fremdelis vil lade
nyde. Mens saasom det efter Præsidenten der sammesteds hans
mundlig Beretning icke er utroligt, at Magistraten sielden faar den
richtig Summa, som dennem deraf kunde tilkomme, formedelst ingen
paa. dieris Vegne er autoriserit ved Toldvæsenet dermed at hafve
Indseende, da indstillis til Eders kongl. May. eget allernaadigste Be
hag, om Eders kongl. May. vil bevilge Magistraten i Nyborg, saasom
i nogle andre Eders kongl. May. Kiøbsteder er tillat, at de maa for
ordne en Person, som richtig Bog kand holde ofver alle Vare, som
der sammesteds ind- oc udskibis, dieris Qvota af des Verdi oppeberge oc dennem derfor giøre Regenskab, saa oc, at Eders kongl.
May. Tolder maa tilholdis ei at clarere de Vedkommende for Eders
kongl. May. Told, førend de ocsaa erlagt hafve til Magistraten, hvis
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Eders kongl. May. dennem i saa Maade vil allernaadigst forunde,
dog at den Trafiquerende derved ei blifver i nogen Maade utilbørligen
oppeholdet.
Ad 10. Os siønis allerunderdanigst, at Nyborig Bye som
en Stad, der for lang Tid siden er funderit oc bebyget, kand
foruden de Privilegier, som i denne Punkt begieris, vel komme i
Velstand.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 22. December anno 1670.
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc tropligtigste Tienere.
P. Retz.
H. Bielcke.
V. F. Guldenlew.
J. Chr. Korbitz mp.
Henrich Rantzow mp.
Axel Vrop mp.
Jørgen Bielche mp.
H. Wind mp.
E. Kragh mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
M. Schinkel.
Ch. Skiell Jørgensen.
P. Schumacher.
Peter Biilcke.
C. Biermann.
28. Nov. Ved Mødet behandledes ifølge Kongebrev1) af
12. Okt., stilet til S. K., ligeledes Spørgsmaal om, hvem man
kunde forunde Beskærmelsesbreve mod deres Kreditorer. Vo
tering (Nr. 176). Betænkning (Nr. 177).

176.

Votering i S. K. 28. Nov. 1670.
P.n Bl. 15.

Feltherren: At baade Udlændiske, saa ogsaa Indlendiske, førend
de fik saadanne Frihedsbrefve, burde at stille nøiagtig Caution, at
deris Creditorer icke imidlertid derofver af dennem skulde lide Skade.
Hr. Canceler Reetz: Siunis 1) at Hans kongl. Mayt. nogsom
kand gifve Moratoria, efterdi det er en ældgammel Brug; 2) anl. for
hvad Aarsag, saa siunis hannem, at det kand nok ske, naar nogen
hafver lit nogen bevislig og merkelig Skade enten til Søes, ved Ilde
brand, fientlig Indfald eller og, naar hånd beviser, at nogen af hans
Creditorer for en stor Sum hafver spillet Banquerot, hvorofver hånd
kand vere kommen til Skade, og at det i saadan Tilfæld saavel kand
gifves Indlændiske som Udlændiske, dog at de stiller først nøiagtig
Caution.
Hertil sluttede sig H. Bjelke.
*) S. T. Nr. 866.
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Gyldenløffve vaar udi denne Mening nesten, allene at det icke
blef tillat Indlændiske.
Graff Allefelt'. At saadanne Privilegia ere hel odiosa, og vaar
best generaliter det meste, mugligt vere kunde, at hindre, at ingen
fik saadan Frihed. Dog naar der fantis saa vigtige Aarsager, som
Hr. Canceler opregnet, at det da vel kunde tillades Fremmede og
Indlændiske, dog at de stillet nøiagtig Caution, og naar nogen Frem
med i saa Maade nød Frihed, at hånd da skulde tilholdes at nedsette sig her i Landet, for ellers skulde mangen fremmed Banquerottier komme her og bedrage de Indlendiske med de Udlændiske,
og naar hans Frihedsaar vaar omme, saa skulde hånd vel drage af
Landet.
Rigens Marskalck: At saadanne Moratoria ere hel skadelige;
dog vilde han vere i Hr. Cancelers og Graf Allefelts Mening, saa at
dend, som saadant vilde nyde, fuldkommen beviste, at hånd hafde
lit merkelig Skade, og stille nøiagtig Caution, at sine Creditorer
icke skulle komme til kort hos hannem, og paa dend Maade kunde
det saavel bevilges Ind- som Udlændiske.
Hertil sluttede sig H. Rantzau.
Otte Paauisk: At enhver skulle betale eller gifve nøiagtig
Forsekring.
Erick Kragh’. Saauit Udlændiske angaar, da følger hånd G. Alle
felts Mening, mens icke at tillades Indlendiske, med mindre, at de
gandske vaare kommen til agters. Ellers siunes ham, at enhver bør
betale eller stille nøiagtig Forsekring.
Hertil sluttede sig C. Trolle.
Christen Skeel-. Naar der vaar ingen Dolus malus under, og
dend Skyldige vilde stille nøiagtig Caution, da vaar det billigt, at
enhver blef hiulpen.
Morten Skinchel-. At det vaar best, at ingen saadanne Brefve
mere blef gifven, fordi det svæcker ickun Crediten, og der er dog
altid nogen Svig under.
Byllick (!): Som G. Allefelt, at baade de Ind- og Udlændiske
kunde nyde Moratoria, dog at de Fremmede først tog Borgerskab og
blef bosiddendis.
C. Bierman-. At Ind- og Udlændiske kunde bevilges Moratoria,
naar de stillet nøiagtig Caution, dog de Fremmede først at sette sig
ned her i Landet.
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Betænkning af S. K. 28. Nov. 1670,

Orig. i S. K. s Arkiv. Afskrift i P. n Bl. 17 f.

Allernaadigste Konning og Herre.
Eftersom det er Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling, at
vi Eders kongl. May. voris allerunderd. Mening tilstille skulle, for
hvad Aarsager og med hvad Omstændigheder vi allerunderdanigst
formener, at nogen, enten Fremmed eller Indlændisk, Eders ko. Mayts.
allernaadigste Beskiermelsebref paa visse Aars Tid imod deris Creditorer billigen kunde forundis, saa og, om imod Fremmede allene
eller og imod Fremmede og Indlændiske til Haabe saadanne Brefve
kunde gifves, saavel som, paa hvor mange Aars Tid Brefvene skulle
lyde, da til samme Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling i
dybeste og hørsommeligste Underdanighed at efterkomme er dette
voris allerunderdanigste Betenkende, at saadanne Moratoria nogsom
kand allernaadigst bevilges Indlændiske imod Indlændiske, item Ind
lændiske og de Udlændiske, som sig i Eders kongl. Mayts. Riger og
Lande ville nedsette, og det paa trei Aars Tid imod Fremmede, naar
de beviser formedelst ulyckelig Tilfald, som Krig, Ildebrand, Søeskade,
Debitorers merkelig Banqueroute og deslige, at vere bragt udi dend
Stand, at de ei uden Dilation at erlange deris Creditorer kand fornøie, dog at de imidlertid stiller nøiagtig enten realem eller fidejussoriam Cautionem, at naar de Friheds Aar, som in Moratoriis blifver
specificerede, ere expirerede, da at ville contentere deris Creditorer.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 28. Novembris anno 1670.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og tropligtigste Tienere.
Hansz Schack.
P. Retz.
H. Bielcke.
V. F. Guldenlew.
F. G. v. Allfelt v. Rixing.
J. Chr. Korbitz mp.
Henrich Rantzow.
Otto Powisch.
E. Kragh mp.
Corfitz Trolle mp.
M. Schinkel.
Ch. Skiell Jørgensen.
Peter Biilcke mp.
C. Biermann.

15. Dec. Møde, sammenkaldt ved Kongebrev af usikker
Dato for at overveje en Memorial fra Amtmanden over Skander
borg Amt, Chr. Sehested, der drejede sig om forskellige Forhold
i hans Amt og tillige i Almindelighed om Rytteriet. Memorialen,
der findes gengivet sammen med Betænkningen af 1. Febr. 1671,
er dat. 30. Nov. 1670, Kongebrevet1) urigtigt 21. Okt. s. A.
0 S. T. Nr. 916.
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Under Mødet forhandledes om Retsforholdene paa Ryttergodset.
Votering (Nr. 178). Jvfr. 30. Jan. 1671.
178.

Votering i S. K. 15. Dec. 1670.
P.n Bl. 18 f.

Feltherren: At det med dend første oc anden skulle blifve efter
Lands Lov oc Ret, mens med dend 3die skal Soldaterne, som Leiermaal begaar, nedenfra indtil en Fendrik straffis paa Kroppen.
Hr. Cantzeler idem. Figens Admiral, Statholder G-uldenlewe,
Statholder Alefelt, Rigens Marskalk, Hr. Rantzow, Hr. Urup,
Otto Povisk, Christen Skeel, Corfits Trolle og Morten Skinkel: Om
Sagefald, det hiemfalder Hans May., oc hvem band det siden vil gifve
til. Med Formynderskab skal Ambtmanden tillige med Officeren hafve
Inspection.
Conclusum: Om Leiermaal, at en Soldat, som derudi forser sig,
indtil en Fendrik skal straffis paa Kroppen, oc de andre Officerere
at hafve forbrut en Maaneds Sold. I ald det øfrige at forblifve ved
Lands Lov oc Ret, oc ald Sagefald at falde Kongen til.
Nok anl. Herridsfogder, Herridsskrifvere, Birkefogder oc Birkeskrifvere, at det er nødvendigt, at de forblifver til Justitiens Admi
nistration oc afleggis med øde oc forarmede Gaarde, som icke er
udlagde. Sandemænd kand vel forordnes oc tages af Ryttere, oc om
Ryttere sig herudi skulle ville vegre, da at det gaar omkring oc
omvexlis hvert andet Aar.

20.—21. Dec. 20. Dec. Møde, sammenkaldt ved Konge
brev1) af samme Dag, stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre
til at give Betænkning om, hvorledes man burde give de hamburgske Gesandter Audiens. Votering (Nr. 179). Der var nogen
Uenighed om, paa hvilken Maade man ved Audiensen bedst
skulde give Hamburgerne til Kende, at de var Undersaatter, og
der indkom derfor to Betænkninger (Nr. 180 og 181).
179.

Votering i S. K. 20. Dec. 1670.
P. n Bl. 20 ff.

Cantzeler: At, naar Hamb. bør consfidereris] som Undersaatter,
burde ingen Creditif af dennem annammis, mens efterdi H. Mts. Hr.
O S. T. Nr. 1077.
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Fader har engang gifvet dennem Audientz, kand den dennem och nu
vel tilstedis, eftersom dog siden kand erlangis, hvad de begierer. Stil
ler til H. Mts. allerunderd. (!) Villie, hvorledis hånd med dennem ved
sin Regierings Indtrædelse vil hafve forholdet, och lade dennem forhøre
ved Ministros, eller och, om Audiens skulde gifves, da i Anticamera.
Hr. J. Bielche-. At lade H[amborgerne] forstaa. dennem vere vel
kommen, om de kom i god Mening och Satisfaction gifve vilde, ellers
ligesom Hr. Cantzeler.
St. Gyldenløv i At det er ei nogen Creditif, som er ofverlefverit,
och dersom de considereris bør som Underdaner, bør ei stillis til
Audience, och dersom, da ei ophentis, siden at fornemmis, om de
har Fuldmagt at gifve H. Mt. Fornøielse.
St. F. v. Alefeldt: At de Hamborger bør stedis Audience, och
dennem icke vel kand vegris, eftersom mand har Exempel saadant
Rebeller at vere vederfaret, mens imellem dennem och en anden Rigs
stad billigen at giøris nogen Undersked et avec plus moindre bruit.
Hr. Hendrich Rantzow: De Hamburger at gifvis Audientz,
mens icke som andre Gesanter, mens i Anticamera som Undersaatter.
Christoffer Pasberg-. At H. Mt. burde vide, om Dep[uterede]
hafver nogen Ordre at gifve Fornøielse paa siste Skrifvelse, førend
de stedis til Audientz, och det at komme Hans Mt. til Avantage,
ellers admitteris icke saasom Rigsstenders Dep[uterede], mens som
Undersaatter til Audience.
Denne Mening tiltrædes af Otto Powisch (tilf.: »och i Anti
camera hafve den Ære at kysse Kongens Haand«), Corfitz Trolle,
M. Skinkel og P. Schumacher (tilf.: »dog saasom Statholder Ahlefeldt for ei at interrumpere al venlig Underhandling, opfordris och af
Ministris deris Verb forhøris«).
Holger Wind-. At de billigen bør udlade, hvor vit de vil gifve
Satisfaction paa den forrige Skrifvelse, och naar det er sket, i Anti
camera gifves dennem Tilgang at kysse H. Mts. Haand och hafve
Audientz.
Erick Kragh-. At lade sondere hos de Hamborgere om For
nøielse paa H. Mts. Skrifvelse och derefter tagis Mesure, tilforne de
Hamborger at vere gifvet Audientz ved Commissarier; hvorledis nu
skal ske, henstilles til H. Mt.
Envold Pasbfierg]-. At de Hamborger først angifver deris An
bringende, førend de stedis til Audientz, och siden uden stoer Ceremonie i Anticamera.
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Ch. Skeel-. Sig, førend Audientz tilstedis, at informere om deris
Verk [o: Verb], siden H. Mt. derefter at ramme Maaden om Admis
sion til Audientz.
P. Bulche: Som Hans Mts. Underdane at komme op i Anticamera och deris Verb anbringe.
C. Bierman-. De Deputerte af Hamborg aleniste at admitteris
at kysse H. Mts. Haand, och deris Verb remitteris til Commissarier.
Conclusion: At de Hamborgers Deputerte først bør sige, om de
hafver nogen Ordre fra deris Principaler at gifve H. Mt. Fornøielse
paa hans siste Skrifvelse.

180.

Flertalsbetænkning af S. K. 21. Dec. 1670.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Stormechtigste Konge, allernaadigste Herre.
Eders kongl. Mayt. allernaadigste Befalning angaaende, at udi
Stads Collegio skulde delibereris, om raadeligt kand erachtis, at de
fra Eders kongl. Mayts. Stad Hamborg Deputerede skulde efter deris
Begiering til Audience hoes Eders kongl. May. admitteris, førend de
sig nogenlunde erklærer, om de ere beordrede at gifve Eders kongl.
May. nogen fornøielig Svar paa, hvis Eders kongl. May. udi seniste
til dennem afgangne Skrifvelse dennem om erindret hafver, saa ochsaa, ifald Eders kongl. May. naadigst resolverer at forunde dennem
Audience, om da icke den føiligste Maade skulde være, at de uden
nogen sær Introduction och Ophentelse kommer udi Eders kongl.
Mayts. Anticamera och der søger Leilighed at kysse Eders kongl.
Mayts. Haand, hafver vi allerunderdanigst efterkommet, och er voris
allerunderdanigste Mening, at vi icke befinder, at bemelte Deputerede
nogen billig Aarsage kand forevende, hvorfore de icke, førend de til
Audience admitteris, kand nogenlunde erklære sig, hvad Svar de paa
ofvenbemelte Eders kongl. Mayts. til dennem for saa rom Tid siden
afgangne Skrifvelsis Indhold medbringer, och saasom Eders kongl.
May. stedse saavel udi Skrifvelser som i andre forefaldende Leiligheder trachterer dennem som Deris egen Stad och Undersaatter, saa
siunis os, at de ei med Føie nu udi dette Tilfald paa anden Maade
kand trachteris, och at, hvis de continuerer indstendeligen om Au
dience at anholde, at den da føiligst paa ofvenbemelte Maade, som
Eders kong. May. udi Deris naadigste Befalning til os sielf gifver
Anledning til, dennem kunde tillades, och dennem derhoes blef til5*
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kiendegifvet, at saadant skede allene, paa det de kunde hafve den
Naade at kysse Eders kong. Mayts. Haand uden at proponere nogen
Affaire, ofver hvilke[n] de skulde blifve hørt af Eders kongl. Mayts.
Ministris, som Eders kongl. Mayt. naadigst dertil vilde forordne.
Denne Maade er hel conforme med den, de hamborgiske Deputerede
blefve trachterede paa udi seniste Krig, som en af disse nu her
værende Deputerede ved Nafn Selms, som ochsaa samme Tid vaar
hid forskicket, uden Tvifvel noksom sielf erindrer. Dette er et aller
underdanigst ringe Betenkende af
Eders kong. Mayts. allerunderdanigste tro Tienere.
V. F. Guldenlew.
Chr. Parsberg mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
E. Kragh mp.
Envold Parszberg mp.
C. Skiell Jørgensen.
M. Schinkel.
Corfitz Trolle mp.
P. Schumacher.
Peter Biilcke mp.
C. Biermann.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 21. Decemb. 1670.
181.

Mindretalsbetænkning af S. K. [20.]

Dec. 1670.

Orig. med Peter Reetz’s Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konning oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed E. kgl. Mts. allernaadigste Befaling, dateret Haffn. dend 20. hujus,
hvorudinden vi underskrefne iblant de andre Assessorer i E. k. Mts.
Stats Collegio beordris at gifve voris allerunderdanigst Betenkende,
om vi raadeligt eracte, at de hid ankomne Deputerte fra Eders k.
Mts. Stad Hamborgk skulle efter medhafvende oc til E. k. Mt. ofvergifne Creditif Audientz gifvis, førend de sig hafve nogenlunde erklærit, om de oc Ordre af deris Principaler hafve, E. k. Mt. nogen
Fornøielse eller Satisfaction at gifve anlangende det, E. k. Mt. dennem
udi seniste til dennem affærdigte Skrifvelse øm erindret hafver, oc
om dennem Audientz skulde bevilgis, om det da icke best vaar, at
de ickun i E. k. Mts. Anticamera opkom foruden at vorde ophentit,
saasom til dend Ende, paa det icke deraf nogen E. k. M. præjudicerlig Consequentz skulde i Fremtiden dragis, oc de prætendere sig,
som ellers fri Rigsstæder pleier at verre blefven tracterit, indstillis
til E. k. Mts. allernaadigste videre Resolution efterfølgende voris
allerunderdanigste Mening.
At de Hamborger, naar de antagis for det, de ere, nemmelig
Paaskriften henfører Betænkningen til Dec. 1670.
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Eders k. Mts. Undersaatter, skulde hafve nogen Ret til enten at
legitimere med nogen Creditif de, som de sende til E. k. Mt., eller
oc at prætendere saadan Audientz for dennem, som de stedis til, livis
Committenter ere berettigede at udgifve fuldstendige Creditiver, kand
vi icke forstaa eller skønne, ti sligt vilde ellers blifve Status in
Statu. Mens saasom dend Audientz, Acces oc Forhør uden Forma
litet, hvortil Undersaatter af deris Konger oc Herrer admitteris, i
ingen Maader nogen præjudicerlig Consequcntz kand gifve, vi oc icke
ser, at E. k. Mt. kand verre vis paa at naae sin Intention med saa
dan Erklæring af de hamborgiske Deputerte at erlange, som kunde
verre den Satisfaction gemes, hvilken de Hamborger E k. Mt. ere
skyldige, oc E. Mt. efter dend derom til dennem afgangne Skrifvelse
desidererer, om end skønt E. k. Mt. bemelte Deputerte ald Audientz
afslog, med mindre de dend Vilkor, som i Eders k. Mts. Befaling er
meldit, vilde fuldbyrde, saa synis os allerunderdanigst icke uraadeligt at verre dennem til Forhør at stede paa dend Maade, som be
melte E. k. Mts. allernaadigste Befaling gifver Anledning til, ifald
dennem Audientz bevilgis skulle, nemmelig at de til dend Ende udi
Eders k. Mts. Anticamera som andre E. k. Mts. Undersaatter op
varter foruden at vorde ophentit eller andeiledis i Svar tracterit end
andre Undersaatter. Hvilken Maade, om dend af Ed. k. M. allernaadigst approberis, dennem oc tilforn insinueris kunde.
E. kongl. Mts. allerunderdanigste oc troepligtigste Tienere.
P. Retz.
H. Bielcke.
Henrich Rantzow mp.
I samme Møde behandledes ifølge samme Kongebrev en
alvorlig Klage fra Kongens Side imod Byen Lübeck. — I nogle
Landsbyer, de saakaldte lybske Godser, om hvis Besiddelse der
var Strid mellem Kongen og Lübeck, havde han ladet opslaa
en Plakat om, at Indbyggerne strax skulde søge om Fornyelse
af deres Privilegier. Lübeckeme havde derpaa opslaaet en Pro
test ved Siden af Plakaten, men denne Protest havde Kongen
ladet fjærne. Lübeckeme svarede herpaa ved at nedrive Kon
gens Plakat, ved hvilken Lejlighed to af Kongens Undersaatter,
Hans og Heinrich Brömse, der ejede Steinrade og Stockelsdorf,
blev truede paa Livet. De sidstnævnte havde derefter sendt
Indberetning om Sagen til Kongen. Lübeckernes Optræden
vakte stor Forbitrelse, der fremtræder baade i Voteringen
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(Nr. 182) og Betænkningen (Nr. 183). — 17., 24. og 27. Dec.
udgik der i den Anledning og i Overensstemmelse med Betænk
ningen en Række Skrivelserx) til den danske Resident i Lubeck
Johan Steinmann, Magistraten sammesteds og Regeringskancel
liet i Gliickstadt samt en Klage til Kejseren.

182.

Votering i S. K. 20. Dec. 1670.
P. n Bl. 22 f.

Hr. Cantzeler Reetz: Denne Sag at vere en Quæstio Juris, dette
at vere uhøfligt och uforsicht giort af de Lybske; H. Mt. at revocere den Naade med Befaling til hans Toldere, at de Lybske skulde
ei nyde deris forrige Frihed interimsvis.
Hertil sluttede sig Henrik Bjelke (tilf.: »och ligesaa den Han
delsfrihed i Norge revoceris«).
St. Gyldenløvez At det ei skulde vere H. Mts. Undersaatter
gafnligt Commercien med de Lybske at ophefve, och de, som Skade
sket, at maintienneris.
Stath. Ahlefeldt'. At Hans Mt. ved hans Residents Memorial
der sammesteds lod dennem til Gemyt føre den Uret, de giort; hvis
de ei da vilde krybe til Korset, da dennem alle Privilegier at betage,
och dersom det ei kand hielpe, da confisqvere alle deris Middeler her
i Danmark.
Hertil sluttede sig E. Krag (tilf.: »ti icke raadeligt at bryde
ofver tvert, mens Residenten med det gode och onde den Faute be
ganget remonstrere«), C. Trolle, Chr. Skeel, M. Skinkel, P. Schu
macher (tilf.: »dog ei at skrifve meget til Residenten], mens der
som skrifvis skulde, da med det samme giøris Arrest paa deres
Gods<) og P. Bulche.
Hr. Hen dr. Rantzow: De Lybske grofligen at hafve handlet
mod H. Mt, deris Frihed i Tolden at ophefvis, saavel [som] Cantorets
Privilegier i Bergen.
Chr. Parsberg-. Saasom denne Action er upertinent, kand H. Mt.
den ei vel lade passere, dennem først derfor betagis alle Friheder
och Privilegier, och dersom det ei da kunde hielpe, da giøris af
H. M. Arrest paa alt dennem heri Rigerne tilstaaende.
Otto Powisch: Dersom den gemene Mand ved Residenten blef
foreholt den store Forseelse, vaar best, førend der trædis til Extrei) Inl. Reg. 1670, 334 ff., 351 ff., 358—67.
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miteter; hvis de da icke vilde finde sig, kunde siden gribis til forskrefne Middeler.
Holger Wind: At denne Forseelse saa offentlig blef gifvet tilkiende, at den Gemene det kunde faae at vide; hvis det intet fruchtede, gribes til de Middeler med Toldens Frihed och Arrest paa tilstaaende her i Danmark.
Envold Pasb[ierg]: Siunis vel at vere best først ved Residenten
at lade fornemme, ligesom de fleste, om (!) ....
C. Bierman : At de Lybske burde af Hans Mt. anses som de,
der hafver giort største Uret, och derfor med lige Mynt betalis.
Conclusion ... at Residenten udi Lybeck paa Raadstuen almin
delig skulde for alle remonstrere de Lybskis Handling [imod] H. M.;
dersom det ei kand hielpe, da dennem deris Privilegier at betagis,
tillige Arrest giøris paa alt dennem her i Rigerne tilhørende.

183.

Betænkning af S. K. 20. Dec. 1670.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge och Herre.
Til at efterkomme i allerstørste och hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling, dat. d. 20. Dec. ner
verende Aar, om at deliberere, hvad vi eragte fornøden at skulde
ske udi hvis, som deri passerit er, at de Lybske med stor For
mastelse hafver understaaet sig Eders kongl. Mayts. Patenter at afrifve och de Brømser, som sig derimod sette vilde, med Magt derfra
at jage och deris ugrundede Placater dumdristeligen i den Sted at
anslaae, da er derom til videre Eders kongl. Mayts. allernaadigste
Resolution voris allerunderdanigste Betenkende, som følger:
Eftersom det er ustridigt, at de Lybske ved den af dennem
begangne Gierning hafver høit forgrebit sig imod Eders kongl. Mayts.
Respect, saa siunes os allerunderdanigst, at Eders May. icke vel
kunde forbiegaae sligt at ressentere, hvilket vi allerunderdanigst er
agte paa dend Maade at kunde ske.
1. At Ed. kongl. Mt. lod ved sin Agent til Lybeck en skarp Me
morial indlegge, hvilken hannem herfra kunde sendis, som hos det
algemene Borgerskab i Lybeck kunde vorde kundbar, at de vilde
giøre Eders kongl. May. Satisfaction for, hvis de imod Eders May.
med Placater at afrifve och deris egen at ville insinuere begaaet
hafve, saafremt Ed. kongl. May. icke skulde foraarsagis de Middel
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dertil at bruge, som Eders May. self eragtede tienligst, ocb slig Attentatum meriterede. Kunde det icke hielpe, at da Eders kongl. Mt.
lod revocere den Coæqvation i Tolden, som Staden Lybeck senist af
ser kongelig Naade blef forunt, och om Staden Lybeck endda derved
ei vaar til Raison at bringe, at da alle deris i Eders kongl. Mayts.
Riger och Lande forbaande[n]verende Middeler och udstaaende Gieids
fordring blef seqvesterit. Raadstuen d. 20. Decembr. anno 1670.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och troplichtigste Tienere.
P. Retz.
H. Bielcke.
V. F. Guldenlew.
F, G. v. Allfelt v. Rixing mp.
Henrich Rantzow.
Axel Vrop mp.
Ch. Parsberg mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Paszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
E. Kragh mp.
P. Schumacher.
Peter Bülcke mp.
C. Biermann.

21. Dec. Møde, sammenkaldt ved Kongebrevr) af 13. Dec.,
stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til at overveje en Memorial
af 12. Dec. (Nr. 184) fra Hertug Hans Adolf af Piøen paa egne
og sin Faders Vegne, hvori de atter (jvfr. 25. Sept.—18. Okt.)
søgte om Forlening med Sønderjylland og Femern. — S. K. var,
som Voteringen (Nr. 185) og Betænkningen (Nr. 186) viser, ret
enigt om atter at afvise Fordringen. — Samme Dag udgik der
Kongebrev2) til Peter Reetz, Conrad Hesse, Erik Krag og Con
rad Bierman om at forhandle med Hertug Hans Adolf, der
havde ladet sig forlyde med, at han endnu havde et Forslag at
stille. Da Forliget3) mellem Kronen og Huset Piøen imidlertid
var sluttet forinden, var Kommissionens Forhandling (Nr. 187)
med ham 3. Jan. 1671 resultatløs.
184.

Brev til Kongen fra Hertug Hans Adolf af Piøen
12. Dec. 1670.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 1058.

Durchlauchtigster groszmächtigster König, gnädigster Herr, auch
hochgeehrter Herr Vetter.
Ew. königl. May. ist in Gnaden errinnerlich, wasgestalt bey
deroselben meines hochgeliebten und geehrten Herrn Vaters Gnad,
um die Wiederbelehnung des Hertzogthumbs Schleszwig undt Landes
D S. T. Nr. 1058. 2) S. T. Nr. 1085.
s) Jvfr. A. D. Jørgensen, Griffenfeld 1, 372 ff.; P. Lauridsen, Slesvig og Kronen, 132 f.
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Fehmern in gebührlicher Zeit gehörige devote Ansuchung gethan.
Wann aber von Ew. königl. May. kein verschloszenes königl. Antwort
Schreiben an Seine Gnade dem alten Herkommen nach, sondern nur
ein offener Cantzeley Bescheid undt zwar von gantz unvermuthlichen
Inhalt erfolget, so hat solches hochgedachte Seine Gnade nicht wenig
betrübet, in Ansehung sie derer ihro gemachten Imputationen sich
keine in den geringsten schuldig wiszen, auch diejenigen Miszhelligkeiten, so biszhero etwa vorgewesen, die geringste Gemeinschafft
oder Connexion mit diesen Lehnswesen nicht haben, noch Ew. königl.
May. als König oder Lehensherrn dabey concuriren, dahero Seine
Gnade zu nochmahliger Bezeigung ihrer Devotion mich per expressum
befehliget Ew. königl. May. durch dieses gehorsame Memorial undt
sonsten auch mündtlich mitt fleiszigster Bitte anzulangen, Ew. königl.
May. wolten gnädig geruhen dem vorig ertheilten offenen Bescheid
nicht zu inhæriren, sondern Seiner Gnaden mit einer königl. verschloszenen Antwort nach dem in solchen Fällen gewöhnlichen und
specialiter bey diesen fürstlichen altväterlichen Stamlehn von Alters her
gebräuchlichen Inhalt anitzo versehen zu laszen, auch hinkünftig zu
gelegener Zeit die königl. Investitur würklich zu ertheilen. Solches
gegen Ew. königl. May. mit aller Treue und Devotion zu temeriren (!)
werden hochgedachte meines Herrn Vaters Gnade jeder Zeit gefliszen
seyn, auch ich selbsten um deswillen um so viel mehr Ursach haben,
bisz in mein Grab mich zu verhalten alis E. k. M. gehorsamster
treuster Vetter undt Diener.
Hans Adolff H. z. Holstein.

Udskrift. An Ihre königl. Majestet zu Dennemarck, Norwegen
abermahliges Memorial die Wiederbelehnung des Herzogthums Schles
wig und Landes Fehmern betreffend.
185.

Votering i S. K. 21. Dec. 1670.
P. n Bl. 23 f.

Feltherren-. At denne Sag med Lenbref at udgifve noget skulde
differeris, siden kunde Hans Mt. sig desto bedre resolvere, hvad hånd
derudi giøre vilde.
Hr. Cantzeler Reetz-. Dette at henhøre til den stridige Sag
imellem Hans Mts. Hr. Fader och Førsten af Pløn, efterdi at Jus
Vasalli er beskaffet saaledis, at naar Domini Feudi Respect læderis,
derfor bør icke H. Mt. vel gifve nogen Lenbref til Førsten af Pløn,
førend hånd Hans Mt. tilfreds stiller.
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Rigsadmiral Bielche- Med Len at udgifve opholdis, indtil den
hele Sag med Fførsten] af Pløn blef accommoderit, dog sig ei med
mange at udlegge.
Hertil sluttede sig G-yldenløve og Fr. Ahlefeld (tilf.: »dersom
do sig, som det sig bør, comporterer, Hånds Mt. da til en Billighed
sig at ville accommodere, hvilket dennem och til Svar kunde gifves«).
Hr. Hendrich Rantzow\ Hans Mt. at hafve Aarsag at veigre
Fyrsten af Pløn Len, saa lenge hånd sig icke som en Vasal anstiller.
Hertil sluttede sig Chr. Parsberg, Otto Powisch, Holger Vind
og Erik Krag (tilf.: »dog vaar gafnligst, at saadant skede i Venlig
hed«). Corfitz Trolle, E. Parsberg, Christen Skeel, Mort. Skinkel,
Peder Bulche og Conr. Bier man vare »alle lige Mening med for
rige, nemmelig, at med Lensbref eller Renovatione Vestituræ saa lenge
skulde omholdis, indtil Førsten af Pløn sig som billigt imod Hans
kongl. Mt. accommoderede«.

186.

Betænkning af S. K. 21. Dec. 1670.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge och Herre.
Til at efterkomme i allerstørste och børsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling, dat. d. 13. Decembr.
anno 1670, som os befaler, at vi Hertug Hans Adolfs Begiering paa
sin Hr. Faders Førstens af Pløns Vegne angaaende Fyrstendømmets
Slesvigs och Femerens Forlening vel skulde ofverveie och betrachte,
da er herom til videre Eders kongl. Mayts. allernaad. Resolution voris
allerunderd. Mening och Betenckende, som følger:
Eftersom det er kundbar och udisputerligt, at Hertugen Hans
Adolfs Hr. Fader som Vasallus sig imod Eders kongl. Mayts. Hr.
Fader salig och høieloflig Ihuekommelse och Eders kongl. May. self
som rette Lensherre ei med den Respect hafver forholdet, som en
Vasallus, der Len nyde vil, bør at giøre, ser vi icke, hvorledis den
Distinction, som i den af høiebem. Hertug paa hans Hr. Faders
Vegne indgifne Memorial giøris, nemmelig, at hvis hidindtil kand
vere i den oldenborgiske Stridighed passerit, ei ringeste Connexion
eller Gemenskab med det begierte Lens Sag och Handel hafver, kand
enten tiene til nogen lovlig Undskyldning eller komme her tilpas.
Hvorfore, saasom vi ei andet kand befinde, end at den Resolution,
som Ed. kongl. May. allerede paa Hertzugen af Pløns Ansøgning
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om Len hafver ladet giøre, jo er paa al Billighed och Ret funderit,
saa siunes os allerunderdanigst, at Ed. kongl. May. icke hafver Aarsag deri noget at forandre eller merbemelte Hertzug af Pløns Desiderium at indgaae, med mindre hånd sig saaledis imod Eders kongl.
May. och med saadan fornøielig Forhold indfinder, at hånd kand
meritere det, hånd søger om. Raadstuen d. 21. Decembr. anno 1670.
Eders kongl. Mayts. allerunderd. och troplichtigste Tienere.
Hansz Schack.
P. Retz.
H. Bielcke mp.
V. F. Guldenlew.
F. G. v. Allfelt v. Rixing mp.
Henrich Rantzow mp.
Jørgen Bielcke mp.
Chr. Parsberg mp.
Otto Powisch mp.
E. Kragh mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
C. Skiell Jørgensen.
M. Schinkel.
P. Schumacher.
Peter Bülcke mp.
C. Biermann mp.

187.

Betænkning af en Kommission 5. Jan. 1671.

Orig. og Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Herre oc Koning.
Eftersom vi hafver bekommet Eders kongl. Mayt. allernaadigste
Befaling, dat. Haffn. d. 27. December 1670, som os tilholder at for
høre, hvad Forslag Hans førstl. Naade Hr. Johan Adolf af SlesvigHolstein-Pløn kunde efter sit Andragende for E. ko. May. hafve at
giøre, hvorved hånd formener, Ed. ko. May. endelig skulle finde nogen
Fornøielse och bevegis hannem og hans Hus ei lengere at vegre
dend begiærte Investitur och Belening paa Hertugdommit Slesvig
samt Landit Femeeren, och efter dets Beskaffenheds forregaaende
Ofverveielse indstille til E. k. Mayts. allernaadigste videre Resolu
tion voris allerunderdanigste Relation og Betenkende, da hafver vi
til sligt i allerstørste og hørsommeligste Underdanighed at efter
komme med velbemelte Første confererit dend 3. hujus, hannem tilkiendegifvet og forreholdet voris Commissions omstendiglig Indhold,
hvorpaa hånd os til Svar gifvet, at hånd sig icke udiat hafde til at
gifve nogen Forslag i denne Sag, eftersom hånd aldelis ingen anden
Maade til sin Ansøgning at erlange viste, end Lenet Slesvig sambt
Landet Ferneren med tilbørlig Respect och paa sædvanlig Vis af
E. kongl. May. som rette Lensherre at begiære, hvilket hans Herr
Fader allerede hafde giort, og hånd endnu paa hans og sit førstlige
Huses Vegne giorde. Mens saasom dend Besked, som hans Herr Fa
der paa Lensmutingen var gifvet, indeholte, at E. ko. Ma. icke kunde
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resolvere hannem dermed at forlene, med mindre hånd sig herefter
med betenksommere Conduite comporterede, end hidindtil sked var,
saa protesterede Hans førstl. Naade, at hans Herr Fader sig icke i
noget skyldig viste, hvorved samme Len hannem vegris kunde, bad,
egentlig tilkiendegifvis motte, hvorudi bestoed det, som hans Herr
Fader i saa Maade imputeredes, paa det band kunde vedbørligen
dertil svare. Som nu aldelis ingen Forslag af Hans førstlige Naade
er sked, som vi efter E. ko. Ma. allernaadigste Befaling kunde
ofverveie og gifve voris allerunderdanigste Betenkende om, saa hafve
vi alleniste for E. k. Ma. at fremstille foromrørte allerunderdanigste
Relation paa, hvis i denne os allernaadigst anbefalede Commission
forefaldet er. Datum Haffn. d. 5. Jan. anno 1671.
Eders kongl. Mayts. allerunderd. troepligtigste Tiænere.
P. Retz.
E. Kragh.
Conrad Hesse.
C. Bierman mp.

1671.
2. Jan. Møde, hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, J. Chr.
Kbrbitz, Ulr. Fr. Gyldenløve, Henrik Rantzau, Otto Powisch,
Erik Krag, Holger Vind, Corfitz Trolle, Enevold Parsberg, Mor
ten Skinkel, Christen Skeel og Peter Biilche var tilstede. Man
behandlede adskillige Punkter i Nyborgs nye Privilegier, end
skønt man havde afgivet Betænkning derom 22. Dec. 1670.
I 10. Artikel blev tilføjet: »dog at dend Trafiquerende derved
ei blifver i nogen Maade utilbørligen opholdit«. I 5. Artikel
(om Salthandelen) tilføjedes: »Skulde Nyborg Bye sligt icke
kunde præstere, da ei at nyde dette Privilegium; fri Saltis Indoc Udførsel icke at formenis de andre Kiøbsteder«. — 12. Ar
tikel om Kommandantens og højere Officerers Standkvarter og
Logement blev' »saaledis slutet, at det skulde blifve derved,
som udi Erkleringen allerede er indført, at Commendanten oc
Ober-Officereme indtil Fendricker oc Cornetter inclusive skulde
skaffe dennem sielf Logement oc Standkvarter«J). — Disse Be0 P. n Bl. 24.
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stemmelser findes i øvrigt optagne i Betænkningen af 22. Dec.,
som følgelig synes at være antedateret.
9.—16. Jan. 9. Jan. Møde, sammenkaldt ved Kongebrev1)
af 20. Okt. 1670, stilet til S. K., hvorved Kongen havde tilsendt
dette en Supplik fra Magistraten i København om, at den maatte
bevilge Magdalene, Enke efter Hans Pedersen Klein, at der blev
indsat to Borgere til Skifteforvaltere i hendes Mands Dødsbo.
Disse skulde have Ret til at gøre Udlæg i dette, »baade Børnene,
saa oc samptlige Creditorer til fellids Gafn oc Beste«. Kongen
ønskede en Udtalelse af S. K. om, hvad man skulde tillade Ma
gistraten at gøre baade i dette og andre lignende Tilfælde.
Ved Mødet var Peter Reetz, Henrik Bjelke, J. Chr. Korbitz,
Henrik Rantzau, Holger Vind, Erik Krag, Enevold Parsberg,
Christen Skeel og Morten Skinkel tilstede. Peter Reetz mente,
at man nok kunde bevilge Magdalene dette, »dog icke til nogen
Præjuditz i slige Tilfelde«. Hertil sluttede sig alle de andre.
De mente i øvrigt, »at denne Sag vel kunde opsettis, til nogen
af Privatstand ocsaa vare tilstede til at deliberere herom«2).
16. Jan. Ny Behandling af samme Sag. Votering (Nr. 188).
Da man her udtalte sig med stor Ubestemthed, synes Sagen at
være bortfalden.

188.

Votering i S. K. 16. Jan. 1671.
P. n Bl. 25.

Feltherren-. At Borgemester och Raad fuldkomlig demonstrerede,
hvor mange Domme befantis ofver hende, item indlefvere en rigtig
Specification paa hendes Gieid och Creditorer. 2. Post om lige Til
felde, da Godset at auctioneris och enhver at svare til sin Gieid for
Credit at holde.
Canceller Reetz: Ligesom Feltherren. 2. Post, i ligesaadan Til
felde, da førend sligt skulle tilstedis, burde vere Magistratens rigtige
Attestatum, at slig Beskaffenhed fantes i Boen, at sligt kunde ske,
och da Boen at auctioneris.
Korbitz-, Ligesom Canceller anl. Magdalene H. Pedersens Sag.
2. Post, om slig Udleg skulle komme i Brug, blef Crediten slet, ellers
efter rigtig Attestation Boen at auctioneris.
O Tr.: Kbhs. Dipi. VI, 552.

») P. n Bl. 25.
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Hendrich Bantzo: At inan først viste M. H. Pedersens Gieid.
2. Post, at alting tilgik efter Loug och Ret.
Chr. Parsberg: Ligesom Feltherren i den første Post. 2. Post,
inted vist kand determineris om, eftersom der kand komme de Omstendigheder, som kand variere den gandske Sag.
Ottho Powisch: At Borgemester och Raad fuldkommelig infor
merede om den Sag, och om den anden Post ligesom de andre.
B. Kragh: Ligesom de forrige i den første Sag. Om den anden
Post ligesom Chr. Paszberg.
Christen Skeell: At mand inted kand bevilge M[agdalene] H. P.,
som er imod Longen, uden EL k. M. self vil giøre hende nogen Naade.
Om den anden Post ligesom de forrige.
P. Bulcke: At Borgemester och Raad giøre en fuldkommen
Information om M[agdalene] Hfans] P[edersøns] Sag och Tilstand,
hvorefter en endelig Decision kand ske. 2. Post, ligesom Paszberg.
Bierman: Ligesom de forrige om begge Poster.

9. Jan. blev ligeledes oplæst et Kongebrev1) af 1. Dec. 1670,
stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til at afgive Betænk
ning om, hvor vidt det ansaa det for heldigt, at graduerede og
studerte Personer, som vilde nedsætte sig i Købstæderne, med
Billighed kunde faa Privilegier fremfor andre, saa længe de
ingen borgelig Næring brugte. — Alle S. K.’s Medlemmer var af
den Mening, at denne Sag ligesom den foregaaende burde udsæt
tes, indtil »begge Stænder« var til Stede i S. K.2). Jvfr. 16. Okt.
9. Jan.—16. Febr. 9. Jan. blev ligeledes oplæst et Konge
brev3) af 24. Okt. 1670, stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre
til at udtale sig om et Brev3) af 16. Okt. fra Jens Juel, der
henstillede til Kongen ikke at gaa videre i en Gældssag, som
førtes i Stockholm mod Jochum Beck og hans Allunværk, da
dette og dermed Kongens Fordring paa ham alligevel ikke var
noget værd. — Sagen blev opsat, indtil Jens Juel kom til Stede,
og S. K. kunde faa undersøgt alle Sagens Dokumenter4).
13. Febr. nyt Møde, hvor Hans Schack, Peter Reetz, Hen
rik Bjelke, U. F. Gyldenløve, J. Chr. Korbitz, Henrik Rantzau,
Otto Powisch, Holger Vind, Enevold Parsberg, Peter Schumacher
o S. T. 1670 Nr. 1010.
Indlæg.
4) P. ii Bl. 25.

2) P. n Bl. 25.

3) S. T. 1670 Nr. 929 med

1671.

79

og Conrad Bierman var tilstede. Kongebrevet blev atter op
læst. S. K. var enigt om, at da Sagen allerede var kommen
saa vidt, burde man vente paa Dommen; Prokuratoren, som
havde Sagen for den danske Konge, skulde have et vist Salærr
som Skatkammeret skulde udbetale ham, og desuden »nogen
Fortæring«
Betænkning (Nr. 189) med Dato 16. Febr.

189.

Betænkning af S. K. 16. Febr. 1671.
Orig. og Kone, i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Herre oc Konge.
Eftersom vi hafver bekommit Eders kongl. Mayts. allernaadigste
Befaling, dat. Hafniæ dend 24. Octobr. 1670, at vi Eders kongl.
May. voris allerunderdanigste Mening tilstille skulle om it af Jens
Juel, Cantzeliraad, Vicepræsident udi Commercie Collegio oc da Envoyé
extraordinaire udi S verrig, indgifne Memorial de dato den 16. Octobr.
1670 angaaende Eders kongl. May. Prætention i Jockum Beckis
Allunverk i Skaane, som af Fru Ølegaard Gyldenstiern til Eders
kongl. Mayts. Herr Fader salig oc høiloflig Ihukommelse er trans
porteret, hvorvit vi eragte, paa dend Sag skulle urgeres, om endelig
Dom derpaa skulle søgis, eller oc, naar mand fornam ickun slet
Apparence til, at Eders kongl. May. skulle vinde Sagen, da at lade
dend beroe indtil videre oc ingen endelig Dom begiere, da til samme
Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling i dybeste oc hørsommeligste Underdanighed at efterkomme er dette voris allerunderdanigste
Betenkende, at efterdi Eders kongl. Mayts. Herr Fader høiloflig Ihu
kommelse denne Proces i sit Nafn hafver ladet agere, saa at dermed
saavit er kommen, at enten Eders kongl. May. blifver ved Processen
eller oc frastaar dend, saa blifver dog Dom derudi for Revisions
retten i Stockholm afsagt, saa siunis os allerunderdanigst best at
vere, at dend Person oc Procurator, som hidindtil Sagen i høistbemelte Eders kongl. Mayts. Herr Faders Nafn hafver drefvit, dend
til endelig Doms oc Sententzis Erlangelse for Revisionsretten udfører.
Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 16de Februarii 1671.
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc troplictigste Tiennere.
Hansz Schack.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Henrich Rantzow mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp. P. Schumacher.
C. Bierman mp.
T) P.n Bl. 30.
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20. Jan. Møde, hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, Henrik
Rantzau, Otto Powisch, Corfitz Trolle, Christen Skeel, Peter
Biilche og Conrad Bierman var tilstede. — Man forhandlede
om den trykte, men endnu ikke publicerede Forordning af
5. Okt. 1670 om Landrytteriet. Alle var enige om, at denne
helst ikke skulde publiceres endnu, eftersom den burde forandres,
særlig Paragrafferne 3, 10 og 17 9.
23. Jan. Møde, hvor de samme var tilstede, dog med
Undtagelse af Conrad Bierman, medens Ene vold Parsberg var
kommen til. Man forhandlede om Rytterholdet2).
25. Jan. Kongebrev3), stilet til S. K., hvorved der til
stilledes dette en Ansøgning fra Staden Rostock om Bekræftelse
af de Privilegier, som tidligere Konger havde givet den i Bergens Kontor, samt en Intercessionsskrivelse fra Hertug Johan
Adolph i Mecklenburg. S. K. fik Ordre til at tilstille Kongen
skriftlig Betænkning om, hvad det ansaa for føjeligst og mest
stemmende med Kongens Interesse, at der blev bevilget Staden
i denne Sag. 7. Jan. 1672 stadfæstedes Rostocks Privilegier4).
30. Jan.—20. Marts. 30. Jan. Møde, sammenkaldt ved Konge
brev5) af 24. Jan., stilet til S. K., hvorved der tilstilledes dette
en Række Suppliker og andre Dokumenter angaaende Bornholm.
Kongen anmodede S. K. om saa snart som muligt at frem
komme med en Betænkning, for at Ansøgerne, som ventede paa
Svar, uden vidtløftigt Ophold og Forhindring kunde blive affær
digede. — Tilstede ved Mødet var Hans Schack, Peter Reetz,
Henrik Bjelke, Henrik Rantzau, Otto Powisch, Jørgen Bjelke,
Enevold Parsberg, Corfitz Trolle, Christen Skeel, Peter Biilche
samt en kort Tid Holger Vind. — Sagen blev dog udsat, indtil
der kunde blive foretaget en Extrakt af de meget talrige An
søgninger6).
13. Marts nyt Møde, hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, Hen
rik Rantzau, Enevold Parsberg, Erik Krag, Corfitz Trolle og
Peter Biilche var tilstede, og hvor man atter oplæste Kongens
ovenfor nævnte Brev til S. K. — Om Eftermiddagen samme
n P. II Bl. 26. ») P. n Bl. 26. 3) S. T. Nr. 87—88.
5) S. T. Nr. 72.
®) P. n Bl. 27.

4) N. R. 1672 Nr. 4.
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Dag nyt Møde, hvor kun Peter Reetz, Henrik Bjelke og Henrik
Rantzau var tilstede, og hvor man begyndte at gennemgaa de
bornholmske Ansøgninger. — 14. Marts nyt Møde, hvor de samme
og desuden Jørgen Bjelke, Christen Skeel og Corfitz Trolle var
tilstede, og hvor man fortsatte Gennemgangen af Ansøg
ningerne. — Om Eftermiddagen samme Dag (tilstede Peter
Reetz, Henrik og Jørgen Bjelke, Henrik Rantzau, Enevold Parsberg og Christen Skeel), 15. Marts om Eftermiddagen (tilstede
Peter Reetz, Henrik Bjelke, J. Chr. Kbrbitz, Henrik Rantzau,
Erik Krag, Peter Bulche og Conrad Bierman) og 16. Marts om
Eftermiddagen (tilstede Peter Reetz, Henrik Bjelke, Henrik
Rantzau, Erik Krag og Christen Skeel) behandlede man lige
ledes de bornholmske Anliggender1). Betænkning (Nr. 190) med
Dato 20. Marts. I Henhold dertil udstedtes 3. og 17. April en
lang Række Kongebreve vedrørende Bornholm2).

190.

Betænkning af S. K. 20. Marts 1671.

Orig. og Kone, (med Peter Reetz’ Haand) i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanighed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling, hvorudi Stats Collegium anbefalis sit allerunderdanigste Betenkende om en Del fra
Eders kongl. Mayts. Land Boringholmb komne Supplicationer at gifve,
da indstillis til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution
herom efterfølgende voris allerunderdanigste Forretning.
Nr. 61. Eftersom Eiendombsgaarde oc Festegaarde altid paa
Boringholmb hafver efter Proportion af Hartkorn gifvet lige høi
Skat, saa ser vi icke, at Festebønderne hafver nogen billig Aarsag
herimod at supplicere.
Nr. 92. Saa vit denne allerunderdanigste Supplication deri bestaar, at Forskaansel begieris 1) paa den paabudne Manidskat,
2) paa Baadsmandskatten, 3) for Princessinstyr, 4) paa Tolden,
5) for Maltaccisen, saa, omendskønt vel fornemmis, at Landet Bo9 P. n Bl. 32—33.
*) S. T. Nr. 334 f., 366—74; S. R. Nr. 142 og
157, de to sidste trykte i Rothe, Christian Vtes Reskripter, 105 ff. — Som
Indlæg til S. T. Nr. 366, 369, 370, 371 og 374 findes en stor Mængde
Klager og Andragender fra Bornholm. Disse blev dog ikke behandlede
af S. K., men i en særlig Kommission af Henrik Rantzau og Erik Krag,
til hvem Kongebrev var udgaaet 24. Jan. (S. T. Nr. 71).
6
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ringholmb er i slet Tilstand, saa at mange derfra flytter, icke dis
mindre vide vi allerunderdanigst herudinden ei andet at sige end til
Eders kongl. May. eget allernaadigste Behag at henstille, om oc
hvorvit Eders kongl. May. i sine Intrader herved vil tilstede nogen
Afgang. Angaaende den siette oc sifvende Post i benefnte Supplication, herudi først begieris Taxereborgere, dernest, at alle i Nexøe
Bye, som bruger borgelig Næring, oc saa enhver efter sin Formue,
motte gifve Skat, denne befinde vi Landsloven gernes at være oc i
største Billighed at bestaa.
Nr. 77. Capitain Kofoed, som excercerer Landfolkit, begierer
foruden Frihed paa sin Gaard for Ekter ocsaa Frihed for Skat, hvil
ken Afgang i Eders kongl. May. Intrader allene af Eders kongl. May.
eget Behag dependerer.
Nr. 3. Udi denne Supplication begierer Byen Rønne adskillige
Ting, bestaaende i Skatters, Toldis, trøkte Papirpengis, BrendevinLicentis Afskaffelse, som vi ei kand erachte uden merkelig Eders
kongl. May. Indkomstis Formindskelse at kunde ske. Ofver Eders
kongl. May. Byfoget der sammesteds klagis ocsaa, at hånd som en
Mand, der paa sin Ære skal være fældet, ei burde Retten at betiene.
a)Saasom nu bemelte Byfoget hafver Eders kongl. May. Bestallingsbref, oc det ingen kand tilkomme derudi nogen Forandring at giøre
uden Eders kongl. May. self, saa indstillis allerunderdanigst til Eders
kongl. May. Villie, om det kand behage Eders kongl. May. at lade
inqvirere om den Æresags Beskaffenhed, Byfogden beskyldis for, til
videre Eders kongl. May. allernaadigste Resolution8).
Nr. 71. Svanike Bye begierer Forlindring oc adskillige Paalegs Forskaansel, hvorom vi ei vide anden allerunderdanigste Betenkning at gifve, end ved Nr. 3 sked er.
Nr. 137. Denne Supplication indeholder Indvonerne paa Boring
holm dieris allerunderdanigste Begiering om Skatters oc Paalegs,
nemblig Manidskattis, Indkvarterings- oc Madskattesmørs Afskaf
felse, som vi ei vide andet at melde om, end ved Nr. 92 sked er.
Nr. 138. 139. Ere Copier af Supplicationer, hvorudi Undersaatterne paa Boringholm klager dieris Nød oc begierer Commissarier, hvilke dennem siden af Eders kongl. May. allernaadigst er
bevilget.
»- a) Kone, har her opr.: hvilket Klagemaal os synis at kunde allerbest de Klagende (at kunde) tilladis ved Lands Lov oc Ret mod bem. Byfougit at udføre.
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Nr. 130. Indeholder Undersaatternis Begiering, at Commissarierne ville dieris Nød oc Ansøgning for Eders kongl. May. aller
underdanigst andrage, som oc nu sked er.
Nr. 124. Her begierer Undersaatterne iblant andet, at dennem
Brødkorn oc Sædekorn motte forstreckis, hvilket vi af Amptmandens
allerunderdanigste Erklering paa Supplicationen befinde til Landets
Conservation høinødvendig at være.
Nr. 60. Denne Supplication bestaar først i Begiering, at ad
skillige Slags Skatter oc Contributioner, item Salt- oc Hestetold, maa,
en Del slet afskaffis, en Del forlindris; dernest, at Supplicanterne
motte betale Jordebog-Skatten efter Jordebogen eller oc gifve Penge
derfor efter Landekiøbet eller Jordebogs-Taxten; for det tridie, at
Fougderne, som ubilligt for dieris Forvaltning paa Skifterne tager,
motte tilliggis noget vist oc billigt; 4) at en Domb, som Commissarierne, af Hans kongl. May. høiloflig Ihukommelse Konning Friderico
Tertio ordonnerit, i forrige Tider hafver afsagt om Egt oc Arbeide af
de Gaarde paa Landet, som Borgerne i Kiøbstederne befindis at hafve
sig tilforhandlet; 5) at de efter gammel Sædvane maa bekomme en
Sandmand, som i Sognet er boendis; 6) at de maa vere fri for
Arbeidspenge oc giøre Arbeide.
Hvad sig den første Post belanger, da refererer vi os til voris
allerunderdanigste Betenkende om Materie af lige Natur, Nr. 92.
Jordebogsskatten eracte vi allerunderdanigst billigt at være, at den
enten efter Jordebogen in Natura ydis, eller, b)naar Bonden derudi
findis forsømmelig, at den da efter nuværende Skatkammertaxt be
talis b). Oc som vi fornemme Commissari-Dombmen deri at bestaa,
at de Borgere, som Bondegaarde paa Landet hafver kiøbt, skulle self
svare til dets Egt oc Arbeide, oc dend icke de andre Bønder paaleggis, saa befinder vi allerunderdanigst, at samme Domb i ald Bil
lighed oc Ret bestaar. At Supplicanterne nyder deri dieris Be
giering, at Sandmanden maa tagis af de, som boe i Sognet hos
dennem, derved ser vi ei, at Eders kongl. May. eller Justitien noget
afgaar, oc at den Magelighed Undersaatterne, som sligt begierer, vel
kand forundis, naar ellers Sandmanden befindis dygtig at være. Hvor
Arbeide til Eders kongl. May. Tieniste er fornøden, erachte vi aller
underdanigst best, at Bønderne den giøre, mens hvor den ei for
nøden er, da siønis os allerunderdanigst best, at den blef sat Bønb-b) Kone, har her opr.: eller oc i det høieste efter Landekiøb betalis.
6*
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derne for saa lidelig en Penge, at de dermed icke skulle ofver Efne
graveris; dog erachtis allerunderdanigst billigt, at det Goeds paa
Boringholm, hvoraf Indkomsten af andre efter kongelig Benaading
oc Assignation oppebergis, gifver Ektepenge, saaledis som enhver
Gaard oc Sted er dennem paa Eders kongl. May. Skatkammer anslagen for.
Nr. 44. Udi denne Supplication beklager sig Indbyggerne i
Povlsker Sogen, at atskillige Skatter oc Paaleg, som de allerede
hafver gifvet oc endnu maa udgifve, giør dennem uformuesom til
sligt lengere at præstere, oc begier Forskaansel derfor. Dernest an
holde de allerunderdanigst formedelst hafte Misvext der paa Landet
om Forstrekning af Korn, endtil de det et andet Aar igien kunde
betale.
Hvad sig den første Post belanger, saa refererer vi os til voris
allerunderdanigste Betenkende om lige Materie, Nr. 92. Angaaende
den anden Post da eractis allerunderdanigst efter den Information,
os gifvis, Supplicanternis Begiering høifornøden for Landet, udi hvis
Conservation Eders kongl. May. self er høiest interesserit, oc kunde,
saafremt Eders kongl. May. hafver Forraad af Korn oc lader sig be
hage nogen Forstrekning at forunde, alting saaledis vel magis, at
Undersaatterne Forstrekningen igien betalte, saa at Eders k. May.
kunde være aldelis uden Skade.
Nr. 105. Vesterherrids Sognemænd klager ofver en Capitain
ved Nafn Espen Jørgensøn, at hånd dennem i adskillige Maader
hafver forurettet, med Begiering, at hånd motte vorde afset oc en
anden, som de self næfner, i hans Sted bestilt. Som nu Eders kongl.
May. tilforordnede Commissarier beretter, at de Supplicanternis Klagemaal hafver sandferdig befunden, saa indstillis allerunderdanigst til
Eders kongl. May., hvorledis samme Capitain for sin Forseelse skal
anseis.
Nr. 11. Supplicanterne klager: 1) ofver, at de exceqveris, naar
de icke hafver Penge i Beredskab til at betale den forfaldene Contribution med, oc at med Excecutionen undertiden begaais Ubillighed.
2) Begierer de Forlindring paa Manidsskatten. 3) Klager de ofver
Fru Rigitse Grubbis Fuldmectige, at hånd i Jordebogens Oppebørsel
oc Restantzers Indfordring giør dennem Uret.
Hvad den første Post angaar, da siunis os allerunderdanigst, at
den U billighed, som Supplicanterne kand bevisse med Excecutionen
at være sked, kunde dennem, om det Eders kongl. May. saa behagede,
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ske billig Fornøielse for, ved Amptmandens eller hvis andens Befor
dring, som Eders kongl. May. sligt allernaadigst ville befale. Om
Manidskattens Forlindring vide vi allerunderdanigst ei andet at sige,
end derom Nr. 92 i voris allerunderdanigste Betenkende er meldet.
Til Klagemaalet ofver Fru Regitse Grubbis Fuldmectige befinder vi
ved hans skriftlig Erklering at være grundelig svaret, oc af Supplicanterne derimod ingen Bevisligheder om nogen tilføiet Uret frem
lagt at være.
Nr. 67. Hans Sæder, som tilforn hafver været Capitain oc
skal hafve efter Beretning tient høilofligste fremfarne Konger Chri
stiane Qvarto oc Friderico Tertio, begiærer allerunderdanigst Frihed
for Skat af en Gaard, hånd paaboer, hvilket dependerer allene af
Eders kongl. May. Naade.
Nr. 7. 8. 68. Supplicanterne begierer Forlindring i Skatten af
de Gaarde, de boe paa, som i lige Maade af Eders kongl. May. Naade
dependerer.
Nr. 6. Supplicanterne gifver tilkiende at hafve sig paataget at
være Ryttere oc dertil self dieris Udmondering at hafve bekostet
med den Vilkor, at de dieris Gaarde fri for Egt oc Arbeide skulle
nyde, hvilken Frihed de beklager dennem betaget at være, aller
underdanigst begierende, at de den igien maa nyde. Vi befinde
allerunderdanigst, at de Ryttere, som paa disse Gaarde boer, vel
hafver i Begyndelsen, der de først blef Ryttere, prætenderit Frihed
for Egt oc Arbeide, oc at den ocsaa efter Beretning dennem er blefven
lofvet. Mens de hafver aldrig nydet samme Frihed, dertilmed saa er
der mange af forbenefnte Gaarde til andre assignerit oc dennem
Egterne oc Arbeidet paa Skatkammerit til Indkomst anslaget, hvorudi, dersom der skal ske Forandring, vil sligt foraarsage de Ved
kommende til allerunderdanigste Ansøgning om anden Vederleg, hvorfore alting herudinden til Eders kongl. May. allernaadigste Behag
udi største Underdanighed henstillis.
Nr. 58. Supplicanternis allerunderdanigste Begiering bestaar
iblant andet i adskillige paabudne Skatters oc Paalegs Forlindring oc
Afskaffelse, hvorom vi icke vide anden allerunderdanigst Betenkende
at gifve, end om lige Materie Nr. 92 sked er. Hvad sig den Uret
belanger, som Supplicanterne beklager sig at vederfaris med Egtpengis Udgift, da som Fru Regitse Grubbe nyder sin aarlig Pension
af det Sogen, som disse Supplicanter boer udi, oc hun i Steden for,
hvis Arbeidspenge hende af Godset for en vis Summa til fuld Ind-
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tegt paa Eders kongl. May. Skatkammer i Begyndelsen vaar anslagen,
hafver bekommet Aar 1666 Vederlag i Jordegods paa Boringholm,
bedragende sig i aarlig visse Landgilde til 700 Rixdaler, saa eracter
vi allerunderdanigst best at være, at Fru Regitse Grubbe fik Eders
kongl. May. Befaling sig herom til videre Eders kongl. May. allernaadigste Resolution at erklære.
Eftersom oc Supplicanterne sig derofver besverger, at Fougdcrne
paa Skifter tager ubillig Betalning for dieris Forvaltning, da siønis
os allerunderdanigst, at Amptmanden paa Boringholm kunde befalis
nøiachteligen herom at inquirere oc imod de Skyldige lade Sagen
efter Landsloven udføre til videre Eders kongl. May. allernaadigste
Resolution.
Landgildkorn oc Smør, som Supplicanterne angifver, dennem i
Penge for høit anslaais, erachte vi allerunderdanigst billigt, at de
enten in Natura yder eller oc, naar de forsømmelig deri findis, det
efter itzige Skatkammer-Taxt betaler.
Nr. 46. Supplicanterne anholder: 1) om Forlindring paa ad
skillige før ommelte Skatter, hvorom voris allerunderdanigste Be
ten kende er i lige Materie til Eders kongl. May. allernaadigste videre
Behag indstillet, Nr. 92, hvortil vi os allerunderdanigst refererer.
2) Klager de ofver Tyngsel med Eckepenge, hvilke vi formene,
icke høiere af nogen Vedkommende, som Eders kongl. May. Goeds
er assignerit eller udlagt til, bør tagis, end de dennem paa Eders
kongl. May. Skatkammer anslagne ere, oc at de, som sig derimod
kand befindis at hafve forset, plictige ere tilbørligen derfor efter
Landslov at stande til Rette. 3) Besverger de sig ofver Fougderne,
at, naar de ei kand yde dieris Landgilde-Smør, saa maa de gifve ni
Mark for Pundet, oc at, naar de vil yde Smaaredselen in Natura,
saa vil bem. Fougder ei tage den af dennem, mens Penge, oc det
langt høiere, end de Vårene kand selge for til en Kiøbmand. Herom
er voris allerunderdanigste Mening, at, naar Bønderne ei yder dieris
Landgilde in Natura, da kand icke med Billighed høiere af dennem
fordris end dets Værd efter sidste Eders kongl. May. SkatkammerTaxt. — Endelig anholder Supplicanterne allerunderdanigst, om de
formidelst Misvexten maa nyde for Betalning det Korn, som de skal
gifve i Skat, foregifvende, at de ellers paa Foraaret for Mangel af
Korn hverken kunde saae eller pløie. Hvorom voris allerunder
danigste Betenkende er, at saasom vi af ald den Information, os om
Landet gifvis, erfarer, at det høiligen Undsetning behøfver, saa ind-
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stille vi i allerdybiste Underdanighed til Eders kongl. May. eget
allernaadigste Behag, paa hvad Maade Eders kongl. May. det vil
nogen Benaading giøre.
Nr. 27. Supplicanterne klage: 1) ofver ulovlig Excecution,
hvorom os synis allerunderdanigst at kunde vorde, af hvem Eders
kongl. May. vil ordonnere, inqyirerit, oc de, som skyldige i nogen
ulovlig Excecution befindis, tilbørligen efter Sagens Beskaffenhed
derfor staa til Rette. 2) Ofver Betyngsel ved adskillig Paaleg. Udi
disse Paalegs Enumeration finde vi intet andet end Skatter oc de
Udgifter, som paa andre Steder af Eders kongl. May. ere paabudne,
saa oc, som tilforne paa Landet hafver værit brugelige, saasom
Baadsmænds Udredelse oc Knectepenge. 3) Ofver for høi Pris, som
paa Landgildet settis, naar det ei ydis in Natura, hvorom voris aller
underdanigste Betenkende Nr. 46 i den tridie Punkt findis. 4) An
holder Supplicanterne om Forstrekning paa Brød- oc Sædekorn, hvorom
voris allerunderdanigste Betenkende Nr. 44 oc 46 til Eders kongl. May.
allernaadigste videre Resolution er indstillet. 5) Ansøge Supplican
terne, at Fougderne motte anamme in Natura, hvis Landgilde de
kunde afstedkomme at yde, oc at de motte bedagis Resten efter
Landkiøbet at betale. Hvorom os allerunderdanigst siunis, at saavit
Eders kongl. May. Gods paa Landet angaar, da bør de, som Eders
kongl. May. Administrationen hafver allernaadigst betroet, saavel
som oc de, som efter Assignationen Indkomsten deraf opeberger, der
med saaledis omgaais, at Bønderne vorder, saavit de deri kand volde,
conserverit, oc som de i sin Tid acter at forsvare. 6) Begieris Af
slag paa Ektpenge, hvormed vi allerunderdanigst formener, at for
holdis bør efter den Taxt paa Ektpenge, paa Skatkammerit er an
slagen, eftersom Fru Anne Steensen med det Gods, som i det Sogen
ligger, er benaadet. 7) Anholder Supplicanterne at motte kiøbe Korn
oc andet paa Strømmen oc paa andre Steder, hvilket siunis at stride
imod Kiøbstedernis Privilegier. 8) Begierer jordeigne Bønderne at
maa være fri for den Kiendelse, bedragende sig til 4 eller 5 Rixdaler, som af enhver Gaard gifvis, naar den arfvis eller kiøbis. Denne
Kiendelse befindis altid at hafve vaarit oc kand icke uden Eders
kongl. May. ordinarie oc visse Intraders Formindskelse afskaffis.
9) Endelig begierer de i denne Supplication Forskaansel for Frøken
styr, hvorom vi os til forrige voris allerunderdanigste Betenkende
om denne Materie refererer.
Nr. 28. Supplicanterne begierer at motte forskaanis for adskil-
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lige Skatter, som ofver alt af andre Eders kongl. May. Undersåtter
udgifvis, hvorom vi allerunderdanigst ei vide andet at melde, end
hvis ved Nr. 92 sked er.
Nr. 50. Supplicanterne begierer: 1) Forlindring paa adskillige
Skatter. 2) Klager de ofver, at de ei maa yde dieris Landgilde in
Natura efter Jordbogen, mens gifve Penge derfor. Om disse tvende
Materier hafve vi til Eders kongl. May. allernaadigste videre Reso
lution indstillet voris allerunderdanigste Betenkende, nemblig om den
første ved Nr. 92, om den anden ved Nr. 58.
Nr. 36. Supplicanterne anholder allerunderdanigst: 1) om For
lindring paa adskillige Slags Skatter oc Paaleg. 2) Klager de ofver,
at Fougderne tager ubillig Betalning paa Skifte for dieris Umage.
3) Begiere de at maa yde dieris Landgilde in Natura oc være fri
for at gifve Penge derfor. 4) At dennem formedelst Misvext maa bevilgis Forstrekning af Brød- oc Sædekorn. 5) At de maa forskaanis
for Ektepenge oc derimod giøre Hofveri. Til Eders kongl. May. aller
naadigste videre Resolution er om disse forbenæfnte Materier voris
allerunderdanigste Betenkende udi foregaaende Poster indstillet,
nemblig om den første oc tridie ved Nr. 92, om den anden ved
Nr. 58, om den fierde ved Nr. 44 og 46, den femte ved Nr. 60,
hvortil vi os i ald Underdanighed refererer.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 20. Marti anno 1671.
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc troplictigste Tienere.
P. Reetz. H. Bielcke. J. Chr. Korbitz rop. Henrich Rantzow mp.
Jørgen Bielcke mp.
E. Kragh mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parzberg mp.
C. Skiell Jørgensen.
P. Schumacher.
Peter Biilcke mp.
C. Biermann mp.

30. Jan. —13. Febr. I Mødet 30. Jan. forelæstes ligeledes
et Kongebrev1) af 19. Jan., stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til at overveje en Memorial i forskellige Poster og ind
sende Betænkning om hver Posts egentlige Beskaffenhed. Konge
brevet var ikke undertegnet, og Sagen blev derfor lagt til Side
til »en anden Gang og siden«2).
13. Febr. Møde, hvor det samme Kongebrev blev oplæst;
dog blev Sagen ogsaa denne Gang udsat, indtil alle kom til

stede3).
O S. T. Nr. 63.

2) P.11 BL 27.

3) P. n Bl. 30.
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30. Jan.— 1. Febr. I Mødet 30. Jan. foretoges endelig en
fornyet Behandling af Amtmand Christoffer Sehesteds Memorial
(jvfr. Mødet 15. Dec. 1670). Votering (Nr. 191). Betænkning med
Dato 1. Febr. (Nr. 192). Denne Betænkning blev sammenarbejdet
af Peter Reetz med den trykte, men endnu ikke publicerede For
ordning1) af 5. Okt. 1670, og efter hans Udkast2) udkom en ny
Forordning3) om Landrytteriet 27. Juli 1671.
191.

Votering i S. K. 30. Jan. 1671.
P.n Bl. 27—30.

Blef forretagen den Post om Arfveskifter och Formønderskab
og Sagefald.
Feldtherren: Bøderne kommer til Kongen, men Ridefogden hafver
intet med Bunden at giøre i det øfrige.
Hertil sluttede sig Peter Reetz, Henrik Bjelke (tilf.: »Justitsen
blifver hoes Officererne«), Henrik Rantzau og Jørgen Bjelke.
0. Paawisch: Obersten er ved Regimentet ligesom Ambtmanden.
Regimentskrifveren at hafve en igiennemdraget forseigled Bog, hvorudi Arfveskifteregistrene skal indføris. Bøderne til Kongen.
C. Trolle: Idem. Regimentskrifveren at oppeberge Bøderne, och
Obersten at vere dertil.
E. Parsberg: Naar Lands Lov och Ret blifver observerit, er det
lige got, hvem det blifver administrerit ved.
Hertil sluttede sig Christen Skeel og Peter Bulche.
Slutningen var, at det blef ved Lands Lov och Ret under Oberstens
Tilsiun, och Bøderne at være forfaldne til Kongen.
Om hvem der skal være Sandmænd, hvor Hans May. ei har Goeds.
Feldtherren: Rytterne bør derfor efter H. M. Ordre at være fri.
Hr. Cantzeler: Herridsfogders och Birkefogders Underholding
kand faais af det øde Goeds. Ingen Rytter bør at være Sandmænd,
men Hans May. at se, hvor de kand hafvis, och faar endelig at hafvis
nogle, som ei til Ryttergaarde er udlagt.
H. Bielche: De, som skulle være Sandmænd, burde at hafve
nogen Privilegier, och magis saa, at de kunde antage de øde Gaarde.
H. Rantzou: Herrids- og Birkefogder bør at beholde deris
Gaarde. Rytteren kand nok være Sandmand och burde aarlig at
*) Tr.: Forordn. 1670-83, 31—35.
3) Tr.: Forordn. 1670—83, 59-64.

2) Findes i S. K.’s Arkiv.
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omskiftis, och aarlig skulle Officererne nogle dertil sette, som det
Aar skulle være Sandmænd, och det var ingen Besværing.
J. Bielche: Sandmænd er ei mere nødig her end i Norge, och
skulle det endelig være, saa kunde dertil tagis nogle visse Gaarde.
Anl. Herridsfogders och Birkefogders Gaarde, da de, som har faaet
dem med Profit, at legge dem fra sig igien och søge Betaling paa
Skatkammerit.
Otto Paawisch: Der faar at være Sandmænd, men Rytterne kand
intet være det.
C. Trolle: Hver Bonde och Rytter skulle gifve en half eller hel
Skieppe til Herridsfogden, hvis Gaard er udlagt, och ligesaa til Sandmendene.
E. Parsberg: De, som hafve faaet Goeds i Betaling, bør sielf
at holde ofver Justitien.
C. Skeel: Det var hest, det blef ved det gamle, och de, som
var Sandmænd tilforn, blef endnu.
P. Bulche: Der skulle forordnis visse Personer, som mand
skulle gifve en øde Gaard eller Penge eller half eller hel Skieppe
Korn, som skulle være Sandmænd.
Om Sandmendene blef endnu voteret paanye, samme Dag om
Eftermiddagen, och vare efterskrefne tilstæde.
Feldtherren: At der burde at sendis i Cantzeliet en Forteignelse
paa, hvor mange Sandmænd der endnu behøfvedis, och Hans May.
saa til, paa hvad Maade enten ved Mageskifte eller anderledis de
kunde tilveiebringis.
Hr. Cantzeler: Idem. Dersom Eiermanden ei sielf vilde skaffe
Sandmænd, da de, som det var, at gifvis noget for deris Umag, og
i Synderlighed paa det Goeds, som endnu staar Kongen til Reluition,
og naar Sandmanden hafde forbrut sit Boeslod, det da at høre Eier
manden til.
Hertil sluttede sig Otto Powisch og Enevold Parsberg.
H. Randtzou: Var der nogen tilofvers, som ei var udlagt, da
var det got, at de blef Sandmænd.
C. Trolle: Mand burde at se en Extract af Skatkammeret, paa
hvis Kongen hafver tilofvers, om der var saa mange tilofvers, som
kunde blifve Sandmænd. I det øfrige som de andre.
C. Skeel: Som de andre.
Dend 5 Post. Anl. de Udskrefne, som ei vil med Goede ud-
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gifve til Kirken och dends Betiente deris Rettighed, hvor deris
Forum competens skulle være.
Dette blef remittered til dend 4. Articul udi dend om Ryttergaardene udgangne Forordning, som deciderer dette Dubium.
D. 6 Post. Anl. hvem der skulle være Kirkevergere.
Dette blef saaledis slutted, at hvor alt Goedset er til Ryttere
udlagt, och ei er andre, som Kirkevergeriet kand betiene, fik det at
betiænis ved en af Rytterne.
D. 7 Post. Anl. Strid imellem Bonden og Rytteren om Af
giftens Taxering.
Dermed hafver Ambtmanden eller Ridefogden intet at giøre, men
Officererne.
D. 8 Post. Anl, om Bonden maa selge sine Vare, til hvem
hånd vil.
Naar Bonden fornøier dend, som Gaarden er assigneret til, efter
den Anordning, som allerede giort er, siunis det billigt, at Bonden
seiger sine Vare til hvem hånd vil.
D. 9 Post. Om de Udskrefne ei bør at holde Broer och Landeveie vedlige.
Dette remitteris iligemaade til d. 4 Artic. i forn. Forordning
om Ryttergaarde.
D. 10 Post. Om Skoufvene ved Ryttergaardene.
Herom er allerede Hans ko. Mayts. Anordning udgangen.
D. 11 Post. Om Fiskeri ved Ryttergaardene.
Dermed kand Bønderne sig ei befatte uden saavit, hvis de gifver
Landgild af ved Stranden.
D. 12 Post. Om at age Kongens och Dronningens Fadbur.
Eftersom Hans May. hafver gifvet Ryttergaardene fri for Egt
och Arbeid, saa seis icke, hvorledis derudi noget kand forandris.
Item om Ulfvej agten. Eftersom dend er anset til det gemene
Beste, da, for bedre at handhefve Ryttergaardenis Friheder, siuntis
det hest, at Hans May. ved sær kongl. Befalinger den hver Gang
loed anordne og Officererne derom behørige Ordre gifve.
D. 13 Post. Anl., om en Bonde skal besvergis med videre
Tractament med Rytterens, naar Rytteren hafver Kone och Børn.
Siuntis best, at der blef giort en vis Anordning om, hvis Ryt
teren skal hafve; molesterer Rytteren Bonden videre, da Oberofficererne at skaffe Bonden Ret.
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192.

Betænkning af S. K. 1. Febr. 1671.

Orig., Kone, med Peter Reetz’ Haand og Kopi i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme udi allerstørste oc hørsommeligste Under
danighed Ed. kongl. Mayts. allernaadigste Befaling, dat. Hafniæ 21.
Octobr. sidst forleden, indstillis til Eders kongl. Mayts. allernaadigste
videre Resolution voris hos efterfølgende os tilskickede Memorials
Punkter allerunderdanigste tegnet Betenkende.
Allerunderd. Betenkende.

Memorial.

1. Dette findis deciderit i For
ordningens 12. Post, som Eders
kongl. May. allernaadigst approherit hafver om Landrytteriet, dat.
Hafn. 5. Octobr. anno 1670.

1. Efterdi daglig mange Ex
cesser ved de udskrefne Nationalryttere forefalder, idet de sig ved
Hans Mayts. Skofve forgrifver,
Klameri, Slagsmaal oc dislige
grofve Forseelser øfver, hvilke
paa ferske Gierninger burde at
straffis, men som jeg icke ved,
hvorvit Hans kongl. May. mig
som en Amptmand herudi vil au
torisere, saa vil jeg Hans kongl.
May. naadigste Decision derudi
allerunderdanigst forvente, paa
Hvad Maade jeg mig udi slige
Tilfelde skal forholde, om jeg icke
nogen saadan Delinquent paa fer
ske Gierning maa lade angribe
oc indtil Sagens lovlig Uddrag
efter Lands Lov fengselig forvare,
oc hvad Omkostning dertil behøfvis, om den af Ambtets Midel
maa anvendis eller ved Regimented søgis.
2. Hvorledis med Arfveskifter,
Formynderskab, Fæste af dieris
Gaarde, item Strafs Bøder, det
være sig for Tyfveri, Leiermaal,
Klameri, Drab oc dislige, skal for-

2. Med Arfveskifter och For
mynderskab erachtis billigst oc
gafnligst, at af Obersten ved Regimentskrifveren forholdet oc anordnet blifver efter Landsloven,
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dog at Betalning oc Udvordering
i slig Tilfelde icke sker i noget
af det, Rytteren tilhører, imod
den 6te oc 7de Artikels Indhold
i ofvenbem. Forordning. Sagefald
bør til Ed. kongl. May. eller, hvem
Ed. kongl. May. det vil allernaadigst forunde, forfalden at være.
3. Hvorledis Eders kongl. May.
hermed vil hafve forholdit, derom
melder den 5 Artikel i merbem.
Forordning dat. 5. Octobr. 1670.

4. Eftersom paa alle Steder oc
i alle de Herreder, hvor Ryttergaarde udlagt ere, berettis at skal
findis en Del øde oc en Del forarmit Goeds, da siunis os aller
underdanigst, at deraf Midel kunde
tagis oc forordnis til Justitiens
Betientis Underhold. Sandmænd
angaaende, da eracte vi aller
underdanigst, at hvor Bønder Ed.
kongl. May. tilhørende i det Her
rid er, som de Gaarde, hvorpaa
tilforn Sandmænd har boet, til
Rytter udlagt ere, de da, om de
dyctige ere, til Sandmænd kunde
brugis, mens hvor hverken dyctige
eller saa mange findis, som i saa
Maade Sandmænds Embede betiene kunde, da, efterdi vi holder
det for Ed. kongl. Mayts. Rigers
oc Landis Beste uomgengeligt, at
Justitien tilbørligen blifver administrerit, oc Krigsjordebogen ubeskaaren forblifver, eracte vi aller-
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holdis, om slige Accidentier Hans
kongl. May. skal være hiemfalden
eller och Officererne dennem skal
være forunt.

3. Om de udskrefne eller ud
lagde Gaarde icke skulle besichtigis oc taxeris, påa det udi
Fremtiden kand seis, om dieris
Hæfd i Act tagis oc conserveris,
som det sig bør, oc hvem det
skal forrette.
4. Efterdi dend største Del af
Ridefogdernis, Herrids-, Birk-,
Dele- oc Skovfogder, item Birkoc Herrids-Tingskrifvere, sampt
Sand- oc Kaldsmænd dieris Gaarde
ere udlagte, hvilke de for dieris
Bestillinger Skyld paa adskillige
Manerer hafve fri nyt, men som
de dennem ved dette Udleg hafver
mot kvitere, saa er Justiciævæsenet sampt Opsigt udi Kongl.
May. Skofve gandske nedlagt, som
uden Forhal igien vil remedieris,
paa hvad Maade det Hans May.
allernaadigst behager dieris Løn
for dieris Tieniste at anordne.
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underdanigst tienligst at være, at
Eders kongl. May. enten ved Mage
skifte eller i andre Maader sig
tilforhandlede saa mange Gaarde
med derpaa boende dyctige Bøn
der, som slig Embede i ethvert
Herrid i Provintzerne kunde betiene, hvorved Eders kongl. May.
intet andet afgaar end saa meget
i Arbeidspenge, som sig til 6
Rixdr. aarlig kand bedrage, hvor
imod Krigsjord bogen blifver efter
dend Maade, som den nu til Ed.
May. Tienistis Fornødenhed ind
rettet er, uforandret.
5. Hvorledis hermed forholdis
skal, derom melder omstendiglig
før omrørte Ed. kongl. Mayts.
allernaadigste Forordning.

6. Hvor gandske Sogne udlagde
ere, siunis os allerunderdanigst,
at Ryttere eller Mænd paa Ryttergaarde boende, som dyctige oc
vederheftige ere, kunde til Kierkeverger oc Medhielpere brugis.

7. Eftersom Ed. kongl. May.
allerede hafver ladet sig den An
ordning behage, at hverken Amptmand, Skrifvere eller Ridefouget
med Rytterne skulle sig maa be
fatte, da kand dette icke ved andre
end Officererne, som hos Regi
menterne ere, forrettis.

5. Om de Udskrefne icke dieris
ordinarie Korn- oc Kvegtiende, saa
vit Ed. May., Kierkerne, Præsterne
oc Degnene efter forrige Constitutioner er berettiget, herefter til
ethver Sted saa lovlig som tilforn
bør at aflegge, oc om sligt ei
sker, om Lands Lov da i slig
Fald maa øfvis oc brugis.
6. Hvorledis med Kierkevergernis oc Præsternis Medhielpere
dieris Bestillinger herefter skal
forholdis, eftersom de beste Mænd
udi Sognet hertil hafver værit
brugt, hvilke nu oc ere ud
lagde.
7. Om Bunden med hans indkvarterit Rytter ofver sin Afgiftis
Taxering vorder stridig, om Amptmanden eller Officereren dennem
skal adskillie oc til Rette forhielpe.

1671.
8. Naar Bunden fornøier Officereren eller Rytteren, som hans
Gaard er assignerit til, efter dend
Anordning, derom af Eders kongl.
May. blifver giort, da siunis os
i alle Maader billigt oc ret, at
Bunden seiger sin Vare, for hvad
oc til hvem band vil.

9. Denne Post finder udførlig
Svar i Ed. kongl. May. ofte til
forn melte Forordning.

10. Hvorledis hermed forholdis
skal, udvisser Eders kongl. May.
nylig udgangne Skoufforordning,
saavel som oc sær udgangne Be
faling om Ildebrand oc Gaufntømmer, som til Ryttergaardene
behøfvis kunde.

11. Fiskeri eracte vi aller
underdanigst, at Ryttergaardene
oc de, derpaa boe, sig ei videre
tilegne kand end, hvor de det til
forn i Stranden hafver haft, oc
paa de Steder, hvor Fisk til Land
gilde i Jordbøggerne findis, for
medelst det til dieris Gaarde lig
gende Fiskeri.
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8. Om en Bunde, hos hvilken
nogen Rytter er indlagt, icke maa
hafve Magt sine Vare til hvem,
som mest byder, at selge oc afhende, eller oc en Pris paa alle
Slags Lan dg ildevare motte anordnis, hvormed baade Officerer oc
Rytter dennem skulle lade nøie,
oc om Amptmanden Bunden ved
slig Frihed skal maintenere.
9. Om de udskrefne Nationaler
icke bør at tilholdis Broer oc
Veie, som tilforn er sked, enhver
sin Del, at forbedre oc vedlige
at holde.
10. Om Officererne maa befatte
dennem med de Skofve, som lig
ger paa dieris Ryttergaardis Grund,
enten der udi efter dieris Villie at
lade feide. Olden taxere oc Svin
derpaa at lade brende, eller oc
den Høihed oc Herlighed skal forblifve Hans May. allene, oc Ampt
manden paa Hans May. Vegne
dennem efter en vis Proportion,
saa vit Ildebrand oc Gafntimmer
angaar, sampt Olden, saa vit dend
begieris, for Betaling at lade ud
visse oc følgachtig vere.
11. Om de maa fiske oc bruge
Hans May. Søer oc Fiskevand,
hvor dieris Ryttergaarders Grunde
hafver Paaløb, enten ded er sked
efter Beretning, eller oc nogen
herefter ded acter at giøre, om
ded dennem da icke skal formenis.
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12. Eftersom Ed. kongl. May.
hafver gifvet Ryttergaardene fri
for ald Egt oc Arbeide, ser vi
icke, hvorledis herudi Ed. kongl.
May. til Gafn nogen Forandring
kand ske, saa lenge dend om
samme Ryttergaarde giorde An
ordning skal blifve ved Magt.
Hvad Ulfvejacten angaar, da
eftersom dend er anset til det
gemene Beste, siunis os best for
at handhæfve disto bedre Ryttergaardenis Frihed, at Officererne
fik Ed. kongl. Mayts. Befalning
Rytterne at tilsige, naar det for
nøden eractidis, at slig Jagdt hol
dis skulle.
13. Os siunis allerunderdanigst
nytteligt at være, at en vis For
ordning blifver giort, hvad en
Bunde Rytteren til Underhold skal
gifve, oc dersom Rytteren, naar
hånd slig Underhold bekommer,
Bunden videre molesterer eller
foruretter, at da Ofverofficererne,
naar Bunden derofver klager, skaf
fer Bunden Ret.

12. Dersom Hans May., Dron
ningens eller anden førstelig Fa
debor oc Reiser enten der udi
Ambtet eller udi Eignen forefaldt,
som uden Ambtets Fordringskab
med Vogne ei kunde forbigaais,
oc som dend ofverblefne’Rest er
forarmet oc ei mactferdig til at
kiøre, om de udskrefne Rytter
bønder enten fri eller for billig
Betalling skal vere udi Beredskab
til at age, naar Amptmanden dennem lader tilsige.
Disligeste Ulfvejagten, hvor den
udi Amptet forefaldt, eftersom
dend forfløttis oc holdis Vildbanen
oc Almuen til Gafn oc Beste.
13. Naar en Rytter blifver hos
nogen Bunde indlogerit oc hafver
Kvinde oc Børn eller oc en Del
deraf med sig, som gemenligen
incommoderer sin Vert, om Bun
den derofver videre skal være besverget, end saavit Rytterens Tractement sig allene strecker, oc om
hånd sig ofver nogen Uret oc
Besvering beklager, hvorvit Ampt
manden derudi skal være autoriserit.

Raadstufvcn for Kiøbenhafns Slot dend 1. Februari anno 1671.

Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc troplictigste Tienere.
Hansz Schack.
P. Reetz.
H. Bielcke. V. F. Guldenlew.
J. Chr. Körbitz mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp. P. Schumacher.
Peter Biilche mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
Egenhændig Paaskrift af Kongen: Saasom Canceler har erinderet, om naaget i denne her saa tit allegerede Forordning fattis,
skulde och derfor dis Poublication mere forhallis, da er det høi Tid,
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at han med de andere i Collegio Status giør det en Gang til Ende
och ser saa til, om icke deri kunde føieligen indføris de fornemmeste
Poster, i denne Betenkning ommeldis. Hvad den 4. Post angaar,
derom skal med Skatkammerit communiceris, at de tienlige Forschlag
dertil kan giøre.

27. Febr.—30. Marts. 27. Febr. Møde, sammenkaldt ved
Kongebrev1) af 20. Febr., stilet til S. K., hvorved Kongen
havde tilstillet dette en nu tabt Betænkning fra Kommercekollegiet om ny Ordning af Møntvæsenet og befalet det at over
veje denne Betænkning, undersøge, om deri kunde være noget
at forandre eller forbedre og derpaa selv indsende et Forslag
om en »fuldkommen Møntordning«. — Ved Mødet oplæstes
Kommercekollegiets Betænkning og derefter en Indberetning
(Nr. 193) af Møntguardeinen Andreas Timpfe, dateret 16. Febr.,
om, hvorledes Møntmester Gotfred Kruger i 4 Aar havde be
draget Kongen for over 31,000 Rdr. Ogsaa hans Kollega Casper
Herbach havde i øvrigt begaaet Bedragerier. Votering (Nr. 194).
6. Marts nyt Møde, hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, J. Chr.
Kbrbitz, Henrik Rantzau, Holger Vind, Enevold Parsberg, Chri
sten Skeel, Peder Bulche og (senere) Ulrik Fr. Gyldenløve var
tilstede. Man oplæste atter Kongens ovenfor omtalte Brev af
20. Febr. Votering (Nr. 195). Udateret Betænkning (Nr. 196),
hvori S. K. helt sluttede sig til Kommercekollegiets Betænkning
og tilraadede Forbud mod Indførsel af Smaamønt. Et stort For
slag om en ny Møntforordning ledsagede Betænkningen. Dette
Forslag2), der er konciperet af Peter Reetz, blev lagt til Grund
for en Møntforordning3) af 22. Marts. Samme Dag kongelig
Anordning4), der forbød Indførsel af fremmed Smaamønt.
20. Marts udgik der et nyt Kongebrev5) til S. K., hvori
Kongen ønsker en udførligere Udtalelse om de Bedragerier, som
Møntmestrene Kruger og Herbach havde begaaet med Udmønt
ningen, og befaler S. K. i Henhold til Kommercekollegiets Be
tænkning at erklære sig om, hvem af dem der var mest skyldig,
l) S. T. Nr. 181.
2) Kone, med Peter Reetz’ Haand og Afskrift i
S. K.’s Arkiv under 6. Marts 1671.
3) S. R. Nr. 117; tr.: Rothe, Chri
stian d. 5tes Reskripter, 100—104.
4) S. R. Nr. 116; tr.: Forordn. 1670—
83, 50 f.
3) S. T. Nr. 259.
7

98

1671.

hvilken Straf de burde have, og hvem der vilde være bedst i
Stand til fremdeles at forestaa Møntvæsenet. — I Henhold hertil
holdtes 28. Marts Møde i S. K. Votering (Nr. 197).
30. Marts nyt Møde, hvor man atter forhandlede om Mønt
mestrenes Straf. Tilstede var Peter Reetz, Henrik Bjelke, U. F.
Gyldenløve, J. Chr. Körbitz, Henrik Rantzau, Holger Vind, Erik
Krag, Corfitz Trolle, Enevold Parsberg, Christen Skeel, Peter
Schumacher og Conrad Bierman. Votering (Nr. 198). Betænk
ning (Nr. 199), der gik ud paa, at begge Møntmestrene burde
straffes, og at ingen af dem i Fremtiden burde have med Mønten
at gøre.

193.

Indberetning af Andreas Timpfe 16. Febr. 1671.
Orig. i S. K.’s Arkiv (under 30. Marts 1671).

Nachrechnung, wasz der Müntzmeister Krüger von dem Müntz
profit, so Ihrer May. von Rechtswegen zugehörig, item vom Korn,
unbillig zu sich genommen, wan er desz Jahrs ungefehr so viel gemüntzet, wie folget.
100000 Rthr. Cronen wegen 14285 Mr. 11 Lot 1’/a Gr. Die
Mark soll halten 10 Lot 13^2 Gr. fein undt machen an feinem Silber
9598 Mr. 2 Lot 2^4 Gr. Dieweil aber Krüger seine Kronen nur
10 Lodt 9 Gr. halten, ist zu wenig fein Silber in den 100000 Rd.
223 Mr. 3 Lodt, die Mr. fein gerechnet zu 31 Mr. lübsch 4 Sch.
lübsch, belaufft sich zu Mr. lübsch 6974, 10 Sch. lübsch, thun Rd.
2324, 42. Eben so viel Schlagschatz hat auch Krüger dem König
von 100000 Rd. geben sollen als 6974 Mr. lübsch 10 Sch. lübsch,
thun 2324 [Rd.] 42. Thut in einem Jahr Rd. 4649, 36 Sch. lübsch.
4000 Rthlr. doppelt Lübschillinge, so nach Krügers eigene Bekentnis 7 Lodt insz fein halten und 126 Stück ein Marek wegen
sollen, befinde also, wann ihm sein Arbeitslohn und gebührender
Gewin guht getahn wirdt, dasz er von 100 Rd. geschlagene 2 Sch.
lübsch Ihre May. Freygelt herauszgeben musz 11 Procento, belaufft
sich von 4000 Rd. — Rd. 440.
Diese 4000 Rd. wegen 714 Mr. 4^ Lot zu 7 Lot fein, seindt
333 Mr. 5 Lot 5 Gr.; weil nun sowol für 2 Jahr alsz itzo nur zu
6 Lot 16 Gr. befunden, ist auch zu wenig Silber darin 5 Mr. 4 Lot
11 Gr. ä 37 Mr. lübsch 2% Sch. lübsch, thut an Gelde Rd. 65,
23^2 Sch. lübsch. Item 128 Stück auf Mr. lübsch befunden ist
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2 Sch. lübsch mehr, thut auch auf die 4000 Rd. Rd. 63, 23^2 Sch.
lübsch. Ist zusammen mit die 2 Gr., so die Mr. lübsch zu wenig
gehalten — Rdr. 128, 47 Sch. lübsch.
12000 Rd. Lübschillinge befinde, wan Krügern sein Arbeitslohn
und gebührender Gewin guht getahn wirdt, dasz er schüldig ist
herauszzugeben von 100 Rd. 18, belaufft sich auf 12000 Rd. —
Rd. 2160.
Diese 12000 Rd. geben 3000 Mark, jetweder sol halten 4 Lodt
9 Gr. fein, seindt 843 Mr. 12 Lot, seindt aber nur zu 4 Lot 6x/2 Gr.
befunden. Wan dan nur 2 Gran, von jetweder Mark zu wenig gewesen,
abgezogen wirdt, seindt auf die 12000 Rd. 20 Mr. 13 Lot å 42 Mark
102/3 Sch. lübsch gerechnet, thut — Rd. 295, 36 Sch. lübsch.
500 Rd. dänische Schillinge, wan ihm sein Lohn und Gewin
guht getahn wirdt, soll er von jede 100 Rd. 27^ Rd. Ihre May.
Freygelt gegeben haben, belaufft sich auf 500 Rd. — Rd. 137, 24.
Summa in alles jährlich Rd. 7811, 47 Sch. 1. Thut in 4 Jahr
Rd. 31247, 44 Sch. lübsch.
Copenhagen d. 16 Februarii anno 1671.
Andresz Timpf.

194.

Votering i S. K. 27. Febr. 1671.
P. ii Bl. 30 f.

Feltherren-. Ani. de, som hidintil ubilligen med Mynten har
omgaaet, biligen derfor bør stande H. k. M. til Rette och Straf.
Ani. Møndordningen, at det da blef ved Commercie Collegii Opsat
med Kroner och Mark, dog at der burde møntes och nogle Rixdaler,
efterdi alle Obligationer giøres paa Rixd. in Specie.
Canceller Reetz: At Myntmesterne biligen bør straffis, och den,
som mest har forset sig, icke burde bruges mere til det Embede.
Den største Forseelse siuntes vel at verre hos Krøger. — Anl. Myntordningen, da var det got, at der blef slagen et Slags Mønt, soro
var conform med de andre och i synderlig Hansestederne.
Joh. Körbitz’. At Myntmesterne bør efter enhvers Forseelse
straffis, och at Straffen gik ud derpaa, at hånd ei blef mere brugt.
2) At Mynten blef slagen efter gammel Skrot och Korn, och som
der kunde verre conform med andre Steder, och derfor Rixd. at slages
af den Godhed lige ved andre, och ej at anses den ringe Profit,
H. k. M. deraf kunde hafve, imod det gandske Lands Skade.
7*

1671.

100

H. Rantzo: Myntmesterne at straffis efter deris Forseelse. Anl.
Mønten, at der blef slagen Rdr. icke allene i Norge, men endoch i
Danmark, och om det icke end skede med saa stor Profit, Smaamønt
at slages, saa den kunde blifve i Landet.
Holger Wind: Finder inted imod Commercie Collegii Opsat. Møntmestcrne, som har forset sig, at straffis efter EL k. M. Behag. Rixdaler vel gafnligt at slages; dog for Hans M. Profit, at den derved
formindskes, raader band ei dertil. Smaa Mønter at slages af lige
Godhed med vore Naboers.
C. Trolle: Myntmesternes Forseelse at bør straffes, och Straffen
at indstilles til H. k. M. Ellers inted at hafve imod Commercie
Collegii Opsat.
Envold Parsberg: Inted at hafve at sige imod Commercie Col
legii Opsat uden, at der bør verre to Wardin. Møntmesternes Straf at
indsettes til H. k. M. At der burde slages Rixdr. At Mønten conformeres efter vore Naboer.
C. Scheel: Møntmesterne efter enhvers Forseelse at straffes.
Mønten at conformeris efter vore Naboers, at Mønten kand blifve i
Landet.
P. Schumacher: Kriigers Straf indstilles til H. k. M., och
efterdi hånd vel skal forsvare sig ved Kongens Bref, indstilles til
H. k. M., om nogen Pengestraf kunde hannem paaleggis. Forblifver
ellers i alle Maader ved Commercie Collegii Opsat.

195.

Votering i S. K. 6. Marts 1671.
P. n Bl. 32.

Hr. Cantzeler: Ser icke, at Commercie Collegii Opsat kand for
bedris, dog siunis tienligt, der udgik en sterk Forordning, at ingen
Smaamynt maa indføris, under Indførerens Skibs eller Hestis og
Vogns Fortabelse, og Personen derforuden at være undergifven, hvad
Straf Hans Majestet vil hannem paalegge. Dend, som imod saadan
Forbud den Mynt tager, skal og arbitral Straf være undergifven.
Hertil sluttede sig de øvrige.
196.

Betænkning af S. K. [6.] Marts 1671.

Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Herre oc Konge.
Eftersom E. k. Mt. ved sin allernaadigste Ordre daterit Kiøbenhafn dend 20. Febr. sidst forleden befaler Stats-Collegium at flittig
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ofverveie, om nogit i it hoesføied Commercii Collegii Betenkende
Myntvæsenit angaaende kunde verre at forandre eller forbedre, oc
derhoes en Opsat oc Project paa en fuldkommen Myntordning at for
færdige, da indstillis i allerdybeste Underdanighed til E. k. Mts.
allernaadigste videre Resolution samme voris allerunderdanigste efter
følgende Forretning.
Commercii Collegii Betenkende indeholder fornemmeligen tre Ting,
først Myntens uforsvarlig Medfart af de tvende Myntemestere, Kroger
oc Herback, som dend her i E. k. Mts. Residents Stad hafver hid
indtil verrit betroit at slaae, oc at dend Straf, som slig Forseelse
meriterer, til E. k. Mts. retmessigste Disposition underdanigst henstillis, dernest deris allerunderdanigste Betenkende om Myntevæsenits
skickelig og tienlig Anordning, endeligen, hvad Slags Mynt oc af
hvad Skrot oc Korn de eracte gaufnligst efter Landits oc Tidernis
nerværende Tilstand at kunde slaais til det gemene Beste; oc som
vi befinde benæfnte Commercii Collegii Betenkende saa vel grundit
at verre, at vi dend med intet videre vide at forbedre end at, efterdi
dend Skade, som paa nogle Aars Tid er tilføiet E. k. Mts. Riger oc
det gemene Beste formedelst Myntvæsenit, er kommen af Smaamyntens Mengde oc dets slette Skrot oc Korn, det da maatte behage
E. k. Mt. ved en sær Forordning at forbyde lade, at aldelis ingen
Smaamynt i E. k. Mts. Riger Danmark oc Norge maatte fra nogen
fremmed Stat indtil videre allernaadigst Anordning [indføres] under
Straf, først, at Smaamynten i sig self, som mod Forbudit ertappedis
at blifve indført, skulde verre forbrut, for det andit Heste oc Vogne,
Skiberum eller andit med alle indehafvende Vare oc Gods, som saadan Mynt blef indført med, endeligen at de Personer, som benæfnte
Mynt imod Forordningen sig understoed at indføerc eller derimod at
tage, skulde arbitrarie Straf undergifven verre, med en annexerit
Clausula i samme Forordning, at alle de, som derofver paa E. k. Mts.
Vegne holde bør, sligt under deris Bestillings Fortabelse skulle efter
komme, saa indstille vi efter dend Anledning, som samme Betenkende
os gifver, til E. k. Mts. allernaadigste videre Resolution hosføiede
voris allerunderdanigste Project om en Mynteordning.
Hvad sig ellers Slutningen i Commercii Collegii Betenkende angaar, derudi bestaaende, at de i Henseende af, hvis dennem i deris
Instructions 9de Art. anbefalis om Inspection at hafve med Myntens
Valeur oc Godhed efter fornøden Proportion i Commercien, aller
underdanigst formene, at det behøfvis hver Gang, naar nogen Mynt-
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mester blifver bestilt oc antagit, at Commercie Collegio anbefalis
med hannem at capitulere paa E. k. Mts. allernaadigste Ratification,
paa hvad Fod oc for hvad Profit hånd skal mynte, [hen]stillis til
E. k. Mts. allernaadigste Behag, om sligt sig vilde lade befalde,
naar de Casus forefalder.
197.

Votering i S. K. 28. Marts 1671.
P.n Bl. 34.

[1. Hvo af dennem mest skyldig er].
Canceller Reetz: Kroger har most forset sig, [1J. i det hånd
har mest mynted, 2. fordi hånd vil icke verre gestendig, at hånd har
giort Uret.
Hr. Henrich Bielcke: Det siunes vel, at Kroger, som har
mynted mest, har mest forset sig, och Herbach verst. Men at de
burde begge tages i Arrest, indtil de bekiente den rette Sandhed.
Hr. Henrich Rantzo: Mand kand icke se, hvilken der har mest
forset sig, efterdi de inted vil bekiende; derfor burde de begge at
settis ved deris Vingeben, saa fik man Sandhed at vide.
H. Wind: At deris Forseelse, hvilken der er størst, kand icke
ses, førend mand faar at vide, hvo mest har mynted. Om Straffen
vil siden votere.
Til ham sluttede sig E. Krag og G. Trolle (tilf.: »dog erindrer
derhos, at den Skade, som Landet er vederfaren, er langt større end
de 31000 Rdr.«).
E. Pasbergh: Det siunes, at Kroger har mest forset sig, som
ingen Regenskab har vildet giort. Dog exactement at sige, hvo sig
mest har forset sig (!). Kroger har dog mest forset sig, efterdi
Herback har dog giort Regnskab.
C. Scheel: Kand icke ses, hvo sig mest har forset, førend mand
ved, hvo mest har mynted.
Er alles Mening for at faa at vide, hvo mest har mynted, at
arrestere Myntmesterne och registrere deris Boe.
Vota: [2.] Hvad Straf enhvers Forseelse meriterer.
Canceller: At den, der hafde mest Formue, at straffis efter sin aller
største Formue, och den, der icke har Penge, at straffis paa Kroppen.
Hr. H Bielcke'. At enhver burde straffis efter deris allerstørste
Formue, och hvo af dem ej Formue har, da at straffis paa Kroppen.
Hr. H. Rantzo: At de begge har høiligen forset sig och høiligen derfor burde straffis.
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H. Wind: At de efter Qvantiteten, som de hafde mynted, be
talte, och om de ei hafde Middel, da at straffis paa Kroppen.
K Kragh: For [at] Hans May. kunde faa at vide, hvad enhver
hafde mynted, var best, de blef arresteret, indtil mand fik at vide,
hvor meget enhver hafde mynted, at de indløste de Penge och slog
gode igien. Hvad Straf H. k. M. videre vil paalegge, den indstilles
til hannem. Ellers er deris Forseelse lige stor, at de kiendes for
Falskner efter Longen.
C. Trolle: Dersom de icke kand betale med Penge, da at straffis
paa Kroppen.
E. Pasberg: Ligesom de forrige.
C. Scheel: Dersom de kunde betale den Skade, da var det
Naade, som Hans k. M. beviste dem, men hvis de icke har at be
tale med, da at straffis paa Kroppen.
Vota: 3. Hvo af dem Mynten best forstaar och dygtigst ved
Mynten at blifve.
Canceller Reetz: Formener, at Kroger vel forstaar Mynten best,
men om hånd er dygtigere til at blifve ved Mynten end Herbach,
ved hånd icke.
Hr. Henr. Bielche (!).
Hr. H. Rantzo: Vil icke raade til, at H. k. M. skulle beholde
nogen af dem.
H. Wind: Kroger forstaar det vel best, dog formener ingen af
dennem døgtig at verre at blifve ved Mynten, efterdi de engang til
forn har bedraget H. k. M.
Hertil sluttede sig C. Trolle.
E. Kragh: At ingen af dem kand agtes døgtig for deris For
seelse, dog skal det gaa efter Forstanden, da siunes vel, at Kroger
forstaar det bedre end Herbach.
E. Pasbergh: Kroger forstaar det best, dog meriterer ingen at
blifve i Tienesten.
C. Scheel: At det blef examineret af dem, der er kyndige, hvo
det (!) forstaar det best, ellers meriterer ingen at blifve i Tienesten.

198.

Votering i S. K. 30. Marts 1671.
P. n BL 36.

1. Vota om, hos hvilken den største Forseelse tiendes, och gik
alle Vota ud derpaa, at Kroger hafde mest forset sig efter Commercie Collegii Betenkende.

104

1671.

2. Vota om Straffen.
Canceler Hr. Peter Retz: Efterdi Kroger och Herbach er be
funden at hafve bedraget Kongen, saa har de meriterit icke ringere
Straf end at miste deris Haand, men om H. k. M. vilde formilde
den Straf, siuntes ham, at de burde gifve til H. k. M. af sin yderste
Formue. — Hertil sluttede sig Kôrbitz, C. Trolle, E. Parsberg, Schu
macher og Bierman.
Hr. Henrich Bielche: At Myntmesterne maa betale med Penge
eller lide paa Kroppen.
Hr. H. Rantzo : At de bør verre i Kongens Naade och Unaade,
och om Kongen vil pardonnere dem, at de da betale den Skade, som
de har foraarsaget.
H. Wind: At Kroger burde erstatte den Skade, hånd har for
aarsaget, och har hånd icke Formue, da at straffis paa Kroppen.
E. Kragh: Naar mand ved, hvor høit Forseelsen er, saa kand
hånd settis i Straf.
C. Scheel: At straffis med Penge, eller om hånd icke har dem,
at straffis paa Kroppen.
[3.] Vota, hvo af bem. tvende Myntmestre Myntværket best
forstaar och er dygtigst til at blifve fremdelis ved Mynten.
Canceller: Kroger forstaar vel best Myntverket, dog formener
hånd icke, at nogen af dennem er døgtig til at betroes Mynten.
Hertil sluttede sig H. Bjelke, Kôrbitz, H. Rantzau, H. Vind,
E. Krag, C. Trolle, E. Parsberg, G. Skeel, Schumacher og Bierman.
Statholder G-yldenlewe: Som Kroger best forstaar Verket, da,
naar hånd har betalt Kongen, hvis Prætentioner der kand verre til
ham, stilles til H. k. M., om hånd vil beholde ham imod Forsikring.

199.

Betænkning af S. K. 30. Marts 1671.

Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Kongl. Befaling, dat. dend 20. Martii 1671, tilholder Stats Col
legium at sige deris allerunderd. Fortenkende.
1. Hoes hvilken af Mynt
mesterne, Kroger eller Herback,
dend største Forseelse i Myntværkit, efter hvis fra Commercie
Collegio er os tilstillit.

1. Efterdi det af Commercie
Collegii underdanigste Betenkende
oc der hoesføiede Udregning [ses],
at Kroger hafver ulovligen myntet
oc profiteret mest, saa befinde vi
allerund., at hånd ocsaa dend
største Forseelse hafver begaait.
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2. Efterdi begge Myntmesterne
hafver begaait Bedrag imod E.
k. Mt. oc dets Riger oc Lande,
idet de en stor Kvantitet Mynt
af ulovlig Skrot oc Korn hafver
slagit, da synis os allerund., at
de hafver begaait Falsk, oc at
E. Mt. efter Landsloven bør deris
Hånd, med mindre E. k. Mt. vil
dispensere derudi med en Penge
straf efter enhvers yderste For
mue.
3. Udaf disse tvende Mynt
3. Hvem af bem. Myntmestere
Stats Collegium eracter Mynt- mestere, eracte vi vel, at Krøger
værkit best at forstaa oc dygtigst best forstaar Myntværkit, mens
at verre ved Mynten fremdelis at saasom voris allerunderd. foregaaende Betenkende gaar derhen,
forblifve.
at de begge Falsk oc Bedrag
hafver begaait, saa understaar vi
os icke at formene, nogen af dennem dygtig at verre til at brugis
i E. k. Mts. Tieniste.
Raadstuen d. 30. Martii 1671.

2. Hvad Straf Stats Collegium
formener, at enhvers Forseelse
eigentlig meriterer.

9. Marts. Efter at Hovmesteren for Sorø Akademi, Jør
gen Rosenkrantz, 17. Aug. 1670 havde indsendt en Ansøgning
(Nr. 200) om Genoprettelse af Akademiet og personlige Begun
stigelser, befalede Kongen i Brev1) af 5. Okt. 1670 Peter Reetz,
Fr. Ahlefeld, Chr. Parsberg og Erik Krag at undersøge hans
Memorial og afgive Betænkning om den. — Denne Befaling
synes ikke at være bleven efterfulgt, thi 19. Jan. 1671 udgik
der et nyt Kongebrev2), rettet til P. Reetz, Chr. Parsberg og
Erik Krag samt Henrik Rantzau, om at foretage baade Jørgen
Rosenkrantz’ Memorial og et Forslag (Nr. 201) af en unævnt
om at henlægge Akademiet til København. Kommissionens
Flertals Betænkning af 9. Marts (Nr. 202) udtalte sig nærmest
o S. T. 1670 Nr. 829.

2) S. T. Nr. 62.
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for Genoprettelsen af Akademiet, medens et Mindretal (Henrik
Rantzau) ønskede Flytningen til København (Nr. 203).

200.

Memorial fra Jørgen Rosenkrantz 17. Aug. 1670.
Orig. i Indlæg til S. T. 1670 Nr. 829.

Stormegtigste, høiborne Konge, allernaadigste Arveherre och Konning.
Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befalning sub Dato d. 12.
April anno 1670, at enhver skulle inden Michaeli førstkommendis
angifve och søge Confirmats paa, hvad Bestalning och Benaading
nogen i nogen Maader kunde hafve, hafde jeg udi ald Underdanighed
lenge siden efterkommet, hafde det icke værit, at fast alt, hvis jeg
hafde, i saa Maader at inlegge och angifve, beroer sig enist och
allenist paa Stedens Vegne, som mig nu paa nye af Eders May.
naadigst er betroet; hafver derfor altid och til nu udi ald Under
danighed ventet paa de begierte Commissarier, som kunde høre mig
och fornemme af det mig anbefallede Forslag Academiens Tilstand,
och hvad til dets Opreisning och Restitution kunde henhøre, och
deraf Eders May. underdanigst igien referere, hvor let dets Opreis
ning och Restitution er for Eders May. at bringe til Veie. Ti for
min egen Person hafver jeg aldrig ingen Beneficie haft uden et ringe
Prælatur udi Viborrig Capitel, som nu er af Eders Mayts. Commis
sarier til Rytter udlagt saa nær som Jus Patronatus, hvoraf Eders
Mayts. Part er ungeferd 50 Tønder Korn, som jeg underdanigst er
begierendis, jeg motte beholde den stacket Tid, jeg ennu hafver at
lefve udi,' eller ochsaa af synderlig kongelig Naade nyde det til
Eiendom for nogen Prætention, som jeg ennu kand hafve efter Eders
Mayts. høiloflig Ihukommelse Hr. Faders Løfte och Tilsagn i nogen
visse Tilfelde.
Min Løn som Hofmester paa Sorøe, nemblig 1500 Tønder Hart
korn, blef mig forgangen Aar frabragt och Cantsler forunt, uanset
Eders Mayts. Her Farfader høiloflig Ihukommelse Kong Christian den
fierde derfor hafver annammit fornøielig Vederlag och det derfor
skiøtt och perpetuerit til Adelen, Hofmester paa Sorøe med at lønne,
hvorimod mig pro Persona af Eders Mayts. Herr Fader Konning
Friderich den tredie blef naadigst forunt en ringe Pension paa
1000 Rd. i Bergenhus Told.
Eders May. fornemmer vel heraf min Tilstand, som jeg er geraden udi, mest for Stedens Skyld, baade Skolen och Academiet, som
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jeg udi Krigstider af egen Middel opholte och conserverede, da ald
deris Inkomst af Svensken var saa ganske forholdet intil Ildebrand
af Skoven, jeg ochsaa paa Stedens Vegne motte kiøbe. Beder derfor
allerunderdanigst, Eders May. vilde saadan min Vilkor anse, at jeg
icke hafver en Dalers Inkomst at opholde mig, min fattige Hustrue
och Børn med, enten til Løn som en Hofmester eller af min egen
arvelig Middel, som er ganske i Krigen tilsat paa Stedens Vegne
och formedelst anden Krigens uløckelig Paaførelse, och derfor allernaadigst tager sligt udi kongelig och naadig Consideration och
redder mig, sin Her Farfaders, Her Faders gamle och bedaggede
Tienere och nu Eders kongl. May. egen underdanigst tro Tienner,
saa lenge jeg lefver.
Jørgen Rosenkrands.
Hafniæ d. 17. Augusti 1670.

Indlagt egenhændig Seddel. Disse fire af Hans May. Ministris
er jeg underdanigst begieret til Commissarier udi saadant mit Forslag
at høre: Canceller Peiter Redz; Gref Allefeld, Statholder udi Holsten;
Vice-Canceller Christopher Parsberg; Erick Krag, K. May. Raad.
Jørgen Rosenkrands.

201.

Forslag om et adeligt Akademi i København.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Eftersom enhver er bekient, hvad for stoere Summer Penge der
udgaar af Danmark och Norge til unge Adelspersoner och andre deris
Reisen och Exercitier i fremmede Lande at lære, hvilket kunde sparis,
dersom Sorø hid til Kiøbenhafn blef lagt, och her et Academie rettet,
och hvis Professorerne der hafver til Løn, kunde her sparis, efter
som her er Professores tilforen, och anvendis med anden Soers Ind
komst til Exercitiemesterne her at holde, och kunde nøies her med
ringere Gage, eftersom de af andre Skolarer kunde hafve stor Profit,
och skulle Exercitierne meget mere florere och hafve bedre Skik her
end et andet Sted, och i saa Maader lære deris Excercitier och faa
en Fundament af fremmede Sprog, siden paa et Aars Tid eller toe,
om di ville bese fremmede Lande, hvorved stoere Midel kunde sparis,
Hans kongl. Mayts. Undersaatter til største Befordring.
Til saadan et Academie kunde brugis Regentsen, eftersom der
er Mengden af Kammerser, hvor unge Herremend* och andre kunde
logere; de andre, hvem som ville, kunde ligge i Byen och hafve
deris Excercitier derinde.
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Skulle och komme mange Fremmede herind, baade for Hofhaltungen Skyld och deris Excercitier her at lære, Kiøhenhafn til
største Gafn och Nette.
Hans kongl. May. beviser herudi Adelsstand saavel som alle
andre en stor kongelig Naade och Omhyggelighed for deris Velstand
och Tiltagelse och giøre sig et evigt, berømmeligt och udødeligt Nafn.

202.

Betænkning af en Del af S. K. 9. Marts 1671.

Orig. og Kone, (med Peter Reetz’ Haand) i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme udi allerstørste Underdanighed Eders kongl.
May. allernaadigste Befaling dat. Hafniæ den 19. Januarii sidst for
leden, hvorudi os underskrefne anbefalis allerunderdanigste Betenkende
at indlevere, hvilket vi erachte til Eders kongl. May. Tieniste oc Ung
dommen i adelige Exercitier at opdrage oc øfve bekvemmeligst, enten
det Forslag, som Jørgen Rosencrantz om Sorøe Academies Opkomst
hafver tilforn indleverit, eller oc det os nu tilskickede Memorial, som
foregifver best at være, at Sorøe blef lagt hid til Kiøbenhafn oc
her et Academie rettet, da indstillis til Eders kongl. May. aller
naadigste Resolution denne voris allerunderdanigste Mening.
Hvad angaar det Memorial, hvorudi statueris best at være, at
Sorøe blef lagt hid til Kiøbenhafn oc her it Academie rettet, da, at
vi intet skal tale om det nidkiærfuld ¥nske, hvormed Konning Chri
stian den fierde høiloflig Ihukommelse hafver sluttet Sorøe Academies
Privilegier oc Statuter, hvilket vi ei rettere forstaar end jo ligesaa
vel at sicte oc hense til Stedets som til andre Academiets Vilkors
uforandret Bestandighed oc derfor i voris allerunderdanigste Mening
ingen Forandring, mens allerstørste Reverentz bør at finde, eracter
vi andre Aarsager at vere, formedelst hvilke os allerunderdanigst
siunis, at benefnte Academie med større Bekvemmelighed paa Stedet
Sorøe, hvor dit stiftet er, at kunde forblifve, end forflyttis hid til
Kiøbenhafn, nemblig først, fordi den fornødne Bygning, som til slig
et Academie udkrefvis, kand paa dette Sted icke uden temmelig stor
Bekostning efter voris Tycke hafvis, omendskønt Regentsen (uachtet
den Præjuditz, som den studerende Ungdom her paa Kiøbenhafns
Universitet deraf kunde tilvoxe) skulle dertil brugis. For det andet,
fordi den store Nytte, som Academiet af Skouf, Fiskeri, let Pris paa
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ædende Vare, item af alt, hvis til Ridehestis Underhold behøfvis,
ved Sorøe hafver, her i Kiøbenhafn fattis oc uden langt støre Om
kostning ei kand tilveiebringis, hvoraf det er probabel den Incomcommoditet her i Kiøbenhafn at ville entstaa, at Academici ei dieris
Kost oc Exercitier kunde for dend Pris hafve, som de den hidindtil
paa Sorøe hafver nydet.
Belangende Jørgen Roszencrantzis Forslag om Sorøe Academies
Opkomst derom hosføies efterfølgende voris allerunderdanigste Betenkende.
Allerunderdanigste Betenkende.

Forslag.

1. Som Indkomst til Stedet er
uomgengelig, saa ved vi ingen
bedre Middel at foreslaa end dette
Godsis Restitution, som dertil fra
Academiets Stiftelse hafver vaarit
lagt.
2. Hvad Lønnen skal være, oc
hvoraf den skal tagis, dependerer
allene af Eders kongl. May.

1. At Mariboe Gods motte Academiet restitueris.

3. Dette Forslag finder vi al
lerunderdanigst ei ilde grundet
til Academiets Opkomst oc Fremtarf.

Fierde oc femte Post.
Saasom disse Skatter ere lagde
til Militiens Underhold, saa falder
det icke under voris allerunder
danigste Censur derom nogen an
den Betenkende at gifve.

2. At Vederlag motte Hofme
steren forundis til sin Løn for
Børglum Klosters Indkomst, hånd
i forrige Tider hafver haft.
3. At Reduction motte ske
efter Hofmesterens indleverede
Forslag paa Professorer oc ad
skillige Officianter, som Academiet
for dette betient hafver.
4. At de ved Magt værende
Sorøe Godsis Bønder motte være
fri for at udgifve den Skat, de
ere plictige at udrede efter Skattebrefvenis Indhold for det øde
Gods der sammesteds, som skal
bestaa i 40 Gaarde, oc det paa
sex Aars Tid.
5. At fierde Parten af den Skat,
som Sorøe Gods gifver, motte bevilgis oc oppebergis til Stedets
Reparation i sex Aar.
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Siete oc sifvende Post.
Disse tvende Poster kand icke
af andet end Eders kongl. Mayts.
sær Benaading dependere.

6. At Sorøe Gods motte være
forskaanet i Fredstid for de sex
Ryttere, som deraf skal holdis,
imod Forplict at forskaffe efter
foregaaende sex Ugers Advarsel
sex dygtige oc vel monderte gevorbene Ryttere i Feide oc for
nødne Tider.
7. At Sorøe Ampt motte være
fri for Soldaters Udskrifning i sex
Aar imod Forplictelse at holde det
unge Mandskab der sammesteds
saaledis exercerit, at deraf i alle
fornøden Tilfelde dyctige Soldater
kunde tagis.

Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc troplictigste Tienere.
P. Reetz.
Ch. Parsberg mp.
E. Kragh mp.
Hafniæ d. 9 Marti anno 1671.
203.

Separatbetænkning af Henrik Rantzau [Marts 1671].
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsombste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befalling anlangende Soer
Accademie, saa er det stiftet, at unge Adelspersonner kunde der lære
dieris Excercitier. — Nu siunis allerunderdanigst, at Kiøbenhafn der
til var bekvemmere, eftersom Optuctelsen oc Opdragelsen ikke er det
ringeste. Dertilmed skulle Excercitierne meget mere florere her, hvor
Eders kongl. Mayts. Hof er, oc den enne lærer af den anden at
excercere sig baade med Officerer oc andere adskiellige Fremmede,
som her altid er, oc hedere lære fremmed Sprog end paa et enligt
Sted. Oc hvis der er tillagt oc gifvet, er icke for Soers Skyld, mens
til Ungdommens Optuctelse oc Forfremmelse. — Saa dersom Eders
kongl. May. allernaadigst ville lade sig behage at legge ded hid,
hvor Ungdommen best i Sæder, Sprog oc Excercitier kunde optuctis
oc tiltage, bevisser Eders kongl. May. Adelstand saavel som alle an
dere en stoer kongl. Naade oc Omhyggelighed for dieris Velstand oc
Tiltagelse oc giøre sig et ævigt, berømmeligt oc udødeligt Nafn.
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Belangendis Biugningeu der (som meget er forfalden), Skouf oc
Forring til Hestene, kand dertil findis goede Raad. Oc er at befrychte, Soer med den Indkombst, den hafver, icke skal kunde blifve
ved Magt, eftersom Stedet til Professornes oc adskielligt andet (som
ber kunde sparris) udkræfver store Udgifter.
Altingest allerunderdanigst til Eders kongl. Mayts. allernaadigste
Behag.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste, troplichtigste Tienere.
Henrich Rantzow mp.

14. Marts. Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved dette
fik Ordre til at overveje og indgive Betænkning om et An
dragende fra Frederik Ahlefeld om, at samtlige Indbyggere paa
Langeland maatte have Tilladelse til at udføre Kvæg mod en
lidelig Told og forhandle det til Fremmede.
20.—28. Marts behandledes en lang Række Sager ved
rørende forskellige danske Købstæder. Allerede 1. Juni 1670
var der udgaaet Kongebrev2), stilet til S. K., hvori Kongen for
det første mindede dette om Frederik III’s Brev3) af 21. Jan.
1670 (at S. K. skulde indsende Betænkning i Anledning af en
Klage fra Ringkøbing By) og nu bad om hurtig Expedition i
denne Sag, for det andet tilsendte S. K. en stor Række Suppliker fra andre Byer, Holbæk, Mariager, Vordingborg, Aalborg,
Sæby, Maribo og Slagelse foruden Jens Bredals Memorial angaaende Ringkøbing. — 7. Febr. 1671 nyt Kongebrev4) til S. K.,
der fik Ordre til at overveje en Supplik fra Holbæk By om
Forlindring i Skatterne. — Samme Dag Kongebrev5), stilet til
»vores Tilforordnede i S. K. samptligen«, hvorved dette fik
Ordre til at overveje en Ansøgning6) af 19. Jan. fra Borger
skabet i Stubbekøbing om, at Kongen vilde bekræfte Fre
derik IH1 s Brev7) af 12. Marts 1667, hvorved han havde forundt
Byen Forlindring i Skatterne; Borgerne udtalte deres Frygt for,
at Kongen vilde lytte til en Ansøgning fra Nykøbing, der øn
skede at skaffe Stubbekøbing den tidligere høje Skat, hvilket
vilde medføre Byens »yderste Ruin«, medens den ellers »af Six) S. T. Nr. 231. 2) S. T. 1670 Nr. 350.
3) Jvfr. dette Værk I, 388 ff.
4) S. T. Nr. 134. 5) S. T. Nr. 135.
6) Orig. i S. K.’s Arkiv.
7) S. T. 1667 Nr. 133.
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tuation er en af de beleiligste Søesteder udi Riget«. — 28. Febr.
nyt Kongebrev1) til S. K. om at overveje en Ansøgning fra samt
lige Indbyggere i Nykøbing om Skattens Forlindring. — 14. Marts
nyt Kongebrev2) til S. K. om at overveje et Andragende fra
Købstæderne Nykøbing, Maribo, Nysted og Saxkøbing om, at de
maatte forskaanes for den Forhøjelse i Skatterne, der var en
Følge af, at Skatten for Stubbekøbing, som ovenfor omtalt, var
bleven nedsat.
20. Marts holdtes der endelig Møde3), hvori man alene for
handlede om de laaland-falsterske Købstæder. Votering (Nr. 204).
Betænkning (Nr. 205). I Henhold dertil udgik der 29. Marts
Kongebrev4) til Frederik Ahrenstorff og Otto Skeel om at
undersøge de nævnte 5 Købstæders Tilstand.
27. Marts nyt Møde, hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, Hen
rik Rantzau, Holger Vind, Erik Krag, Christen Skeel og Enevold
Parsberg var tilstede. Man forhandlede atter om Købstædernes
Ansøgninger. Om Mariager vedtog man, at der burde indsættes
stedlige Kommissærer til at undersøge Byens Krav. Vordingborg
ønskede Fritagelse for Standkvarter; Afgørelsen heraf henstillede
man til Kongen, ligesaa overlod man Spørgsmaalet om de Fæste
jorder ved Byen, som laa under Ladegaarden, til Afgørelse af
Kongen og Prins Jørgen, der havde Vordingborg Amt5). Be
tænkning (Nr. 206) (med Dato 28. Marts), der ogsaa drejer sig
om en Del andre Købstæder. Der synes ikke at være kommet
noget Resultat af disse Forhandlinger.
204.

Votering i S. K. 20. Marts 1671.
P.n Bl. 33.

Canceller Reetz: At der fik verre Commissarier, som kunde
efterse Kiøbstedernis Tilstand, och de, som var best ved [Mact], at
dennem och blef det meste paalagt.
Hertil sluttede sig Henrik Rantzau, Erik Krag, Enevold Pars
berg, Chr. Skeel og Peter Bulche.
Hr. Henrich Bielcke-. Ingen kand giøre bedre Lighed end
Krigscollegium.
l) S. T. Nr. 210.
4) F. T. Nr. 25.

2) S. T. Nr. 230.
5) P.n Bl. 33.

•) P. n Bl. 33.
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Betænkning af S. K. 20. Marts 1671.

Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed E. k. Mts. allernaadigste Befalinger, dat. Kiøbenhafn dend 7. Febr.
sidstforleden oc 14. Martii, udi dend første af hvilke Statscollegium
anbefalis sit allerunderdanigste Betenkende at gifve om dend Confirmation, som E. k. Mts. Kiøbsted Stubbekiøbing anholder om paa
dend Forlindring udi Skatterne, som E. k. Mts. elskelig kierre Hr.
Fader salig oc høiloflig Ihukommelse efter sine dend 12. Martii
anno 1667 til Otto Powisch oc Sten Hundorff gifven Ordres bem.
Kiøbsted allernaadigst forunt oc bevilgit hafver, oc udi dend anden
at tilstille E. k. Mt. sit allerunderdanigste Betenkende anlangende
det, E. k. Mts. Kiøbsteder Nykiøbing, Mariboe, Nysted oc Saxkiøbing
allerunderdanigst supplicerer om, som er at maatte forskaanis for
dend Forhøielse i Skatterne, som dennem Aar 1666 formedelst Stubbekiøbings Forlindring blef paalagt, indstillis til E. k. Mts. allernaadigste
videre Resolution efterfølgende voris allerunderd. Forretning.
Efterat vi os nøiacteligen om Supplicanternis allerunderdanigste
Ansøgning hafve informerit oc dend tilbørligen ofverveiet, befinde vi
dermed saaledis beskaffit at verre. Aar 1666 dend l.Decemb. hafver
Borgemester oc Raad i Stubbekiøbing paa egne oc samtlige Borgerskabits Vegne deris allerunderdanigste Supplication for E. k. Mts.
Hr. Fader salig oc høiloflig Ihukommelse indlagt oc derudi iblant
andit tilkiendegifvit, moxen femb Aar da forløben at hafve vaarit,
siden deris høitrengende Nød dennem tilbract hafde deris ælendige
Vilkor, ufordragelige oc imod andre Kiøbstæder her i Danmark uproportionerede Skat oc Contribution høistbem. H. k. Mt. i allerstørste
Underdanighed at forebringe; oc som paa dend allernaadigste For
trøstning, som dennem paa samme Supplication oc andre detslige
aarligen siden dend Tid reitererede om Forlindring vaar giort, ingen
Effect vaar fult, da vaar Byen totaliter blefven ruinerit, Borgerskabit,
efter at dennem deris Midler ved militariske Execution vaar blefven
fratagit, henved tre oc halffierdesindstiufve Byen entviget, hvis Huse
oc Gaarder gandske vaar ruinerit oc ødelagt; de andre igienstaaende
i dend Tilstand, at de mesten vaare forfaldne oc for Eiermændenis
Armod Skyld ei kunde vorde reparerit, saa at ti Mænd allene iblant
Resten, som vaar bragt til dend Armod, at de deris Brød ved Dørene
8
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maatte søge, vaar blefven tilofvers, der hafde Lifsmiddel, hvorfore
de faa, som af hundrede oc nogle vaar ofverblefven, enda i aller
største Underdanighed til mer høistbem. E. k. Mts. Hr. Fader ind
flyde, at dend ulidelige Byrde maatte tagis af dennem, paa det de
med de andre icke skulde nødis at forlade Hus oc Hiemb oc med
Kvinder oc Børn geraade i elendig oc skammelig Fattigdom. Paa
denne Supplication findis Inspecteuren Hans Hansens allerunderdanigst
Erklæring i denne Mening lydende, at Stubbekiøbing udi Feidetiden
megit vaar blefven forarmit, at dend siden megit hafde aftagit, oc
at der vaar stor Armod, saa at, dersom dend kunde hielpis, hafde
dend det høieligen fornøden. Herpaa er fult høistoftebemelte E. k.
Mts. Hr. Faders høiloflig Ihukommelse hans Befaling til Otto Powisch
oc Sten Hundorff, dat. Kiøbenhafn dend 12. Martii Aar 1667, at
eftersom Stubbekiøbing Bye underdanigst hafde ladit andrage Ulig
heden ofver deris Skatter oc Contributioner imod andre Kiøbsteder
her i Riget at regne, saa at, hvis de icke betimeligen Forlindring
paa slig Byrde kunde erlange, da deris endelig Ruin vaar at befrycte,
saa skulde de ofverveie oc betenke, hvorledis bem. Stubbekiøbings
Borgerskab bekvemmeligst kunde blifve forlindrit, saa at H. k. Mt.
i sine Skatter oc Contributioner derved intet afgik, oc derom deris
allerunderdanigste Betenkende til videre H. k. Mts. allernaadigste Re
solution indstille. Denne kongl. Befaling er af forbenæfnte tvende
gode Mænd blefven fuldbyrdit, oc deris allerunderdanigste Betenkende
saaledis af H. k. Mt. placiderit, at til Otto Powisch en kongl. Mis
sive dend nestefter følgende 27. Martii af Skatkammerit er udgaait,
hvorudi hannem notificeris, at Stubbekiøbing Bye, som tilforn foruden
Standkvarters Contributionen stod for 800 Rixdalers aarlig Skat,
skulde forlindris indtil 400 Rixdaler, hvorimod bem. Summa paa de
fire før omrørte Kiøbsteder, som nu supplicerer derfor at maatte forskaanis, er efter Proportionen af dend Skat, de tilforn stod, oc efter
bem. Missivis Indhold forlagt oc fordelit, nemmelig paa Nysted
77^ Rixdaler 12 Sk., paa Saxkiøbing 62 Rdl. 12 Sk., Mariboe
124 Rdl. 24 Sk., Nykiøbing 136 Rdl.
Saasom vi nu paa dend ene Side intet i forbenæfnte Documenter
finde, som kand gifve os Anledning til at slutte Stubbekiøbing Byes
allerunderdanigste Angifvende, hvorefter de Forlindring hafver bekommit, ulige at hafve vaarit, oc vi paa dend anden Side maa gifve
Mact oc betenke, at E. k. Mt. intet i Summen af de Contributioner,
som merbem. Kiøbsteder er sat for, kand miste formedelst de høi-
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fornøden oc visse Udgifter, som samme Contributioner ere destinerede
til, saa er for os intet andit heri at sige end til E. k. Mts. allernaadigste videre Resolution at indstille, om E. k. Mt. vil forordne
Commissarier, som om disse Kiøbsteders itzige Leilighed oc Tilstand
kunde grandgifveligen paa Stederne inquirere oc efter dets befundne
Beskaffenhed giørre E. k. Mt. til allernaadigste videre Behag aller
underdanigst Relation, hvorledis de Skatterne oc Contributionerne
befant der sammesteds portionerit at verre oc, om dend vaar uligelig,
hvorledis dend da ligelist kunde leggis. Raadstuen for Kiøbenhafns
Slot d. 20. Martii 1671.
Eders k. May. allerunderdanigste oc troplictigste Tienere.

206.

Betænkning af S. K. 2S. Marts 1671.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge och Herre.
Eftersom vi hafver bekommit Eders ko. Mayts. allernaadigste
Missiver, dat. Hafniæ dend 1 Junii 1670 oc dend anden dend 7 Fe
bruarii i nerværende Aar, hvorudi vi befalis voris allerunderdannigste
Betenkende om nogle fra Eders ko. Mayts. Kiøbstæder, nemmelig
Ringkiøbing, Aalborrig, Sæbye, Marriager, Slagelse, Vordingborrig,
Holbek oc Mariboe, komne Supplicationer at gifve, da indstillis herom
til Eders ko. Mayts. allernaadigste videre Resolution efterfølgende
voris allerunderdannigste Forretning.

Allerunderdannigste
Betenkende.

Supplicanternis allerunderdanigste
Begiering i Almindelighed.

1. Ded erfaris af ald dend In
formation, som om disse Kiøbsteder hafvis, at deris itzige Til
stand udkræfver nogen Forlin
dring, saafrembt Eders ko. Ma.
i sine Intrader ei hos dennem
skulle komme tilkort, mens saasom vi allerunderdannigst vel
kunde æragte, at Eders ko. May.
i ded Qvanto, som Kiøbstæderne
i Almindelighed her i Danmark
ere satte for, inted kand miste
formedelst de uomgiengelige Ud-

1. Ringkiøbing, Aalborrig, Sæ
bye, Marriager, Slagelse, Holbek
oc Marieboe begierer Forlindring
paa Skatterne, beklagende sig en
Del ofver Ulighed, som ved Com
missarier giøris Ansøgning om at
motte remederis.

8*
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gifter, samme Qvantum er for
ordnit til, saa indstillis til Eders
ko. Mayts. allernaadigste Behag,
om Eders ko. May. vil efter nogle
af disse Kiøbstæders Begæring
forordne Commissarier, som enhver
Kiøbsteds Vilkor kunde in Logo
erforske oc en proportionerlig
Lighed, hvor Ulighed findis, imellom benæfnte Stæder til Eders ko.
Mayts. allernaadigste videre Re
solution allerunderdannigst opsette.
2. Hvad dend første, Sæbyes,
allerunderdannigste Ansøgning be
langer, da saasom Haufnen ved
Sæbye er icke goed, Fladstrands
Rede derimod bedre, oc Indseiglingen der sammesteds for Indvonnerne i Vendsyitsel umistelig,
Eders ko. May. dertilmed baade
Tolder oc Toldbetiente bestilt
hafver, som ligesaa vel har Inspection med, hvis ved Fladstrand
som ved Sæbye til Vands indkom
mer, saa se vi icke, at denne
Begiering er vel grundet. At de
Borgere i Sæbye, som fra Byen
ere flytte och dog bruger Byens
Jorder, contribuerer deraf efter Matriculen, saafremt de dennem ville
nyde, eragte vi allerunderdannigst
i største Billighed at bestaa.
3. Eftersom ingen fra Mariager
her er tilstæde, som kand gifve
Underretning om, hvis til ræt Vi
denskab i disse Poster behøfvis
Information, oc hest paa Stæderne
sielf kand tagis, da æragte vi

2. Deris allerunderdanigste Be
giering i Særlighed:
Sæbye anholder om foruden Skat
tens Forlindring, først at ingen
maa tilladis at ind- eller udskibe
noged ved Fladstrand, eftersom
Tolden derofver forsvigis. For ded
anded, at de Borgere, som fra
Byen paa Landed udreist erre oc
dog bruger Byens Marker, motte
tilholdis at contribuere efter Matriculen lige ved andre eller oc
qvittere deris Jorder.

3. Mariager supplicerer om for
uden Forlindring paa Skatten,
først, at Byens Privilegier motte
strecke sig halfvegs til omlig
gende Kiøbstæder runden omkring
sig paa begge Sider af Fiorden.
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allerunderdannigst best at verre,
at, saafremt Eders ko. Ma. lader
sig allernaadigst behage at for
ordne Commissarier for denne
saavel som for de andre Kiøbstæder, de da tilligemed fik Befalling at ærkyndige sig om disse
Begieringers Beskaffenhed oc til
videre Eders ko. Mayts. allernaadigste Resolution gifve deris
allerunderdannigste Betenkende om
hvorvit de Eders ko. May. til
Gaufn oc andre Eders ko. Mayts.
Undersaatter omkring Mariager
boende uden Skade kunde bevilgis.

4. Hvad dend første Post sig
belanger, da befinder vi, at Vordingborrig Bye contribuerer til
Eders ko. Mayts. Lifguardes Stand
kvarter, hvorfore ded ei af anded
end Eders ko. Mayts. egen Villie
kand dependere, om heri skal
ske nogen Forandring. Angaaende
dend anden Post, da befinder vi,
at de begierte Festej order hører
under Vordingborrig Ladegaard,
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For ded anded, at ingen, saavit
samme Privilegier strecker sig,
maa bruge borgerlig Næring, Vare
kiøbe eller selge, brygge eller
bage til at selge, med mindre
ded af Mariagers Byes Øfrighed
concederis, oc deraf til oc med
Mariager gifvis Tribut. For ded
tredie, at ingen Handverksfolk
tilladis inden Mariager Byis Pri
vilegier at bygge oc boe oc bruge
deris Handverk, mens til Byen
at flytte oc der at skatte deraf
med Borgerne, uden ded sker med
Byens Øfrigheds Minde. For ded
fierde, at de Landfolk boende langs
ud ved Fiorden, som bruger Søefart oc betager Borgerne dermed
deris Handel, dog ei hidindtil
contribuerit derfor, maa herefter
som Borgerne contribuere, efterdi
Marriager Bye paaleggis Skat, saa
vel efter de udenbyes Søefarendis
Næring som efter de indenbyes
Skipperis, hvorved de formode
Byen at vorde besat oc bebyggit,
Skatterne desto bedre at kunde
udredis oc Maltaccisen formeris.
4. Vordingborrig anholder aller
underdannigst først om Frihed for
Standkvarter; dernest at de maa
nyde dend Del Festejorde, som af
Arilds Tid til Byen hafver vaarit,
udi Feste, oc at dend dennem
efter deris forrige Festebrefvis
Lydelse motte for vaanlig Landgielde følge.
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hvis fuldkommen Indkombst Eders
ko. Mayts. Her Broder Prints Jør
gen er tillagt.
Datum Raadstufven for Kiøbenhafns Slot den 28. Martii anno 1671.
Eders kongl. Mayts. allerunderdannigste och troepligtigste Tiennere.
P. Reetz.
H. Bielcke.
V. F. Guldenlew.
J. Chr. Kôrbitz mp.
Henrich Rantzow mp.
H. Wind mp.
E. Kragh mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
C. Skiell Jørgensen.
P. Schumacher.
Peter Bülcke mp.
C. Biermann mp.

22. Marts. Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved Kongen
gav dette Befaling om at overveje en Klage fra en Del Borgere
i København over, at Vandet i deres Brønde var ved at »ganske
forgaa« paa Grund af de nye Befæstningsanlæg, hvorfor de an
søgte om Tilladelse til at lede Vand ind fra Peblingesøen.
S. K. skulde stævne Kongens Ingeniør og andre kyndige Per
soner for sig for at faa Underretning om, hvorledes Vandet i
København bedst kunde konserveres, og derefter indsende Be
tænkning til Kongen.
27.-28. Marts. Ved Mødet 27. Marts behandledes ifølge
Kongebrev2) af 21. Marts, stilet til S. K., to Forslag fra Generalprokurøren Peter Scavenius, som denne formodede, vilde
»geraade til Rigernes og Landenes samt Undersaatternes mær
kelige Nytte og Tjeneste«. — Det ene Forslag, der gik ud paa at
henlægge Snapstinget til 24. Marts, blev »bifaldet och erachtet
for got«. — Ligeledes forhandledes om et andet Forslag af Sca
venius angaaende Tjenestefolk paa Landet og deres Løn. »Løn
nen var set for 10 Sletdaler, som al for ringe blef eragted i
Collegio at verre. I samme Forslag var atskilligt andet, som
blef approberit, uden noget i Taxten, som var i Forslaget sat.
blef forandret.«
»Den 28 Martii blef atter Scavenii Forslag, som angik
Bønderne, fomemlig paa Landet, igiennemlest och approberit«3).
10. April. Møde, sammenkaldt ved Kongebrev4) af 28. Marts,
stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til at udtale sig om for0 Tr.: Kbhs. Dipi. VI, 562—63.
4) S. T. Nr. 291.

2) S. T. Nr. 263.

3) P.n Bl. 34.
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skellige Forslag og Betænkninger angaaende Indrettelsen af det
kongelige Bageri og Bryggeri: 1) et Forslag fra Proviantmester
Nicolaus Bennich med vedføjet Betænkning (Nr. 207) af Peter
Reetz, Henrik Rantzau og Henrik Müller, til hvem der 8. Febr.
var udgaaet Kongebrev1) om at undersøge Bennichs Forslag;
2) Betænkning2) fra Kammerkollegiet, dateret 28.Febr. og under
tegnet af Holger Vind, Sten Hondorf, Mogens Friis, Henrik
Müller, P. Scavenius, Frederik Giese og Henrik v. Stöcken, hand
lende særlig om et Forslag fra Rentemester Henrik Müller;
3) Betænkning2) fra Admiralitetet, dateret 23. Marts og under
tegnet af Henrik Bjelke, Ulrik Fr. Gyldenløve, Cort Adeler,
Niels Juel, Poul Klingenberg og Jens Rodsteen.
S. K. fik Ordre til at gennemse disse Dokumenter med
Flid og overveje, paa hvad Maade man bedst og føjeligst kunde
iværksætte Forslagene. Tillige skulde S. K. forfatte et Projekt
om »saadan en Brygger- och Bagerordning, som I til voris kongl.
Interesse eragter at kunde indrettis«. — Til Mødet var Nicolaus
Bennich bleven indstævnet og oplæste sit Forlag om, »hvorledis
et profiterlig Bageri og Brøgeri her i Staden til H. k. Mayts.
store Advantage kunde for Hoffit, Holmen og Guamisonen vorde
indrettet«3). — S. K. følte sig, som Voteringen (Nr. 208) viser,
tiltalt af Forslaget, men der synes dog ikke at være blevet
noget ud af Sagen.
207.

Kommissionsbetænkning. 28. Febr. 1671.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 291.

Allernaadigste Konge och Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdannighed Eders ko. Mayts. allernaadigste Befalling, daterit Hafniæ dend
8. hujus, hvorudi os underskrefne befallis voris allerunderdannigste
Betenkende at gifve om adskielligt, som Nicolas Bennich, Eders ko.
Mayts. Proviant Commissarius, hafver at proponere til Eders k. Mayts.
Nytte oc Intraders Formering, indstille til Eders ko. Mayts. aller
naadigste videre Resolution vi dend, teignit hoes Propositionerne her
nedenfor, som følger.
0 S. T. Nr. 139.

2) Indlæg til S. T. Nr. 291.

3) P. n Bl. 37.
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Allerunderdannigste Betenkende.
1. Vi befinde allerunderdan
igst, at dette Forslag om Brendeved strecker sig til Eders ko.
Mayts. Beste, saafrembt Brendeveden med Eders ko. Mayts. egne
Skibe kand vorde ført, oc at da
udisputerligen dend Nytte deraf
følger, som Proviant Commissarius
Bennich i trei nestfølgende Periodis melder om; hvad angaar
ded, som benæfnte Commissarius
imod dend halfve Del Brendeveddits Lefvering til Eders ko.
Ma. i nest derpaa følgende sexs
Pungter begierer, da æragte vi
slig hans allerunderdannigste Begiering ei ubillig, mens tienlig
til Verkits desto sikrere oc or
dentligere Fortsettelse. Dog ind
stillis i Særdelished til Eders ko.
Mayts. egit allernaadigste Behag,
om Bennichs Fuldmegtige skal,
imedens hånd seigler, nyde Kost
af Eders kongl. May, eftersom ded
dog icke megit sig kand bedrage.

Bennichs Propositioner.
1. Es ist in gantz Europa und
in allen Festungen, so viel ich
gesehen, das ein guter Vohrraht
an Brennholtz sey. Hier finde ich
keinen. Dazu zu gelangen ist
meinen unterthänigster Vorschlag.
Ihro königl. Ma. geben mihr
einige Schiffe zu, die einige 1000
Faden Holtz können holen, so
will ich die Helffte des Holtzes
Ihre May. lassen, die andre Helffte
soll mein seyn.
Dardurch gewinnet der König:
a) Seine Holtzung bleibet verskonet.
b) Dero Leute und Unterthanen
arbeiten nicht.
c) Gewinnen das Gelt, welches
Ihro Ma. geben müssen, dasz Holtz
umb zu hauen und an den Strand
zu bringen, welches nach Aussage
der Leuten auff jeden Faden kombt
auf 1 Sldlr.
Dargegen begehre ich:
a) Einen Platz, worauff ich das
Holtz mag auffsetzen alhier.
b) Mihr solche Ordre von Kö
nige, das die Schilfere, die das
Holtz sollen holen, sollen beeydiget werden keine Zeit zu versäu
men, sonst leicht geschehen könte,
das sie 6 Wochen auf die Reysze
tardiren, welche in 14 Tagen ge
schehen könte.
c) Das der Vollmächtiger, der
mitreyszen soll, seine Speisze und
Tranch frei genieszen.
d) Das keine Mensch ohne der
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2. At en Vandmølle paa denne
Strøm blef lagt, holde vi allerunderdannigst icke allene megit
nyttigt, mens endoc fornøden,
heldst efterdi dend store och ei
med ringe Bekostning af Eders
ko. Mayts. Her Farfader salig oc
høiloflig Ihukommelse ved Vester
port bygte Vandmølle nu staar
aldelis ubrugelig, oc denne Mølle,
som paa Strømmen at ligge foreslagis, derudi dend anden ofvergaar, at Vandit, om Staden (ded
Gud naadeligen afvende) nogen
Tid blef beleirit eller bloqverit,
ei af nogen Fiende kunde vorde
dend betagit. Vil Eders ko. Ma.
sielf lade bekoste Møllens Bøgning, naar Bennich dertil hafver
skaffit en Person, som dend at
bygge forstaar, da kunde dend
bortforpagtis och derved i nogle
Aars Tid betale sig sielf. Vil oc
Eders ko. Ma., at benæfnte Mølle
paa en andens Bekostning skal
opbyggis, da er inted nytte
ligere Forslag for Eders ko. Ma.,
end at dend, som Møllen be
koster, faar saa mange Aars Fri
hed, at hånd sig sielf kand giøre
betalt.
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König alleine von dem Holtz disponire, soweit dero Antheil angehett.
e) Das Ihro königl. Ma. Leute
das Holtz alhier auffsetzen.
f) Das die Schuten mit Holtz
nirgens anlegen ohne an den be
stirnten Holtzohrt.
2. Mein ander Vorschlag ist,
das eine Wasszermühle geleget
werde auf zwehne Prahmen auff
den schnellen Strohm, der von
der Ostsee hier infleust. Und auff
solchen Wasszermühle solte gemahlet werden das Mehl zum
Bakken auff dem Provianthausze
und das Maltz zum Brauweszen.
Die Mühle last der König bauen
oder aber gibt dem, die sie bawen lasset, so viele Jahrs Frei
heit, bis die Unkosten reichlich
bezahlt werden.
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3. oc 4. Post. Om disse tvende
Poster hafve vi fornummit, at
Eders ko. May. blifver efter allernaadigste Befaling tilstillet fra
Skatkainmerit it allerunderdannigste Betenkende, som vi efter, hvis
Her Rentemester Muller derom i
voris Conferentz om denne Materie
raisonnerit hafver, ei i noged vide
at forbedre, mens hafve alleniste
i allerstørste Underdannighed dette
derhoes at ærindre, først, at Eders
ko. Ma. ville sig lade gifve deris
Forslag, som dette Brygger- oc
Bagerverk antage ville, paa ded
deraf udvælis kunde ded, som er
best practicable oc mest til Eders
ko. Mayts. Nytte; dernest, at ef
terdi Nytten, som af Brøgger- oc
Bagerverked skal komme, bestaar
i at finde dend Quantitet af Mennisker, som kunde i Betalling an
tage ded, som bryggis oc bagis,
da tienligt at verre, at udi alle
de Stæder, hvor Eders ko. May.
hafver sine Gvarnisoner, oc ei
Bryggers eller Bagers, som her i
Staden, blef med visse Personer
accorderit Brøgningen oc Bag
ningen sig for en visse Løn at
paatage, dernest, at en visse Pris
blef sat, for hvilken Soldatesquen
Øllit oc Brøded, Eders kongl. May.
til beste Nytte, skulle antage.
Hafniæ d. 28. Febr. 1671.
Eders kongl. Mayts. allerunderdannigste och troepligtigste Tiennere.
P. Reetz. Henrich Rantzow mp.
Hinrick Muller.

3. Vom Bacheweszen habe ich
schon längst meine Meinung un
sern allergnädigsten Könige entdekket, welche auch allergnädigst
selbige der Schatzcammer über
geben zu Rividirung.
Meine hochgeliebende Herren,
hören dies einige. Es ist durch
cxacte Calculation befunden wor
den, das wan Ihro königl. Ma.
die Helffte des herlichen Werches
wollen gebrauchen, können Sie
mehr als 20000 Rthlr. jährlich
gewinnen und dabey dero Maga
zin behalten, welches eben so viel
auszträget.
Die Beschwernuszen, die sich
hier finden, seint diesze, wer
24000 Tonnen Rogken verzehren
soll. — Meine Herrn, ist es
nicht in gantz Europa, ja in der
Welt üblich, das denen Soldaten
ein Quartal am Brodt gegeben
wirdt?
Müssen die Soldaten nicht Brodt
essen?
Der König kan den besten Kauft
geben.
Wir haben hier 2500 Soldaten
Guarnison, jeder Soldat krigt
Tonnen Rogken; summiret das
ein Jahr.
Der König gibt Rogken so
vielen Leuten in Natura, das rech
net auch; die Leute müssen es
ja mahlen lassen, und weil der
König schaffet vor 1 Tonne Rogken
216 Brodt, die in der Stadt 180,
gewinnen wihr so viel
Zum an-

1671.

123

dem müssen die Leute bezahlen
Bekkerlohn, Holtz etc., leget das
zu unsern Vortheil.
Ist ein dänischer Schilling zu
viel für 1 ® Brodt nach jetziger
Einkauf, so gehe man es bes
ser Kauff, es ist genugh, wan
der König nur die Helffte ge
winnet.
Wan also ein Pahr Jahr dasz
Werch gehet, so könte man das
Landt soulagiren von der Contri
bution des Kohrns.
Und also zu des Königs Vor
theil wird gebakket bey allen
Gvarnisonen und in gantz Nor
wegen.
4. Von Brauweszen ist meine
gäntzliche Meinung, das man die
Brawerey vorpachte an ehrlichen
gewissen Leuten, welche das Korn
annehmen jährlich nach marchgiengiger Preis und nach ge
machten Inventario allen Gereidtschafften es von sich wieder
liefferen.
So gewinnen Ihro königl. Ma.
viele 1000 an Holtz, an Bedienten,
an Hopfen, an Materialien und
haben immer gut Bier. Das uns
aber seyn zu Unterhaltung des
köstlichen Werchs, das die Flotte
und der Hoff das Bier bey denen
Verpachtern nehmen. Also ver
meinet Messeigneurs zu des Kö
nigs Besten ihrer allerwilligster
Knecht.
Bennich.

Copenhagen d. 24. Febr. (!) 1671.
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Votering i S. K. 10. April 1671.
P. n Bl. 37.

Hr. Cantzeler: Det var got, at dette Forslag blef forsøgt, efter
som det siunis at strecke sig til H. k. Mayts. Nøtte.
Hertil sluttede sig Henrik Rantzau, Otto Powisch, Holger
Vind, Erik Krag, Chr. Skeel, Peter Schumacher og Peter Bulche.
Rig. Admiral: Dette Forslag er saa høit, at hånd ei kand vo
tere deri.
13. April. Møde, sammenkaldt ved Kongebrevx) af 23. Marts,
stilet til samtlige Tilforordnede i S. K., hvorved dette fik Ordre
til at overveje en Memorial fra Kommercekollegiet, der indeholdt
forskellige Forslag til Handelens Fremtarv og Fortsættelse i Dan
mark og Norge. — Ved Mødet var tilstede Peter Reetz, J. Chr.
Korbitz, Henrik Rantzau, Otto Powisch, Christen Skeel og Peter
Bulche2). Betænkning (Nr. 209), der er underskrevet af bety
delig flere Assessorer og blandt andet foreslaar Samvittigheds
frihed og Tilladelse for portugisiske Jøder til at nedsætte sig i
København, Christianshavn og Fredericia m. fl. Byer; J. Chr.
Korbitz, C. Trolle og Christen Skeel vilde dog ikke tiltræde
disse Forslag. I Henhold til Betænkningen udfærdigedes Kon
cept3) til en Forordning med Datoen 24. Maj. I denne Koncept
er dog senere de to omtvistede Punkter overstregede og Datoen
rettet til 21. Sept. Med denne Dato udkom da »Privilegie4)
for Udlendiske, som sig her i Rigerne ville indbegive og i Kiøbstæderne nedsætte og Borgerskab tage«; de indeholder altsaa
ikke noget om Religionsfrihed.

209'.

Betænkning af S. K. 13. April 1671.

Orig. og ufuldstændig Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Vi hafve til Eders ko. Ma. allernaadigste Befalings Fuldbyrdelse,
dateret Hafn. 23. Marti sidst forleden, tilbørligen ofverveiet oc be’) S. T. Nr. 275.
2) P. n Bl. 38.
4) Tr.: Forordn. 1670—83, 93 ff.

3) Indlæg til S. R. Nr. 329.
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tractet Commercie Collegii os tilskickede oc i fire Punkter bestaaende
Forslag angaaende de Middel, hvorved Commercierne her i Eders ko.
Ma. Riger oc Lande kunde bringes i Velstand, oc indstille til Eders
ko. Ma. allernaadigste videre Resolution udi allerdybeste Underdanig
hed efterfølgende vorris hoes enhver Punkt teignet Betenkende.

Allerunderdanigste Betenkende.

Commercie Collegii Forslag.

1. Det Forslag eragte vi aller
underdanigst vel at kunde skicke
sig til at bringe Commercierne i
Flor, oc det, som deraf følger,
Folk oc Middel i Landet, dog at
icke derunder forstaais Skrædere,
Skomagere, Smidde, Murmestere
oc deslige Handverksmend, som
icke eigentlig for nogen sær Manufactur kand holdis.

1. Naar vi efter vorris aller
underdanigste Pligt nøie ofverlegge, hvorledis Eders Ma. høipriselige oc des Riger oc Lande
meget nøttige Intention at op
bringe Commercierne i begierlig
Velstand oc Flor kunde naaes, saa
finder vi fornemmelig derimod at
verre forhinderlig de tvende Aarsager, at hoes en stoer Del af
Nationen sig hel føie derpaa tilforne hafve adonneret oc derofver
ei enten saa stoer Videnskab eller
Inclination for Trafiqven, som vel
var at ønske. 2. At de, som
endnu baade Videnskab oc Incli
nation dertil hafver, icke saaledis
erre med Middeler forseede, saa
de kand deris goede Intention
iverkstille, saa at det siunis, at
vi baade fremmede Folk oc Penge
endnu høilig behøfver, hvilke nu
at til sig bringe siunes dend
Conjuncture, i Europa nu er (da
det paa adskillige Steder til Vitløftighed udser), hel favorabel. —
Vi formener derfor allerunder
danigst, at, dersom Eders ko. Ma.
skulle behage at lade sit Mandat
i adskille Sprok udgaa, at hvem
som hid i Rigerne ville flytte, i
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2. Efterdi det fornemmiste oc
fast eniste Middel til et Riges
oc Lands Flor eragtis at verre
Mengden af Mennisker, oc det
icke kand med nogen goed Raison negtes, at Religionens Frihed
jo er it kraftig Middel til at bringe
sligt tilveie, da, dersom nogen sig
med Libertate Conscientiae uden
Exercitio Religionis, hvorhen os
siunis, at Commercii Collegii Ord

Eders Ma. Kiøbsteder sig at nedersette oc Borgerskab tage, verre
sig Eders Mayts. indfødde Undersaatter, som tilforne paa frem
mede Steder boet, eller Fremmede,
skulle ingen anden borgerlig
Tynge, af hvad Nafn det oc verre
kunde, de første tiufge Aar verre
underkastet end Eders Mayts. Told
oc Accisse oc icke desto mindre
lige Frihed (hafve) ved Eders
Mayts. andre kiere troe Undersaatter niude at bruge ald borgerlig
Nering, verre sig med Kiøben oc
Selgen, Handverker, Manufacturer
eller Skibsparter, dog saa, at hvo
deslige Benaading ville niude, icke
anderledis end i Gros skal negotiere, ilige at dennem tilladis, om
dennem eller derris Børn icke
behaget inden tiufge Aars Forløb
forblifve her i Riget, da at flytte
herfra uden nogen Siete- eller
Tiendepenge at gifve eller nogen
Del derris Formue sig efterlade,
ved hvad Prætext oc Nafn det oc
verre kunde.
2. Ihvorvel os vel vitterligt er,
at Eders May. dend rene oc allene
saliggiørende Evangelilære, som i
des Riger oc Lande nu florerer,
allene vill maintenere, saa holde
vi dog for at naa til saadan
Scopum skulle meget tienlig verre,
om Eders May. allernaadigst be
haget derhoes at publicere, at
Eders May. ligevel ingen af des
lige ville for sin Religions Skyld
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i derris Forslag eigentlig sigter,
vil lade sig nøie oc paa saadan
Frihed sig her i Eders ko. Ma.
Riger oc Lande nedsette, er vorris
allerunderdanigste Mening, at dend
Libertet (naar de ingen Forargelse
gifver) dennem vel kand forundis,
dog at ingen af anden Religion
end dend lutherske blef forfrem
met til Øfrigheds, Dommeris, eller
Justitiebetientis Embede.

3. Dend Frihed, som her giøris
Forslag om til at faa Fridericia
oc de øde Pladser paa.Christianshafn bebygget, eragte vi aller
underdanigst meget vel at kunde
forundis, om ellers de benefnte
Steder derved kunde naae det,
som intenderis.

127

i sin Samvittighed krenke, mens
naar de lefvede udfen Forargelse,
admindsten tillades at boe i Kiøbenhafn, Fridericia, Nyborg oc
en Par Steder i Norge, omendskiønt de icke var af den luther
ske Religion, hvilket sidste Forslag
om nogen Connivence i Religion
vi formener Eders Ma. tilforn
verre giort for Fridericia at faa
besat af Stats Collegio, saa er
tilforn oc dertil resolveret vorden
i Norge oc Ordres expederet,
mens for indfaldende Krigers Skyld
icke kundet vordet iverkstillet.
3. For at faa Fridericia be
bygget oc de mange øde Pladser,
baade her i Kiøbenhafn oc Christianshafn ligge, holder vi for
tienlig, Eders Ma. allernaadigst
ville lade publicere, at, naar nogen
saadan Pladser optog oc bebyg
gede med nogen goed Bygning,
skulle ti neste Aar derefter verre
fri for Grundskat, eller hvad an
den Skat af Gaarde oc Grunde
nu gaar eller herefter paaleggis,
oc at de herforuden motte verre
toldfri, for hvis Sten, Kalk oc
Træ, som de til saadanne Byg
nings Fornødenhed employere,
hvorpaa de dog skal hafve Byg
mesters Attestation, at de saa
danne Materialer til deslige Byg
ning behøfver, mens paa ded, at
ligevel saadanne Pladser icke med
nogle smaa Boder skulle bebyggis,
skulle de admindsten verre af
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4. Som vi icke finde Aarsage
til at verre usamtydig med Commercie Collegio i dend Mening,
at dend jødiske Religion mindst
er at befrygte for at forførre de,
som erre af dend christne, saa
siunis os ocsaa, at Jøderne vel
kunde tilstedis at bygge oc boe
i de Steder oc med dend Frihed,
som i denne Punkt meldis, sær
delis naar det sker med de derudi specificerte Vilkor.

Grundmur, tredufvc Allene lang,
tolf brede oc tou Loft høie ud
til Gaden, oc at de det presteret
hafde i Kiøbenhafn oc Christianshafn, skulle de tage af Eders
Mayts. Bygmester Attestaten, oc
(at Eders Ma.) hvad Fridericia af
Bygmesteren eller hvem Eders
May. dertil committerit.
4. Vi skulle oc holde meget
tienlig baade for at faa flere
Penge i Landet, i Negotien oc
Manufacturer, saa oc for at faa
Kiøbenhafn, Cbristianshafn oc Fri
dericia bedre bebygt, at Eders Ma.
ville allernaadigst tillade Jøder,
som ere Portugese!’, paa de toe
Steder at boe, mens paa det de
icke skulle komme en Haab af
dennem, som ringe Middel hafde
oc saaledis liden Nytte skaffede,
skulle hver Familia, som af den
nem skulle tilladis her at boe,
bevise for Commercie Collegio och
saa tage derpaa derris Attestation,
at de hafde employerit i Skibs
parter, Compagnier oc Manufac
turer (at staa lige vel til enhvers
egen Villie, hvor hand heldst sine
Penge ville employere) fem tu
sinde Rixdaler enten udi Skibs
parter, oprettede Compagnier eller
Manufacturer, oc naar der var
kommen femten Familier paa hver
Sted, motte de faa Frihed en
Synagog at bygge for derris Re
ligion Exercitie, hvilket dog icke
offentlig skulle tilladis, oc vi for-
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mener, at for Jøderne erre aller
mindst i Religion at befrygte.

Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 13. April anno 1671.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc troepligtigste Tiennere.
P. Reetz.
H. Bielcke.
Saa vit dend 1 och 3 Post angaaer, underskrifver jeg J. Chr. Korbitz mp.
Henrich Rantzow mp.
So vit den 1 och 3 Post angaaer, underskrifver jeg Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
Saa vit den 1 och 3 Post angaard, er jeg udi
underdanigst Mening lige ved die andre gode Mænd C. Skiell Jørgensen.
P. Schumacher.
Peter Bulcke mp.
C. Biermann mp.
8. Maj—3. Juni. 8. Maj Møde, sammenkaldt ved Konge
brev1) af 24. Marts, stilet til S. K., hvorved dette fik Befaling
til at overveje et Andragende fra den franske Gesandt Terlon
om at maatte lade bygge et Hus med tilhørende katolsk Kapel.
Tilstede ved Mødet var Peter Reetz, Henrik Bjelke, Ulr. Fr. Gyl
denløve, J. Chr. Korbitz, Henrik Rantzau, Otto Powisch, Holger
Vind og Conrad Bierman. Kongebrevet blev oplæst. Votering
(Nr. 210). Da denne Sag var af saa stor Betydning, var de
alle enige om, at enhver burde indgive sit skriftlige Votum til
Kongen2). Flertalsbetænkning med Dato 9. Maj (Nr. 211).
Denne oplæstes i et Møde 14. Maj, hvor Hans Schack, Peter
Reetz, Henrik Bjelke, Ulrik Frederik Gyldenløve, J. Chr. Korbitz,
Henrik Rantzau, Otto Powisch, Jørgen Bjelke, Erik Krag, Peter
Schumacher og Conrad Bierman var tilstede. Betænkningen
blev billiget af alle S. K.’s Medlemmer og derefter indgivet til
Kongen3). Alligevel kom der flere Separatbetænkninger (Nr.
212—14), daterede 20. Maj, 27. Maj og 3. Juni. 26. Sept.
Kongebrev4), hvorved Terlon fik den ønskede Tilladelse.

210.

Votering i S. K. 8. Maj 1671.

P. n Bl. 38.

Tr.: Danske Samlinger 2. R. 6, 370 f.

Hr. Cantzeler Peter Reetz: Efterdi Constitutiones Regni er ophefvit, saa kunde H. k. M. af souveraine Magt oc Myndighed dette
vel tillade, oc var baade quoad Statum ecclesiasticum et politicum
O S. T. Nr. 286.
2) P. n Bl. 38—39.
3) P. n Bl. 39.
4) Tr.: Rothe, Chr. V’s Reskripter, 124—28.
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icke imod Conscientien oc derfore icke en Casus Conscientiae; dog at
denne Tilladelse med visse Conditioner restringeredis oc limiteredis,
oc med dend Clausula, »indtil H. k. M. det anderledis tilsigendis
vorder«.
Hertil sluttede sig Henrik Bjelke og Otto Powisch.
Statholder Gyldenleuw: Ligesom Hr. Cantzeler, oc at det skulde
vere til Commerciernis Flor oc Optagelse en stor Anledning, dersom
liberum Exercitium Religionis blef tillat, dog burde dette med visse
Conditioner restringeris oc limiteris.
Hertil sluttede sig Henrik Rantzau.
Rigens Marskal: At det var en Casus Conscientiae oc imod
Samvittighed oc derfore icke burde at bevilges.
Holger Wind: Ligesom Hr. Rigens Marskal, oc at det var best,
at enhver gaf sin Mening skriftlig til H. k. M. herom.
C. Biermann: Ligesom Hr. Cantzeler, oc at Hans k. M. salva
Conscientia liberum Exercitium Religionis reformatae oc catholicae med
visse Conditioner kunde bevilge, dog icke, hvad Jøderne oc andre
Secter angik.
211.

Betænkning af S. K. 9. Maj 1671.

Beskadiget Orig. i S. K.’s Arkiv.
Refereret i Danske Samlinger 2. R. 6, 371—72.

Allernaadigste Konge och Herre.
Til at efterkomme i allerdybeste och hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. [Mayts.] allernaadigste Befalning indstilles til Ed.
kongl. Mayts. allernaadigste viedere [Resolution] om den Memorial,
som Hans kongl. May. [af] Frankriges herverende extraordinarie
[Ge]santer indgifvet hafver, anlangende it Hus her i Eders kongl.
Mayts. Residents Stad med it catholisk Capel at maa [lade] opbygge,
dette vores allerunderdanigste Betenkende.
Saasom vi ingen enten theologisk eller [anden] Raison saa
kraftig finder, at den os nogen vigtig Skrupel kand gifve i at slutte,
[at] andre christne Religioner jo udi et [Land] och Kongerige kunde
med visse Vilkor [efter] enhver Steds Beskaffenhed baade [tolere]ris oc
admitteris foruden den, som alle[rede] dersammesteds er, vi och der
foruden for ustridigt holder, at intet Land uden Mengde af Mennisker
kand florere, och at Religionsfrihed er it kraftigt Middel til sligt,
som her i Eders kongl. Mayts. Riger fattes, at bringe tilveie, da
synes os allerunderdanigst, at Eders kongl. May. kunde gafnligen
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tillade et Capel for den catholiske Religion, hvis Exercitium den
frantsøske herverende Gesante allerede i sit Hus nyder, at opbygges
her i Eders kongl. Mayts. Residents-Stad, doeg med efterfølgende
Vilkor.
1. At det de Catholiske icke hlef tillat at holde nogen offentlig
Procession.
2. Ei i deris Predikener at tale, langt mindre skrifve noget
mod den lutherske Religion, ei heller søge nogen til den catholiske
Religion at omvende.
3. Ei tillat at bere nogen Munke-, mens anden modest och
den geistlig Orden sømmende Habit.
4. At dennem ei tillat blef at [hafve] nogen Bestilling.
5. At de nest forregaaende Arfveundersaatters Æds Afleggelse
blefve forbundene at staa under Lanslofven och udstaa de Onera
realia, som andre Arfveundersaatter ere forpligtede til, iblant andet
at udgifve, hvis som Præster, Kierker och Skoler i saadanne Tilfelde af andre Indvaanere her i Staden nyder.
6. At alle deres Vielser och Egteskabspromesser skulle ske for
Borgemester och Raad, paa det derom desto bedre Underretning
kunde hafves.
Dersom det nu allernaadigst kand behage Eders kongl. May. at
forunde de Catholiske [paa fore]skrefne Vilkor iblant andre, som
Eders [kongl.] May. self kunde finde Behag udi, Religions fri Exercitium, da til at evitere, at [dend] Frihed, som Eders kongl. May. i
dette Tilfelde gifvendes vorder, hverken sk[ulde] kunde, naar den
engang gifven er, udtydes til at være obligatoire (hvilket vi doeg
vel self vide, at deslige Benaadinger och Privilegier ei Eders kongl.
May. forbinde kand), saa at deraf Eders kongl. May. i sin Tied
motte tilvoxe nogen Fortræd, ei heller agtes at vere gifven for
medelst en blot Gesanterens Intercession, hvoraf den Importantz,
Religionen bør at vere af, maatte forkleines, eragter vi allerunder
danigst, at Fundamentet til benefnte Frihed kunde hest vere frem
mede Religioners Tollerantz til Commerciernis Flor, hvoraf Eders
kongl. May. allernaadigst eragtede sine Rigers och Lauders, særdeles
denne sin Residents-Stads, Velstand at dependere, och at eftersom
den frantsøske Gesanter self hafde erbødet sig och instendig begiert
it Capel her til den catholiske Religions Exercitium at bygge, saa
hafde Eders kongl. May. dertil gifvet sit allernaadigste Samtycke.
Och som fornemmes, at fornefnte frantsøske Gesanters Intention er
9*
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at nyde til fuldkommen och evindelig Eiendomb det Hus och det
Capel, som hånd her, efter, hvis før er meldet, begierer at bygge, saa
se vi icke, at Eders kongl. May. jo uden nogen sin Præjuditz heller
Skade i denne speciali Casu kand dispensere udi den Forordning,
som Eders kongl. Mayts. Her Fader høiloflig Ihukommelse hafver
ladet udgaa, hvorudi forbydes, at ingen uden virkelige Betiente heller
Underdaner maa som Proprietarii nyde nogen Gaard, Hus eller Eien
domb i Eders kongl. May. Residents-Stad Kiøbenhafn och Christianshafn. Raadstuen for Kiøbenhafns Slot 9. Mai 1671.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och troplictigste Tienere.
Hansz Schack.
P. Reetz.
H. Bielcke mp.
V. F. Guldenlew.
Henrich Rantzow mp.
Jørgen Bielcke mp.
Chr. Parsberg mp.
E. Kragh.
En vold Parszberg mp.
P. Schumacher.
Peter Bulcke mp.
C. Bierman.

212.

Mindretalsbetænkning af J. Chr. Kbrbitz og
Holger Vind 20. Maj 1671.

Orig. i S. K.’s Arkiv. Refereret i Danske Samlinger 2. R. 6, 372—73.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Herre.
Eftersom Eders kongl. May. allernaadigst hafver befalet, at vi
sambtlige udi Collegio Status skulle fligtig ofverveie och voris under
danigste Betenkende Eders kongl. May. tilstille om dend frandske
extraordinaire Gesantes, lo Chevalier de Terlon, hans indlefverede
underdanigste Memorial, hvorudi hånd begierer naadigst Tilladelse at
maate kiøbe it Hus eller Plads her udi Eders kongl. Mayts. Residents
Stad for der at lade opbiuge och anrette it catolisk Capel med en
Kierkegaard til at begrafve de Catoliske udi, och vi underskrefne
om denne vitudseende Sag ere af en anden Mening end en Part af
Eders kongl. Mayts. geheime Raad, hvorfore Eders kongl. May. naa
digst befaler, vi voris underdanigste Betenkende herudi skriftligen
skulle forfatte; saa er denne voris allerunderdanigste och uforgribe
lige Mening, at dend Christen Øfrighed bør, saavit mueligt er, dend
rene och uforfalskede Religion udi Riger och Lande at conservere
och i Sønderlighed, hvor det staar i deris Magt, at præcavere, at
fremmede Religioner sig icke indsniger, som aldtid hafver foraarsaged
største Uenighed och Forargelse hoes dend Gemene och i Sønderlig
hed hoes Ungdommen, som af Naturen er ald Novitet tilgifven;
ydermere er vel at betenke. hvorledes disse Riger och Lande udi
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langsommelig Tid hafver veret af Gud benaadet och velsignet for
andre Riger och Lande med en ren och uforfalsked Religion och
derunder florerit, hvorefter baade Kaiseren, Spanien, Frankrige och
Engeland for mange Aar siden hafve stræbet och anvent ald Flid
och Bekostning til de fremmede Religioners Afskaffelse, hvilked alt
sammen er at formode, de icke skulle hafve giort, dersom de viste,
at det kunde tilføie deris Estat nogen Skade eller Forhindring enten
udi Commercier eller andet; Erfarenheden udvisser ochsaa baade til
Gluckstad, Altenau och Friderichstad i Eydersted, at Religionens
Frihed, som de hafver nydet fra deris første Begyndelse, ei hafver
foraarsaged dennem stoer Gaufn och Flor udi deris Handel och Næ
ring; ofver dcte formenes ochsaa, at Commercierne icke nær florerer
paa de catholiske Steder som udi Holland, hvor de mest ere Refor
merede; endeligen da er det icke fremmede Religioners Tilladelse och
Frihed saa meged, som foraarsager Commerciernes Flor, som andre
Privilegier och Friheder, hvorfore mand bør dis større Betenkende
at hafve til at tillade fremmede Religioner for Commerciernis Tiltagelse Skyld allene, at mand icke af Posteriteten och andre skulle
beskyldes, som mand ville bytte Gud for Mammon och selge Christum
for Sølfpenge. Herforuden er och at betenke dend stoere Besvering
och Fare, Riger och Lande maa udstaa, om de sig udi Fremtiden
skulle finde besverged af de fremmede Religioner (som ufeilbarligen
vil følge), for dem igien at udrødde och afskaffe, naar de først hafver
faaed Roed, hvilked baade udi Engeland och andre omkringliggende
Lande dagligen kand erfares. Efter hvilke forskrefne Omstendigheder
vi icke med en goed Samvittighed kand raade och for got befinde,
at forskrefne dend frandske Gesantes underdanigste Forslag kand til
lades. Udi allerstørste Underdanighed ombedes, at denne voris under
danigste Mening udi Naade maate optages, och forblifver Eders kongl.
Mayts. allerunderdanigste och troliudigste Tienere.
J. Chr. Korbitz mp.
H. Wind mp.
Kiøbenhafn dend 20 Maii anno 1671.

213.

Mindretalsbetænkning af Corfitz Trolle 27. Maj 1671.

Egenh. Orig. i S. K.’s Arkiv. Refereret i Danske Saml 2. R. 6, 373—74.

Allernaadigste Arfvekonge och Herre.
Efter Eders kongl. Mayt. naadigste Befaling er denne min aller
underdanigste Mening om den fransøiske Ambassadeurs, Monsieur
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Terlons, Begiering at maa bygge en catholiske Kirke her udi Eders
kongl. Mayt. Residents Stad Kiøbenhafn:
1. Det er noksom bekient, at den rette och sande Religion er
den fæstede Pille til it velbestilt och fredeligt Regement, ved
vilken Mening Eders kongl. Mayt. Her Farfader Christianus 4 høiloflig Ihukommelse er forblefven intil hans Død, som af hans Sym
bolo: Regna firmat Pietas, er at fornemme. Eders kongl. May.
selfver hafver det same och stadfestet ved Deres egen velofverveiede
Symbolum, at Pietate et Justitia Landene och Rigerne skal regeris.
2. So er en Religion udi en By it meget stort Kleinod, hvor
ved Invonnerne blifver forbundet imellem sig indbyrdes til stor Enig
hed och Kierlighed, først til deres Gud och siden til deres Regenter,
som vi hafver it stort och skinbarligt Exempel udi denne Eders
kongl. Mayt. Residents Stad Kiøbenhafn i den siste haarde Beileiring.
3. Blifver och Guds Ere herved befordret och hans Rige be
fordret, ti hellers mange, som vaare icke al for vel grundet i deres
Religion, skulle blifve forarget och bragt om deres Salighed ved andre
Religioners Practique.
4. Skal der och neppe findes noget Kongerige, hvorudi in
føres med Villie och Flid mange Slags Religioner, mens befindes
langt mere ickun en Religion derudi at mainteneres, paa det det
same kunde ved den holdes i Frid och Rolighed, och mest, fordi der
er befunden och dagligen befindes, det udi it Kongerige, hvorudi er
och hafver veret mere end en Religion, Undersåterne ere och icke
hafver veret enig iblant dennem self och en stor Del icke deres
Herre so meget tilgenegen (jeg vil icke sige hvor), som deres
Skickelighed udkrefver och hafde udkrefved. Herpaa der ere klare
Exempler nok: 1) i Frankerige udi de hugenotske Krige, 2) i Enge
land ved Cromwels haarde langvarige Revolter och uforsvarlig Gierning, 3) i Polen de tit och ofte begynte Rebellioner af Cosakkerne,
grekske af Religion, 4) i Ungern de nylige o benbarede store och
farlige Oprør som och hemlige Entrepriser paa Hans keiserlige Mayt.
egen Person och Kongerige Ungerns Ofverlevering til Tyrken, hvorpaa
mange Aar hafver vaaret hemligen arbeidet, Hans keiserlige Mayt.
til største Skade och Ruin.
5. Alt sligt Fare och Ulycke at forhindre och forrekomme,
som den forregaaende fierde Punkt ommelder, hafver 1) Kongerne af
Frankerige, bode de forrige och den itzige nu regerendes Herre,
eftertractet paa mugligste Maade at hafve ickun en Religion udi sine
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Riger och Lander och søgt at udrydde och afskaffe de reformerede
Kirker i Frankerig; 2) Hans kongl. Mayt. i Engeland at udrydde
Papister och Puritaner, desligeste och at afskaffe deres Conventiculer,
efterdi de første dependerer af Paven, som efter hans tagen Magt
och Myndighed afløser dennem fraa den Ed, de giører deres Øfrighed,
och fornemlig den, som er icke af den catholiske Religion, de andere
ville aliene [dependere] af Gud, som Børn af de Hellige, och derfor
ingen Øfrighed kan lide ofver dennem; 3) Hans kongl. Mayt. af Polen
at uddrifve Arrianere och alle andere Religioner, som ere icke af den
catholske, vilket udi den siste af denne Kongens Mandat om Reli
gioner er at se; 4) hafver och nu nylig Hans keiserlige Mayt. forbødet udi Ungern det meste, mugeligt hafver veret, de Evangeliske
at predike i deres Kirker, dennem och deres Kirker fraataget och
til catholske Kirker inviet, Øfrigheden i Byerne, som icke vaare
Catholske, afskaffet och Catholiske igien insat, den evangelske Almue
i Almindelighed so undertrykt, at af somme Byer den største Del
af Invannerne och af andere alle, som vaare icke Catholske, ere
derfraa bortflyttet och sig nedersat under Tyrkens Gebiet. Alt sligt
hafver Hans keiserlige Mayt. icke anset at vere hans Riges och Lands
Ruin, mens langt høiere estimeret en god Sickerhed i sit Kongerige
end en stor Mengde af Undersåter af adskillige Religioner, som han
kunde icke forlade sig paa, verken i Freds heller Feides Tid, meget
mindere i Nødens och Farens.
Jeg for min Person kan icke begribe, det denne Eders kongl.
Mayt. Residents Stad Kiøbenhafn kan komme i større Flor enten
med Trafik heller och blifve mere populeret af mange rige och for
muendes catholiske Familiers Nedersettelse derudi, end som til Dags
sked er, ved en catholske Kirkes Opbygelse och dens Religions fri
Exercitium, eftersom det kan jo udisputerligen och klarligen ses, det
Religionens Friheds Tilladelse i en By och deres Kirkes Opbygelse
hielper slet intet allene til nogen Trafiks Formering heller dens For
bedring, vilket Gliickstat och Frideriksstat, begge udi Eders kongl.
Mayt. Lande, best udviser, och ofver alt andet er Eders kongl. May.
selfver best bekient, vad for Nytte och Gafn Eders kongl. Mayt. Re
sidents Stad Kiøbenhafn hafver af, i Trafik och rige catholiske Fa
miliers Nedersettelse, det de Catholiske hafver hat deres fri Exerci
tium Religionis derudi udi 20 Aar, først i den spanske Ambassadeurs
Hus, siden i den keiserlige Gesanters och endnu i den fransøskes.
Man ved icke heller Exempler, det rige Kiøbmend hafver flyttet deres
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Formue och Velfært til andere Steder for fri Exercitium Religionis
Skyld, ti de Kiøbmend, som hafver Middel, søger langt flitteligere
och gierner de Lande och Byer, hvor de kan hafve store Gevinster
paa deres Handel, enten ved Monupolia heller Toldens och Accisens
Forlindering, end Religionens Frihed.
Allernaadigste Arfvekonge och Herre.
Efter alle forbemelte Rationes, Exempler och Consequencer kan
och tyr jeg icke appuyere den fransøske Ambassadeurs, Monsieur Terlons, Ansøgning, hvoraf i Fremtiden kan blifve it vit och langt ud
seende Verk, fornemlig udi denne Eders kongl. Mayt. Residents Stad
Kiøbenhafn, som er en Grents Stad, vilken nest Guds Bistand ved
god Police och god Enighed noksom kan tiltage och forsvares. Med
flere Argumenter kunde jeg noksom bevise min underdanigste Me
ning udi dette Verk at vere Eders kongl. May. och Deres Residents
Stad Kiøbenhafn gafnlig; vil dog icke opholde Eders kongl. May.
med mere Persuasioner, roens bede den Gud, der regerer alle Kongers
Hierter, det han vil stadfeste fremdeles udi Eders kongl. Mayt. Hierte
den Attraa, som Eders kongl. Mayt. Forfedre høiloflig Ihukommelse
hafver hat at føre den Titul af en Patron for den rene, sande och
uforfalske evangeliske Religion, hvorved Eders kongl. Mayt. Forfedre
med deres Riger och Lande hafver noksom floreret. Kiøbenhafn den
27. Maii 1671.
Eders kongl. Mayt. underdanigste och troepligtskyldige Tienner.
Corfitz Trolle mp.
214.

Mindretalsbetænkning af Chr. Skeel Jørgensen
3. Juni 1671.

Egenh. Orig. i S. K.’s Arkiv. Refereret i Danske Saml. 2. R. 6, 374.

Stormechtigste, høiborne, allernaadigste Arfveherre och Konge.
Eders kongl. Mayts. naadigste Befaling efter min allerunder
danigste Plicht och Skiuldighed at efterlefve och til Eders kongl.
Mayts. allernaadigste videre Resolution allerunderdanigst indstilles:
Mit allerunderdanigst Betenkning och Erklering angaaendis den
frandsøske Gesanters indlagde Memorial och Petition, at hannem
naadigst maatte bevilges sig her udi Eders kongl. Mayts. Residents
Stad en Plads at tilforhandle, same at lade opbiuge med et catoliske Capelle derhos for sig och alle die, hans Religion ere tilhengige,
er denne, at saasom slig hans allerunderdanigste Petition er af stor
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Consequense och des mere eftertenkelig, daa befinder jeg same efter (!)
die fleste Politicorum och velfunderede Rigers Massimer at stride,
som statuerer gafnligst et Rige at vere, hvor ickun en Religion er
udi Brug, hvilke Massimes ses hos die Romere och andre høit at
hafve veret observerit och fult; Kongens af Frankrige endoch egen
Procedure nu cn Tid lang imod dennem, som icke ere af den catoliske Religion, klarligen nok udvisser, same Massime at approberes.
Och hvad Uroe baade der saavel ofver gandske Europam la Diversité des Religions hafver foraarsaget och dagligen foraarsager,
er unødigt vitløfligt at referere. Ti uanset die, som ere af frem
mede Religioner, ved gode Lofve och Forordninger forbindes och
limiteris, saa gifver dog daglig Forfarenhed dette, at dig (!) dog
meste inclinerer och ere tilhengige til die fremmede Lofve, Skik och
Ceremonier, som die af første Begyndelse ere opfødde udi, och derofver undertiden sig prostituerer til skadelige och fordømmelige Re
solutioner och Entreprises.
Eders kongl. Mayt. egne høiloflige Forfædres berømmelige
Massimes udvisser dette best, idet at die icke alleneste nest den
Allerhøiestes Bistand af stor Nidkierhed och Ifrighed til Guds Ære,
och at den eniste, rene, pure och sande evangeliske Lerdomb kunde
udi disse Riger vorde conserverit, hafver ladet udrødde al anden
Vildfarelse, mens endoch, at sligt igen icke paa nye igen skulde op
komme, saasoin det Riget vaar skadelligt, ladet udgaa adskillige
strenge Befalinger, at dersom nogen befantes med slig fremet Reli
gion infecterit, skulle vere arfveløs, med mere, som høiloflig Christiani Quarti Reces vitløftig udvisser.
Det kand vel hafve nogen Skin, at sligt, om naadigst bevilget
blef, och enhver nød Libertatem Conscientiæ och Religionis, at det
skulle avanzere Comertien her udi Eders kongl. Mayt. Riger och
Lande, saa ser mand dog her baade udi Eders kongl. Mayt. Residents
Stad, Glyckstadt och andre Steder, hvor adskillige (och fast flere,
end Eders kongl. Mayt. skal troe,) af fremmede Religioner sig op
holder, och dog ser mand icke, at Commertien derofver dis mer flo
rerer, mens snarere skulle verre udi den underdanig Mening, at an
den Frihed och nogen Forlindring paa Toldene (som dog icke skulle
befindis derofver Eders kongl. Mayt. Entrader at forringes, mens
snarere derved formeres, och baade Fremmede saavel Eders kongl.
Mayt. egne Undersåtter encourageris til at trafiquere och Comertier
at drifve), anseendis Nytte och Frihed er dette, som avanzerer Kiøb-
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mandskab och Comertien, och Religionen af die fleste udi den Cas
bruges til Prætext och Skiul.
Beder allerydmygeligst och underdaanigst, Eders kongl. Mayt. vil
udi Naade optage dette mit ringe Betenkning. Den Allerhøieste lyksaliggiøre alle Eders kongl. Mayt. Raad och Veie och Eders kongl.
May. med gandske kongl. Hus udi alle Glæde och Velstand bevare
for sit Nafn Skyld. Kiøbenhafn d. 3. Junii 1671.
Eders kongl. Mayt. min allernaadigst Arfveherres allerunderdanigste
Ch. Skiell Jørgensen.

8. Maj. Ved Mødet 8. Maj oplæstes tillige et Kongebrev1)
af 18. April, stilet til S. K., hvorved Kongen tilstillede dette
Kopi af en Memorial fra Superintendenten over Sjælland, Dr.
Hans Vandal, Sognepræsterne i København og en Del andre
Præster og Provster med Forslag om, hvorledes »med Kirkernes
Direktion og Inspektion i Danmark bedst kunde forholdes«.
S. K. fik Ordre til at gennemgaa Memorialen og tilsende Kon
gen Betænkning over den. Sagen blev dog ikke behandlet paa
Mødet2). Jvfr. 7. Nov.—11. Dec.
17,—21. Juni. 17. Juni Møde, hvor Ulr. Fr. Gyldenløve,
Hans Schack, Peter Reetz, Henrik Bjelke, Otto Powisch, Hol
ger Vind, Erik Krag, Corfitz Trolle, Enevold Parsberg, Christen
Skeel, Peter Schumacher og Conrad Bierman var tilstede. Man
forhandlede om nogle Spørgsmaal angaaende Landrytteriet, nem
lig, »om en Rytter fornemmer noget at være kommen fra hans
Gaard, om hånd det da igien maa søge, eftersom hannem dog
af Commissarierne er tillagt fulde otte Tønder«. Man vedtog,
»at det siuntes best, det blef dermed efter Jordebøgerne, og
som Commissarierne Gaardene til Rytterne hafver udlagt; dog
hvis noget ulovligen fra Gaardene befantis at være frakommen,
det da igien lovligen at søgis«.
21. Juni nyt Møde, hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, Hen
rik Rantzau, Otto Powisch, Erik Krag, Enevold Parsberg og
Christen Skeel var tilstede. Man forhandlede atter om den
trykte, men endnu ikke publicerede Forordning af 5. Okt. 1670
om Landrytteriet3).
o S. T. Nr. 379.

2) P. n Bl. 39.

8) P. n Bl. 39 f.
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5. Juli Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved Kongen til
sendte dette en Betænkning af 27. April fra Frederik Ahrenstorff
og Otto Skeel, hvem Kongen 29. Marts havde befalet at udtale sig
om de laaland-falsterske Købstæders Tilstand (jvfr. 20.—27. Marts).
11. Sept. Møde, sammenkaldt ved Kongebrev2) af 30. Marts,
stilet til S. K., hvori Kongen befalede dette at udtale sig om et
Forslag af 20. Marts (Nr. 215) fra Kommercekollegiet om Op
rettelsen af et »Vantmageri« (Klædevæveri) i København. Ved
Mødet var Ulr. Fr. Gyldenløve, Peter Reetz, Henrik Bjelke,
Henrik Rantzau, Ove Juel, Holger Vind, Erik Krag, Corfitz
Trolle og Peter Bulche tilstede. Man ansaa Forslaget for nyt
tigt og mente, at det skulde »staa under Byens Foro« m. m.3).
Betænkningen (Nr. 216) var i det hele gunstig, og i Henhold
dertil udstedtes 22. Sept. Privilegium4) for Kommercekollegiet
til at indrette et >Vantmageri«.

215.

Forslag af Kommercekollegiet 20. Marts 1671.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Stormegtigste Konning, allernaadigste Herre.
Eftersom Eders kongl. May. hafver bevist os den høie kongl.
Naade och tiltroet os med flere at beobagte, hvad til Commerciens
Flor och Manufacturens Indrettelse her i Eders Mayts. Riger och
Lande kunde tienlig vere, da hafver vi efter allerunderdanigst Plictskyldighed derimod icke skuldet underlade saaledes derfor at være
omhygelig, at vi i Gierning Eders May. allerunderdanigst ervise, at
vi deri voris tilbørlig Omhygelighed brugte, och naar vi da betragtet,
hvor mange Penge her af disse Lande aarlig for Klede och Bay
gaar, hvorledes disse Landes Uld vid des Forarbeidende her i Landet
beneficeris kunde, och mange Folk Arbeid och Ophold skaffes, hafver
vi forment, det skule vere Eders May. behageligt och disse Lande
meget tienligt, at her et Vantmacheri begyntes. Derfor med en Del
voris Venner sammentredet och voris egene Middeler til des Opret
ning at emploiere agter och til den Ende disse allernaadigste Privi
legier af Eders May. allerunderdanigst begiere:
1. At det maa os tillat vere de Vare, som vi saaledes lader
forarbeide, vere sig Klede, Droget, Bay eller andet deslige Arbeid,
S. T. Nr. 539.
2) S. T. Nr. 324.
♦) Tr.: Kbhs. Dipi. VI, 573 f.

’) P. n Bl. 40.
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at forselge, til hvem och i hvad Qvantitet vi best befinder, ingen
undtagen, civil eller militar til Lands eller Vands.
2. At det Gods, som af deslige her giort, och vi enten udaf
Landet eller imellem Eders Mayts. Lande fører, motte de første
10 Aar for alt Paaleg, med hvad Naufn det och kaldes kunde, vere
befriet.
3. At det, hves som vi dertil bygendes vorder, i lige i første
20 Aar for ald Paaleg, eller hvad Gravamen paa Gaard och Grunde
nu henger eller herefter komme, motte vere befriet.
4. At voris Mestere och Svenne motte for saa lang Tid, de
[ere] i disse Participanter Tieneste och inted andet en deris Arbeide
forretter, vere for al borgerlig Tynge befriet.
5. At, hvo dennem med Rette vilde forfølge, det for Commercii
Collegium giøre skulde, som skulde kiende efter Landslov och deris
Privilegier, och siden derfra til Eders Mayts. Høisteret.
6. At Eders May. icke nogen Toldfrihed vilde gifve paa enten
Klede, Droget eller Bay, paa ded at icke under Prætext, at det enten
skulde til Eders Mayts. egen Hofstat, Militie til Lands eller Vands,
ochsaa saa stoer Quantitet til anden Brug skulde indføris, at lidet
her skulde kunde selges.
7. At, naar de det saa got giorde och for saadan Pris deris
lefvere kunde, som lige got her kiøbes och selges for contant Penge,
at da Eders May. sig allernaadigst baade til sin Hofstat, Militie och
Søefolk deraf betiene vilde.
Hvorpaa Eders kongl. Mayts. allernaadigste Svar forventendis,
nest forblifvende Ed. kongl. Mayts. allerunderdanigste och troplig
tigste Tienere
V. F. Guldenlew.
Jens Juell.
P. Pedersøn Lerke.
Hans Nanszcn.
Haffniæ d. 20. Martii anno 1671.

216.

Betænkning af S. K. 11. Sept. 1671.

Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerhørsommeligste oc dybeste Underdanig
hed E. k. Mts. allernaadigste Befaling indstillis til E. k. Mt. aller
naadigste videre Resolution dette voris allerunderdanigste Betenkende
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paa efterfølgende Privilegiers Punkter, som E. k. Mts. Commercie
Collegium giørre allerunderdanigst Forslag oc Ansøgning om til et
Vantmageries Oprettelse.
1. Denne Punkt eracte vi allerunderdanigst i Billighed at bestaa, naar de Privilegier, som E. k. Mts. Hr. Fader salig oc høiloflig Ihukommelse dat. dend 10. Julii 1668 oc 1. Aprilis 1669 Børnehusit allernaadigst meddelt hafver, oc som E. k. Mt. self 21. Martii
Aar 1670 allernaadigst hafver confirmerit, herudi exciperis, dog paa
dend Maade, at naar Børnehusit efter Privilegiernis Indhold icke
forsiuner Militien til Lands oc Vands behørligen med de deri specificerte Vare, saavel hvad Godheden som hvad Prisen angaar, det
da icke skulle verre Vantmageriets Participanter forment sligt at
giørre.
2—3. Vi finde udi denne 2den oc 3die Post intet, som strider
mod E. k. Mts. Interesse, mens langt merre, at denne E. k. Mts.
Residents Stad i Folk, Bygning oc Næring derved forbedris, oc at
dend aarlige Indkomst, som E. k. Mt. af Accisen tilkommer, formerris
formedelst større Consumption end dend, som nu er.
4. Naar denne Post restringeris til de Mestere oc Svenne, som
icke tilforn ere Borgere her i Staden, oc som tilligemed boer i de
af Participanterne ny opbygte Vaaninger, da eracte vi allerunder
danigst, at dend uden Stadens Præjuditz kand bevilgis.
5. Eftersom dette er it nyt Retterting, som begæris, oc Retten
ligesaa vel for de allerede dertil beskickede kand administreris som
for it nyt, eracte vi allerunderdanigst, at dette begærte Privilegium
hverken er nyttigt eller fornøden.
6. Denne Punkt, som grunder sig paa Toldsvigs Forekommelse,
eracte vi allerunderdanigst ufornøden at verre, anseende Toldere oc
Toldbetiente efter Æd oc Pligt eje forbundne det at giørre.
7. Dersom E. k. Mt. lader sig behage allernaadigst at bevilge
dend første Post efter voris allerunderdanigste derhoes føiede Betenkende, saa hafver denne sin Rigtighed, saavit Mititien angaar. Der
som E. k. Mt. oc allernaadigst bevilge vilde, at Participanterne
maatte giørre Leverantz til E. k. Mts. Hofstat, naar de Vårene lige
saa gode forarbeidet oc for lige saadan Pris leverede, som de for Contant selgis oc kiøbis kunde, da vaar de Manufacturen til Fremtarf,
hvoraf flyder merkelig Velstand oc Flor i E. k. Mts. Riger. Raadstuen d. 11. Sept. 1671.
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2. Okt. Møde, sammenkaldt ved Kongebrev1) af 13. Sept.,
stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til at udtale sig om
en Klage fra to københavnske Borgere Hans Trøner og Peter
Vinberg. Disse havde 3. Aug.x) meddelt Kongen, at de laa i
Strid med nogle engelske Købmænd, hvem de skyldte nogle
Penge; selv paastod de, at de allerede havde betalt Pengene,
men at de alligevel var bleven forfulgte med Proces af Eng
lænderne og satte i Gældsfængsel, saa at de maatte løse sig
ved Kaution. Kautionisterne blev i England stævnede for s High
Court of Chancery«, som henviste Sagens Behandling til syv
Kommissærer i Danmark. Disse havde imidlertid nægtet at
være Kommissærer, med mindre de fik Kongens Tilladelse, og
om denne Tilladelse søgte nu Peter Vinberg og Hans Trøner,
for at de ikke skulde lide mere Spot og Skade i denne Sag.
S. K. fik Ordre til at overveje Sagen og efter »god og anstændelig Betragtning« tilsende Kongen sin Betænkning. —
Tilstede ved Mødet var Ulrik Er. Gyldenløve, Henrik Bjelke,
Henrik Rantzau, Otto Powisch, Holger Vind, Erik Krag, Ove
Juel, Enevold Parsberg, Peter Biilche og Conrad Bierman samt
senere Peter Griffenfeld. — Alle var enige om, at der burde
udgaa kongelig Befaling til Magistraten i København om at
indstævne paa Raadstuen de nævnte Kommissærer, som kunde
give fornøden Information til Kancelliet i England, »at Hans
Mts. Undersaatter kunde derved befries och komme til Endelig
hed«2). — I Overensstemmelse dermed udgik 18. Okt. Konge
brev3) til Magistraten i København. — Jvfr. 14. Okt.
Samme Dag om Eftermiddagen nyt Møde, hvor de samme
var tilstede undtagen Enevold Parsberg. Man forhandlede ifølge
et Kongebrev af 19. Jan.4), stilet til S. K., om Afskaffelse af
store Bryllupper og Begravelser samt Bryllups- og Faddergaver.
— »Nok adskillige andre Poster, som alle blefve eragtede at
skulde tilskickes Landsdommerne, at gifve derom tillige med
Lovens och Forordningemis dennem anbefalede Revision och
Forklaring deris Betenkning, undertagendis en om Maals och

S. T. Nr. 750 med Indlæg.
*) S. T. Nr. 63.

2) P.n Bl. 40.

s) S. T. Nr. 863.
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Vegts Lighed ofver alt, hvilken Post blef sluttet at skulde re
mitteris til Skatkammeret«J).
9. Okt. Møde, sammenkaldt ved Kongebrev2) af 7. Okt.,
stilet til S. K., hvorved Kongen befalede dette at afgive Be
tænkning om en Memorial angaaende Oprettelsen af et General
magasin. — Tilstede ved Mødet var Ulr. Er. Gyldenløve, Hans
Schack, Henrik Bjelke, Henrik Rantzau, Otto Powisch, Erik Krag
og Conrad Bierman. Kongebrevet og Memorialen blev oplæste,
men der var ingen Underskrift under denne. S. K.’s Medlem
mer mente imidlertid, at det var et gavnligt Forslag, og at det
vilde være heldigt for Kongen, om der blev oprettet General
magasiner i Fæstningerne. — Senere kom Ove Juel og Peter
Griffenfeld tilstede, og der blev da oplæst en anden Memorial,
som Griffenfeld havde med sig, og som drejede sig om samme
Æmne; der blev heri foreslaaet, at man skulde faa det nødven
dige Kom »ved en Consumption«3).
9.—16. Okt. Ved Mødet 9. Okt., hvor nu ligeledes Ene
vold Parsberg var kommen tilstede, oplæstes et Kongebrev4) af
28. Sept., stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til at udtale
sig om en Supplik fra Hofslagteren Niels Olufsen. Denne
beklagede sig over det store Underslæb, som blev begaaet med
Forprang ved Accisen, idet en stor Del af Borgerskabet opkøbte
hele Øxne og Lam, som de slagtede uden at give Accise deraf
og derpaa uden Dølgsmaal løb omkring med for at sælge. Niels
Olufsen indgav denne Klage som Forpagter af Konsumptionen
og tilbød paa egen Bekostning at indrette en Plads udenfor
Vesterport til et almindeligt Øxen- og Kvægtorv med en dertil
hørende Accisebod. — 9. Okt. blev Kongebrevet og Suppliken
kun oplæste. 16. Okt. nyt Møde, hvor Henrik Rantzau, Jørgen
Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel, Holger Vind, Enevold Parsberg,
Erik Krag og Christen Skeel var tilstede. Votering (Nr. 217). —
I Henhold til denne udstedtes 8. Nov. Privilegium5) for Niels
Olufsen med Bestemmelser om, at Kvægtorvet skulde være saa
nær som muligt ved Vagten for at forhindre Uorden, og at der
*) P. ii Bl. 40.
2) S. T. Nr. 810.
3) P. n Bl. 41.
4) Tr.: Kbhs. Dipi. VI, 575.
5) Tr.: Kbhs. Dipi. VI, 577. Jvfr. O. Nielsen, Kbhs. Hist. V, 152.
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ligeledes skulde indrettes et Kvægtorv paa et belejligt Sted
udenfor Amagerport for det Kvæg, der kom fra Amager.
217.

Votering i S. K. 16. Okt. 1671.
P. n Bl. 42.

Hr. H. Rantzou: Synis, det var best, at Smaakvæg kom i
Byen, men Øxen, Kiøer og Kvier at blifve ude og selgis der ved
Vester-, Nørre- og Østerport.
Hertil sluttede sig Otto Powisch.
Hr. Jørgen Bielche: Der burde at forordnis en Plads ved hver
Port, hvor de kunde vere, om de vilde; ville de gaa ind, daa betale
deris Accise og gaa saa ind.
Hr. Ove Juel: Om stort Kvæg ligesom Hr. Hendrich Rantzou,
andet end at der skulle ickun vere it Torf. Med Smaakvæget var
hånd og i dend samme Mening med Hr. Hendrich Rantzou, og dend
Kiøbende betale Accisen.
Hr. Holger Wind: For Consumptionens Skyld var det vel got,
det skede uden Byen. Men Besverligheden for Bunden at holde der
og Borgerne at kiøbe blef store, hvorfore det var best, at der blef
ordinerit en Plads i Byen, hvor det kunde holdis.
Hr. Erich Kragh: Det var best, at der holdtis en vis Plads
for hver Port, hvor enhver kunde kiøbe. Hvem som ville gaa ind
med deris Kvæg, de kunde betale Accisen og gaa ind, og siunis ei,
at Borgerne derved blef deris Næring betagen.
Hr. Envold Parsberg: Det var got, om det kunde ske udenfor
Porten imellom Nørreport og Vesterport for Consumptionens Rigtigheds Skyld med stort Kvæg.
Hertil sluttede sig Christen Skeel.

14. Okt. Kongebrev1), stilet til S. K., der fik Ordre til at
udtale sig om en Supplik1) af 3. Aug. fra den københavnske
Borger Hans Trøner. Denne meddelte, at Hertug Jakob af Kur
land skyldte ham en Del Penge, hvorfor dennes Skipper Henrik
Caspersen havde pantsat en Del Skibsmateriale som Tov, Sejl
o. lign., som endnu laa hos Hans Trøner. Da det nu var tre
Aar siden, Henrik Caspersen sejlede til Vestindien, og Hans
S. T. Nr. 816 med Indlæg.

1671.

145

Trøner var bange for, at Pantet skulde blive ødelagt, ansøgte
han om, at Kongen vilde udstede en Befaling til Magistraten i
København om at taxere det pantsatte Gods og give ham selv
Attest derom: denne Attest vilde han da tilsende Hertugen, og,
hvis denne ikke indfriede Pantet, have Tilladelse til at sælge

det ved Auktion.
16. Okt. Ved Mødet nævnte Dato forhandlede man tillige
om et Kongebrev1) af 1. Dec. 1670 om, hvorvidt graduerede
Personer og de, som havde studeret og boede i Købstæderne
uden borgerlig Næring, kunde faa Privilegier. — Man var i
S. K. enig om, at det var rimeligt, at Kongen bekræftede deres
forrige Privilegier2).
Samme Dag forhandledes om et Kongebrev3) af 4. Juli,
stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til at udtale sig om en
Tvistighed mellem Københavns Magistrat og Johan Heideman,
der begge mente at have Ret til de Vognpenge, som skulde
betales ved Byens Porte, og begge havde ansøgt Kongen om
dem. — Sagen blev overgivet til Holger Vind, for at han kunde
undersøge Johan Heidemans Regnskaber og derved se, hvor
meget Privilegiet havde indbragt ham, og hvad han til Gengæld
havde gjort for Vedligeholdelsen af Byens Pladser, Porte og
Broer. Vognpengene skulde derpaa tilbydes Magistraten paa
samme Betingelser som Johan Heideman4).
18. Okt. Kongebrev5), stilet til S. K., hvorved Kongen
befalede dette at overveje en Skrivelse6) af 7. Okt. fra Over
jægermester Vincens Joakim Hahn. Denne meddelte, at Skovordinansen forbød, at der maatte være Geder i Kongens Skove,
men derimod ikke havde bestemt, hvad der skulde gøres med
de Geder, som Skovbetjentene optog. Hahn foreslog nu, at
Halvdelen af Indtægten deraf skulde gaa til det nærmeste Ho
spital eller Fattighus, Halvdelen til Skovbetjentene, da Skovene
led meget ved Gederne.
23. Okt.—20. Nov. 23. Okt. Møde (formodentlig sammen
kaldt ved mundlig Ordre), hvor Ulr. Fr. Gyldenløve, Hans Schack,
Henrik Bjelke, Henrik Rantzau, Otto Powisch, Ove Juel, Holger
1) S. T. 1670 Nr. 1010. «) P. n Bl. 42. 3) S. T. Nr. 538 med Indlæg.
4) P. n Bl. 42.
5) S. T. Nr. 864 med Indlæg.
10
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Vind, Erik Krag, Christen Skeel, Jens Juel og Poul Klingenberg var tilstede. Erik Krag oplæste »dend Forordning anl.
Consumptionen udi Kiøbstederne, hvorom dend 9. oc 16. Octob.
sidst forleden er voteret oc concluderet udi Raadstuen« 9- —
Betænkning (Nr. 218) i Form af Udkast til en Forordning og
med Dato 24. Okt.
6. Nov. nyt Møde, sammenkaldt ved Kongebrev2) af 5. Nov.,
stilet til S. K., hvori Kongen udtalte, at »vi fornemmelig vor is
Tanker derhen vender, hvorledis til de fornødne og store Ud
gifter en lidelig Contributions Maade kunde udiindes, hvorved
Landet saavel som Kiøbstederne kunde have nogen Forlindring
og ved Magt blifve«. Han havde derfor approberet S. K.’s Be
tænkning (Nr. 218) og tilsendte nu dette et andet og videregaaende Forslag, der ogsaa indeholdt Forslag om en Personskat.
Ved Mødet var P. Reetz, H. Bjelke, O. Powisch, H. Vind, Ove
Juel, Corfitz Trolle, E. Parsberg, Chr. Skeel, Griffenfeld, Jens
Juel, Klingenberg og Bierman tilstede. Forslaget, der gik ud
paa, at alle Tjenestefolk uden Undtagelse skulde give Skat én
Gang om Aaret, hos hvem de end tjente, baade ved Hove, paa
Landet og i Købstæderne, »sampt Laqvajer, Kramboddrenge och
Handverksdrenge«, blev oplæst. Votering (Nr. 219). P. Reetz,
O. Powisch, Jens Juel og Klingenberg paatog sig at gennemgaa
Forslaget3).
10. Nov. nyt Møde, hvor der »blef lest en Project paa en
ny Contributionsforordning om Consumptionens Optagelse i alle
Kiøbstederne, och Tienestefolk at gifve en vis Penge om Aaret
i Skat, hvorved Matriculen skulle forringes til 3 Mark en Tønde
Korn til d. 1 Februarii«4). Betænkning (Nr. 220) med Dato
18. Nov., hvori de to Forslag er smæltede sammen.
Ved et Møde 20. Nov. blev der »talt om Tienistefolkenis
Løn, mens der blef intet vist resolveret same Gang«5). For
modentlig har der ogsaa her været Tale om den ovenfor nævnte
Tyendeskat. 22. Nov. udstedtes en Konsumptionsforordning6) i
nøje Overensstemmelse med den sidste Betænkning.
0 P. il Bl. 43.
5) P. ii Bl. 46.

2) S. T. Nr. 889.
3) P. n Bl. 43.
6) Tr.: Forordn. 1670—83, 96—112.

4) P. n Bl. 44.
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Betænkning af S. K. 24. Okt. 1671.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Vi Christian dend fembte.Eftersom vi allernaadigst kommer
i Erfaring, at voris Undersaater saavel i Kiøbstederne som paa Lan
det formedelst dend continuerlig uomgengelig Contribution dagligen
joe mere och mere skal forsvæckis, da, paa det nogen Lindring i
saa Maader for dennem kunde findes och derhoes tillige en fornøden
Magasin til Landets gemene Defension och Nytte anretes, hafver vi
allernaadigst for got anset en lidelig Consumption udi Kiøbstederne
igien at lade oprette och paa efterfølgende Maade i Verk stille,
nemblig at af efterskrefne Vare [etc. som Forordn. 1670—83, 97
Lin. 12 f. n. indtil Lin. 3 f. n. Af et Faar, Bede eller Lamb 4 Sk.].
Mens med ofvenskrefvene Species forblifver Consumptionen i
Kiøbenhafn efter dend derom udgangne Consumptions Forordning
dend 7. Maji 1661, eftersom Vaarene der diurere end anden Steds
her i Riget kand udbringes, mens udi de andre Kiøbsteder skal deraf
gifves udi Consumption, som forskrefvit staar. Af et Nødekrop
[etc. som Forordn. 1670—83, 97—107indtil 1 Pot fransk
Brændevin].
2) Mens som samme Consumption efter underdannigst Ansøgning
allernaadigst blef efterlat, och Vinens Pris dog icke derved forringet,
da hafver vi allernaadigst for got anset samme forige Consumption
igien at lade introducere, saa at det derved, nemblig ved forskrefne
Consumption, indtil paa videre allernaadigst Anordning, som for
skrefvit staar, skal forblifve, dog at Vinens Pris icke vordet forhøiet2). Hvis ellers [etc. som Forordn. 1670—83, 107 -110 Lin. 8
f. n. indtil Contribution kand forlindres]. Hvorefter alle och enhver
sig allerunderdanigst hafver at rette, ladendis det ingenlunde. Datum Kiøbenhafn dend 24. Octobr. anno 1671.
V. F. Guldenlew.
Hansz Graff von Schack.
H. Bielcke.
Henrich Rantzow mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
E. Kragh mp.
Envold Parszberg mp.
P. Griffenfeld.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
Peter Bulcke.
C. Bierman.
Dog har den trykte Udgave S. 105 Linje 16 Taxten 4 Procent, medens
begge Betænkningerne har 1 Procent.
2)—2) Dette Stykke er senere overstreget.
10*
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Votering i S. K. 6. Nov. 1671.
P. n Bl. 43 f.

Gyldenløwe: At denne Contribution blef paalagt, var fornøden,
alleneste at mand blef betenkt paa Maaden.
Feltherren-. Ligesaa, dog at nogen tog det for sig, ochsaa hvad
det kunde løbe, item, at der skede en anden Proportion mellem Per
sonerne, som skulle udgifve det.
Canceller Reetz: Naar der treffis en ret Proportion imellem
dennem, som skal gifve denne Skat, och at (!), naar dette første
Gang blef indsamlet, at der da blef afslagen saa meget i Contributionen och saa fortan hvert Aar.
H. Bielcke: Ligesom Canceller, och at det expresse blef meldet
en hvis (!) Tid, naar Landet kunde forlindris derved, item at hafvis
Moderation med Bondens egen Søn at verre fri.
O. Juel: Erachter dette for got, uden at de, som ingen Løn
faar, ei heller noget bør gifve, dette och at indeholdes til efter
Nytaarsdag, och at ske Forlindring ved første Kvartal.
Hr. H. Wind: Ligesom Canceller, dog at det ei strax blef paa
lagt, førend andet Forlindring tillige sker.
Hr. G. Trolle: At nogen tog det for sig och saa, hvad det
kunde beløbe.
C. Scheel: At der skede en Proportion mellem dem, som dette
skulle gifve, item at Forlindring skede, naar dette skulle udgifvis.
Hr. Giriffenfeld: At fire tog dette for sig, hvad det kunde be
drage.
Hertil sluttede sig Jens Juel, Poul Klingenberg og Conrad
Bierman.
220.

Betænkning af S. K. 18. Nov. 1671.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. May. allernaad. Befaling, dat. Kiøbenhafns Slot
dend 5. Novembr. sidst forleden, indstilles til Eders kongl. May.
allernaad. videre Resolution voris allerunderdanigste i efterfølgende
Project forfattede Betenkende, paa hvad Maade det os tilskickede
Forslag om en Contributions Hielp af Tienniste Folkes Løn kunde
til Lindring i itzige Matriculskat i Verk stilles, oc saafrembt det
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Eders kongl. May. saaledis kand allernaadigst behage, Consumptionsanordningen, som ei endnu er trykt oc publiceret, da tillige med i
en Forordning befattes, oc hafve vi herhos en apart forfatted Designation til Eders kongl. May. allernaad. videre Behag allerunderd. for
fatted paa, hvad Afslag Kiøbstederne ofveralt her i Eders kongl.
Mayts. Rige Danmark kunde formodentlig enhver efter Proportion til
første Februarii førstkommende derimod nyde.
Consumptionsforordning.
Vi Christian dend femte.. , at eftersom vi af sær kongelig
Omhu [etc. som Forordn. 1670—83, 96—97 indtil Af et Faar, Bede
eller Lam 4 Sk.].
Mens med ofvenskrefne Species forblifver Consumptionen i Kiøbenhafn efter dend derom udgangne Consumptionsforordning dend
7. Maj 1661, eftersom Vårene der dyrere end andensteds her i Riget
kand udbringes, mens udi de andre Kiøbsteder skal deraf gifves udi
Consumption, som forskrefvet staar. Af en Nødekrop [etc. som For
ordn. 1670—83, 97—112 Lin. 4 f. n. indtil Assignation levere].
Kiøbstedernis Taxt her udi Riget, hvorefter de nyder dend tredie
Del Afslag efter Proportion imod Consumptionen oc Folkeløns Udgift
til førstkommende 1. Februarii.
Sielland.

Kiøbenhafn oc Christiansbafn, som tilforn hafver gifvet i Grund
skat 5 pro Cento, nu 3 pro Cento.
Roskilde 800 Rdr. Kiøge 900 Rdr. Nestved 1050 Rdr. Sla
gelse 1050 Rdr. Kallundborg 300 Rdr. Slangerup 275 Rdr. Holbek 500 Rdr. Helsingøer 1700 Rdr. Skielskiør 300 Rdr. Vording
borg 350 Rdr. Nyekiøbing 225 Rdr. Ringsted 250 Rdr. Prestøe
100 Rdr. Store Hedinge 275 Rdr. Sorø 100 Rdr. Hillerød 150 Rdr.
Stege paa Møen 250 Rdr.
Jylland.
Ribe 1350 Rdr. Aalborg 2750 Rdr. Viborg 1650 Rdr. Kol
ding 975 Rdr. Horsens 950 Rdr. Varde 500 Rdr. Vedel 500 Rdr.
Ebeltoft 500 Rdr. Tysted 475 Rdr. Skafven 150 Rdr. Aarhus
1600 Rdr. Randers 1100 Rdr. Hobro 300 Rdr. Ringkiøbing
525 Rdr. Mariager 200 Rdr. Nyekiøbing 300 Rdr. Sæbye 350 Rdr.
Hiørring 400 Rdr. Grindaa 375 Rdr. Lemvig 325 Rdr. Holste
bro 400 Rdr. Skifve 300 Rdr. Skanderborg 80 Rdr.
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Fyen.
Ottense 2150 Rdr.
Assens 500 Rdr. Medelfard 500 Rdr.
Kierteminde 400 Rdr. Svenborg 600 Rdr. Faaborg 350 Rdr. Bo
gense 175 Rdr. Rudkiøbing 200 Rdr.

Lolland oc Falster.
Nysted 245 Rdr. Saxkiøbing 175 Rdr. Stubbekiøbing 200 Rdr.
Nykiøbing 500 Rdr. Marieboe 450 Rdr.
Eders kongl. Mayts. allerunderd. och tropligtigste Tiennere.
V. F. Guldenlew. Hansz Graff von Schack. P. Reetz. H. Bielcke.
Otto Powisch mp.
E. Kragh mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
P. Griffenfeld.
Jens Juell.
P. v. Klingenberg.
C. Biermann.
Raadstuen dend 18. Novemb. anno 1671.

28. Okt. Møde, sammenkaldt ved Kongebrev1) af 29. Marts,
stilet til S. K., hvorved Kongen havde befalet S. K. at udtale
sig om, i hvilke Tilfælde og paa hvilken Maade der burde ske
Arrester, eftersom Kongen »tit och ofte bemøies med Supplicationer anl. Arrester ofver en och anden, som uvederheftige
ere, alligevel Domb icke gangen er och ickun pur Obligation
forevises«. — Ved Mødet var Ulr. Fr. Gyldenløve, Hans Schack,
Peter Reetz, Henrik Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel, Erik Krag,
Enevold Parsberg, Christen Skeel, Poul Klingenberg og Conrad
Bierman tilstede. Kongebrevet oplæstes, og man vedtog, at
»Arrester ere fornøden og i alle Land brugelige, mens eftersom
det er en vitløftig Materie, var det best, at dend Høiesteret
samptlige gaf deris Betenkende herom, og at enhver efter Ma
teriens Vigtighed tog sig Tid at opsette paa Papir omstendeligen, hvad herudi best kunde ske«2). 8. Nov. udgik i Overens
stemmelse hermed Kongebrev3) til Peder Lassen, Rasmus Vin
ding og P. Scavenius.
6. Nov. drøftedes ligeledes ifølge Kongebrev4) af 2. Nov.,
stilet til S. K., en Betænkning af Kommercekollegiet om
forskellige Klager, som Stralsund havde indgivet angaaende
Handelsforholdene ved Kontoret i Bergen, og Byens Ønske om
at maatte faa fornyet sine Privilegier der. Kommercekollegiet
*) S. T. Nr. 296.

«) P.n Bl. 43.

’) S. T. Nr. 919.

4) S. T. Nr. 887.
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mente, at Stralsunds Privilegier burde indskrænkes, og at dens
Indbyggere ikke burde have saa stor Frihed som de Danske. —
I S. K. skete der ingen ordentlig Votering, men de fleste mente,
at Kommercekollegiet havde Ret1). 9. Nov. stadfæstedes allige
vel Stralsunds Privilegier2).
8. Nov. Kongebrev3), stilet til de Tilforordnede i S. K.,
hvorved Kongen befalede dette at udtale sig om et Forslag af
Grev Christian Christoffer Holck om Forstærkning af Hæren
(Nr. 221). Sagen blev henlagt og først genoptaget 16. Nov. 1674.

221.

Forslag af Grev Christian Christoffer Holck.
20. Okt. 1671.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 912. Kopi i Reskripter til S. K.

Allerunderdanigste Memorial, Militiens Forsterkning angaaendis.
1. Eftersom disse Tiders Conjuncturer och paa en och anden
Stats Armatur Anleding gifver Eders kongl. May. sig ochsaa udi
Postur at sette, hvorved at hos andre Potentater udi Consideration
at komme och Lande och Riger i Sickerhed sat, maa enhver ret
sindig Patriot sin egen Frelse och Sickerhed betenke, Eders kongl.
May. under Arme at gribbe, med hvis Hielp af yderste Formue til
Veie bringe, och som mageligst och minste Bekostning det paa efter skrefne Maade synis at kunde vere.
2. Da holdis af hver Hofvitgord liden och stor en monderd
Rytter, som altid udi Fred och Feidetid skal vere parat, naar paakræfvis, paa Mynsterplads at erskiene.
3. Er dog enhver Proprietarius fri at underholde efter sin
Maglighed, enten hos sig' sielfver udi Tieniste, ellers ochsaa 1 Gord
at gifve 8 Tønder Skyld, och kortis af 8 Tønder Skyld udi enhvers
Jordbog, hvoraf icke Skat eller Contribution tagis, mens derfor fri
til saame Rytters Underholdning.
4. De, som underskædlige Gaarde hafver, at maa derfor holde,
hvo dem lyster, dog slicht udi Provintsrullerne antegnis, hvor enhver
er beligendis, paa hvad Sted Rytteren underholdis, paa ded ingen
udeblifver med sin Udrystning.
5. Naar nu det sig kunde hænde, at Rostienisten fuld skulde
udrædis, kortis obenbemelte Rytterhold derudi, hvorfor nu Landed
9 P. n Bl. 44.

2) N. R. Nr. 184.

’) S. T. Nr. 912.
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forskaanis til vidre Hans kongl. May. videre naadigste Anordning,
och dette saa lidelig paabydes och anordnis.
6. Stande ochsaa Hosbonde fri saame Knecht at afskaffe, doch
ved Munstring ded at angifve, om hånd sig gienstridig med Hosbonden skulle forholde, och en anden døtig (!) igien at skaffe.
7. Och som alting til det Gemenes Beste er anseed, tviller
icke paa, jo Præsterne sig godvillig laader finde och til en Andel
Rytteris Underholdning, paa den Maade Sognerytterne underholdis,
eftersom man dem for at udryste vil forskone, instilier, som efter
enhverfs] Kald och Indkompst af Biskerne (!) eller Profsterne tillige
med Eders kongl. Mayts. Tilforornede udi hver Stift Ligning efter
billigste træffis och Ruller paa forfattis.
8. Hertil kand af Regementerne indfodris di gevorbene Ryttere,
som hos Bonden er indlagd, och hånd igien sielf at ryste eller skaffe,
som hånd best kand udstaa.
9. Eierne gifver hertil Standkvarter, hver udi sit Provints,
hvor obenbemelte Rytter indleggis, som af Geistlighed underholdis;
Kiøbenhafn, Naskof, och hvor Garnison befindis, forskaanis.
10. Naar nu Hans kongl. May. ville beordre disse Folk at
marchere, gifvis siden med en Maaned Gage, siden som andre tracteris, saalenge di tilbage udi forige Kvarter beordris och efter forige
Reglemend underholdis.
11. Til Undersotternis naagenledis Ergetzlighed kunde Eders
kongl. May. Øxeskatten formilde och paa 10 Daler udi Taxten ansette,
eftersom dog nu skal befindis, man det Nød saa got kand skaffe nu
derfor som tilforn; foruden tilmed kand det altid ersettis udi Trang
och Nødstid, eftersom Landet temlig med Kvæg er velsigned.
12. Ersees dog daglig, Eders kongl.;. May. til Lansens Sickerhed af egne Alidler angribber; kand derfor icke troe eller formode,
naagen retsindig Patriot, som Tid och Plicht beobachter, sig dette
laader misfalde, mindre at tadle kand, som mig Ed och Plicht til
Kiende at gifve tvinger.
13. Erbyder mig vitleuftigere at svare til hver Post, naar anbefalis; dette alleniste er mit simpel Forschlag, Hans kongl. May.
udi allerunderdanigste Skyldighed at forbringe, ei mig uvidendis, at
første Paafund och Arbeid er det grofveste, som dog ved skarfsindige
Hierne och Pen udi bedre Skik kand komme och udi Brug bringis;
min erlige och velmende Anbringen udi al Underdanighed formoder
jeg af Eders kongl. May. min allernaadigste Arfveherre och Konge
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udi Naade hvorder (!) optaged, vidre efter Befaling til Eders kongl.
Mayts. høiste Respect och Lansens bedre Sickerhed, som jeg udi
forige Rupturer hafver opserverit och betrachted, skal tilkiendegifvis
af Eders kongl. Mayts., min allernaadigste Herre och Arfvekongis,
allerunderdanigste troplichtigste Tiener
Christian Christopher Gref Holch.
Haffnia d. 20. Octbr. anno 1671.

13.—20. Nov. 13. Nov. Møde, sammenkaldt ved Konge
brev1) af 3. Juli, stilet til S. K., hvorved Kongen befalede dette
at afgive Betænkning om et Forslag af Generalfiskalen Christen
Pedersen samt om en Erklæring af Erik Krag og Peder Scavenius angaaende dette Forslag og en Koncept til Instrux for
Christen Pedersen.
Tilstede ved Mødet var Hans Schack, Peter Reetz, Henrik
og Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel, Erik Krag, Christen
Skeel, Peter Griffenfeld, Jens Juel, Poul Klingenberg og Enevold
Parsberg2). Votering (Nr. 222).
20. Nov. nyt Møde, hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, Fr.
Ahlefeld, Otto Powisch, Holger Vind, Erik Krag, Peter Griffen
feld, Jens Juel og Poul Klingenberg var tilstede; senere kom
Corfitz Trolle og Conrad Bierman. — Man gennemgik paany
det sidst behandlede Forslag fra Generalfiskalen. Af dette var
de første 7 Poster behandlede 13. Nov. Om 8de og 9de Post
kom man ikke til nogen endelig Beslutning. — Endvidere var
alle enige om, at hvad 3die og 4de Post angik, da skulde der
derom udfærdiges Kongebreve i Kancelliet. Hele Resten af For
slaget samt Instruxen skulde bero, indtil alle S. K.’s Assessorer
havde gennemset og ventileret Fiskalretten, »hvilken Ret siden
General Fiscalen i Stedet for hans Instruction kunde noksom
tiene oc vere suffisant«3).

222.

Votering i S. K. 13. Nov. 1671.
P. n Bl. 45.

Den første Post. Om utrøkt Papier udi Fiscalsager at afskaffis.
Feltherren: Den, Sagen taber, betale trykt Papier, och derfor
utrykt ei bevilges.
O S. T. Nr. 536.

2) P. n Bl. 44—45.

3) P. n Bl. 46.
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Cantzeler och alle de andre sluttede, at de Sager, som Generalfiscalen vinder, derfor sker ham Restitution for det trygte Papier af
den, som taber, mens hvis Generalfiscalen taber, da indlefvere Papieret til Albert Heintz och lade der paaskrifve och hannem der
sin udlagde Penge for det trygte Papier refunderis; ligesaa skal for
holdis udi de Sager, som Kongen efterlader och lader falde.
Endelig blef sluttet, at hånd skulde tage Papier paa Regenskab
och ved Aarets Udgang giøre Regenskab hos Papierforvalteren baade
for Pengene for Papieret saavel som for Papiret i de Sager, hånd
taber.
2. Alle Skrifvere och Dommere at skrifve i Fiscalssager uden
Betaling.
Feltherren: Dommer- och Skrifverpenge, at ei nyde Betaling.
Cantzeler: I Kongens Sager ei at gifves Dom- eller Skrifver
penge til dem, Kongen gifver Løn.
Hertil sluttede sig de øvrige.
D. 3die Post. Om Reisers Bekostning, som Generalfiscal begierer, at vere ofveralt defrayerit baade med Forløn och Fortering
for sig och sine Betiente, hvorpaa Erich Kragh och P. Scavenius
hafde resolverit, at eftersom Godset er udlagt fra Lenene, da hannem
derimod aarligen af hvis Bøder, som falde kand, for saadan Omkost
ning och Fortering at forundis 300 Rixdlr., hvilken Mening de meste
biefaldt, nemmelig, at hannem for Forløn alene skulde gifves de
300 Rixdlr.
D. 4de Post. Generalfiscalen och hans Betiente at vere frie
for Post och Brefløn.
Blef sluttet i denne Post, at han nem af forskrefne uvis och
Confiscations Penge skulde gifves endnu 100 Rixdr., saa hånd for
Føringskab och Postbrefpenge i alt deraf skulde nyde 400 Rdr.
D. 5te Post. Generalfiscalens Fuldmegtig at vere frie for Skat
och Contribution och alle borgerlig Besvering och Paaleg, som ickun
skal vere en i hver Stift, saa lenge de ingen borgerlig Nering bruger,
Told och Accise undtagen.
Derpaa blef sluttet: Byefogder och Ridefogder, som Hans May.
høilofligst Ihuekommelse dertil paa Landet och i Kiøbstederne har
saadant anbefalet, om Generalfiscalen dennem der med de Betiente
mener, forskaanes for personel Paaleg och derimod betiene Kongens
Sager.
D. 6te Post: Landstingshørere saavel som alle Skrifvere at ind-
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føre Generalfiscalens Nafn i alle Domme och Documenter eller och
hans Fuldmegtiges.
Blef sluttet, at eftersom Generalfiscalen ingen Fuldmegtig be
vilges, da den Byefoget eller Ridefoget, som tilstede er, hans Nafn
i Protocollen at indføris, eller och, om de noget har paa General
fiscalens Vegne at tale, da och i Dommen indføris, som ei kand
forbiegaaes.
D. 7de Post: Hvilke Domme, som af den høieste Ret afsiges
eller afsagt ere och ei efterlefvis, da Generalfiscalen derpaa at tale
frit fore staar, och som kongl. Dommes och Befalingers Ofversiddere
dennem exeqvere, och derfor Generalfiscalen nyde billig Betaling.
27. Nov.—11. Dec. 27. Nov. Møde, sammenkaldt ved
Kongebrev1) af 18. April, stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til at udtale sig om en Memorial fra Biskoppen i Sjæl
lands Stift og Sognepræsterne i København m. fl. om den hel
digste Maade at ordne Kirkernes Direktion og Inspektion paa.
Votering (Nr. 223). — Nyt Møde 11. Dec. Votering (Nr. 224).
Betænkning (Nr. 225). I Overensstemmelse dermed udstedtes
Forordning2) 23. Aug. 1672, svarende til Betænkningens 1ste, 6te
og 10de Punkt, Missiver3) til Stiftsbefalingsmændene og Super
intendenterne, svarende til 13de Punkt, og til Overjægermester
Hahn, svarende til 16de Punkt, begge 23. Aug.
223.

Votering i S. K. 27. Nov. 1671.
P. li Bl. 46.

1. At Bispen och Provsterne motte verre Kirkernis Forsvar.
Feltherren: At Amptmanden efter hans Instrux blef tillige med
Bispen Kirkens Forsvar.
Canceller: Ser icke nogen Nøtte, at Forandring sker, fra Ampt
manden til Bispen at verre Forsvar.
Hertil sluttede sig H. Bjelke, Griffenfeld, J. Juel, Klingenberg
og Scavenius (tilf.: »och at Stichtskrifverne blef casserit«).
Hr. J. Bielche: At det var stor Skaar i Recessen at forandre
Personerne, men at det blef ved det forrige, och om nogen Forseelse
sker, da at tiltales af Generalfiscalen.
o S. T. Nr. 379.
2) Tr.: Forordn. 1670—83, 157—58.
3) S. T. 1672
Nr. 532—33, den sidste tr.: Rothe, Ghr. V’s Reskripter, 164—65.
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Otte Pouisch: Siunes, at Amptmendene efter deris Instrux med
Bispen kunde forrette dette, och Kirkerne nok i deres Forsvar
at hafve.
Hr. Holger Wind: Stichtsamptmendenis Instrux och Bestaling
linder, at hånd med Provster skal hafve Inspection, och det at
verre nok.
Hr. Erich Kragh-. At Stichtsamptmendene med Bispen efter
Recessen beholt Inspection, hvilket var Kirkerne til mindst Udgift.
Hr. Chr. Scheel: At det blef efter Recessen.
Den 2den Post. Om Studiosis at forordne til Kirkeskrifverne.
Denne Post falder af det forrige, och formenes, at de andre giør
ligesaa, hvorfor Canceller tog dette til sig at tegne paa dette Fun
dament sin Mening hos hver Post.
224.

Votering i S. K. 11. Dec. 1671.
P. n Bl. 47.

3. Post. Om Stigtskrifvernis Foro, nemlig at staa under Landemodits Ret, 4. Om Kirkeverger at forordnis, 5. Tienderne at bort
festis til dend mestbiudende. Herved forblifver efter Recessen.
6. Om Kirkernis Korntaxt.
Schack, Reetz, H. Bjelke, Powisch, E. Krag, C. Skeel., J. Juel,
C. Lerche, Klingenberg og Scavenius [voterede], at en vis Taxt
skulle settis efter Stedernis og Tidernis Beleilighed, og det af Stigtsambtmanden, Bispen og Provsterne.
7. Om Kirkernis Tilstand. Siunis got, at der ved visse for
ordnede Commissarier blef inquirerit om deris Tilstand, og de da at
straffis, som befindis dennem at hafve besnellet.
8. Om Kirkernis Behold. Dermed forholdis efter Recessen.
9. Jura Patronatus. Dermed forholdis efter Recessen.
10. Capitels Kirker og de Kiøbsteders Kirker, som hafver staat
under Ambtmands og Stigtskrifvernis Inspection, at staa under Super
intendenters og Provsternis Inspection.
11. 12 Post. Om deris Straf, som findis nachlessige, deris In
spection med Kirkerne.
13. 14. Om Brandstød. De Kirker, hvortil ere Jura Patronatus,
niuder icke Brandstød af andre Kirker, ei heller udgifver.
15. 16. 17. At enhver Kirkes Sognefolk motte til deris Kirkis
Reparation age Materialier og andet mere, som dertil kunde behøfvis,
uden Betaling.
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Betænkning af S. K. [11.] Dec. 1671.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge och Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdannighed Eders ko. Mayts. allernaadigste Befalling, da indstillis i aid Underdannighed til videre Eders ko. Mats, allernaadigste Resolution
efterfølgende voris hoes nogle Forslags Pungter om Kierkernis In
spection oc Direction her i Eders ko. Mats. Rige Danmark teigned
allerunderdannigste Betenkende.

Allerunderdannigste Betenkende.

Forslags Punkter.

1. Vi befinde allerunderdanigst,
at ved Landsloven allerede erre
forordnede visse Kierkernis For
svar, oc at Kierkerne ofveralt
erre forfaldne i dend slette Til
stand, de nu findis, formedelst de
derom velgrundede Love oc An
ordninger ei ere blefven observerit; ded end ydermere allernaadigst hafver behagit Eders ko.
Ma. dend sær kongelig Forsorg
for bemel te Kierker at hafve, at
Eders ko. Mats. Stifts Befallingsmænd udi dend dennem gifne Be
stalling oc Instrux i Særdelished
anbefallis, at de tillige med Super
intendenterne oc Provsterne i hver
Stift skal hafve saadan tilbørlig
Indseende, at med Kierkernis Ind
komst forsynligen omgaais, Kier
kerne forsvarligen vedligeholdis,
oc at alting dermed tilgaar efter
dend Anordning, Eders ko. Ma.
allerede giort hafver eller her
efter derom giøren dis vorder, da
synis os allerunderdannigst inted
bedre eller nytteligere om denne

1. At Kierkernis Forsvar oc
Tilsynsmænd motte efter denne
Dag vere Eders ko. Mayts. Super
intendenter hver udi sit Stift och
Provsterne hver udi sit Herred,
som Sognepræsternis oc Kierkevergernis paa hvert Sted Hielp
oc Tienniste kunde bruge, Kier
kerne til Nytte oc Beste.
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Post at kunde forordnis, end alle
rede skeed er.
2 oc 3. Dersom Eders ko. Ma.
finder allernaadigst Behag i voris
allerunderdannigste
Betenkende
ved dend første Post, da hafver
disse dermed deris Rigtighed, och
eftersom Eders ko. Ma. hafver til
Kierkernis merkelig Gaufn afskaffit de for nogle Aar siden
nye beskickede Stiftskrivere (dend
i Siællands Stift undtagen, som
indtil videre af sær kongelig
Naade nyder Bestillingen), saa
oc Kierkecommissarierne, saa spa
rer Kierkerne efter dend i Lands
loven derom giorte Anordning aarligen en temmelig Summa Penge,
ided dend tillader allene Kierkens
Forsvars Skrifvere 1 Rixort oc
inted videre, af hvad Aarsag ded
endoc kand verre, mens dette For
slag tillegger Kierkeskrifverne
(som ere lige ded samme, Stiftsskrifverne tilforn vaar) femb Mark
danske visse Penge aarligen af
hver Kierke, de fattige oc nød
tørftige ei deri undtagende.

2. Oc paa ded alting des føle
ligere kand omgaais med, oc des
bedre Rigtighed kunde hafvis, der
da udi ethvert Stift efter ethverts
Storhed oc Fornødenhed en eller
tu skickelige, vittige oc dertil
duelige Studiosi af Superinten
denten oc Provsterne, tilsammen
udi Landemode forsamblede, motie
an tagis oc forordnis til at vene
Kierkeskrifvere,oc for samme deris
Tienniste af hver Kierke at nyde
en slet Daler, som er lided at
reigne imod dend forige Kierker
nis Udgift til Commissarium oc
Stiftsskrifverne, som beløb sig
4^ Rixdlr., eller imod ded, som
tilforne blef fordred oc i Recessen
er tillat Lib. 1. Cap. 4. Artic. 55.
Hvorimoed de skulle giørre deris
Ed sammesteds, Kierkernis Gafn
oc Beste med yderste Flid i alle
Maader at søge oc fordre, oc der
som de udi samme Tienniste sig
troligen oc flitteligen forholde oc
derom bekomme Episcoporum och
Præpositorum gode Vidnisbyrd, da
de for andre til Præstekald at
motte befordris, naar de dertil
dygtige befindis.
3. At samme Kirkeskrifvere,
som skulle hafve god Forstand i
Lands Lov oc Ræt, motte staa
under Bispernis oc Landemodets
Direction oc for dennem at svare
oc giørre Rigtighed, naar paaæskis. De skulle oc med Prov-
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sterne oc Sognepræsterne aarligen
underskrifve alle Kierkernis Re
genskaber, item hafve Tilsyn med
Kierkernis Reparation oc Bøgning,
med Materialiernis Indkiøb oc
Handverksfolkenis
Fortingning,
hvorom de Contracterne tillige
med Provsterne, Sognepræsterne
oc Kierkevergerne skulle oprette
oc underskrifve, disligeste oc med
Lov oc Ræt at forsvare oc indfordre Kierkernis Indkomster och
Rettigheder, saa ofte ded fornøden
giøris, hvortil des forderligere med
nødvendige Reiser at fortkomme
for best æragtis, at samme Kierkeskrifver sielf holder en Hest, oc
til dends Underholdning hannem
særdelis af hver Kierke en Mark
danske forundis, paa ded Kierke
vergerne ei skal besvergis hannem
fra et Sted til et anded at føre,
oc at hand ei formedelst deris
Vrangvillighed eller Forsømmelig
hed paa sine hastige Reiser skal
opholdis oc sinkis, hvorimoed hand
ingen Omkostning hafver Kier
kerne til Regenskab at føre, mens
hvis til Processens billige Bekost
ning sambt til ded stemplede Pa
pir maa udgifvis, ded af Kier
kerne at gotgiøris, saafremt ded
ei de Interresserede eller Tiltalede
tilkommer at betale.
4. At Kierkevergerne paa Lan
4. Herom er ved Landsloven
udi Christiani Qvarti Recessis ded motte settis af Provsterne oc
Lib. 2 Cap. 4 Art. 14 giort goed Sognepræsterne med Kierkeskrifverens Vidskab oc i Kiøbstederne
oc hel omstendelig Anordning.
af Borgemestere oc Raad med
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5. Herom byder Landslougen
i forbemelte Recessis samme Bogs
oc Capitels 48. Art. alt ded, Kier
ker kand komme til Nytte, nem
melig, at Tienden, naar dend ledig
vorder, skal festis til dend, mest
vil gifve, oc da opsettis, om dend
ded kand taale.

Provstens oc Sognepræstens Sambtycke, oc skulle saadanne dertil
settis, som høilofligste Ihukom
melse Kong Christian dend fierdis
Reces ommelder, hvorom oc saavel som om anden Kierkernis Leilighed oc Tilstand Superintenden
terne i deris Visitation flitteligen
hafver at inqvirere. Dersom flere
Lodseiere erre paa Landed, da
skulle de Bønder til Kierkeverger
forordnis, som erre mest veder
heftige uden at anse, hvo deris
Hosbonder erre, och ere der i et
Sogn flere vederheftige, da, naar
en Hosbonds Tienner hafver vered
Kierkeverge udi trei Aar, da han
nem at forløfvis, oc en anden
enten samme eller anden Hosbondes Tiennere, som er veder
heftig, i hans Sted at settis, och
maa de, som til Kierkeverger saaledis forordnis, icke veigre Kier
kerne saadan Tienniste under Straf
som ulydige.
5. Dersom Superintendenterne
med Præpositis befinde nogen Kirkis Tiende at verre tilforn af no
gen bortfest for altfor ringe Af
gift, oc andre findis, som mere
deraf Kirkerne til Beste ville gifve,
hvorom flittig skulle inquireris,
da dennem at maa hafve Magt
samme Tiende at bortfeste til
dend, som deraf mest til Afgift
oc Festning vil gifve, Kirkerne
allene til Beste, alle forige Benaadinger eller af andre tilforne
udgifne Feste brefve herudinden

1671.

6. Uanset Landsloven i forbenæfnte Recessis, Bogs och Capitels 11., 12. oc 13. Art. udførligen setter Landekiøbet til
Fundament af Capittelskiøbet, oc
i dend 13. Art. særdelis siger,
at Kierkernis Vare saaledis skal
taxeris, at baade Kirkernis Beste
rammis, saa oc at Vårene ei saa
dyre settis, at de hos Kierkevergerne blifve beliggende, dennem oc Kierkerne til Skade, icke
des mindre, efterdi Erfarenhed
gifver, at samme Taxt, som ellers
kaldis Capittelskiøb, fast altid er
høiere end Landekiøbed, saa synis
os allerunderdannigst tienligt at
verre, at de, som Eders ko. Ma.
(efter hvis i voris allerunderdannigste Betenkendis første Post er
melded) hafver allernaadigst for-
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uansete i alle Maader; dog at de,
som nylig nogen ansenlig Test
ning udgifved hafver til Kierken,
de samme Festning igien at be
komme, saavit bevises at verre
kommen Kirken til Nytte, och at
til dend Ende Kirkeskrifverne oc
Kirkevergerne en Gang hver Aar
lader de Tiender til Tinge op
byde, enten sidst in Mayo eller
først in Junio, hvilke Aar efter
anden bortleiis oc ei for tilbørlig
Afgift saa snart kand bortfestis,
saa at de Tiender forundis de
mestbydende, Kirken til største
Nytte, indtil samme Tiende for
høieste Afgift, muligt kand verre,
vorder bortfestede.
6. At Kierkernis Korn oc an
den Landgielde i Steden for Capit
telskiøb, som tilforn sat er oc
nu ei paa dend Maade sættis
kand, motte sættis och taxeris af
Stiftsbefalningsmanden, Biskopen
oc Provsterne paa ded første
Provstemoede, som hvert Aar hol
dis, oc ded efter got ydeferdigt
Korns samt andre deslige gode
Varers Landekiøb, efter ithver
Steds særdelis Leilighed oc efter
Recessens Formelding Lib. 1, C.4,
Art. 11, 12, 13, och paa ded, at
saadant ei for lenge efter PhilL
Jacobi Dag skulle opsettis oc
Kierkernis Regenskaber derefter
opholdis her i Siælland, at da ded
første Provstemoede i Aaret, som
hidindtil i Roskild er holden
efter Dominicam 1. Trinitatis, herIl
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ordnit til at hafve Inspection med
Kierkerne, fik Eders ko. Mats,
allernaadigste særdelis Befaling,
at de herefter skulle saaledis sette
Kiøbed paa Kierkernis Korn, at
ded hverken vaar høiere eller
laufvere end Landekiøbet, oc paa
ded eigentlig vidis kunde, hvad
for Landekiøb regnis skulle, at
de da til Fundament af samme
Taxt oc til dend at verificere tog
Ambtmændenis oc Provsternis i et
hvert Stift deris skriftlig Informa
tion, Attest och Erklæring derom.
7. Vi æragte allerunderdannigst meged gaufnligt oc til Kier
kernis Velstand høit fornøden, at
Eders ko. Ma. i ethvert Stift ville
lade inqvirere oc sig allerunderdannigst Relation giørre om Kier
kernis itzige Tilstand, oc hvorledis med dets Administration
hidindtil er blefven omgaaet, i
Særdelished, at de, som kunde
befindis Kierkerne dermed nogen
Skade at hafve tilføiet, eller oc,
om nogen Stiftskrifver sig uden
Eders ko. Mats, allernaadigste Be
villing oc Bestalling nogit til sin
Nytte hafde oppebaarit af benæfnte Kierkers Indkomst, de da
derfore motte stande til Rette
efter Landsloven.

efter motte holdis sammesteds
dend neste Onsdag efter Domini
cam Misericordias Domini.

7. At bemelte Kierkeskrifvere
med Provsternis, Sognepræsternis
oc Kierkevergernis Hielp nu strax
motte forferdige en rigtig oc fuld
kommen Opskrift om alle Kier
kernis itzige Tilstand, om deris
Beholding eller Gieid, om deris
Bøgning eller Brøstfeldighed, som
ved lovlig Syen skal bevisis udi
et Tingsvidne paa alle Kierkerne
i hvert Herred oc af de udnæfnede Mend til Tinge skulle afsigis uden Kierkernis Bekostning.
Item derudi at specificere, hvad
en Kierke til en anden befiudis
at hafve contribuerit eller udlaant,
disligeste hos enhver Kierke extractsvis af de forige Aars Re
genskaber oc Kierkebøgerne at
uddrage oc opteigne, om der be
findis Kierkerne under forige Ad
ministrationer at vere vederfarit,
hvis Ræt er efter Recessen oc
forige kongelige Anordninger, eller
om dennem nogen Forkort och
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8. Herom er saa vel oc med
s aa tydelige Omstendigheder for
syned i merbemelte Recessis, Bogs
oc Capitels 81., 82. oc 84. Art.,
som efter voris allerunderdannigste Tycke i nogen Maade fornøden
oc muligt er.
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Uræt æragtis at verre sked
samme Opskrift at motte af hver
Kierkeskrifvere udi tvende ens
lydende Bøger forfattis, oc dend
ene i Eders ko. Mats, danske Cancellie eller Skatkammer, den an
den udi Stiftskisten med forderligste at indleveris. af hannem
samt Provsterne oc Sognepræsterne
underskrefne oc forseiglede. Hvor
oc ingen nøiagtig oc fuldkommen
Kirkestoel findis, at der da en
nye af dennem forferdigis, numerered, igiennemdraged oc af Su
perintendenten forseiglet, och hvis
befindis, at de, som forige Direction ofver Kierkerne haft hafver,
som Commissarii, Stiftskrifvere
eller andre, som saadan Direction
tilforn hafver verit anbetroed, de
hafve med Uret eller Forsømmelse
tilføied Kirkerne nogen anselig
Skade, de da ved Rætten motte
søgis oc efter lovlig Proces oc
Bevisning svare Kierkerne tilbørligen oc stande til Rette for dend
Skade, som Kierkerne derved kand
hafve lidt, saa oc derfore at undgielde, som vedbør.
8. Kierkernis Beholding skulle
Provsterne med Sognepræsterne oc
Kierkeskrifveren paa Rente hos
visse Folk oc imod nøiagtig For
sikring udsætte. Men hvis Sum
men af samme Beholdning beløber
sig ofver 200 Sietdaler, da deud
ei at udsettis uden Superinten
dentens foregaaende Videnskab oc
Samtycke, dog ei hos Superinten11*
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9. Landsloven i tilforn alleguerede Bogs oc Capittels 2., 7., 8.,
20. og 70.'Art. tilholder alle, som
Jura Patronatus hafve, saafremt
de ellers saadan Høiheder oc Benaadinger frembdelis ville beholde,
item de, som til nogen Kirketiende
pro Officio, ved Fundats eller Stift
ning ere berettigede, at holde
deris Kirker vedlige, oc befaler
haade Bispen oc Herridsprovsten,
enhver i sit Stift, at hafve Ind
seende med, at sligt sker. Belangende, at i denne Post talis
om de, som Kierketiender kiøbt
hafver, saa vide vi aldelis ingen
uden de, som tilligemed hafve Jus
Patronatus, hvorom Landslovens
Anordning er udførlig, som før
er meldet. Hvad angaar de, som
hverken under Tittul af Jure Pa
tronatus, ei heller enten ved Fun
dats, Stiftning eller Kiøb til Kirke
tiender berettigede ere, mens hafve
forhverfvit sig sær kongelig Be
villing sielf at holde och bruge
alt ded, som kand vere tilofvers
af Kierkens Indkomst, naar de
ickun Kierkerne vedligeholde, der-

denterne eller Provsterne sielf,
men hos andre vederheftige med
tilbørlig Caution oc Forsikring,
saafrembt ei andre vedtørfvende
Kierker saadanne Penge behøfver
at laane til deris nødvendige
Reparation, som da med Bi
skopens oc Landemodets Sambtycke kand ske.
9. At de, som hafver Jus Pa
tronatus til Kierkerne eller med
Kierkeprovstier ere forlænede eller
oc særdelis ere benaadede at maa
dispensere (!) ofver Kierkernis
Indkomst, eller oc som Kierkernis
Tiender sig hafver tilforhandlet,
de motte oc vere forpligtede der
med forsvarligen at omgaais oc
Kirkerne tilbørligen vedlige at
holde, hvormed oc Bisperne oc
Provsterne motte hafve god Til
syen oc for Eders ko. Ma. at angifve, om deris Brøst herudi bcfindis, oc om de efter foregaaende
Paamindelser findis herudi efter
ladne, at de da dermed deris Jus
Directionis, Kierkeprovstier eller
bemelte Benaading eller Kiøb
motte hafve forbrut, særdelis at
Provsterne med Sognepræsterne
oc Kirkeskrifverne aarligen motte
se oc underskrifve samme Kirkes
Regenskaber, med hvilkes Ind
komstis Dispensation (!) nogle sær
erre benaadede eller Kirketien
derne kiøbt hafver, som forbemelt
er, saa at de derom kunde giøre
tilbørlig Relation til Biskopen
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med forblifver ded ved derpaa
allernaadigst udgifne Benaadinger,
saa lenge ded Eders ko. Ma. be
hager dennem at continuere.
10. Udi denne Post begieris
først, at Capittels- oc Kiøbstedkirker, som tilforn hafver staaed
under bestalte Lensmends oc Stiftskrifveris Direction, dog nu af
Eders ko. Ma. ved Instrux oc Be
stalling er committerit til Stiftsbefallingsmandens, Superintenden
tens oc Provstens i hver Stift
deris Inspection, motte staa al
iéné under Superintendenternis oc
Provsternis baade Direction oc
Inspection, oc at Kirkeskrifverne,
som foreslagis i Steded for de
afskaffede Stiftskrifvere, motte
nyde deris aarlige Løn lige saa
vel af disse Kierker som af an
dre, hvorom vi i allerstørste Underdannighed referere os til voris
allerunderdannigste
Betenkende
angaaende Kirkernis Forsvar om
dend første Post oc til dend an
den oc tredie om dend aarlige Løn,
som Forslaugit melder om at
skulle gifvis Kierkeskrifvero. Dernest, at Borgemestere och Raad
i de andre Kiøbsteder, som hid
indtil hafver vaaret efterladne med
Kierkeregenskaberne aarligen at
clarere i rette Tide, motte vorde
alvorligen af Eders ko. Ma. anbefallit ded saavel som dend den
nem vedkommende Rigtighed for
skolens Regenskaber herefter at
giøre. Hvorom voris allerunder-
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eller Landemodet, naar paaæskis
eller fornøden æragtis.

10. At iligemaader Capitlernis
Kirker saavel som de Kiøbsteders
Kirker, som tilforne hafver staaed
under Lænsmændenis eller forige
Stiftskrifveris Direction oc Ind
seende, herefter motte staa under
Superintendenternis oc Provsternis
Inspection oc Direction, oc bemelte
Kirkeskrifvere samme Kirkers Re
genskaber at underskrifve och
om deris Tilstand skriftlig Under
retning til Bisperne at lefvere,
saa oc af dennem at nyde dend
bemelte aarlige Løn ligesom af
andre Kierker, oc hvor Borge
mestere oc Raad i de andre Kiøb
steder hidindtil hafver veret efter
ladne med Kierkeregenskaberne
aarligen i rette Tide at clarere,
dennem ville Eders ko. Ma. her
med alvorligen oc allernaadigst
hafve anbefalede samme Kierkers
saavel som Skolernis Regenskaber,
saavit dennem vedkommer, aar
ligen efter Recessen uden Ophold
at clarere och til Endelighed bringe
med Provstens oc Sognepræstens
Approbation.

166

1671.

danigste Betenkende er, Billig
heden sielf gemæs at verre, at
til at forekomme aid dend Uskiel,
som baade Kierker oc Skoler vederfaris kunde, de Vedkommende blef
til holt icke allene aarligen efter
Landslougen Regenskab at giøre,
mens endoc svare, saavit Loug
oc Ræt er, til hvis hidindtil kunde
befindis ei af dennem i saa Maader
at verre efterkommit.
11. oc 12. Poster. Saasom disse
tvende Poster dependerer af dend
første oc anden Punkt i Forslaget,
saa refererer vi os i dybeste Underdannighed til voris allerunderdannigste Betenkende, som ved
samme Poster antegnet er.

11. Hvis Provsterne eller Sog
nepræsterne imod Forhaabning
skulle befindis udi Regenskaberne
noged at giøre eller tillade, som
ubilligt eller Kierkerne til Skade
kunde æragtis, da dennem derfore
med Mult til fattige Præsteenker
at straffis efter Stiftsbefallingsmandens, Superintendentens oc di
andre Provsters Sigelse i Landemoded, men Kierkeskrifveren, om
hans Brøst i saadan Maade be
findis, af Bestillingen at afsettis.
Och skulle alle Provsterne vere
forpligtede til alle Landemoderne
at med sig tage de Kirkers Bøger,
om hvilke nogen Tvistighed, Ir
ring eller Klagemaal forefalder,
som hver enten sielf hafver at
angifve, eller af andre for hannem
andragis, med hvis Documenter
til den Sags Oplysning behøfvis.
Oc skulle Kierkeskrifveren sig
der tillige indstille, paa ded strax,
naar fornødent æragtis, af Stiftsbefallingsmanden, Biskopen oc
Provsterne der forsamlede kand
erfaris, om med alting er ræt
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13. It Stifts Kirker hører Eders
ko. Ma. ei mindre til end it an
ded, oc ded ene Stift er bekient
at verre bedre i Kirke-Indkomst
end ded and ed, hvorfore os icke
ugaufnligt skulle synis, at Eders
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omgaaed eller icke; dersom oc
Provsterne ved Sygdomb eller an
den Forfald, som Biskopen for
lovlig ærkiender, forhindris, at de
ei sielf til Landemoded kunde
komme, da dennem en anden vit
tig oc udi deslige Sager kyndig
Præst af samme Herred i sin
Stæd at fuldmegtige til ded, som
forskrefvit staar, at forrette. Ellers
skulle samme Kirkeregenskaber oc
tilhørige Documenter udi Præ
sternis Giemme vel forvaris, och
Kierkeskrifveren rigtig Gienpart
af Regenskaberne at bevare.
12. At Eders ko. Ma. ocsaa
allernaadigst ville befale, at alle
Herrids- eller Birkefougder paa
Landed samt Landsdommerne oc
Borgemestere och Raad med Byefougderne udi Kiøbstederne skulle
assistere bemelte Kirkernis For
svar oc Betiente udi alt, hvis bil
ligt oc ræt er, Kirkerne til Beste,
oc ved Retten at vere dennem
uden Ophold oc Vitløftighed oc
udi beste oc føleligste Maader
beforderlige, udi hvis de paa Kir
kernis Veigne efter Ordinantzen.
Recesserne eller kongelige An
ordninger hafver ved Retten at
søge.
13. At ingen Brandstød motte
paabydis af Kirkerne til nogen
at udgifvis uden i ded Stift alene,
hvor Skaden er sket, oc at Kir
kerne fra andre Paalæg til frem
mede Folk eller til andre Kirker
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ko. Ma. sig allerunderdannigst Re
lation ville behage at lade giørre
om Kirkernis eigentlig Tilstand,
saavel angaaende Bøgningen som
Indkomsten, Gielden som Beholdingen, oc hvad til dets Brøstfeldigheds Bekostning kunde behøfvis, oc efter dets befundne
Beskaffenhed da allernaadigst til
lade, at de formaaende Stifters
Kirker (de undtagen, som nogen
hafver Jus Patronatus til) motte
komme de nødtørftigere en Gang
for alle til mulig Hielp, indtil
de alle blef bragt i dend Tilstand,
at ethvert Stift siden kunde for
syne sine egne Kirker. — Med
Brandstød synis os allerunder
dannigst best at kunde forholdis
efter de af Eders ko. Ma. Geistligheden allernaadigst meddelte
Privilegier, dog at de Kirker, som
deris Middel sielf behøfvede til
deris egen nødvendig Reparation,
først betalte deris egen Brøstfeldigheds Bekostning, førend de
noged til Brandstød udgaf.
14. At dend Kirke, som Æfne
hafde, komb dend brystfeldige i
samme Stift til Hielp, som ei
kunde bringe fornøden Reparations
Middel til Veie, synis os billigt
at verre, hvorom oc i ded ofte
tilforn melded Capitels 69. Ar
tikel, som taller om Kirkelaan,
findis Anordning at verre giort,
dog at Forklaring om alt sligt
blef efter dend siette Artikels
Anleding i samme Capitel aar-

uden Stifted at gifve motte forskaanis.

14. Naar nogen Kirke under
denne Direction er saa brøstfeldig
eller udi saa stor Gieid, at dend
ei ved sine egne Middeler eller
Credit kand repareris eller Gielden
med Tiden aflegge, at da de an
dre velholdne och formuende Kir
ker udi samme Stift motte efter
deris Formuis oc Beholdings Pro
portion komme de brøstfeldige oc
vedtørftige til Hielp med Forstrekning, saavit muligt er uden
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deris egen Skade oc Ruin, och
ded efter Superintendentens oc
Provsternis Sigelse, dog at de
Kirker, som ved saadan Undsetning' repareris, naar de nogen
Midler igien med Tiden kand be
komme, de da refundere dend For
strekn ing, dog for Rente af Capitalen at vere forskaanede.
15. At ded oc motte behage
15. oc 17. Poster. Dersom
Eders ko. Ma. vil allernaadigst Eders ko. Ma. allernaadigst at be
tillade, at dend ene Kirke, efter fale, at naar nogen stoer oc merhvis i nest foregaaende 13. oc 14. kelig Reparation paa nogen Kirke
Artikler er meldet, maa komme skal foretagis, oc samme Kirke
dend anden til Hielp, først i Ald- ringe Middel hafver, at da menige
mindelighed ofver alle Stifter, Sognemænd til samme Kirke, i hvo
indtil de brystfeldige kommer oc deris Hosbonder monne vere,
ofveralt i goed Stand, oc siden motte tilholdis at age Materialier
udi Særlighed i ethvert Stift, da til Fornødenhed uden Betalling
synis os allerunderdannigst, at samt oc Handverksfolkene til
ded Middel, som i disse Poster samme Arbeide at hente oc igien
giøris Forslag om, er ufornøden. bortføre, betenkende deris christne
Med hvad Rigtighed, Sparsomhed Skyldighed imod Guds Hus, hvor
oc Forsigtighed ellers omgaais de til Saligheden betiennis, paa
skal i brøstfeldige Kierkers Re ded at Kierkerne med store Vognparation, derom anordnis saa ud- leier, som hidindtil sket er, ei
førligen i merbemelte Capitels for bart skulle betyngis; dog saa
64., 65., 66., 67., 68., 71. oc at paa Kierkerne inted stort Ar
72. Artikler, at vi allerunder beide foretagis paa de Tider, naar
dannigst icke vide sligt med noged Bundens trange Sædetid eller Høst
at forbedre.
indfalder, men paa bekvemme Ti
der om Foraared oc Sommeren.
Præsterne bør oc herudi at foregaa Tilhørerne med et got Exempel oc vere Kierken behielpelige med deris Folk oc Vogne,
saavit muligt oc billigt er, hvil
ked oc de Deigne bør at giøre,
som Heste oc Vogne holder.

ligen paa Eders kongl. Mayts.
Skatkammer giort.
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16. Eftersom Eders ko. Ma. ved
sin allernaadigste Befalling til
Oberjegermesteren, dat. d. 22. De-

1671.

17. At de Kirker paa Landed.
som maadelige eller ringe Midler
hafve, motte særdelis for andre
nyde en føie oc lidelig Penge for
de Sognefolks, som nogen Middel
efterlader, deris Begrafvelser paa
Kirkegaarden, saasom de, der i
Kirken Begrafvelse begiere, mere
bør at gifve efter Recessen; item
de Husfolk eller andre, som
inted til Kirken tiender, af deris
Stolestader at gifve til Kirken en
billig Kiendelse, oc hvilke af Boemændene til sig eller deris Hu
struer nogle af de beste oc be
kvemmeste Stolestader begierre,
da de dennem at nyde, som mest
deraf til Klerken ville gifve efter
Præstens oc Kirkevergernis bil
lige Sigelse, desligeste, at saa tit
Brudevielser, Børnedaab, Barsel
kvinder, Kirkegang eller Ligbegiengelser sker, da en Taufle til
Kierkens Nytte at omgaa til dem.
noged derudi ville gifve. Oc hvis
i saadanne Maader bekommis kand
Kirken til Beste, ded af Præsten,
Degnen oc Kirkevergerne ved Dag
oc Datum udi en dertil beskicked
Kirkebog rigtig at antegnefs] oc
af Præsten at forvaris oc siden til
Regenskab føris. Præsterne motte
ocsaa undertiden formane Menig
heden noged Kirken til Nytte
efter Æfne godvillig at ville con
tribuere.
16. Anlangende Kirkernis Sko
ve, som dennem af Arilts Tid til
hørt hafver, da ansøgis Eders ko.
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cember Aar 1670, hafver bevilget
oc tillat Præsterne saavel som
Sædedeignene her i Danmark, at
do maa frembdelis ubehindret, fri
oc uden Betalling nyde deris For
nødenhed herefter som tilforn udaf
de Skoufve, som ligge til deris
Præste- eller Annexgaarde, dog
at bemelte Eders ko. Mats. Oberjegermester skulle efter derom
udgangne Anordninger hafve Til
syen med, at bemelte Skoufve ei
blefve til Upligt forhugne eller
ødelagde, da indstillis til Eders
ko. Mats, allernaadigste Behaug,
om Kirkerne de samme Vilkor
maa nyde.

18. Denne Punkt vedkommer
icke Directionen oc Inspectionen
ofver Kierkernis Indkomst, Re
genskaber oc Bøgning, som Ind
gangen til dette Forslaug giør
til sit Fundament. Hvad dets
Indhold ellers i sig sielf angaar,
da er efter voris allerunderd.
Tycke derom allerede ald god oc
fornøden Anordning giort udi
Christ. 4ti. Recessis 1. Bogs, 2.
Cap., 3die oc 8de Artikler.
19. oc 20. Saasom disse tvende
Poster handler om inted anded
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Ma. paa ded allerunderdannigste,
at dend sidste udgangne naadigste
Skov-Ordinances 41. oc 42. Ar
tikler ei motte udtydis Kirkerne
til Skade oc Forfang, men at de
Skove, som Kirkerne hidindtil
hafver nyded Frihed at lade hugge
udi til fornøden Bøgningstømmer
oc anded sambt at selge deraf til
deris egne Bønders eller andris
Fornødenhed efter Recessen Lib. 1
Cap. 4 Art. 44, de motte frem
delis blifve Kirkerne bcholdne oc
ubetagne, oc at Kirkeskrifveren
med Provstens oc Sognepræstens
Sambtycke derudi motte udvise,
hvis til samme nødvendige Brug
behøfvis, oc Svin derpaa at ud
brænde for billig Oldengield, Kir
ken til Nytte; och Oberjegermesteren samt hans Skovbetiente
sig inted videre dermed at befatte
end at hafve Tilsyn, at saadanne
Kirkeskoufve ei til Upligt vorder
forhugne eller ødelagde.
18. At de, som erre forsøm
melige med Kirken at søge eller
med deris Ungdomb til Under
visning at lade frembkomme uden
lovlig Forfald, de motte gifve en
lidelig Pengis Mulkt til Kierken.
saasom tu eller fire Skilling hver
Gang efter Personernis Æfne.

19. At ingen anden end de,
som nu dertil af Eders ko. Ma.
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end om deris Myndigheds Bekreftelse oc Regenskabs Afleggelse, som begieris at maa hafve
aliéné Direction ofver Kierkerne,
saa oc, at hvad i deris Forslaug
ei er expresse forandret, motte
forholdis efter Ordinantzen, Loven
oc Recessen, da, dersom voris allerunderdannigste Betenkende om
de foregaaende Poster kand finde
allernaadigste Behaug hoes Eders
kongl. Ma., hafver ded dermed
ocsaa sin Rigtighed med disse.

hermed forordnede vorder, ihvo
ded oc verre kunde, motte hafve
sig med Kirkernis Indkomster
eller Udgifter eller deris Direction noged herefter at befatte i
nogen Maade, men bemelte nu af
Eders ko. Ma. forordnede Kirker
nes Forsvar oc Inspecteurer at
skulle vere tilholdne hver tredie
Aar en Gang at indlefvere god
Rigtighed, Rede oc Regenskab
for Kirkernis Administration udi
Eders ko. Mats. Cancellie eller
Skatkammer, der at efterses, af
hvem Eders ko. Ma. dertil allernaadigst deputerendis vorder.
20. At udi alt anded, som udi
denne Eders ko. Mats, aliernaadigste Forordning, som nu herom
underdannigst forventis, ei expresse er forandret eller deter
mineret, motte ellers forholdis,
saavit Kierkernis Sager angaar,
efter Ordinantzen, Loven oc Re
cesserne i alle Maader.

Actum Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den [11.] December Aar 1671.
Eders ko. Mayts. allerunderdannigste och troepligtigste Tiennere.
V. F. Gnldenlew.
Hansz Gr. von Schack.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Körbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
E. Kragh mp.
Envold Parszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
P. Griffenfeld.
Cornelius Lerche.
P. v. Klingenberg.
P. Scavenius.
5. Dec. Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til at afgive Betænkning om en Memorial fra Hugo Liitzow, Amtmand over Antvorskov, Korsør og Ringsted Amter,
handlende om øde Gods og dets Besættelse m. m.
J) S. T. Nr. 964.
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18. Dec. 1671—8. Jan. 1672. 18. Dec. Møde, sammen
kaldt ved Kongebrev1) af 27. Nov., stilet til S. K., hvorved
Kongen anmodede dette om at udtale sig angaaende en yderst
tvivlsom Sag vedrørende en Ladning Svovl. Denne Ladning
var under den tollandsk-engelske Krig bleven taget af Eng
lænderne paa Elben. Frederik III tog den atter fra Englæn
derne og solgte den til Borgerne Peter Busch og Johan Raven
i Glückstadt, hvis Kautionist var Simon Fogh. Disse vilde der
efter sælge Svovlet til Holland, men her blev det beslaglagt, og
dets oprindelige Ejermand Jan Brauwer søgte ved en Proces,
som endnu vedvarede, at faa det tilbage; Kongen havde derfor
ikke heller faaet sine Penge. — Nu havde imidlertid to andre
Borgere, der havde Penge til Gode hos Kong Christian V, an
søgt om at maatte blive betalt med Kongens Fordring paa
Glückstadtborgernes Kautionist Simon Fogh. Der var dog den
Vanskelighed, at den sidste muligvis kunde fordre »Eviction«
hos Kongen. Herom havde Kammerkollegiet udtalt sig i en
længere Betænkning, og nu ønskede Kongen ligeledes en Ud
talelse af S. K.
Ved Mødet var Peter Reetz, Erik Krag, Corfitz Trolle,
Christen Skeel, Cornelius Lerche, Poul Klingenberg og Peter
Scavenius tilstede. Votering (Nr. 226). 8. Jan. 1672 nyt Møde,
hvor Peter Reetz oplæste sin Koncept til Betænkning (Nr. 227)2).
226.

Votering i S. K. 18. Dec. 1671.
P. n Bl. 48.

Hr. Cantzeler Hr. Peter Reetz: At Forlofveren, nemblig Simon
Fogh, bør at svare til dette Svofvel, oc at hånd siden at søge sin
Regres, hvor hånd best ved oc kand.
Hertil sluttede sig C. Trolle, Chr. Skeel (tilf.: »at Forlofveren
burde at anstrengis; Dilation stod til H. k. M. allernaad. Behag«)
og Poul Klingenberg (tilf.: »at Forlofveren uden Forsømmelse skulde
søgis oc anstrengis, dog at H. k. M. Ministri ham anl. denne Proces
udi alle muelige Maader assisterede«).
Hr. Erich Krag'. Forlofveren skulde strax søgis, oc hånd at
T) S. T. Nr. 955.

2) p n B1 48
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siden søge sin Regres, hvor hånd hest ved oc kand, oc dersom Pro
cessen der ham blef fravundet, da kunde hånd først søge Ret her
til Hofve.
Corn. Lercke: 1) At Kongen icke udi dette Fald var obligerit
at præstere Evictionen. 2) Er band udi dend samme Mening som
Hr. Cantzeler, paa det Sagen kand komme til Endskab.
P. Scavenius voterede icke, fordi band paa Skatkammeret udi
denne Sag allerede hafde dømbt.
Hans Excell. Hr. Cantzeler tog dend kongelige Befalning oc de
andre Documenter denne Sag angaaende til sig til at opsette en
Relation til Hans kongel. May.

227.

Betænkning af S. K. [8.] Jan. 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge och Herre.
Eftersom vi hafver bekommed Eders kongel. Mayts. allernaa
digste Befaling, som tilholder os flittig at ofverveie oc voris allerunderdannigste Mening at forfatte om it Eders ko. Mayts. Kammer
Collegii allerunderdannigste Betenkende, som deri bestaar, at, hvis
Eders ko. Ma. skulle æragte sig obligerit at verre at præstere de
Kiøbende Evictionen af ded Svofvel, som Eders kongl. Mayts. Her
Fader salig oc høiloflig Ihukommelse hafver solt oc afhent til tvende
Borgere udi Gluckstad, Forlofveren da ei med Billighed om dets Betalling at kunde anstrengis, førend Processen derom i Holland er
kommen til Ende, mens, hvis Eders ko. Ma. icke skulle pligtig verre
at præstere Evictionen, at da Forlofveren først kunde advaris, at
Eders ko. Ma. ville blifve ved hannem oc ingen anden for Svofvelets
Betalling, oc at hånd, efter foregaaende Tilsagn om Eders ko. Mayts.
allernaadigste Assistentz til Sagen i Holland at udføre, ved lovlige
Middeler for Capital, Rente och Omkostning kunde søgis, da ind
stillis til Eders Mayt. allernaadigste videre Resolution herom følgende
voris allerunderdannigste Betenkende:
Vi befinde først, at ded er udisputerligt, at Eders ko. Ma.
hafver lovlig oc paa Jure Belli grunded Adkomst til ded Svofl, som
Eders ko. Mayts. Her Fader salig oc høiloflig Ihukommelse hafver
solt til de tvende Borgere i Gluckstad, for hvis Betaling en Forlofver
af dennem er stillet, oc ded af dette Fundament, at samme Svofl
hafde vaared fra Eiermændenis oc i en Fiendis Possession ofver dend
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Tid, som recentius Jus Gentium inter Europæos statuerer, førend
Eders ko. Mayts. Her Fader sig ded bemegtigede, hvoraf følger, at
samme Svofl umuligen ved nogen rætferdig Domb kand vorde de,
som dend kiøbt hafver, fravunden. Dernest er ded vitterligt oc med
Contractens Original, som om samme Svoflets Kiøb er opretted, at
bevise, at Eders ko. Mayts. Her Fader sig icke til nogen Eviction
hafver forbundet, hvoraf billigen er at slutte, at de Kiøbende saavel
som Forlofveren icke hafver befundet dette Kiøb af dend Beskaffen
hed, at ded nogen Evictions Præstation behøfvede, som ellers gemenligen efter brugelig Ræt pleier i Contracter af de Vedkommende at
stipuleris; hertil kommer fornemmeligen, at omendskiønt ded kunde
synis, at hoes Eders ko. Ma. kunde prætenderis Eviction af dend
indbyrdis oc reciproque Obligation, som Natura Contractus gifver,
saa sluttis dog med ald Ræt, at de Kiøbende saavel som Forlofveren
sig sielf fra slig Prætention hafver priverit, i ded de til at selge
for deris Profit oc Baade Skyld langt dyrere Svofvelet, end de bafde
kiøbt ded, hafver hazarderit en Del deraf til Holland, hvor de viste
dets første Eiermænd at verre, saa oc, i ded Forlofveren, efterat samme
Svofl i Holland arresterit vaar, endda hafver laded af det ofverblifvende
udlefvere fire Tusinde Pund, oc at de derfore efter dend i Retten vel
grundede Regel bør sielf at udstaa Skaden, som hafver uden foregaaende Præcaution søgt Baaden. Hvorfore oc voris allerunderdannigste Mening er, at Forlofveren ved Lov oc Domb til ded Forum,
som hans Jordegoeds hannem her i Eders ko. Mayts. Rige gifver,
kand formedelst Indførsel i samme hans Goeds eller der hafvende
Løsøre strax oc uden lenger Ophold søgis for Capital, billig Rente
oc Omkostning. Hvorimod Eders ko. May. kunde af kongelig Naade,
efter hvis allerede begynt och sked er, ydermere favorisere bemelte
Forlofver med ald mulig Assistentz til dend om Svofvelet i Holland
begynte Proces gaufnligen at udføre. Raadstuen for Kiøbenhafns
Slot dend [8J Januarii anno 1672.
Eders ko. Mayts. allerunderdannigste oc tropligtigste Tienere.
V. F. Guldenlew. Hansz Graff von Schack. P Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. v. Kbrbitz mp. Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
E. Kragh mp.
Corfitz Trolle mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
Envold Paszberg mp.
Jensz Juel.
Cornelius Lerche.
P. v. Klingenberg.
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8. Jan.—26. Febr. 8. Jan. Møde, sammenkaldt ved Konge
brev1) af 29. Marts 1671, stilet til S. K., hvorved dette havde
faaet Ordre til at udtale sig om Betimeligheden af en Apotekerordinans. Efter at der 23. Dec. 1668 var udgaaet Kongebrev2)
til det medicinske Fakultet om at »forfatte en ret Apotekerorden«, var der nemlig bleven udarbejdet en saadan Forordning3),
der blev trykt med Datoen 11. Jan. 1671, men ikke offentliggjort.
Derefter indkom der til Kongen Suppliker fra Apotekerne, der
mindede ham om Forordningen, samt fra Vinhandlerne (Nr. 228),
Bartskærerne (Nr. 229) og Urtekræmmerne, der alle beklagede
sig over Apotekerne.
Ved Mødet 8. Jan. var Hans Schack, Peter Reetz, Henrik
Bjelke, J. Chr. Korbitz, Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel,
Corfitz Trolle, Enevold Parsberg, Christen Skeel, Jens Juel, Cor
nelius Lerche og Poul Klingenberg tilstede. »Herom blef hver
ken voterit eller videre delibererit, eftersom Hr. Jens Juel be
rettede, at til Commercie Collegii (!) vaar kongl. Befaling udgaaen
at giøre en vis Anordning til H. k. Mts. videre allernaad. Re
solution udi alle Laug, som hånd berettede med første at skulde
kommes til Ende med«4).
26. Febr. om Formiddagen nyt Møde, hvor Peter Reetz,
J. Chr. Korbitz, Jørgen Bjelke, Holger Vind, Erik Krag, Cor
fitz Trolle, Enevold Parsberg, Christen Skeel, Peter Griffenfeld,
Jens Juel, Cornelius Lerche, Poul Klingenberg og Peter Scavenius var tilstede. — Mødet fortsattes om Eftermiddagen, hvor
Peter Reetz, J. Chr. Korbitz, Henrik Bjelke, Erik Krag, Christen
Skeel, Jens Juel, Cornelius Lerche, Poul Klingenberg og Peter
Scavenius var tilstede5). Votering (Nr. 230). Betænkning (Nr.
231). Jvfr. 23. Sept.
’) S. T. 1671 Nr. 297.
2) S. T. 1668 Nr. 958.
4) P. n Bl. 49.
5) P. il Bl. 53 f.

3) Særskilt trykt.
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228. . Supplik fra Vinhandlerlavet [1671].
Kopi i Indlæg til S. T. 1671 Nr. 297.

Ydmygeligst Memorial til de høiædle, velbaarne Herrer, Præsident,
Vicepræsident med sambtlige Kongl. Ma. Raad oc Tilforordnede udi
Cantzeli Collegio.
Eftersom Hans ko. Ma. salig oc høiloflig Ihukommelse Friderici 3ti. til Vinhandlerlauget her udi Staden allernaadigst gifne Pri
vilegiers 16. oc 19. Punkt formelder, at ingen, som ei udi voris
Laug er, ei heller nogle af de, som enten udi andre Societeter eller
udenfore erre, maa under Goedsis Fortabelse oc anden vilkorlig Straf
udtappe nogen Slaugs Vin eller fremmed Drik, hvad Nafn det oc
hafve kand, ei heller skal eller maa dennem tilstedes Vinhandlerne
i deris Næring med Vin eller Brendevin at handle eller udtappe
Indpas eller Forhindring at giøre i nogen Maader, da, saasom vi nu
fornemmer, at Apotekerne hafver bekommet Hans ko. Ma. naad. Til
ladelse, at de maa uden deris Apotek holde oc selge Fransvin, lige
som Vinhandlere det hafve at selge, i lige Maade Urter oc Speceri.
oc dog ved saadan trei Nærings Holdelse alligevel at verre fri oc
forskaanet for ald borgelig Byes Paaleg, sambt deris Huse, hvorudi
Apotek holdes, at verre fri for Contribution undtagen PrindtsessenStyr oc Fortification-Skat, item hos deris Debetorer værre berettiged
udi de heste Boens Middeler deris Betalling for Medicamenterne at
hafve for alle andre Creditorer nest efter Børnepenge, med flere saadanne erholdende Benaadinger; ti er til de høiædle, velbaarne Herrer
med denne liden Memorial voris ydmygelige Ansøgning, de vilde lade
sig gunstelige behage hos Hans ko. Ma. voris Ruin at præcavere,
som visseligen med Tiden sker, om disse skulle andre forredrages,
oc vi hos voris allernaad. erlangte Privilegier icke skulle vorde
handhefvede, ti Vinhandlen er en sær Handel oc Brug, hvorpaa i
sær visse Aar læris oc tiennis, oc de faa Appoteker her udi Staden
kand noksom, hvilket øienskinlig er at se, rundelig lefve af deris
Apotek allene, om de end var flere, oc lige ved os andre, hovel (!) vi
er mange oc Næringen af des Aarsage des ringer, svare til Kongens
oc Byens Tynge, hvorudi de dog er exciperet, os oc andre Hans Ma.
Undersaatter til des større Besver, foruden at voris Vare os ligesaa
vel Penge koster som deris Vare, oc vi desvere mere end for ofte
imoed ald Forhaabning ved onde Gieldener geraader, som vi fast
dagligen med vores store Skader erfarer. Vi hafver til de høiældle (!),
12
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velbaarne Herrer den gode Tillid, at de hos Hans ko. Ma. alles vores
allernaadigste Arfveherre os udi beste Maader til Opnem forredrager.
Det Gud dennem med ald Løksalighed igien vil belønne, hvorpaa vi
deris trøstelige gode Svar ydmygeligt er forvendtende, forblifvende
stedse de høiædle, velbaarne Herrers tienstskyldigste.
Paa Vinhandlernis Laugets Vegne.
Peter Motzfeldt.
Jacob von Fyhren.
Knud Ollufsen.
Paa voris egne Frandsvinhandlers Vegne.
Hans Philip Biichsenstein.
Peder Dychmann.
Johan Nielsen.
Claus Jacobsen.
Gundel sal. Peter Trams.
Jørgen von Enden
Johan Funck.
Friderich Dreyer.
Anthoni H’anfst.

229.

Supplik fra Bartskærerne Marts 1671.
Kopi i Indlæg til S. T. 1671 Nr. 297.

Stormegtigste, høibaarne Herre, allernaadigste Arfvekonning.
Eftersom vi underskrefne Ed. ko. Ma. allerunderdaanigste troe
Undersaatter, Chirurgi och Borgere her i Staden, saa oc de paa andre
Steder udi Eders ko. Ma. Lande oc Riger boende Chirurgi, enhver
paa sin Sted, icke uden største Lifsfare i farlige smitsomme Sygers
Tid godvilligen antager oc besøger de befengte Patientier, hvorudofver mange af voris Laugsbrødre ere i samme Tider hendøde, ti
ere vi udi ald underdanigste Ydmyghed supplicando begierende Eders
ko. Ma. allernaadigste Confirmation paa voris Laugs forige Privi
legier oc derhos, at vi naadigst motte tilladis herefter at være oc
blifve forskaanit for Inkvartering i voris Huse oc for Vachtes Optrekning. Dernest, eftersom vi med ald underdanig Lydighed, naar
paabydes, altid udi Fred oc Feide hafver forskaffet til Eders ko.
Mayts. Floede Skibskister med tilhørende Medicamenter, Instrumenter
oc Bartskiersvenne for en vis maanitlig Gage, af hvilken den halfve
Part tilkommer Svendene och af os sielf betallis, enten Betallingen
strax følger eller icke, och mangen Gang koster Udredningen mere,
end Gagen sig beløber, derfore bede vi ochsaa i ald Underdanighed
til nogen Vederleg imod den Skade, at alle de Skibe, som herfra seigler
oc behøfve Bartskere oc Kister, de dennem af voris Laugsmestere
och icke af nogen anden motte begiere och annamme.
Och eftersom vi allesteds hafver ladet os underdanigste villig
finde baade paa Floeden, naar naadigst anbefaltis, saavel som med
Kister, Medicamenter, Instrumenter oc døchtige Svenne, en Part af
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os her paa Steden ochsaa for en vis Pension betiener Holmen, Militien, de Fattiges Huse etc., oc Patienternis Tal er icke altid lige,
oc vi dog self maa forskaffe alle de behøfvende Medicamenter, saa
vi tit lider Skade derofver, begieris derfore allerunderd. Eders ko. Ma.
naadigste Tilladelse, at vi maa til bemelte Brug indkiøbe voris Me
dicamenter, hvor vi dem goede oc best Kiøb kand bekomme, saa oc,
at vi maa self præparere de Medicamenter, vi til voris Profession
bruger oc kand præparere, paa det vi os dis bedre paa dem kand for
lade. Herudi formoeder vi i det allerunderdanigste Eders ko. Ma.
allernaadigste milde Bønhørelse oc forblifver Eders kongl. Mayts.
allerunderd. oc tropligtskyldigste Arfveundersaatte.
Christian Friderich Krithde.
Stephan Meyer.
Ålterman.
Beysitzer.
Kiøbenhafn, d.
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Marti anno 1671.

Votering i S. K. 26. Febr. 1672.
P. n Bl. 53—54.

Om Formiddagen.
Udi dend trykte Apotekerordinantse blef atskilligt forandrit de
dato 11. Januar 1671.
Udi dend første Articul anl., hos hvem Apotekerne deris Ed
skulde aflegge, blef tilsat udi dend 4de Linie (aflagt) adde (til os).
Art. 2 Lin. 3 (med Praxi medica eller Syge at visitere) adde
(dog at ingen herved forbydis it in Medicina approberet oc ei farligt
Medicamentum at meddele en Patient, naar det begeris i de Kiøbsteder, saa oc paa Landet, hvor ingen Medicus er eller saa snart
bekommis kand). — Art. eodem Lin. 6 i Steden for do Ord (ald
borgerlig Byes Paaleg) (alle borgerlige oc Byes Bestillinger sampt
Indkvartering). — Art. eodem Lin. 7 at udelucke fra det Ord (oc
derhos) etc. indtil de Ord (bevilget er).
Art. 5 Lin. 24 (til dets Fornødenhed) oc indtil Enden skal
gandske udeluckis.
Om Eftermiddagen.
§ 2 Lin. 22 [og § 3 Lin. 4 og 5] blef udelukt (efter den derom
forfattede oc hos trykte Project).
§ 6 Lin. 10 blef imellem de Ord (Mithridaticum) (oc ellers) sat
Opiata.
12*
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§ 7 Lin. 3 blef til det Ord utilbørlige sat (oc farlige). —
Lin. 6 oc 7 blef udelukt (saa megit, som efter Tidens Leilighed ske
kunde). — Lin. 8 oc 9 blef udelukt (Medico præscribenti) oc i dets
Sted sat (Patienten). — Lin. 9 blef til de Ord (in Originali) tilsat
(tillige med Regenskabet). — Lin. 10, 11, 12 blef de Ord udelukt
(om Patienten det vilde tilstede; hvis icke, da Copia deraf med
Prisen paaskrefven, om Tiden det vil tilstede).
§ 8 Lin. 5 blef udi Steden for det Ord (Pharmacia) sat (Pharmaceutice). — Lin. 20 blef til det Ord (Apotekerne) tilsat (i alle
andre Kiøbsteder, Kiøbenhafn oc Christianshafn undtagen). — Lin. 23
oc 24 blef de Ord udelat (som de fra Arilds Tid med benaadet veret
hafver).
§ 9 Lin. 15 blef de Ord udelukt (er derimod billigt). — Lin. 17
blef i Stedet for det Ord (deris) sat (sit). — Lin. 23 blef til de
sidste Ord (at ske Udleg) tilsat (dog at bemelte Regenskaber icke
ere elder eller anderledis qualificerede, end Recessen formelder).
§ 11 Lin. 3 blef til det Ord (Præcipitatum) tilsat (Hydrargyrum).
§ 12 Lin. 4 blef de Ord udelat (med Forset).
§ 15 Lin. 2 blef de Ord udelukt (oc andensteds). — Lin. 3 til
det Ord (straffeligen) blef tilsat (ere providerede). — Lin. eadem
til det Ord (vare) blef tilsat (oc). — Lin. 3 oc 4 blef de Ord ude
lukt (Urter oc Specerie). — Lin. 8 blef i Steden for de Ord (her i
Staden) sat (her sammesteds). — Lin. 10 blef til det Ord (Apo
tek) sat (enten her i Kiøbenhafn eller anden Steds i vore Riger oc
Lande).
§ 16 Lin. 5 blef til det Ord (approbatis) sat (i Stæderne en
eller flere, eller hvor ingen er, af de nest værende). — Lin. 11, 12
blef i Stedet for det Ord (i Sandhed findis) sat (befindes).
§ 17 blef gandske udelukt oc i Steden for samme Artikel ind
ført dend 17. Art. udi Medicorum Project.
§ 18 Lin. 10 blef til det Ord (Chirurgie) tilsat (oc fra andre
Steder skal hafvis). — Lin. 12 blef til de Ord (forskrifve) tilsat
(hvorimod benefnte Apotekere skulde forpligtet vere Badskerne gode
Vare for en billig Pris oc enten i liden eller større Quantitet, lige
som de begæris, at forskaffe).
§ 19 Lin. 3 for (velskicket) (velbeskicket). — Lin. 14 blef
alle de Ord, nerablig fra det Ord (Mens) indtil Enden af samme §
udelat.
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§ 20 Lin. 10 blef udi Steden for det Ord (udgifves) sat (vere
forfalden).
Apotekernis Ed, saa oc dend Viborger Specification de anno 1662
den 12. April, blef gandske udelat.
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Betænkning af S. K. 26. Febr. 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste och hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. May. allernaadigste Befaling de dato dend 29. Marti i
1671, hvorudi Stats Collegium anbefales sit allerunderdanigste Botenkende at gifve, om oc efterdi it fuldkommen Corpus nu baade af
Apoteker Ordinance oc Taxa skulle giøres oc forfattes, noget derved
til des Forbedring inden des Publication kunde vere at erindre. Da
indstilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution
herom efterfølgende voris allerunderdanigste Project.
Christianus Quintus giøre alle vitterligt, at vi allernaadigst
hafver for got anset efterskrefne Apoteker Ordinance at lade udgaa,
som følger:
[Herefter følger en Apoteker ordinans, som svarer nøje til den
trykte Forordning af 4. Dec. 1672, dog saaledes, at Paragrafferne
1—20 i Forslaget svarer til Paragrafferne 11—30 i Udgaven.]
Gifvet etc.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtige Tiennere.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Offue Juel mp.
E. Kragh mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
P. Griffenfeld.
Jens Juel.
Cornelius Lercke.
P. v. Klingenberg.
C. Bierman mp.
Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 26. Februarii anno 1672.
11. Jan.—16. Jan. 11. Jan. Møde, formodentlig sammen
kaldt ved mundlig Ordre, hvor Ulr. Fr. Gyldenløve, Hans Schack,
Peter Reetz, Henrik Bjelke, J. Chr. Korbitz, Otto Powisch, Jør
gen Bjelke, Ove Juel, Erik Krag, Corfitz Trolle, Enevold Parsberg, Christen Skeel, Jens Juel, Cornelius Lerche, Poul Klin
genberg, Conrad Bierman og Peter Scavenius var tilstede. Man
oplæste et nyt Forslag til en Konsumptionsforordning, som
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paa forskellige Punkter afveg fra Forordningen1) af 22. Nov.
1671.
15. Jan. om Formiddagen nyt Møde, hvor de samme med
Undtagelse af Hans Schack og Jørgen Bjelke var tilstede, me
dens Frederik Ahlefeld og Holger Vind var kommen til. Man fort
satte Forhandlingerne om Konsumptionsforordningen og vedtog:
1. Paa Landet burde man give en fast Taxt i Steden for Kon
sumption; de fleste var af den Mening, at en Husbond burde

give for sig, sine Folk og Tyende 2 Sietdaler om Aaret pr. Ho
ved. 2. For Børnene burde dog ikke betales, før de var 15 Aar
gamle. 3. Mandtallet skulde forblive uforandret et Aar. Dersom
en Husbond siden i det følgende Aar ikke havde saa mange
Folk, skulde han angive det, og Mandtallet skulde forandres
derefter. Skatten skulde efter Forordningen betales kvartalsvis,
og der skulde fastsættes en vis Straf for Husbonden, hvis han ikke
opgav rigtigt. 4. For Tærskere og Røgtere skulde kun betales
Halvdelen. 5. Enhver Familie skulde for 2 Heste betale 1 Rdr.
Om Eftermiddagen samme Dag nyt Møde, hvor de samme
var tilstede med Undtagelse af Frederik Ahlefeld og Enevold
Parsberg. Man fortsatte med Gennemgangen af Konsumptions
forordningen og vedtog: 1. Enhver Familie skulde betale 1 Rdr.
for et Par Heste. 2. Enhver, der ikke opgav rigtigt, skulde
strafles med i Bøde at betale det tredobbelte for enhver Person
i hans Hus. 3. De fleste var enige om, at Officerer burde betale
Konsumption for deres Gaarde, Ritmestere og Kaptejner inclusive.
men intet for deres Heste, undtagen naar de boede paa Sædegaarde.
16. Jan. Møde, hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel, Erik Krag, Christen Skeel, Jens Juel, Cor
nelius Lerche, Poul Klingenberg og Peter Scavenius var tilstede.
Man fortsatte med Forhandlingerne om Konsumptionsforord
ningen og »ventilerede«, om Akcisen og Konsumptionen skulde
betales strax i Portene, eller man skulde give Folk Kredit en
vis Tid. De fleste mente, at, »paa det Commercierne icke skulde
hindris eller graveris, skulde alleniste gifvis Consumption af det.
x) Tr.: Forordn. 1670—83, 96 ff.
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som consumeris, oc icke videre, saasom ofveralt brugeligt oc
sedvaanligt er«. Derfor var det bedst at blive ved den tidligere
Forordning; dog maatte man finde paa Midler til at forebygge
Underslæb, nemlig ved overalt at gøre »stærk Inquisition« ifølge
Reglerne i den tidligere Forordning.
Om Eftermiddagen samme Dag nyt Møde, hvor de samme
og desuden Holger Vind var tilstede, og hvor man fortsatte
Forhandlingerne om Konsumptionen. Man gennemgik saaledes
et Forslag fra Akcisemesteren om, hvorledes man kunde afskaffe

alt Underslæb og »Defraudation« i Konsumptionen. Forslaget
gik ud paa: 1. at alle Hestemøller burde forsegles, naar Bryg
gerne havde malet, indtil de angav, at de vilde male igen:
2. at alle Haandkværne burde forsegles og ganske afskaffes:
3. at Misbrugene ved Brændevinsbrændingen burde afskaffes;
4. at, naar Skatteviktualier passerede Byportene, skulde der med
følge en Seddel fra Proprietærerne om, at det var Skatteviktu
alier; 5. at man skulde forlange Seddel af de Kroer, der købte
01 hos Bryggerne, for at man kunde faa at vide, hvor meget
01 der blev aftappet; 6. at baade Sendingsgods, der frit pas
serede Portene, og ligeledes Rejsendes Rejsegods skulde visi
teres; 7. at Tyendeskatten skulde betales af Husbonden, som
nu vægrede sig derved; 8. »anl. Accisemesteren i Kiøge, som
Accisen indtager oc det hos sig vil beholde af indkommende
Kveg, Korn oc andre Vare«. — Alle disse Poster billigedes af
S. K.’s Medlemmer. Dog mente man med Hensyn til Ølafgiften,
at der i Steden for Konsumption burde betales en fast Afgift
af Malt, 16 Skilling pr. Tønde paa Landet og 24 i Købstæderne 9— Vistnok i Henhold til S. K.’s Overvejelser udgik en ny Kon
sumptionsforordning2) 1. Febr. 1672.
29. Jan. —12. Febr. 29. Jan. Møde, sammenkaldt ved
Kongebrev3) af 9. Jan., stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre
til at udtale sig om en Sag vedrørende Stavanger, der havde
beklaget sig over, at det nærliggende Ryfylke (Nordstrand) Ladeog Toldsted betog Byen dens Næring. Der var Spørgsmaal om.
’) P.11 Bl. 49—50.
2) Tr.: Forordn. 1670-83, 120 ff.
3) S. T. Nr. 32; som Indlæg en Betænkning fra Kommercekollegiet af
7. Dec. 1671.
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hvorvidt Losning af alle Slags Varer skulde ske ved Stavanger,
ikke ved Ryfylke, om dettes Toldsted skulde ophæves, og
om Bønderne skulde være forpligtede til kun at sælge deres
Varer, især Trælast, til Stavangers Borgere. Sagen havde tid
ligere været forelagt Kammer- og Kommercekollegierne, som
havde udtalt sig i forskellig Retning1).
Ved Mødet var Peter Reetz, Henrik Bjelke, Otto Powisch,
Ove Juel, Erik Krag, Corfitz Trolle, Enevold Parsberg, Chr.
Skeel, Jens Juel, Corn. Lerche, Klingenberg og Scavenius til
stede2). 5. Febr. nyt Møde om samme Sag. Votering (Nr. 232).
Betænkning (Nr. 233) med Dato 12. Febr. 6. Marts sendte3)
Kongen en Kopi af Betænkningen til Kammerkollegiet sammen
med dettes og Kommercekollegiets tidligere Memorialer og ud
talte, at han ganske delte S. K.’s Mening og ønskede, at Kam
meret skulde rette sig derefter.

232.

Votering i S. K. 5. Febr. 1672.
P. n Bl. 51 f.

Hr. Canceller: At ingen Fremmede skulle indløbe paa Haufnene at gaa Borgeskabet i Forkiøb, men Borgeskabet at nyde deris
Privilegier, hvorved ingen biligen præjudiceris.
Hr. H. Bielcke: At mand bør se den Discrepantz, som er imel
lem Skatkammer och Commerciecollegii Betenkning, Kongen til Gafn.
Statholder Ahlefeld-. At der skede en Moderation, at baade Pri
vilegier kunde blifve ved Magt, og Bønderne dog derved icke besvergis. Confer Commerciecollegii Betenkende.
Hr. O. Povisch: Naar de lader ved Tolsteder, da at selge til,
hvo det vil.
Hr. O. Juel'. Ligesom O. Powisch, dog at naar Borgerne vil
gifve saa meget som andre, de da at verre nest ved Kiøbet.
Hr. Chr. Scheel'. Confirmerer Commerciecollegii Betenkende, som
icke strider meget imod Privilegierne.
Dette tiltrædes af Jens Juel og Corn. Lerche.
Klingenberg: At Stavanger beholt deris Privilegier, dog at Bøn
derne motte lade deris Trælast paa Toldstedet.
i) Jvfr. Kongebrev 21. Sept. 1671 til Kammerkollegiet (S. T. 1671 Nr. 763)
P. ii Bl. 51. 8) S. T. Nr. 207.
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P. Scavenius: Ser icke, at Kammer- och Commerciecollegii Be
tenkende differerer meget fra hinanden. Forblifver derfor ved det
samme.

233.

Betænkning af S. K. 12. Febr. 1672.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 207.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Eftersom vi hafve bekommet Eders kongl. Mayts. allernaadigste
Missive, dat. Kiøbenhafns Slot dend 9. Januarii sidst forleden, derudi bestaaende, at saasom der siunis at verre nogen Discrepantz af
Meninger imellum Eders kongl. Mayts. Kammer- oc Commercie-Collegier anlangende Losningen af alle Slags Vare ved Eders kongl.
Mayts. Kiøbsted Stavanger, vi da om it bemelte Commercie Collegii
os tilskickede Memorial voris allerunderdanigste Erklering skulle
gifve, da indstillis efter forregaaende dend hele Sags omstendiglig
Forklaring til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution
voris derhoes føied allerunderdanigst Betenkende.
Sagen er denne, at Stavanger Bye for Eders kongl. Mayts. Com
mercie Collegium hafver remonstreret deris Handel der sammesteds
merkelig at sveckis, en Del formedelst paa et Toldstæd fire Mile fra
Byen liggendis, Ryfolke kaldet, under Prætext af Trælast, som der
allene burde at henføris oc selges, adskillige Fædevare oc stoer
Qvantitet af Nøder udføris, en Del formedelst stoer Handel paa
mange andre ulouglige Haufne, liggende ved visse Bøndergaarde,
sker. Derpaa hafver Eders kongl. Mats. Commercie Collegium denne
allerunderdanigst Betenkende gifvet, nytteligt for Stavanger Byes
Conservation at verre, at forbemelte Ryfolke Hafn blef gandske af
skaffet, hvilket Betenkende siden til Eders kongl. Mayts. Kammer
Collegium er til Expedition henvist, saafremt de icke derimod noget
hafdé at erindre. Som de nu formedelst befryctende Afgang i Eders
kongl. Mayts. Toldintrader hafver betenkeligt funden samme Toldsted
aldelis at afskaffe, hafver Eders kongl. Mayts. Commercie Collegium
i deris sidste underdanigste oc os tilskickede Memorial giort Forslag
om it Temperament, hvorved Stavanger Bye i Handel oc Næring
kunde (efter de dennem af Eders kongl. Mayts. Hr. Fader salig oc
høiloflig Ihuekommelse gifne oc siden af Eders kongl. May. self allernaadigst confirmerte Privilegier) handhæfvis til videre formodentlig
Opkomst oc Velstand. Disse tvende Betenkende befinde vi ei i noget
essentiel saaledis imod hinanden at stride, at de jo til Eders kongl.

186

1672.

Mayts. Tienniste oc Stavanger Byes Conservation kand paa denne
Maade concilieris nemblig, dersom det Eders kongl. May. maa behage
ved sit sær aabne Bref dend allernaadigste Anordning at giøre.
1. at paa Ryfolke Toldsted ved Toldboden der sammesteds Trælast oc
ingen anden Vare skal føris oc lades; 2. at alle andre Vare, som
indføris, oc Fædevare sambt Huder oc Skind med mere, som udføris.
skal, saavit ei tillat er fra Ryfolke Toldsted at udgaa, losses oc
lades i Stavanger Hafn allene, oc at alting i det øfrige forholdis
efter Privilegierne. Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 12. Februarii anno 1672.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste, troepligtigste Tiennere.
V. F. Guldenlew.
P. Reetz.
H. Bielcke.
F. Gr. v. Allfelt v. Rixing.
J. Chr. Korbitz mp.
Offue Juel nip.
Otto Powisch mp.
E. Kragh mp.
Chr. Skiell Jørgensen.
P. Griffenfeld.
Jens Juel.
P. v. Klingenberg.
Cornelius Lercke.
C. Biermann.

8. Febr. Kongebrevx). stilet til S. K., hvorved Kongen til
sendte dette til Betænkning en Del af Privilegierne for Lavene
i København. Helsingør og Bergen. Kongen udtaler, at der er
nogen »Discrepantz« mellem Lavsskraaerne i den Form, som
Kommercekollegiet har givet dem^ og den, som S. K. tidligere
under Frederik III har foreslaaet og opnaaet kongelig Konfir
mation paa. Kongen befaler derfor S. K. paany at gennemgaa
Lavsartiklerne, forhandle med Vedkommende og siden afgive Be
tænkning.
12. Febr.—28. Marts tabt Betænkning af S. K. om »Pante
gods, hvo det hafver<2).
12.—19. Febr. 12. Febr. Møde, sammenkaldt ved Konge
brev3) af 22. Dec. 1671, stilet til S. K., hvorved Kongen forlangte
dettes Betænkning om et Forslag af Krigskollegiet angaaende
en ny Forordning om Landrytteriet. Ved Mødet var Peter Reetz.
Henrik Bjelke, J. Chr. Korbitz, Otto Powisch, Ove Juel, Erik
Krag, Peter Griffenfeld, Jens Juel, Cornelius Lerche, Poul Klin
genberg og Peter Scavenius tilstede. Krigskollegiets Forslag
J) S. T. Nr. 130. 2) Alfabet over S. K.’s Betænkninger; den tabte Be
tænkning ligger i Tid mellem den om Stavanger (12. Febr.) og den om
Rostjeneste (28. Marts).
3) S. T. 1671 Nr. 1011—12.
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blev oplæst, og der blev ændret lidt i hver enkelt Post1)- —
19. Pebr, nyt Møde om samme Sag. Votering (Nr. 234). Be
tænkning (Nr. 235), der dog ikke var enstemmig, tværtimod
havde sex Medlemmer forskellige Indvendinger at gøre (deres
Særvota Nr. 236—41). Alligevel blev der i Henhold til
Hovedbetænkningen 2. Marts udstedt en Forordning2) om Land
rytteriet.

234.

Votering i S. K. 19. Febr. 1672.
P. n Bl. 52 f.

1) Vota om, hvorledis en Bonde skulle kvitere sin Gaard, naar
en Officerer vilde udsige ham.
Canceller z At Bonden icke til videre bør svare, naar hånd af
Officererne udsiges, end hvis han efter Recessen bør svare til, nem
lig Gaardsens Vedligeholdelse, som er Gaardsens Hefd og Biugning,
Gierder och Rugsed, eller dertil at svare efter louglig Siun og Vur
dering, som til Tinge bør at ske.
Hertil sluttede sig de øvrige.
2) Vota, om der bør specificeris, hvad och hvor meget Rytteren
skal antage Gaarden med.
Canceller: At det icke kand vel specificeris, men at Rytteren
burde antage Gaarden med en Plog, och hvis dertil med Rette efter
enhver Steds Beskaffenhed kand behøfvis.
Hr. J. C. Korbitz og Hr. O. Povisch: At det er bedre end
at specificere det paa den Maade, som Canceller har voteret.
Hr. E. Kragh: At det burde exprimeris, hvad band burde efter
Stedets Beskaffenhed hafve til en Plog, som efter hans Mening skulle
verre 6 Bester i det høieste och 2 Pund Korn til 8 Tønder, och
dersom Gaarden er høire, å l’advenant.
Hertil sluttede sig Enevold Parsberg.
Hr. C. Scheel: At det burde specificeris og settis noget vist,
hvor meget Rytteren skal antage Gaarden med.
Hr. J. Juel: At det burde specificeris, nemlig 6 Bester eller, om
de ei var, da Bester i Steden, item 2 Pund Korn eller des Verd.
Cornelius Lercke: At der blifver til en Plog 6 Bester, 2 Pund
Korn eller des Verd sampt en Vogn, Plog og en Harre.
0 P.n Bl. 52.

2) Tr.: Forordn. 1670—83, 142—150.
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Klingenberg og P. Scavenius- At det burde specificeris efter
Hr. Erik Krags och Hr. Jens Juels Mening.
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Betænkning af S. K. Febr. 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Herre oc Konge.
Til Eders kongl. Mayts. os allernaadigst tilstillede Ordre af Dato
23. (!) Decembr. 1671 med allerunderdanigste Hørsommelighed at
efterkomme hafver vi os det fornyede Krigscollegii Forslag, Land
rytteriet oc dets udlagde Gaarde angaaende, foretaget oc paa adskil
lige Stæder forandret, som efterfølgende Annotation in Margine ud
viser, hvilket vi saaledis til Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste
videre Resolution allerunderdanigst vil hafve henstillet1)Krigscollegii fornyede Forslag.
I. Som Forordn. 1670—83, 142 indtil L. 6 fra neden »tilstædes«. Sielfeiergaarde skulle niude deris gamle Rettighed til
Skofven, oc de andre Gaarde beholde deris forige Olden, dog at der
med efter Skoufordinancen omgaaes. Disligeste skulle bemelte Ryttergaarde beholde dend almindelig Græsning i Skofven for deris Kveg
oc Heste paa de Steder, som de saadant tilforn nyt hafver. Oc efter
som vi oc en Del Ryttergaarde til os af andre hafve mageskift oc
tilforhandlet, da skulle samme Gaarde, som paa dend Maade ere inførte i Regimentsrullen, iligemaade nyde dend Rettighed, som andre
vore Tiennere udi Skofven tilforn nyt hafve oc endnu nyder. De
Husmænd oc Gadehuse, som virkelig udi Rytterjord bogen ere indførte
oc i det Hartkorn, som Rytteren er tillagt, indberegnet ere eller paa
Rytterens Grund sig befinde, skulle regnis under Ryttergaarden, oc
hvor hele Byer ere udlagde til Rytterhold, følger alle Gadehuse med
til Regimented, dog Kirkerne deris Rettighed uforment. Alle Vor nede
i Sielland, Lolland oc Falster, som ere fødde paa Regiments Stafn,
skulle følge oc tilhøre Regimented, lovligen delis til Stafnen oc siden
til dends øde Gaarde at beboe henvises. Slutningen »oc skal det....
drive« fattes.
II—VI. Som Forordn. 1670—83, 143—45 indtil Linje 5
»Fortsettelse«, vere sig Ploug, Vogn, Harfve oc anden Redskab, saa
0 Da hele Forslaget med S. K.’s Ændringer er gaaet over i den trykte
Forordning, medtages her kun de Punkter, hvori det oprindelige Forslag
afviger fra Forordningen.
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oc fornøden Sædekorn kand behøfves, oc skulle de ingen Foring føre
fra Gaarden efter Recessen.
VII—VIII. Som Forordn. 1670— 83, 145—46 indtil Lin. 14
fra neden »opholde« under deris Bestillings Fortabelse.
IX—XIII. Som Forordn. 1670—83, 146—48, dog saaledes
at Stykket S. 148 L. 11 — 16 (»saaledes .... ske skal«) er ind
skudt af S. K., og at Slutningen »der skal Obersten . .. indrettes«
oprindelig lyder-, der skal Obersten vexle dennem oc dem alleniste
for Ryttergaarde indskrifve oc Festegaarde igien til Officererne i
Steden derfor udlegge.
XIV—XIX. Som Forordn. 1670—83,148—150 indtil Linje 6
»Fiskerie«, men med Jagten sig aldelis inted at befatte. Oc hafve
vi [osv.]. Linje 16—17 efter »Recessen« lyder opr.: iligemaade, saafrembt nogen løgnagtige Skriftere enten Mands eller Kvindespersoner
vorder befunden. Resten af XIX og XX som Udgaven.
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc tropligtskyldigste Tiennere.
V. F. Guldenlew.
P. Reetz.
H. Bielcke.
Offue Juel mp.
E. Kragh mp.
Chr. Skiell Jørgensen.
P. Griffenfeld.
Hvad dend 14. Post angaar, remitterer jeg til mit derofver hoslagde
allerund. Betenkning Jens Juell.
Cornelius Lercke.
Mit Vorbehalt der unterschriebenen Annotationes P. v. Klingenberg.
P. Scavenius.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d.
Febr. anno 1672.

236.

Særvotum af Peter Scavenius [Febr. 1672].
Orig. (egenhændig) i S. K.’s Arkiv.

Eftersom adskillige Poster i denne Forordning forefalder, som
mig synis vel at burde iacttagis, førend den til Trycken lefveris, saa
formodis underdanigst, at det i Naade optages, at jeg derom erindrer.
I den 7. Post meldis, at al Rytternis Gieid skal samtyckis af
Obersten. Vaar at ynske, at det maatte forklaris om den Gieid, som
hånd giør herefter, ti hvis hånd hidindtil har giort, burde hånd vel
at betale efterhaanden, med mindre Hans kongl. May. kommer til
at betale Amptskrifvere og andre ofver 20,000 Rd. og derforuden
alle Borgere, som dem noget har creditered, skulle gandske ruineris.
Kunde derfor Commissarier andordnis til at forfare om Gielden, vaar
det for Hans kongl. May. og mange andre Folk hel gafnligt, og icke
at betro saadant important Verk til Regimentsskrifveren allene.
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I den 11. Post synis en Enke for hart at tracteris, om hun
skal paa nye skatfe en Rytter med Hest, Gever og Muntering, hvilket
hun tilforn en Gang har betalt.
I den 13. Post kunde vel billig erindris, at den Bonde, som
udvisis af Officeren, icke skulle svare til fuld Gaardfeld, naar hånd
den self hafde opbygget og ved skriftelig Contract med en Amptskrifver var fri for Fæld.
I den 14. Post er jeg i lige Mening med Hr. Jens Juvel.
Hellers vaar det at ynske, om i denne Forordning icke maatte
indføris, at en Creditor heller anden, som befant sig at vere foruretted af Regimentsskrifveren heller Rytteren, maatte hafve sin
Recours og mainteneris af Amptmanden, som hans Klagemaal skulle
høre og hielpe ham til Rette for Officerene, ti det vilde falde umueligt for en fattig Mand uden Amptmandens Assistentz at naa nogen
Satisfaction heller sin Ret at søge hos Krigsretten.
Der skulle vel og meldis, hvorledis med en Rytterbondis Enke
og Arfvinger skal forholdis, om og hvor meget hun maa arfve, ti
her ere adskillige Exempler, hvor de ere fra al Bondens Middel forstytte, og hverken de heller Creditorene en Skilling bekommed, daa
dog nogle hundrede Dalers Formufve efter Bonden fandtes.
P. Scavenius.

237.

Særvotum af Jens Juel [Febr. 1672].
Orig. (egenhændig) i S. K.’s Arkiv.

Eftersom mange Sager ved Processer daglig forrefalder, som til
Lifs og ærerørige Sager tydes kand, saasom til Vold, urigtige Vidnisbyrd, at sidde Mayts. Mandater ofverhørig, 3 Mark Sager, Råen,
Gordfred, Tyffverie, jae end ofte, at mand sig til Gieids Afbetalning
under Æres Fortaebelse forskrifver, dae (hvorvel slige grofve For
seelser af Krigsofficererne icke at formode) ser jeg icke, hvorfor de
militare Personer skulde vere sat i en anden Condition, saa lenge
de boer paa Landet og icke andet ere end virklig Landmend, end de
allerfornemste i Riget, som efter Landslov svare mae og skal. Herforuden siunes det at vilde vere Landmanden mødsombt, skulde hånd
for hver saadan Sag vere obligeret Regiments Ret at søge, som ofte
kand vere mange Mile frae hannem, dae hånd efter lovlig Anordning
hafver hos sig Justitien i Dørren med føie Omkostning, mens naer
de militare Personer ere under deris Faene, eller Sager ere, som
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enten Commando eller Regimentet angaer, siunes det vere af anden
Beskaffenhed og Regiments Retten allene underkastet.
Jenns Juell.
238.

Særvotum af Poul Klingenberg [Pebr. 1672].
Orig. (egenhændig) i S. K.’s Arkiv.

Obgemeltes habe ich bey der Conferens gnuegsamb erinnert.
Es scheinet, dasz die Reuterhoeffe durch den 7. 8. und 14. Art. fast
gantz von der ordinair Justits sollen eximirt werden, welche den
andern Bawren, ihren Nachbahren zu groszer Unterdrückung gereichen
mochte, also contirmire ich mich mit obgemelter Annotation. Ver
meine auch, dasz die im ersten Articul angefuegete Worte (och icke
befindes at vere boesat paa deris Stafn, som noget Gods til os hafver
mageskift, førend Mageskiftet skede) konte auszgelaszen werden, weiln
solche wieder die ordinair Gewohnheit lauffen, auch solches den Reuterhoeffen zu Nachtheil sein solte.
Paul von Klingenberg.

239.

Særvotum af Erik Krag [Febr. 1672].
Orig. (egenhændig) i S. K.’s Arkiv.

Min underd. Mening er, at ingen Bunde bør imod Loven fra sin
Gaard at afsettes, med mindre hannem igien betalis hånds udgifven
Feste och Rugsæd, helst efterdi hand Gaarden ved Siun skal fra sig
lefvere, ti ellers vaar at befrycte, at mangen fattig Bunde, som fra
gode Gaarde blefve udstøtte, skulde i Grunde ruineris, naar de først
med stor Bekostning hafve i Jorden en stor Rugsæd och udgifvet
olier udlofvet en stor Feste, som maaske icke endnu kunde vere be
talt, eller de sad i Gieid for.
Om Justitien paa Landet er min uforgribelig Mening, at prima
Instantia bør udi alle Sager lige saa vel imod en Rytter som en
anden particulier Person at ske for Herridsfougden, hvor Rytteren
boer, eller hånds Forum kand falde, hvor Vidnisbyrdene kunde føris
paa den Beskylte, og dersom det da befantes at ville gaa paa Ryt
terens Lif, Ære, Besolding, Ver, eller de Sager, som Herridsfougden
icke vedkom at dømme paa, da af Herridsfougden at henvises til
Krigsretten, ti ellers vilde det falde en fattig Bunde besverligt at
begynde sin Sag mod Rytteren och føre sine Vidnisbyrd for Krigs
retten, som hånd selv icke forstaar, men fik at agere ved en Procuratorem.
E. Kragh mp.
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Særvotum af Chr. Skeel [Febr. 1672].
Orig. (egenhændig) i S. K.’s Arkiv.

Mit underdanigst Betenkning er lige ved Erik Krags, at det
siunes billigt, at en fattige Bunde, som udvises af sin Gaard och
den altid ved Hefd och udi Esse holdet hafver och richtig svaret
med Landgild och al Besvering af Gaarden, at hannem joe bør at
skie derimod nogen Erstatning; udi den anden Post Justitien angaaendis er min Mening lige ved Erik Krags.
Ch. Skiell J.
241.

Særvotum af Cornelius Lerche [Febr. 1672].
Orig. (egenhændig) i S. K.’s Arkiv.

Mit underdanigste Betenkning er, at Bunden, som udvisis, bør
at hafve sin Feste igien, och hvad Jurisdictionen angaar, conformerer
jeg mig med Erik Krags Voto.
Cornelius Lercke.
3. Marts Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til at udtale sig om en Memorial (Nr. 242), der var ind
sendt af Superintendenten over Sjællands Stift, Hans Vandal,
og angreb en Jesuit, Pater Henrik Kircher, som havde ladet
trykke og gennem Forlæggeren Gaspar Rachel fordele nogle
Exemplarer af en Bog »Der Nordstern«, der indeholdt stærke
Angreb paa Protestantismen.
242.

Memorial til Kongen fra Hans Vandal.

Kopier i Indlæg til S. T. Nr. 193 og S. R. Nr. 292.

Stormegtigste Arfvekonge, allernaadigste Herre.
Eders kongl. Ma. ville allernaadigst lade sig behage udi Mildhed
oc Naade at optage det, jeg efter mit af Gud oc Eders kongl. Ma.
anbetrode Embedes Pligt høiligen foraarsages for Eders kongl. May.
udi dybeste Underdanighed at andrage, hvorledis en af de Jesuiter,
som sig hoes dend franske Ambassadeur, Monsieur Terlon, opholder,
hvilken skal lade sig kalde P. Kircherus, band nyeligen hafver ladet
publicere oc trycke en tydsk Bog med denne Inscription »Nordstern,
’) S. T. Nr. 193. — Om Sagen jvfr. Danske Saml. 2. R. III, 9—10.
O. Nielsen, Kjøbenhavns Historie V, 348.
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Führer auf dem Weg zur Seeligkeit, durch drei chatholische Büchlein
zum Nutzen der teutsche Nation und in Sonderheit der Nordlændern,
durch einen Liebhaber ihrer Seeligkeit, Priester der Societet Jesu«,
med hoesføiede trende Kobberstycker, hvorudi præsenteris en Stierne,
som skal liusc for Danmark oc Sverrig, hvilke begge Riger der udtryckeligen næfnis Dania, Svecia. Samme Bog berettes at skal vere
forlagt ved M. Philip Balberers oc Casper Rachels, Laborant i Ed.
kongl. Ma. Haufge, sambt nogle andres af dend papistiske Religion
her i Staden, derris Bekostning, oc skal bemelte Rachel hafve nogle
hundrede Exemplaria deraf, af hvilke en Del skal verre distraherit
oc udspred her iblant Folk, en Del søges nu formedelst Boghandlerne
her at distraheris oc selges, oc er dend af bemelte Jesuit self tilskicket Eders kongl. Ma. Hof-Medico Dr. Simoni Pauli, med en Inscription oc Formaning om samme Bog flittelig oc andægtelig at
læse, under samme Jesuits egen Hand. Jeg vil nu intet ommelde,
at udi same Bog indholdes 1. mange augudeske Bønner, Psalmer oc
Litanier, hvorudi de afdøde Helgene paakaldes imod Guds Ord;
2. vil jeg ei heller forrebringe dend falske papistiske Lærdom oc
dends medfølgende mange Daarligheder, som derudi dumdristeligen
maintineres oc forsvaris. Men 3. maa jeg fornemmeligen allerunder
danigst andrage, at udi bemelte Bog findes mange grofve uforskam
mede oc haarde Klafferier oc falske Beskyldninger paa voris rene oc
rette Religion oc voris sande Gudsdyrkelse i disse Ed. kongl. Ma.
nordiske Riger. Ti samme Bogs Auctor laster oc beklaffer os, hvilke
band kalder ucatholiske, at vi hafve ingen Christi Kierke, intet ret
Altar, intet Guds Bord, vi hafve oc ingen Præster eller Biscoper,
fordi de, som holdis for saadanne hos os, de erre ei ordinerede oc
indviede af de catholiske Biscoper. Derfore er oc hoes os ingen
Magt til at forlade Synderne eller til at holde Christi Legoms oc
Blods Delagtighed, ti fordi vi hafve ingen rette Præster, saa hafve
vi oc intet Sacrament med sin tilbørlige Consecration, oc efterdi vi
udenfor dend romerske catholiske Kirke ville bruge Sacramentet, saa
blifver det os til intet andet end til Dom oc Fordømmelse, eftersom
Christus derudi icke nydis, ei heller bekomme vi der hans Legom oc
Blod under Brød oc Vin, hvorforre hoes os er intet Guds Bord, men
et Bord imod Herrens Bord, et Altar imod hans Altar, en Nadvere
imod Herrens Nadvere, hvilke uchristelige oc ugudelige Beskyldinger,
som erre at læse Lib. III Pag. 246, 255, 256, saa hart angribe oc
forhaane Guds sande evangeliske Kirke i disse Riger, saa at dend
13
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med ald sit Ministerio oc Prædikeembede, med Sacramenternes Brug
oc med ald sin Gudstienniste snart kunde bringes i største Foragt
oc Forsmædelse hoes mange, men mest hoes de enfoldige, som enten
self kunde læse oc forstaa denne tydske Bog eller kunde lade andre
læse oc fortolke dend for dennem, hvorved da mangfoldige uskyldige
Siele kunde blifve forførte, saa at de enten igien henfalde i dend
forrige papistiske Mørkhed eller oc gandske blifve til Atheister oc
Guds Ords sampt hans sande Tienistes Foragtere.
Men foruden det, at denne Jesuit udi bemelte Bog saaledis be
stormer Guds sande Kirke hoes os, da anfegter hånd' ochsaa Ed.
kongl. Ma. egne høie Jura episcopalia oc kongelige Direction ofver
Guds Menighed udi disse Lande, idet hånd Pag. 252 tør vofve sig
ved at kalde dennem uretmessige oc ickun formente Biscoper, som
af Gud oc Eders kongl. Ma. til det Embede erre beskickede oc for
ordnede, fordi de ei af andre catholiske Biscoper erre ordinerede, oc
Pag. 358 siger hånd, at saadanne Biscoper hos os hafve ingen Mact
til at legge Kenderne paa andre, oc derris Kenders Paaleggelse er
mangelhaftig. Ja band skammer sig icke ved Pag. 252 at regne
de Prester, som icke af catholiske Biscoper ere bestilte oc ordinerede,
iblant derris Tal, som erre Kierketiufve oc Siælemørdere, fordi de ei
gaae ind ad Døren i Faarestien, men stige andensteds derind, som
Christus taler, oc saaledis beklaffer oc skanderer denne Jesuit ublueligen baade Guds hellige Kierke oc Eders kongl. Ma. retmessige For
ordning. Herforuden beskylder hånd vrangeligen Hr. Dr. Lutherum
Pag. 274 oc 366, at hånd skal hafve stræbt efter self at forkynde
Indulgentier oc Ablass, oc dersom det hafde blefved hannem tilsted,
da hafde Tydskland ei faaed af nogen anden nye Religion at vide,
oc saa hafde der ingen Lutheraner væred til i Verden, at jeg nu
intet videre skal tale om andre adskillige usømmelige oc utilbørlige
Discourser, som i samme Bog indholdis. Oc eftersom det vel er at
eragte, at saadan jesuitiske Dumdristighed reiser sig deraf, at de se
andre derris begangne grofve Extravagantier, som tilforne allerunder
danigst erre andragne, at verre passeret ustraffede, hvorforre oc en
anden Jesuit, som udi Sverrig var dømbt fra sit Lif, fordi hånd der
søgte at forføre Folk til sin vrange Religion, oc Execution hafde
sked, dersom dend spanske Gesant det icke ved sin Intercession
hafde erlanged, at hånd blef benaadet med at rømme Landet, hånd
hafver dog nu understaaed sig snart paa et Aars Tid her i Staden
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hoes bemelte franske Ambassadeur sig at opholde oc endnu sig der
skal opholde oc, som berettes, paa det samme her hoes os, som tilforne udi Sverrig, at practicere, uanset, at høiloflig Ihuekomme Kong
Christian dend fierde[s] Reces Lib. 1 Cap. 3 Art. 2 strengeligen for
binder, at Munke oc Jesuiter maa under derris Lifs Fortabelse icke
her i disse Riger oc Lande lade sig finde eller opholde, ei heller af
nogen vidende at huses oc herbergis etc., saa var det i al Under
danighed høiligen at ynske, at det allernaadigst motte behage Eders
kongl. Ma. at tage sig dette til Hierte oc lade statuere et merkeligt
Exempel paa saadan uforskammet Dumdristighed, andre deslige til
Afskye oc Forskreckelse. Ti dersom de icke undser sig ved at giøre
saadant her udi denne Eders Mayts. egen kongelige Residentzstad
under Eders Mayts. egne kongelige Øine, hvad skulle de da icke
fremdelis ville giøre paa andre Steder, om dette endnu skulle blifve
ustraffet? Oc indstillis det allerunderdanigst til Eders kongl. Mayts.
egen høie allernaadigste Betenkende, enten det maa naadigst behage
Eders May. at befale mig sambt Eders Mayts. Confessionario med
Eders Mayts. Theologis in Academia oc nogle af Sognepresterne her
i Staden at kalde bem. tvende Jesuiter for os saavel som de forbenefnte oc andre udi disse Sager interesserede Personer oc dennem
samptlig tilbørligen at forhøre til Sandhedens Udforskning oc saa
til Eders kongl. May. at indgifve vor allerunderdanigste Relation oc
Betenkning derom til Eders kongl. May. videre egen allernaadigste
Resolution, eller oc, hvorledis det i andre Maader kand naadigst
befalde Eders kongl. Ma. self herudi at disponere. Dend gode Gud,
som self saa vel hafver opliust Eders kongl. Ma. udi sin sande
Kundskab oc rette Dyrkelse, hånd oc naadeligen erholde Eders kongl.
Ma. ved sin Helligaands Kraft udi en christelig Ifver oc Omsorg
for Guds Ære at maintenere oc hans sande Kierke sampt dend hoes
os hidindtil ved Guds Naade conserverede rene, ubesmittede oc med
menniskelige Lærdoms Surdei ubeblåndede Religion imod alle sine
Fiender oc Forhaanere mægteligen at handhefve oc beskierme, oc
derhoes ofvergyde samme naadige Gud Eders kongl. Ma. sampt Eders
Mayts. kongelige Hus med ald guddommelig ofverflødig Velsignelse
oc med al selfynskte aandelig og legemlig Lyksalighed, det jeg
hiertelig oc inderligen ynsker, som forblifver stedse indtil Døden
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigst troe Tiennere oc flittig For
beder hoes Gud.
J. Wandal.
13*
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18. Marts Møde, sammenkaldt ved Kongebrev1) af 29. Jan.,
stilet til S. K., hvorved dette havde faaet Ordre til at afgive
Betænkning over nogle Skrivelser fra Vognmændene i Odense,
der beklagede sig over de øvrige fyenske Vognmænd, som gjorde
Indgreb i deres Rettigheder, og bad om kongelig Stadfæstelse
paa deres Privilegier. — Tilstede ved Mødet var Peter Reetz,
Henrik Bjelke, Frederik Ahlefeld, J. Chr. Kbrbitz, Jørgen Bjelke,
Ove Juel, Erik Krag, Corfitz Trolle, Enevold Parsberg, Jens
Juel, Cornelius Lerche, Poul Klingenberg og Peter Scavenius.
S. K. var enigt om, at »det vaar best, at Nyborg Vogenmænd
tillodes ickun at age til Odense med Fragt og derfra tilbage
igien, med mindre at Odense Vogenmænd icke vaare ferdige
med deris Heste og Vogne, da Nyborg Vogenmænd at kiøre
igiennem Landet, førend dend Reisende skulde opholdes«2).
Betænkning (Nr. 243). Jvfr. 18. Juni.
243.

Betænkning af S. K. 18. Marts 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling angaaende Vogn
mændene i Odense, som sig besverger, at de andre Stæders Vogn
mænd udi Fyen dennem med at age igiennem Byen med deris Fragter
saaledis udi Næring præjudicerer, at de derofver i Ruin geraade,
indstilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste Resolution dette voris
allerunderdanigste Betenkende.
Uanset en kongelig dend 17. Januarii 1662 publiceret Forord
ning ophæfver dend Anordning, hvorved Vognmændenis Kiørsel her
i Eders kongl. May. Rige Danmark til visse Mile tilforn vaar re
stringerit, oc tillader enhver udi sin Provintz at søge sin lovlig Næ
ring med Kiørsel, saavit hånd best kand oc formaar, icke desmindre,
efterdi af gammel Tid hafver vaaret en upaaklagelig Skik oc Vedtegt
imellem andre Kiøbstæders i Fyen oc Odense Byes Vognmænd, at
S. T. Nr. 100. — Indlæggene er a) Andragende af 4. Jan. fra Vognmændenes Oldermand Rasmus Adamsen, kraftig anbefalet af Magistraten
i Odense, om Forholdsregler mod de andre fyenske Byers, især Nyborgs,
Vognmænd, samt om en ny Lavsskraa; b) fornyet Andragende af 13. Jan.
fra Rasmus Adamsen, anbefalet 16. Jan. af Amtmanden Henrik Lindenov.
2) P. n Bl. 55.
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de icke videre end til Odense med deris Fragt hafver kiørt oc der
fra igien til deris egen Bye, det dertilmed befindes, at benefnte
andre Stæders Vognmænd, naar fri Ecter, som de ingen Penge be
kommer for, forefalder, saa ender de deris Reise i Odense oc foraarsager Vognmændene der sammesteds imod ald dend Tiunge at tage,
mens naar Fract dennem forekommer, som de kand faa Penge for,
saa kiøre de igiennem Odense til videre afliggende Stæder, da, saasom Odense Vognmænd icke uden Fundament angifve, at de derofver ruineris, heldst efterdi de andre Stæders Vognmænd i før om
rørte Maade giører sig delagtig i dend Næring, som Odense Byes
Vognmænd ikke kand undvære til at lefve oc holde Heste oc Vogn
vedlige af, oc derimod i Tyngen ingen Del ville bære, siunes os
allerunderdanigst billigt oc tienligt at være, at de andre Stæders
Vognmænd saasom tilforn icke tilladis at kiøre videre med deris
Fragt end til Odense oc derfra tilbage igien, enhver til sin Bye,
dog med den Vilkor, at Odense Vognmænd altid skulle være bered
til at tage imod de Fragter, som fra de andre Kiøbsteder ankomme,
saafrembt de ei vilde lide, at dend reisende Mand dend Vogn, hånd
fra Nyborg vaar fremkommen med, saavit brugte, som hånd oc Vogn
manden kunde forenis om. Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend
18. Martii anno 1672.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste, tropligtigste Tiennere.
V. F. Guldenlew.
P. Reetz.
H. Bielcke.
F. G. v. Alffelt v. Rixing mp.
J. Chr. v. Korbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Offue Juel mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
Griffenfeld.
P. v. Klingenberg.
C. Biermann.
P. Scavenius.

22.—28. Marts. 22. Marts Møde, sammenkaldt ved Konge
brev1) af 21. Marts, stilet til S. K., hvorved Kongen befalede
dette at afgive Betænkning om et af Krigskollegiet forfattet
Projekt til en ny Forordning om Rostjeneste. Projektet er gaaet
tabt, men der findes et Udkast (Nr. 244), som giver en Oversigt
over Forholdet mellem det og Reglerne i Chr. 4des Reces2)
af 27. Febr. 1643.
Ved Mødet var Peter Reetz, Henrik Bjelke, Frederik Ahlefeld, Otto Powisch, Holger Vind, Corfitz Trolle, Enevold Pars0 S. T. Nr. 250.

2) Secher, Forordninger, Recesser etc. V, 220 ff.
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berg, Poul Klingenberg og P. Scavenius tilstede. Projektet blev
oplæst. — 28. Marts nyt Møde, hvor Hans Schack, Peter Reetz,
Henrik Bjelke, J. Chr. Kbrbitz, Otto Powisch, Erik Krag, E. Parsberg, Chr. Skeel, Jens Juel, Cornelius Lerche og Scavenius var
tilstede. Projektet blev atter oplæst, og der blev affattet for
skellige Poster af en Betænkning, der skulde foredrages for
Kongen1)- Betænkning (Nr. 245). Vistnok i Overensstemmelse
med denne og med det tabte Projekt udstedtes Forordning2)
om Rostjenesten 17. Juni 1673.

244.

Udkast til Forordning om Rostjeneste.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Krigs Collegium.

1. Skal holdes en Hest af hver
300 Tønder Hartkorn. Pag. 2.
2. Tienderne, Mølleskyld og
Skofvene regnes icke i Taxten.
Pag. 2.

3. Rytteren skal hafve 2 Pi
stoler, Degen, Kappe, Støfle, Spo
rer, Sadel, Hest, som det sig bør.
P. 2.
4. Hver, som fuld Leg hafver,
maa derom accordere heller Rostienisten self holde. P. 2.
5. Taxten paa Rytterens Underholding er aarlig 72 Rixdlr.
P. 3. 4.
6. Exciperis Hospitals Gods
allene fra Rostienisten.
Udi seniste Rostieniste blef
Kongl. Mayts. Universitetit benaadede Jordegods allernaadigst
forskaaned.
0 P. ii Bl. 56.

C. 4. Reces Paragr. 4to.
Af hver 312 Tønder. Pag. 120.

De Skofve, som ere icke udi
Sædegaardenes Taxt beregnede,
regnes og anslages for half sedvanlig Taxt. Pag. 122.
Pistoler, 2 Hest, Degen og
Cuirasse fra Hofved til Knæ.
P. 120.

Tales inted om nogen Accordering.

Er aarlig 150 Rixdlr. P. 125.

2) Tr.: Forordn. 1670—83, 190—93.
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P. 4. Siges, at Proprietarius skal hafve maanetlig 4, 5 Rdr.
for Beslag etc., og siden strax, at Rytteren skal vedligeholde Beslag;
spørges, om en Skoe fra Hesten tabes, enten Proprietarius heller
Rytteren skal bekoste en nye.
Det øede Gods er icke exciperit, som vil komme tungt.
Ere atskillige andre Limitati
ones i Recessen om de, der icke
hafver Jordegods til hel heller
half Hest, item om Umyndiges
Jordegods, hvor meget en For
mynder maa gotgiøres, sambt
Modus procedendi etc., som icke
siunes i dette Tilfald og i disse
Tider at skulle considereris.

245.

Betænkning af S. K. 28. Marts 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling, dat. Kiøbenhafns
Slot dend 21. Martii sidst forleden, indstilles til Eders kongl. Mayts.
allernaadigste videre Resolution efterfølgende voris allerunderdanigste
Betenkende om det os tilskickede Forordnings Project angaaende Rostiennisten her i Eders kongl. Mayts. Rige Danmark at holde.
Eftersom Eders kongl. May. for nogen Tid siden allernaadigst
hafver ladet sig behage alle Sædegaarde her i Eders kongl. Mayts.
Rige Danmark for Paaleg aldelis at forskaane imod de Sogneryttere,
som Proprietarii da af hver fire (!) hundrede Tønder Hartkorn hlef
befalet at forskaffe, samme Sædegaarde oc siden dend Tid med Consumption oc Folkeløn ere blefven belagde, da, paa det Uformuesomhed hos de fleste Proprietarier, som inted hafver at lefve af uden
det, som de af Sædegaardenis Aufl kunde ved deris Bønders Arbeide
forøfre, oc som denne Forordning forbyder deris Bønder noget til
Rostiennistens Underhold at paalegge, icke maatte vorde Aarsag i,
at dend ei tilbørligen blef tilveiebragt, indstilles i dybeste Under
danighed til Eders kongl. Mayts. allernaadigste Behag, om merbemelte
Sædegaardes Taxt motte i de trei hundrede Tønder Hartkorn, som en
Rytter skal holdes af, vere eximeret; dernest, om ei til at facilitere
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dette Verk for enhver, som Rostiennisten udrede skal, Rytteren, naar
hånd her i Riget i Eders kongl. Mayts. Tienniste skal bruges, maa
underholdes saaledis, som enhver Hofvet-Proprietarius hest kand
afstedkomme, saa at ingen uden de, som hannem tilleggis at hielpe,
skulle forpligt vere de rede Penge til Rytterens maanetlig Underhold
efter Proportion at gifve, som Forordnings Projecten melder om,
naar de icke med forbenæfnte Hofvet- oc største Proprietario anderledis kunde forenis, oc at, naar Rytteren uden Riget skal tienne, da
dend eller de, som hannem udrystet hafve, vere fri for hannem imid
lertid Underhold at forskaffe, iligemaade, at det maatte staa enhver
Proprietario frit for Rytteren, saa lenge hånd ei er paa noget Tog,
at forløfve oc antage til Faredag ligesom andre sine Tiennere, naar
hånd en dyctig Karl i Stedet igien skaffer; oc at hånd motte som
andre Tiennere staa under sin Hosbonds Commando, saa lenge hånd
er hjemme, oc Officererne inted ofver hannem hafve at sige, uden
naar hånd er paa Munstring eller i anden Eders kongl. Mayts. vir
kelig Tienniste, som det oc hafver allernaadigst behaget Eders kongl.
May. i Adelens Privilegier de ti Aars Frihed for Rostienniste at
confirmere, som dennem af Eders kongl. Mayts. Her Fader salig oc
høilofiig Ihukommelse allernaadigst forunt vaar, da remitteris til
Eders kongl. Mayts. kongelig Naade, om saa mange Aar, som ved
denne Rostienniste deri afgaar, maatte igien tilleggis til samme ti
Aars Fyllistgiørelse, som benefnte Privilegium bevilger. Endeligen
eragte vi til Eders kongl. Mayts. allernaadigste Intentions Erlangelse
tienligt, at det maatte behage Eders kongl. May. dend hel korte oc
for de Vedkommende icke vel mulig Termin, som til Rytterne i behørlig Beredskab at hafve sat er, allernaadigst noget at forlenge.
Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 28. Martii 1672.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
P. Reetz.
H. Bielcke. E. Kragh mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
C. Skiell Jørgensen.
Cornelius Lercke.

27. Marts Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til at udtale sig om en Memorial1), dateret 10. Marts
1671, af Peter Steffensen, Foged i Nedenæs Fogderi. Denne
havde meddelt, at der ved Arveskifter foregik store Underslæb
og Misbrug, til Skade baade for Kongen og de Efterladte, paa
o S. T. Nr. 264 med Indlæg.
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Grund af, at Fogderne ikke havde klare Regler for Behandlingen
af Arveskifter.
1. April Møde, formodentlig sammenkaldt ved mundlig
Ordre, hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, Jørgen Bjelke, Erik
Krag, Christen Skeel og Corn. Lerche var tilstede. Man be
handlede her en vidtløftig Sag om Bekræftelse af Vinhandlernes
Privilegier1), som Frederik IH havde udstedt 7. Jan. 1668. —
23. Sept. 1670 havde Peter Motzfeld og Jakob v. Fuiren paa
Lavets Vegne ansøgt2) om Stadfæstelse og Udvidelse af Privi
legierne. Udvidelsen skulde bestaa i, at Fremmede, som førte Vin
til København og ikke vilde udføre den igen eller strax kunde
sælge den fra Skibene, skulde være forpligtede til at oplægge
den under Tilsyn af en indfødt Vinhandler. 15. Febr. 1671
havde Kongen sendt dette Andragende til Kommercekollegiet og
fordret dets Betænkning i Sagen3). — 29. Marts 1671 indgav
Motzfeld og Fuiren dernæst efter Kommercekollegiets Ønske en
Memorial til Magistraten (Nr. 246), hvori de angav en Del
Punkter i Privilegierne, som de ønskede forbedrede og udvidede.
— Kommercekollegiet tog imidlertid aldeles ikke Hensyn til
denne Memorial, men indgav (29. Jan. 1672) til Kongen et For
slag om nye Privilegier (Nr. 247), der gik i stik modsat Ret
ning. — Vinhandlernes to ovennævnte Førere indgav derefter
12. Febr. 1672 en Memorial (Nr. 248) til S. K., som det bad
om Støtte, og paaviste i en anden Memorial (Nr. 249), hvor
skadeligt Kommercekollegiets Forslag var.
S. K. behandlede 8de Punkt »anl. det Tilleg, som Commerci Collegi giort hafver, anl. at en Fremmed, som hafver
5000 Rdr. Capital, skal være forlofved sig her at nedersette for
uden her at udholde deris Læreaar«; 10de Punkt »anl. at den
Fremmede skal tilbyde Vinhandlerne det i 8 Dage, siden andre
ogsaa være frit at kiøbe med hannem, samt anl. »at den 11. og
13. Articul er gandske udelat«.
Hertil svarede Jens Juel, at den Ilte Artikel vilde blive
indført i skærpet Form i Toldordinansen. S. K. foretog derpaa
intet videre i Sagen4). Jvfr. 5. Aug.
O Tr.: Kbhs. Dipi. VI, 432—38. 2) Orig. i S. K.’s Arkiv under 3. Febr.
1673.
3) S. T. 1671 Nr. 167. *) P.n Bl. 56.
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Vinhandlernes Memorial til Københavns Magistrat
29. Marts 1671.
Orig. i S. K.’s Arkiv under 3. Febr. 1673.

Velædle, høiachtbare, vel vise och høilærde goede Herrer,
Her Præsident, Borgem estere och Raad.
Eftersom De for nogen Tid hafver tilskicked os en Copia af it
Bref, som de høiedle velbaarne Herrer med ædle och høiagtbare As
sessores udi Kammer Collegio E. E. V. V. hafver tilskrefvid, och derpaa begierede voris Erklering eller Forslaug skriftlig och udførlig
at forfatte och for E. E. V. V. indlevere alt, hvis vi eragte kunde
til voris Laugs, Handlings och Nærings Forfremmelse at kunde vere
tienligt och nødvendigt saavel som, hvis Gravamina vi kunde vide
at andrage, hvorved os i voris Handel och Brug nogen Indpas och
Hinder sker, och hvorledes vi eragter alt sligt paa heste Maade til
voris Laugs Optaggelse och Befordring remederis och hielpis kunde,
da hafver vi saadant hermed skyldigen efterkommit och nogle Punkter
opsat, som vi eragter voris Laug samt dessen Handel och Nærring
gaufnligt at vere, om det Hans kongl. May. saaledes maatte allernaadigst behage voris Laug dermed at beneficere, och at de af Hans
kongl. May. salig och høiloflig Ihukommelse Friderici Tertii til voris
Laug allernaadigst meddelte Privilegier, hvilke vi af Hans kongl.
May. allernaadigst confirmerede forhaaber at erlange, icke maate
ofvertrædes, hvorved os i voris Handel och Nærring stor Skade for
aar s agis.
1. At de Fremmede eller de, som icke udi voris Laug er, med
Vin her til Staden at forhandle ankommer, vere sig de[n] blifver for
toldet eller ufortoldet oplagt, det at maate ske under en af voris
Tilsiufn til at observere Hans Mayts. Beste, och i lige Maader at
forekomme voris store Skade och Nachdel ved ald Høkeri och Un
derslef, efter voris derom til Hans kongl. May. allerunderdannigst
indleverede Supplications videre Indhold. — DisapproberitJ)
2. Ellers formelder voris Privilegiers ottende Punkt saaledes:
Ingen maae eller skal enten i Laugit annammes eller tilstedes Han
del eller Tapperi med nogen Slangs Vin at bruge, uden de først
fremviser rigtig Lærebref, at de Fassbinderhandverk lært hafver, dernest, at de hos en eller anden af Vinhandlerne her udi Staden hafver
tient udi tre Aar fra dend Tid at regne, at de med deris Lærebrefs
’) Randnote med Peter Reetz’ Haand.
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Fremvisning hafver bevist Handverkit at hafve lært och imidlertid
sig skickelig och vel forholdet, item derefter Borgerskab vondet och
1000 Rixdlrs. Capital udi Formufve hafver, hvormed icke skal vere
ment indføde Vinhandelers Børen, som sig paa samme Handverk och
Handel beflitted hafver, dog at de iligemaade med Lærebref beviser,
at de Handverkit hafver lært, saavelsom och, at de Borgerskab tager.
Udi bemelte Post var ved voris Begierrings Forandring, at i
Steden for 3 Aars Tienniste 6 Aars Tienniste kunde erholdes efter
voris allerførste Privilegiers Formelding, a dato 7. April 1651 af Hans
kongl. May. salig høiloflig Ihukommelse Frederico Tertio udgifven,
paa det en Tienner (at forstaa en Karel) ved ickon faa Aars Tien
niste sig icke strax skulle her neddersette, hvilkit for mange unge
Folk gaufnligt vilde vere, paa det de Handlingen och Nærringens
Erfarrenhed des bedre kunde erlange och sig icke saa snart til deris
egen Skade neddersette, førend de nogen Middel ærværbet hafde.
Dog dermed de indføde Vinhandelers Børen icke at vere ment, som
sig paa samme Handverk beflited hafver efter bemelte Punktis Ind
hold. — Ligesaa1).
3. Voris Privilegiers 9de Punkt melder saaledes: Hvo som i
Lauget kommer, skal til des Fortsettelse och Underholding gifve
30 Rixdlr. til Indgang.
Denne Post saae vi gierne at kunde saaledes forandris, at hvo
som er fød uden Riget och ei her i Staden i forskrefne Maade reddeligen hafver tient, til Indtrædelse udi Laugit och des Fortsettelse
maatte gifve 50 Rixdaler, och dersom hånd sig icke med en udi
Laugit efterlatte Vinhandelers Hustru eller Datter udi Egteskab ind
lader, daa at gifve 100 Rixdlr. Mens dersom hånd, naar hånd her
ankommer och sig neddersetter, gift er, da til Laugits Forbedring at
udgifve 150 Rixdlr. Dog de indføde Vinhandlers Børn, som Handverked lært hafver, ickon at gifve til Indgangspenge 30 Rixdlr.
4. Voris Privilegiers 10de Punkt melder saaledes: Ingen Frem
med maa tilstedes nogen Slaugs Vin her udi Staden at udhøkre, ud
tappe eller udi Ammer herfra til andre Steder i Riget at bortføre
och selge, mens pligtig vere saadan Vin enten udi Støkfade, Piber
eller Oxsehofder (och icke ringere Fustagie) strax af Skibene at for
handle til Vinhandlere och andre, som ingen Tapperi bruger och
med dennem kiøbe vil efter dend Pris, de best. forenis kand, eller
9 Randnote med Peter Reetz’ Haand.
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under des Forbrydelse strax herifra bortføre, med mindre dend Frem
mede samme Vare, efter hvis Forordning vi enten allerede derom
hafver udgifvit eller herefter lader publicere, vil oplegge.
Udi denne Pungt sker os allerstørste Indpas och Skade, och
var det vel, om denne Punkt maatte nogit udtydeligere settes. Nemblig, at ingen Fremmede eller andre, som icke udi voris Lang er,
maate ci anderledes deris Forkiøbning forundes end udi Støkfade,
2 Piber spansk eller fransk Vin regnende for it Fad och fire Oxsehofder for it Fad, som paa andre Steder brugeligt er, och det til os
och andre, som ingen Tapperie bruger och med dennem kiøbe viL
Dersom dermed blef handelit, da at, hvis i saa Maade i ringere Fustagie var solt, at vere Confiscation undergifven, och tiente nødvendig
til denne Punkt voris til Hans kongl. May. allerunderdannigste An
søgning om voris Tilsiufn med hvis Vin, som enten fortoilet eller
ufortoldet kunde her i Staden opleggis.
5. Voris Privilegiers 13de Punkt lyder saaledes: Eftersom erfaris, at stor Undersleuf och Besviggelse udi voris Told och Rettig
hed begaaes, saavel som och, at Vinhandlerne i deris Handel och
Nærring Indpas sker ved Brendevins Indførsel i smaa Støcker, da
ville vi hermed alvorligen hafve forbudet, at aldelis inted Brcndevin
udi hele eller halfve Ankere enten af Fremmed eller nogen Skibsfolk
til Lands och Vands maa indføris her udi Staden under samme Varis
Fortabelse, om nogen med saadanne betrædes.
Udi denne Post siuntes och vel nogen Forandring for os tienlig,
nemblig at Brendevinens Indførsel udi Ankere och mindre Fustagie
at maatte aldelis af ingen, hvem de och vere maa, indføris, eftersom
derved ickon Hans kongl. Mayts. Told besviges, och saafrembt at
nogen Brendevin i saa smaa Fustagie antreffes at vere herind i
Staden kommen, Confiscation at vere undergifven til de Fattige.
6. Voris Privilegiers 16ende Punkt lyder saaledes: Ingen, som
udi Laugit er, maa under Goedses Fortabelse och anden vilkorlig Straf
udtappe nogen Slaugs Vin eller fremmed Drik, hvad Nafn det er och
hafve kand, fremmed 01 undtagen, och saavit udi dend 19de Articul
icke forbydes.
Voris Privilegiers 19de Punkt er saaledes meldende: Efterskrefne af Borgerskabet och Indvoner her sammesteds, nemblig Kiøbmend, Silke-, Klæde- och Urtekremmere, item Skippere, Guldsmede,
Barberer, Skoemager och de, som andre Handverker enten i Lauge
och Embede eller udenfor bruger, skal eller maae icke tilstedes
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Vinhandlerne i deris Nærring med Vin eller Brendevin at handle
eller udtappe Indpas eller Forhindring at giøre i nogen Maader.
Mens de øfrige af Borgerskabet, saa och Gastgebere, som Tapperie vil
bruge och sig deraf nære, skal forpligt vere paa ingen anden Steder
deris Vin at kiøbe, end hos hvilken af Vinhandlerne her udi Staden,
som de derom best kand med forenis; dog skal ingen hermed vere
forment til sit eget Huses Fornødenhed Vin at indkiøbe, naar deraf
til at selgis icke igien udtappes. Ei heller skal de af Indvaanerne,
som med 01 och Brendevin at skienke och selge sig hidindtil hafver
nærit och ei andet hafver lært, icke vere forment herefter sig deraf
at nære, paa det dennem icke Middel til deris Underholding betages
skulle, dog at Brendevinen, som før er rørt, hos Vinhandeleren tages.
Imod disse tvende bemelte 16. och 19. Punkt handlis grofvelig
af mange Urtekremmere, Suckerbagere och andre af Borgerskabet,
som udr andre Societeter ere, foruden fast alle Øltappere, ei agtende
Hans kongl. Mayts. naadigste Villie och Befaling samt adskillige
ofver dennem ergangene Domme af Magistraten her sammesteds.
Och eftersom vi dennem udi deris Handel aldelis ingen Indpas giør,
var det igien billigt, at de entholdte sig fra saadan Handel och Tap
peri med Vin. Siunis os derfor gaufnligt, om vi det erholde kunde,
at hvis Vin, som de i saa Maader hafver med at fare, uden nogen
Proces maatte verre confisqverit til de Fattige, och dersom de igien
blefve betreffede med Vin at handle eller udtappe, da foruden Vinens
Forlis anden Gang at strafes paa 50 Rixdlr., Halfparten til Byen
och Halfparten til de Fattige. Skede det oftere, da at tiltales for
Hans kongl. Mayts. Mandatis Ofvertrædere, paa det voris rjnge Han
del och Nærring os af dennem icke maatte betages, eftersom det
dog Hans kongl. May. allernaadigst hafver behagit Appotekerne nu
nyeligen Frihed at gifve til at holde och selge Fransvin, ligesom
Vinhandlerne det hafver at selge, hvilket voris Handel ochsaa vil
vere til merkellige Svæckelse, saafrembt at det icke af Hans kongl.
May. igien naadigst blifver remiderit. Dersom Hans kongl. May.
allernaadigst maatte behage Vinhandlingen med saa høi en Told icke
at gravere, derhos och bevilge, at Tolden udi Hans Mayts. Grofmønt
at maate erleggis, vilde det verre Hans May. sielf til Gaufn ved
des mere Qvantitet af Vinens Indførsel och Forhandling.
Dette vi saa korteligen for E. E. V. V. efter Deris skriftlig Begierring hafver opsat och indleverit, saavit os siunis voris Laug
samt Handel och Nærring skadeligt. Och derimod igien profitabel
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kunde vere, om det hos Hans kongl. May. saaledes kunde erholdes.;
udi dend goede Tilforsigt, at E. E. V. V. dette udi ald Gunst vilde
vel ofverveie til at præcavere voris ringe Handels videre Ruin med
ald andere Inconvenientier och med os hos ded vel anordnit kongl.
Commerci Collegium derhen arbeide, at vi voris allerunderdanuigste
Ansøgning hos Hans kongl. May. til voris Laugs Bestørkelse och
des bedre Opnem allernaadigst kunde erlange, hvorpaa vi E. E.V.V.
gunstige goede Svar ydmyggeligst er forventende. Hafniæ dend 29.
Martii anno 1671.
E. E. V. V. stedse Tiennist skyldigste
Peter Motzfeldt mp.
Jacob von Fyhren.

247. Memorial til Kongen fra Kommer cekollegiet 29. Jan. 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv under 3. Febr. 1673.

Stormegtigste Honning, allernaadigste Herre.
Eftersom vi hafver bekommit och igennemset Vinhandlerne her
i Kiøbenhafn deris Friheder och Privilegier, da formener vi aller
underdanigst, at Eders kongl. May. dennem samme paa efterskrefne
Maade allernaadigst kunde forunde.
1. Skal de hafve en af Magistratens Middel, som skal hafve
Opsigt med Lauged, och herforuden en Oldermand och toe Hoessiddere
som dertil af samtlige Laugsbrøderne af nogle de forstandigste skal
udvelgis och Magistraten forreslaais at samtøcke och ordinere. Hvo
som dertil vorder udvalt och samtøkt, skal uden nogen Modsigelse
eller Undskylding saadant antage och Lauged med Raad och Daad
forrestaa och des Beste søge och forfremme, saavit mugligt; de skal
och hafve en Laugsskrifver af Laugsbrøderne, som dertil kaud vere
bekvem, hvilken alt, hvis udi Lauget passerer, rigtig til Efterretning
skal antegne.
2. Naar en hafver verit Oldermand udi tou Aar, maa hånd
derfra forløfvis, med mindre Lauget hannem lenger begi erer, och
hånd det fremdelis betiene vil, och naar Oldermanden forløfvis, skal
en af hans Hoessiddere, hvilken Stadsmagistraten dertil ordinerer,
vere Oldermand igien, och saa en af Laugsbrøderne, som dertil er
tienlig, igien at antagis til Hossiddere, och skal dend Oldermand,
som aftreder, forpligt vere rigtig Rede och Regenskab at giøre samt
Inventarium paa alt, hvis hånd paa Laugets Veigne annammit och
udi Antvort haft hafver, fra sig til hans efterkommende Oldermand
lefvere, som det sig bør.
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3. Hoes Lauged skal vere en Laugskiste med tvende Laase for,
hvortil Oldermanden skal hafve dend ene Nøgel och Skrifveren den
anden. Udi samme Kiste skal forvaris Laugets Privilegier, Articuler,
Bøger, Regenskaber, Pengene, de Fattigis Bøsse och Laugets Indseigel. Samme Kiste skal altid vere staaende udi Oldermandens Hus
och ei aabnis, uden Oldermanden, Hoessidderen och Skrifveren samt
lige ere tilstede.
4. Oldermanden och Hoessidderen maa, naar Eders May. s’aadant self naadigst anbefalendis vorder, eller ochsaa, naar Magistraten
her i Staden sligt til fornøden Forretning befinde at behøfvis, holde
almindelig Aelstefne och Sammenkomst. Ellers maa Oldermanden
och Bisidderne samlis for at bilegge hvis Stridigheder, som imellem
dennem self kand falde och icke i nest efterfølgende Articul er
exiperede.
5. Samtlige Laugsbrøderne skal holde Oldermanden och Hoessidderne udi tilbørlige Respect och Ære och vere dennem, saavit
Lauged angaar och Articulerne formelder och medfører, hørige och
lydige, saa och med god Discretion den ene Laugsbroder mod dend
anden, naar de ere forsamlede, sig forholde. Hvo sig herimod forser
eller sig med Ukvemsord eller Gierninger, Banden eller Bulderi, lader
finde, straffis efter fire Laugsbrødernis, som af Oldermanden dertil
udnefnis, deris Sigelse; dog, hvis som Ære och Lempe angaar och
ei udi Lauged bileggis kand, eller hvis som Øfrigheden er udi inter
esserit, det forfølgis och ordelis paa sine tilbørlige Steder.
6. Hvo, som efter Oldermandens Befalling tilsagt vorder at
møde och ei sig indstiller til det Klockeslet, tilsagt vorder, efter
Hellig Gestis Klocke at regne, hånd gifver til Straf for it Kvarter,
hånd for sildig kommer, en Mark, for en half Time tou Mark, for
en hel Time en half Rixdaler, for tou hele Timer en Rixdaler. Hvo,
som uden louglig Forfald slet borte blifver, gifve tou Rixdlr., Halfparten til Lauged och Halfparten til de Fattige.
7. Tvende af de yngste Laugsbrødre, som sidst udi Lauget ind
komme, den ene en Rinsk-, den anden en Frandskvinhandler, skulle
pligtig vere Laugsbrødrene, naar Oldermanden det befaller, at tilsige,
nemlig Rinskvinhandler de, som med rinsk Vin handler, och Frandsk
vinhandler de, som handler med frandsk Vin, vere sig med Lig at
følge eller hvad Ærinder paa Byens och Laugets Veigne kand forrefalde och forrettis skal. Findis de, som tilsige skal, dertil uvillige,
bøde hver Gang fire Rixdaler. Mens blifver enten en af dennem
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siug eller er udi louglig Forfald, da dend, som nest for hannem i
Lauget indkommer, saadant at forrette, indtil dend anden igien tilpas
blifver och. det self forrette kand, som det sig bør.
8. Ingen maa eller skal enten i Lauget annammis eller tilstedis Handel eller Tapperie med nogen Slangs Vin at bruge, uden
de først fremviser rigtig Lærebref, at de Fassbinderhandverk lært
hafver, dernest, at de hos en eller anden af Vindhandlerne her udi
Staden hafver tient udi fire Aar. Mens de, som tilforne her hafver
tient och lært, skal herefter, naar de deris Lærebref erholdet, ei
lenger end it Aar til at tiene forpligt vere fra dend Tid at regne,
at de med deris Lærebrefs Fremvisning hafver bevist Handverket at
hafve lært och imidlertid sig skickellig och vel forholdet, item der
efter Borgerskab vundet och tusinde Rixdaler Capital udi Formue
hafver, hvormed icke skal vere ment indfødde Vinhandlers Børn, som
sig paa samme Handverk och Handel beflittid hafver, naar at de i
lige Maader med Lærebref beviser, at de Handverket hafver lært,
saavel som och. at de Borgerskab tager, och dersom nogen Fremmid
vil her i Riget indfløtte, som til Handverk och Fassbinderie hafver
lært och det louglig beviser och Borgerskab vundet hafver, hånd
maa komme i Lauget, uanset hånd her icke tient hafver, naar band
hafver 5000 Rdlr. Capital.
9. Hvo, som i Lauget kommer, skal til des Fortsettelse och
Underholding gifve tredufve Rixdaler til Indgang.
10. Enhver Fremmit, som her med Vin eller Brendevin kom
mer, skal vere forpligt i de første otte Dage saadanne sine Vare til
Vindhandlerne, om de dennem kiøbe vil och om Kiøbet enis kand,
at forselge, mens naar de otte Dage [er] forbi, maa de det forselge
til, hvem de best vil och kand, dog icke i ringere Fustagie end i
Støkfader, Piber eller Oxehofder, icke heller maa de det i ringe Fu
stagie herfra andensteds i Riget henføre. Mens kand de det icke
saaledis bortselge, staar dennem fri for det efter derom gifne Privi
legier, dato 1. Aug. 1671, at oplegge.
Dog skal hermed ei nogen af Adel, kgl. Betiente, Borgere eller
andre, som med Fremmede maa handle, vere forment af Skibene at
kiøbe saavel som fra fremmede Steder at forskrifve, hvis de til deris
egen Husholding och Nødtorft behøfve kunde.
11. Naar nogen Fremmid, som paa Reden med Vin ankommer
och af sine Vare til Vinhandlerne her i Staden solt hafver, och rigtig
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er fortoldet och foracciset, da skal dend Fremmede af samme solte
Godsis Losning for Lastpenge fri vere.
12. De Vinhandlere, som handler med Rinskvin, skal och maa
ingen Handling hafve med Frandskvin enten i store eller smaa Par
tier, eller i hvad Maade det ske kunde, ei heller maa de, som handler
med Frandskvin, bruge Handel med Rinskvin enten i store eller smaa
Partier, som for er rørt, i nogen Maade. Mens enhver pligtig och
forbunden vere ved en Næring at blifve, dog de andre Sorter af
Vin samt fremmid 01 dennem begge uforment tillige med at handle.
13. Och paa det at Vinhandlerne dend ene saavel kand hafve
Næring som dend anden, da maa ingen hafve eller holde mere end
en Tappekielder, med mindre at dend eller de, som herimod befindis
at giøre, icke derfore vil stande til Rette efter Øfrighedens Kiendelse,
och som Forseelsen er til.
14. Ingen, som ei udi Lauget er, maa under Godses Fortabelse
och anden vilkorlig Straf udtappe nogen Slags Vin eller fremmid
Drik, hvad Nafn det och hafve kand, fremmid 01 undtagen, och
saavit udi dend 17de Articul icke forbydis.
15. Enhver, som udi dette Laug er, skal handle oprigtig och
med ret Kiøbmandsmaal udmaale och tappe. Hvo herimod befindis
at giøre, skal alvorlig straffis och sin Laugsfrihed hafve forbrut.
16. Ingen Vindhandler maa self eller ved andre sin Vin om
bære til at falholde, eiheller en Andens Kiøbmand giøre afspendig.
Hvo sig derimod findis at forse, straffis efter Øfrighedens her udi
Staden deris Sigelse, dog ingen forment Prøfve af Vin at sende til
hvem, som begierer at kiøbe.
17. Efterskrefne af Borgerskab ed och Handverkerne fra samme
steds, nemlige Kiøbmend, Silke- och Kledekremmere, item Skippere,
Guldsmede, Barberer, Skomagere och de, som andre Handverker enten
i Lauge och Embede eller udenforre bruger, skal eller maa icke tilstedis Vinhandlerne i deris Nering med Vin eller Brendevin at handle
eller udtappe Indpas eller Forhindring at giøre i nogen Maade. Mens
Gastgebere, som Tapperi vil bruge och sig deraf nere, maa tilladis
inden Hus for deris Giester saa megit Vin och Brendevin at for
tappe, som de hest kand, dog at de Vinen och Brendevinen udi
Støcker, Piber och Oxehofder som Articulo 10 er ommeldet, indkiøber, af hvem och hvor dennem løster. Mens hvis de udi mindre
Partier och ved Maal indkiøber, skal de forpligt vere saadant af
Vindhandlerne her at kiøbe. Dog maa saadanne Gastgebere ei nogen
14
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Vin eller Brendevin uden Hus selge och lade udtappe. De Høckere
och Tappere, som 01 och Vin udtapper, skal deris Vin ingen anden
steds kiøbe end af Vinhandlerne her i Staden. Mens Brændevin och
Vinædike maa de kiøbe, af hvem dennem løster. Betrædis nogen
derimoed, da straffis ved Confiscation, som vedbør. Dog skal ingen
hermed vere forment til sit egit Husis Fornødenhed Vin at indkiøbe.
18. Stadskielderen och des Frihed skal udi disse Articuler vere
undtagen, saa at hvilken Vinhandler, som samme Kielder af Magi
straten her sammesteds vorder forunt, maa dend foruden sin egen
ubehindret bruge och beholde.
19. Ingen, som udi Lauget er, maa forbiudis at gifve got Kiøb
paa sin Vare eller forreskrifvis, hvor meget hånd dend Fremmede
for sin Vare gifve skal, medens skal vere enhver frit fore at søge
sin Fordel i Kiøben och Selgen, som band best kand. Dog skal
Magistraten aarligen sette en vis Pris paa Vinen, som hidintil
hafver verit sædvaanligt, hvorefter de, som udi Potter udselge, sig
skal hafve at forholde.
20. Hvilken Laugsbroder, der fornemer och kommer udi For
faring, at nogen, som ei er udi Lauget, imod disse dennem naadigste
gifne Privilegier handler, da skal hånd strax Oldermanden derom
advare, at hånd ded Byefougden kand tilkiendegifve, som derom kand
lade inqvirere och ofver Eders Mayts. naadigste Mandat holde. Saafremt nogen Laugsbroder herudi findis forsømmelig eller med nogen
dølger, hånd straffis derfore efter Magistratens her i Staden deris
Sigelse.
21. Hvilken Laugsbroder eller Svend hinanden truer eller und
siger, och det bevislig giøris, bøde derfore til Lauget en Rixdaler
och derforuden stille Borgen at vere dend anden ubevarit, uden saavit Loug och Ret medfører.
22. Dersom nogen en Andens Tienere i Tienniste eller Madskabi
antager eller fra sin Hos bunde, i hvad Maade det ske kand, uden
Hosbundens Villie och Vidskab afspendig giør, da skal dend, som i
saadant befindis, straffis, første och anden Gang efter Magistraten her
i Staden deris Sigelse. Sker det tredie Gang, da sin Laugsfrihed at
hafve forbrut och derforuden tiuge Rxdlr. til Lauget och fire Rix
daler til de Fatige at udgifve.
23. Naar nogen Karl eller Dreng hoes nogen Laugsbroder udi
Tienistc ankommer och med sin Hosbund forænit vorder, da skal
saadant udi Laugsbogen strax indtegnis, och maa hånd ei Lauget
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nyde, førend hånd sin Tid, som Articulo 8 er ommeldet, efter sin
Forpligt udtient hafver och sig efter Privilegierne erligen forholt.
24. Naar nogen Laugsbroder ved Døden afgaar, da skal det
vere hans efterlate Hustru frit fore Vinhandelen at bruge, om hånd
det begierer, saa lenge hun sig icke i Egteskab med nogen Person
begifver, som icke efter den Articul 8 er melt paa Handverket
tient hafver.
25. Naar nogen Laugsbroder, hans Hustru, Børn eller Tiener
ved Døden afgaar, da skal samtlige Laugsbrøderne forpligt vere dend
Afdødis Lig til sit Leiersted at følge, med mindre hånd nogen louglig
Undskylding hafver, under en Rixdalers Straf til Lauget och en half
Rixdaler til de Fatige.
26. Hvis Brøder, som Laugsbrøderne for deris Forseelse til
Lauget blifver tilfunden at gifve, skulle strax til Oldermanden paa
Laugets Vegne erlegge och betale, som det ved Skrifveren rigtig
specificerit til Bogs skal lade føre och derfore Laugsbrødrene aarlig
goede Rede och Regenskab giøre, och hvis, som da ofver Udgiften
beholden blifver, skal Oldermanden strax paa Rente imod god For
sikring udsette och som sin egen Gieid forrestaa och svare til, paa
det at, naar nogen af Laugsbrødrene deris Hustrue eller Børn for
medelst uløckellige Tilfald udi Armod eller tilagters kunde gerade,
dennem da noget deraf til Hielp til deris Underholding kand gifvis.
Hvormed vi formener, Hans kongl. May. allernaadigste Villie
allerunderdanigst at hafve efterkommit. Hafn. d. 29. Januarii 1672.
Och vi forblifver Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och
troplichtskyldigste Tiennere.
V. F. Guldenlew.
Jens Juell.
P. Pedersøn Lerke.
M. Røtlin.
Hans Nanszen.

248. Memorial fra Vinhandlerne til S. K. 12. Febr. 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv under 3. Febr. 1673.

Høiædle och velbaarne Herrer.
Eftersom de goede Herrer udi Commertz Collegio hafver ofverleverit deris allerunderdannigste Memorial och Articuler ofver de af
Hans kongl. May. salig høiloflige Ihukommelse Friderico Tertio dend
7. Januarii 1668 allernaadigste gifue Privilegier til os Vinhandler
her udi Staden, som til Eders Excell. Excell. videre Decission och Paa14*
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kiendelse er indleverit, da, endog vi tilforen efter de goede Herrers
Begierring hafver indgifvit til Magistraten her udi Byen nogle Poster,
som vi formente til voris Nærrings Forbedring at skulle geraade,
hvoraf herhos rigtig Gienpart følger, fornemmer vi dog, at merbemelte goede Herrer hafver ladet sig behage bemelte voris indgifne
Poster ei at anse, mens derimod en Del af voris Privilegiers Punkter
til voris Nachdel ei allenne at forandre, men endoch tvende af de
principaliste gandske at udelade, hvilket vi formene ei for os allenne,
men endochsaa for Hans kongl. May. at vere skadelig. Ti er til
Eders Excell. Excell. med denne liden Memorial voris allerydmygeligste Ansøgning, de vilde lade sig gunsteligen behage hos Hans
kongl. May. for os at intercedere, at Hans kongl. May. vilde af
medføde stor kongl. Naade allernaadigst behage at forunde os Confirmation, saaledes som hans salig kiere Her Faders høiloflig Ihu
kommelse til os allernaadigste gifne Privilegier i sig sielfver ere
lydende, hvilke, førend vi dennem saaledes erlangede, udi Collegio
Status blefve vel examinerit och ofverveiet; tilmed er och dend kongl.
Befaling til Commertz Collegium paa voris allerunderdannigste Supplications Ansøgning a. dato 23. September 1670, der vi om Confirmation och derhos om dend ene Punkt til voris Privilegiers desto
bedre Bestørkelse, af hvilken herhos i lige Maader rigtig Gienpart
følger, allerunderdannigste solliciterede, icke lydende, voris Privilegier
at forandre, mens ickon at gifve deris allerunderdannigste Betenkende
om samme begierte Punkt efter voris Supplications Indhold til Hans
kongl. Mayts. allernaadigste Resolution, som vi efter voris ringe Judicium icke formener nogen at kand præjudicere, vi och dermed
ingen anden Henseende hafver eller mener end, hvis voris Lige af
Medborgerre och Fremmede ere angaaende, paa det vi os af Privi
legierne nogensinde desto bedre kunde betienne, efterdi os dog der
foruden af saa mange stor Indpas i voris Handel och Nærring sker,
som vi med allerstørste Skade dageligen erfarer. Saafrembt vi imod
ald Forhaabning dend solliciterede Punkt ei skulle kunde erholde,
som vi dog allerunderdannigst formode, da beder vi hermed Eders
Excell. Excell. allerydmyggeligst at de vilde forhielpe os hos Hans
kongl. May. til voris Privilegiers Indholds goede Confirmation, lige
som de af Kongl. May. salig och høiloflig Ihukommelse af høi kon
gelig Naade os forunt och gifven er. Det Gud dennem med ald Løksallighed igien vil belønne, hvorpaa vi Eders trøstelige goede Svar
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allerydmyggeligst er forventende, forblifvende stedse Eders Excell.
Excell. tiennistskyldigste paa Vinhandlerlaugits Vegne
Peter Motzfeldt.
Jacob von Fyhren.
Kiøbenhafn den 12 Februarii anno 1672.
249. „Memorial ofver Commer cii Collegii o fverlefverede
Articuler om Vinhandlernes Privilegier udi Kiøbenhavn“.
Orig. i S. K.’s Arkiv under 3. Febr. 1673.

8. Articul.
Begyndelsen af denne Punkt er lige lindende efter vorre Privi
legier indtil de 4 Aars Tiennister, mens hvis derefter følger, er til
voris Nachdel forandret.
10. Articul.
Er iligemaade aldelis til voris Nachdel forandret.
11 och 13 Articul udi vore Privilegier.
Er af dennem gandske udelat icke uden voris stoere Nachdel,
och er voris Privilegiers 12 Punkt giort af dennem dend 11.
19 Articul efter vore Privilegier.
Er oc iligemaade gandske forandret til voris Nachdel, som er
udi deris d. 17de Punkt.
22 Articul efter vorre Privilegier.
Er dend 20de udi deris, som er lige lindende, undtagen at de
hafver udelat derudi »handler med Vin eller oc Fremmede med Frem
mede handler«.
25 Articul efter vore Privilegier.
Er dend 23. udi derris, som er lige liudende undtagen i de Ord
om Tiennisten, som Articulo 8 er ommeldet.

1. April—13. Maj. I Mødet 1. April behandledes ifølge
Kongebrev1) af 6. Sept. 1671, stilet til S. K., en Klage1) af
8. Febr. 1671 fra to Borgere i København, Frederik Pøpping
og Jakob Feltman. Disse var gaaet i Kaution for nogle Lübeckere, der skyldte Landsdommeren Jens Lassen Penge, og
havde maattet betale ham en betydelig Sum, som de senere
trods gentagne Klager ikke havde kunnet faa tilbage fra Lübeckerne, endskønt Lübecks Magistrat havde givet dem Ret. De
0 S. T. 1671 Nr. 731 med Indlæg.
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ansøgte derfor Kongen om, at han vilde lægge Beslag paa alle
lybske Skibe og Gods, indtil de havde faaet deres Tab erstattet.
I S. K. blev »icke debattered, men dog mesten resolvered,
at det kunde icke bevilges«. — 13. Maj nyt Møde, hvor Hans
Schack, Peter Reetz, Henrik Bjelke, J. Chr. Körbitz, Jørgen
Bjelke, Chr. Skeel, Jens Juel, Com. Lerche, Erik Krag, Griffenfeld og Scavenius var tilstedex). Votering (Nr. 250), der viste,
at alle Medlemmer var enige om, at der burde udgaa en skarp
Skrivelse til Staden Lübeck om at lade Pøpping og Feltman
faa deres Ret. En Betænkning fandtes, men er nu tabt. — En
Skrivelse2) af nævnte Indhold blev derpaa udfærdiget 21. Maj.
250.

Votering i S. K. 13. Maj 1672.
P. n Bl. 57 f.

Feltherren-. Hans k. Mt. at skrifve Bforgmestre] och Rfaad] af
Lybeck et skarpt Bref til om Execution hos Interessenterne.
Hertil sluttede sig H. Bjelke, J. C. Körbitz (tilf.: »och slutte
Pippings och Feltmans Supplication derind och sendis Residenten«),
J. Bjelke og E. Krag (tilf.: »och eftersom Tinhagen er den rette
interesserede, da Residenten urgere paa, at hos hannem Execution
maa søgis«).
Hr. Cantzeler: Saadan begierte ulimiterte Arrester ei at kand
tilstedis, mens ickun Strecker sig til de Interesserede, som Tinhagen,
och stande dennem frit fore, enten de hannem eller samptlig Inter
esserede ville søge.
Hertil slutter sig Chr. Skeel.
Hr. P. Griffenfeldt: Hvad Hans Mt. for sin egen Interesse vil
ei giøre, sker vel ei heller nogen privat, hellers ligesom Feltherren.
Hr. J. Juel: Ligesom Griffenfeldt och ei Represalier i disse Tider
at udstedis.
Cornel. Lerche-. At skrifvis til Bforgmestre] och R[aad|.
D. Scavenius : Idem, och opholdis med Forfølgning af J. Lassen
imod Pipping och Feltman, til saa lenge de tik Execution i Lybke.
1. April —13. Maj. I Mødet 1. April forhandlede man
ligeledes om de københavnske Bartskærers Privilegier. Disse,
1) P. II Bl. 56 f.

2) Inl. Reg. 1672, 191 ff.
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som var udstedte af Frederik III 18. Febr. 1668T), var efter
Tronskiftet gennemgaaede af Kommercekollegiet, der havde af
givet Betænkning2) 16. Nov. 1671. I S. K.’s Møde gennemgik
man de ældre Privilegier og det nye Forslag, hvorpaa »Badskeme
blef indkaldet og dem lofved Copie af begge Privilegierne for
at se Discrepantzen og derpaa deres allerund. Ansøgning an
drage«3). 13. Maj indgav Bartskærlavets Oldermand derpaa en
Ansøgning (Nr. 251) til S. K. om at sørge for, at Privilegierne
blev bekræftede. Møde samme Dag. Votering (Nr. 252) og Be
tænkning (Nr. 253), der viste, at S. K. ønskede Privilegiernes
Paragraf 2 affattet noget anderledes end efter Kommercekollegiets Betænkning. Denne gav nemlig »Facultati Medicæ alene
Forlof at approbere en Mester efter Examen at tagis i Lauget
och excludferede] Bartskeme fra Voto decisivo. Dette blef efter
Stats Collegii Betenkende igien forandret, och Bartskerne tillige
med Medicis at hafve Vota«4). For at vise Forskellen paa de
forskellige Affattelser af den omstridte Paragraf 2 trykkes denne
i de tre forskellige Former (Nr. 254). — I Overensstemmelse
med S. K.'s Betænkning udstedtes nye Privilegier5) for det kø
benhavnske Bartskærlav 17. Juli 1672.

251.

Ansøgning til S. K. fra Bartskærlavets Oldermand
i København 13. Maj 1672.
Orig. i Indlæg til S. R. Nr. 222.

Høie och velbaarne Herrer.
Eftersom Barskierlaugits Privilegia her i Kiøbenhafn efter Col
legii Status flittige Ofverveining blef os naadigst meddelte af H. k.
M. salig och høiloflig Ihukommelsis Hr. Fader Friderico Tertio anno
1668 d. 18. Februarii, ere vi paa det ydmygeligste begierendis, at
Ed. Excellencer ville lade sig voris fattige Ambts Conservation være
anliggende och i heste Maader recommendere os fattige Skatteborgere
til H. k. Mts. Hyldist och Naade, at bemelte voris Ambts Privilegia
os naadigst maatte confirmeris och blifve ved det forrige. Saadan
E. Excellencers velmente gode Affection vil Gud igien rigeligen be‘) Tr.: Kbhs. Dipi. VI, 447 f.
«) Indlæg til S. R. 1672 Nr. 222.
3) P.n Bl. 57.
4) P.n Bl. 58.
5) Tr.: C. P. Rothe, Chr. V’tes Re
skripter, 149—58.
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lønne med alt got, och forblifver Eders velbaarne Herrers allerydmyggeligste Tiennere.
Christian Friedrich Krithel.
Chirurgus-Ålterman.

Hauniæ d. 13. Maji 1672.

252.

Votering i S. K. 13. Maj 1672.
P.n Bl. 58.

Feltherren-. De store Gestebudder at afskaffis.
Hr. Cantzeler: At det vaar nok, at gafvis for saadan Forseelse
3 Rdr. Kongen och 3 Rdr. Byen och 5 Rdr. Fattige; det andet at
udeluckis.
Hertil sluttede sig H. Bjelke, J. C. Korbitz, J. Bjelke og E. Krag
(tilf.: »dersom mand endelig vilde, da en general Befaling, at i ingen
af Laugen maae giøris Giestebud«).
Hr. Chr. Skeel'. At forblifve ved Commercii Collegii Betenkende,
dog annecteris, at dennem bevilgis at dricke et Glas Vin.
Hr. Griffenfeldt: Bartskerne at tilstedis at giøre Giestebud och
gifve derfor 30 Rixdlr. Consumption til Kongen.
Hertil sluttede sig J. Juel og C. Lerche.
D. Scavenius: At gifve til Giestebud 20 Rdr. ligesom til Bryl
lupper.

253.

Betænkning af S. K. 13. Maj 1672.

Kone, med Peter Reetz’ Haand i Indlæg til S. R. Nr. 222.

13. Maij Badskernis Laug efter Commercie-Collegii Correctur
igiennemset.
Undferdanigst] Betenkende. *
2. Art. At de Ord, som Comm. Coll. hafver tillagt (nemmelig
efter Facultatis Medicæ gode Tycke oc Behag) udeluckis.
Udi samme Art. (oc ei høiere besværgis enten med merre at
gifve eller med Gestebud at giørre) tilleggis disse Ord:» Skulde nogen,
som indtræder i Laugit, vilde giørre Geestebud, da kand det hannem
verre tillat, naar hånd i Consumption gifver for Vin, som der skenkit
vorder, 20 Rdr. oc for Vilt, som der kand vorde forbrugt, 20 Rdr.,
oc dend Clausula om Oldermandens oc dyetige Svends Angifvelse
at udeluckis.
Resten forblifver efter Commer. Coll. Correctur.
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254.

Paragraf 2 i Bartskærernes Privilegier.

A. Oprindelig Af
fattelse.

B. Kommercekollegiets Betænkning.

C. S. K.’s Betænk
ning.

Tr.: Kbhs. Dipi. VI,
447 f.

Indlæg til S. R. Nr. 222.

Indlæg til S. R. Nr. 222.
Tr.: Rothe, Chr. V’tes
Reskripter, 149 f.

Naar nogen af disse
Bardtskere døer oc afgaar, da skal Mand
eller Svend, som udi
hans Sted Embedet
begierer, vere erlig oc
uberygtet oc for Bi
sidderen, Oldermanden
oc menige Laugsbrødre med sit egte
Bref bevise sig af er
lig Forældre at vere
føed. Dernest skal
hånd hafve sit Lærebref, endelig skal hånd
udi Kiøbenhafn af Fa
cultate Medica udi
nogle af de eldste
Mestere deris Nervæ
relse examineris, oc
naar band døgtig er
befundet, skal hånd
sit Mesterstøcke efter
gammel Brug ustraffeligen giøre, sit Bor
gerskab lovligen vinde
oc gifve saa for sin
Indgang i Embedet
os trei Rixdaler, til
Byen trei Rixdaler oc

Naar nogen (som
A til befundet), skal
hånd efter Facultatis
Medicæ gode Tykke
oc Behag sit Mester
støcke (som A til femb
Rixdaller), oc ei no
gen høiere at besverges endten med mere
at gifve eller med
Gestebud at giøre oc
derfore Bekostning an
vende. Skulde nogen
sig herimod forse,
gifve til Straf for sin
Person 30 Rixdlr., og
hver Person, som did
kommer, 20 Rixdlr.,
hvilke skal delis, den
tredie Del til Staden,
den tredie Del til
Børnehuset, den tredie
Del til Angifveren.
Og dersom Olderman
den det icke angifver,
hafve sin Laugsrettighed forbrut, og om
nogen dygtig Svend
det angifver, skal hånd
Lauget udi Olderman-

Naar nogen (som
A til befundet), skal
hand sit Mesterstøcke
ustraffeligen (som A
til femb Rixdaller),
og ei nogen høiere
at besverges endten
med mere at gifve
eller med Gestebud at
giøre. Skulle nogen,
som indtræder i Lau
get, ville giøre Giestebud, da kand det han
nem verre tillat, naar
hand i Consumption
gifver for Vin, som der
skienkit vorder, 20
Rdr., oc for Vilt, som
der kand vorde for
brugt, 20 Rdr.
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i Laugets Bøsse til
Embedet femb Rixdaler.

dens Stæd for intet
nydea).

18. (17.) Juni1)« 18- Juni Møde, sammenkaldt ved Konge
brev2) af 5. Juni, stilet til S. K., hvorved dette fik Befaling
om at overveje en Ansøgning2) af 29. April fra Vognmændene
i Nyborg, der beklagede sig bittert over, at Odense Vognmænd
vilde hindre dem i deres Næring. Kongen befalede S. K. nøje
at gennemse sin tidligere Betænkning (af 18. Marts, Nr. 243) og
overveje, om den ikke kunde forandres.
Tilstede ved S. K.’s Møde var Hans Schack, Peter Reetz.
Henrik Rantzau, J. Chr. Korbitz, Jørgen Bjelke, Otto Powisch,
Christen Skeel, Holger Vind, Enevold Parsberg, Erik Krag,
Peter Griffenfeld, Corn. Lerche og Peter Scavenius. Man oplæste
Skrivelsen fra Vognmændene i Nyborg og paa den anden Side
en Supplik fra Vognmændene i Odense med Paaskrift af Amt
manden og Magistraten. Votering (Nr. 255), der gik i Retning
af ikke at tage Hensyn til Klagerne fra Nyborg Vognmænd.
En Betænkning fandtes baade i Orig. og Kone., men er nu tabt.
31. Juli afgav Kommercekollegiet en Betænkning3), der gik i
samme Retning. 6. Aug. udstedte Kongen i Overensstemmelse
hermed et Privilegium4) for Odense Vognmænd.
255.

Votering i S. K. 18. Juni 1672.
P. n Bl. 58.

FMtherren: Om Vogne findes til Odense, da Nyborg Vogn
mænd der at aflade; hvis icke, da at fare igennem.
Hr. Canseler: At det bliver ved Stats Collegii forige Betenkende eller og Commissarier at tages, som dennem kand ligne mellem.
Hr. Rigs Harskalk-. At blive ved Stats Collegii forrige Betenkende.
Hertil sluttede sig H. Rantzau, J. Bjelke, 0. Powisch, C. Skeel,
C. Lerche og P. Scavenius.
») Tilf. med anden Haand: Bitten alleruntertåhnigst, das dieser oben
benante Punct mbchte auszgelaszen werden, weilen wier solches Gastgeboth albereids abgeschaffet, und nicht mehr geschehen sohl.
i) 18. Juni i P. ii, 17. Juni i en Indholdsangivelse. 2) S. T. Nr. 361 med
Indlæg.
3) Indlæg til F. R. Nr. 54.
4) F. R. Nr. 54.
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Hr, Skatmester: At enhver giør sit Beste.
Hertil sluttede sig P. Griffenfeld.
Hr. Erik Kragh: At dennem lignes imellem ved Commissarier;
kunde det icke ske, da hver at søge sin Næring og giøre sit Beste.
Hr. Enevold Parsberg: Commissarier.

18.—27. Juni. Paa Mødet 18. Juni oplæstes ligeledes et
Kongebrev1) af 12. Juni, stilet til S. K., hvorved Kongen be
falede dette at afgive Betænkning om et Forslag (Nr. 256) af
Juni fra en Kommission, der var nedsat for at revidere Told
rullen og i den Anledning havde henstillet til Kongen, at en
Del overflødige Toldsteder maatte blive ophævede.
25. Juni nyt Møde, hvor U. F. Gyldenløve, Hans Schack,
Peter Reetz, H. Bjelke, J. Chr. Korbitz. H. Rantzau. J. Bjelke,
O. Powisch, H. Vind, E. Krag, En. Parsberg, Chr. Skeel, P. Grif
fenfeld, Jens Juel, Corn. Lerche, C. Bierman og Scavenius var
tilstede. Votering (Nr. 257). 26. Juni nyt Møde, hvor de samme
undtagen Peter Griffenfeld var til Stede. Man forhandlede her
om, hvilke Købstæder der kunde tilstedes Handel paa Udlandet,
og om denne Tilladelse kunde gives uden Skade for Stabelstæderne2). »I den første Proposition om Kiøbstederne, hvilke
udenlands Handel skulde tilladis, forblef det ved Stabelstedernis
Privilegier indtil videre Anordning, mens om de Kiøbsteder,
som ingen Toldsteder eller Toldere skulde hafve, forblef det ved
Commissariernis ofvergifne Memorial«3). Betænkning (Nr. 258)
med Dato 27. Juni. I Overensstemmelse dermed udgik der
13. Juli Kongebrev4) til Kammerkollegiet om, at Kongen havde
afskaffet Toldstederne Slagelse, Store Heddinge. Rødby, Maribo.
Ballum, Hobro og Viborg.
256.

Kommissionsbetænkning Juni 1672.
Kopi i Indlæg til S. T. Nr. 370.

Allernaadigste Herre oc Konge.
Eftersom vi paa Eders ko. Ma. allernaad. Behag hafver for nød
vendigt oc tienligt erachtet ved Toldrullen at indførre en Fortegnelse
paa alle Told- oc Ladestederne i Dannemark oc Norge med Forx) S. T. Nr. 370.

2) P. n Bl. 60.

3) P. n BL 62.

4) S. T. Nr. 443.
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klarring derhoes, hvor oc hvad somme maa losse oc lade, oc somme
icke, oc vi derhos befinde, at en Del Toldsteder ere gandske unødige
oc med Billighed kunde holdis med Eders ko. May. Tolds oc Consumptions Annammelse i de fornemmeste Kiøbsteder, som da mere i
deris Handel kunde tiltage, oc de Udgifter for de Toldbetienter paa
unøttige Steder, som sig imod 400 Rd. aarligen beløber, kunde
sparris, saa indstillis til Eders ko. May. egne allernaadigste Behag,
om efterskrefne Toldsteder icke motte afskafvis, nemblig Store Heddinge
oc Slagelse i Selland, hvor Tolden er fast af ringe Importantz, i Lol
land Rødbye og Mariboe, i Jylland Houbroe, Viborig, hvor en Del
ingen Seilads er til, en Del ligger ofven i Fiordene, oc ud til
Stranden ere andre Toldsteder, hvor Tolden kand erleggis, oc siden
Vårrene fri til Lands eller Vands forførris; herforuden eragte vi for
bemelte Aarsagers Skyld hel tienlig for Eders ko. May. Indkombst
oc de fornemmeste oc beleigligste Byers Tiltagelse oc Trafiquens
bedre Fortsettelse, at en Del smaa Kiøbsteder ickon nyder Frihed at
seile med derris Varre imellum Eders ko. May. Riger oc Lande oc
icke til fremmede Steder, nemblig Præstøe och Skielskiøer i Sælland,
Faaborrig, Meddelfart, Bogense i Fyen, Veile, Ebeltoft, Hiøring, Nykiøbing i Mors, Thisted i Tye, Lemvig oc Skifve i Judland, ved hvil
ket Middel de fornembste Kiøbsteder, som kand oc høer at drifve
den fremmid Handel oc derved kunde byge Defensions Skibe, blifver
bragt i dend Tilstand, at Eders ko. May. i Frembtiden kand ulige
mere Told oc Consumption bekomme af dem aarlig end af alle de
andre smaa Kiøbsteder oc Flecker, hvor stoer Undersleb foraarsagis.
Vi forvarte herom Eders ko. May. allernaadigste Resolution med alle
forderligste, at Toldrullen kunde fuldkommen aftrøckis oc strax publi
ceris. Skatkammerit d.
Junii anno 1672.
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc troeplichtigste Tiennere.
Jensz Juell.
Heinrich Moller.
Peder Scavenius.
Peder Pedersøn Lercke.
257.

Votering i S. K. 25. Juni 1672.
P. n Bl. 59 f.

1) [Votering om Afskaffelse af Sejladsen til visse Smaakøbstæder.]
[Gyldenløve]: Kiøbsteder at udvelgis, som somme skal hafve
Trafiqven alene udenlands och nogle indenlands och somme ingen.
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Hertil sluttede sig H. Schack, P. Reetz, H. Bjelke, J. C. Korbitz, H. Rantzau, J. Bjelke, O. Powisch, H. Vind, Jens Juel og
C. Bierman.
Hr. Erik Kragh: Dersom mand betager Folk deris Næring,
maae Skatten ocb afslaaes, mens de ufornødne Tolder at afskaffis.
Hr. Christen Skeel: Vaar at ynske, blef efterset, hvilke Steder
best laae til Næring.
Hr. Peter Griffenfeldt-. Siunis en haard Maade at beskære Folk
den Næring, som de er kommen udi.
C. Lerche: Icke synderligt at gravere Stederne, om udenlands
Trafik blef en Del Stederne forbedet, eftersom de dog icke udenlands
seiler; Stederne at forhøris, hvilke best kunde fratagis, ligesom P.
Griffenfeldt.
P. Scavenius: At en Mand, som sidder paa et Sted och bruger
stor Negotie, nytter ikke Hans Mt. meget, mens er capabel at rui
nere et helt Land och andre Kiøbsteder. Til Hans Mts. Tieniste och
Landets Beste høit fornøden, at nogle faae Steder beholt alene Han
delen uden Land, och nogle indenlands med dennem, och nogle slet
reduceris.
[2] Vota om nogle serdelis Byers Toldsteders Afskaffelse nemlig
i Seeland Slagelse, Prestøe, Store Hedinge, Nysted (!) i Aasherrit,
Skielskøer.
Gyldenløve, Schack, Reetz, Korbitz, H. Rantzau, J. Bjelke,
Powisch, H. Vind, E. Krag, E. Parsberg, C. Skeel, P. Griffenfeld,
Jens Juel, C. Lerche, Bierman og Scavenius »vaare mes ten alle i
den Mening, at disse Steder skulde forbydes al Handel, uden- och
indenlands, och derved Tolderne afskaffis«, Hr. Holger Vind exciperede Skielskøer.
Och om saadanne Steder, som før er melt, vaar Hans høie Ex
cellentsis Gyldenløvis Mening, maatte intet udskibes.
Hr. Hans Skach idem.
Hr. Cantzeler sambtykte det paa de Steder, hvor ingen Indseigling er, mens icke paa de andre.
De flestis Mening vaar, at hvor ingen Tolder vaar, der maatte
ei heller vere Udskibning, mens Slagelse och Store Hedinge i Seeland,
som ingen Hafne hafver, at afskaffis. Nogle faae mente, at de andre
trei kunde, och H. k. M. til Nytte och de andre Kiøbsteder til Op
komst, och afskaffis.
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I Lolland.
Gyld[enløve]: Afskaffis Rødby och Mariboe.
Felth[erren]: Mariboe afskaffis, Rødbye tagis i Consideration.
Cantzeler: Efterdi Rødbye er en Landsbye, afskaffis saavel som
Mariebo.
Hertil sluttede sig H. Bjelke og J. Bjelke.
Korbitz’. Mariboe afskaffis, Rødbye kand ei for Undersleb af
skaffis.
Hertil sluttede sig H. Rantzau.
Hr. Otte Povisk-. Begge afskaffis.
Hr. Holger Vind'. Mariboe at afskaffis, mens Rødbye ei kand
afsk[affis].
Hr. E. Kragh\ Mariboe uden Difficultet at afskaffis, mens skal
der vere Ofverfart ved Rødbye, saa skal der vere en, som kand
hafve Indseende.
Hr. Envold Pasbierg: Marieboe afskaffis och icke Rødbye.
Hertil sluttede sig C. Skeel.
Hr. Jens Juel-. Begge at afskaffis.
Cornelius Lerche: Begge at blifve ved, och Tolderen i Rødbye
residere i Drechsminde.
Hertil sluttede sig Bierman.
Scavenius'. Begge at afskaffis.
I Jylland Hovbroe och Viborg och Balum.
Gyld[enløve]: Begge afskaffis. Hvorudi de alle sambtyktis, och
vaar deris Mening, som om disse Byer her ofvenfor voterit, at icke
dermed mentis andet end Tolders Afskaffelse.
258.

Betænkning af S. K. 27. Juni 1672.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 443.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerdybeste Underdanighed Eders kongl.
Mayts. allernaadigste Befaling angaaende de Commissarier, som til
Toldrullens Revision af Eders kongl. May. forordnede ere, deris aller
underdanigste Forslag om en Del unødige Toldsteders Afskaffelse,
saa oc nogle smaa Kiøbsteder deris Privilegiers Forandring her i
Eders kongl. Mayts. Rige Danmark, indstilles til Eders kongl. Mayts.
allernaadigste videre Resolution efterskrefne voris allerunderdanigste
Betenkende.

1672.

223

Hvad Toldstædernis Afskaffelse sig belanger, hvoraf nafnligen
forestilles i Sædland Store Heddinge oc Slagelse, i Lolland Rødby
oc Marreboe, i Jylland Balum, Hobroe oc Viborg, da, saasom vi efter
Forslagets Indhold befinde til en Del af dennem ingen Seiglats at
være, oc en Del at ligge ofven i Fiordene, mens ud til Stranden
andre Toldsteder at findes, hvor Tolden kand erleggis, oc siden Vårene
fri til Lands eller Vands derfra til benefnte Stæder at kunde føres,
Eders kongl. May. oc derved sparer de i saa Maader unyttige Tol
deris Løn, finde vi inted, som os bevege kunde til at være uens
med Commissarierne i deris Forslag i denne Post. Hvad angaar, at
merbenæfnte Commissarier allerunderdanigst formene tienligt for Eders
kongl. Mayts. Indkomst, de fornemmeste Byers Opkomst oc Traficquens
bedre Fortsettelse at skulle være, dersom en Del nafngifne smaa Kiøbstæder icke nød videre Frihed end at seigle med deris Vare imellem
Eders kongl. May. Riger oc Lande oc icke til fremmede Stæder, da,
ald den Stund de Privilegier, som Eders kongl. Mayts. Hr. Fader
salig oc høilofiig Ihukommelse hafver gifvet nogle visse Stapelstæder
her i Eders kongl. Mayts. Rige Danmark, oc Eders kongl. May. self
siden allernaadigst hafver confirmeret, hvilke iblant andet indeholder,
at ingen Kiøbmands Vare udenlands fra kommende nogen anden Steds
maa indføris end alleniste til bemelte Stapelstæder, ei heller nogen
Vare, hvo de oc tilhøre, til fremmede Stæder udføris uden af samme
Stapelstæder, Kalk, Sten oc Biugningstømmer udi Indførselen oc udi
Udførselen Øxen oc Heste undtagen, staar uforandret, oc de hafve
Haab oc Forset til sligt dennem allernaadigst gifne Privilegium i
Værk at stille, understaa vi os icke noget derimod stridende for
Eders kongl. May. at andrage. Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend
27. Junii anno 1672.
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
V. F. Guldenlew.
Hansz Graff von Schack.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Henrich Rantzow mp.
Jørgen Bielcke mp. Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
E. Kragh mp.
Corfitz Trolle mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
Envold Parszberg mp.
P. Griffenfeld, saa vit den første Post angaar.
I dend første Post allerund, af samme Mening, Jensz Juell.
Cornelius Lercke.
C. Biermann.
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26.—27. Juni. Paa Mødet 26. Juni behandledes ligeledes
et Kongebrev1) af 17. Juni, stilet til S. K., hvorved Kongen
befalede dette at overveje, hvorledes man kunde lokke formuende
Købmænd og Haandværkere fra Nederlandene til Danmark.
Votering (Nr. 259). — 27. Juni nyt Møde, hvor Gyldenløve,
P. Reetz, H. Bjelke, Kbrbitz, H. Rantzau, Powisch, H. Vind,
E. Krag. E. Parsberg. Chr. Skeel, Jens Juel, Corn. Lerche, C.
Bierman og Scavenius var tilstede. »Eftersom Hr. Statholder
Gyldenløve idag explicerede sit Votum at forstaaes paa alle Re
ligioner, da ere der 7 Vota mod de femb, som ickun tilsteder
Reformerede, Manister och Jøder frie Exercitium Religionis,
mens de 7 tilsteder baade Calvfinister], Manfister] och Jøder,
saa och Catolske, dog med visse Restrictioner«2). Betænkning
(Nr. 260), hvori der dog ikke tales om Katolikker. I Henhold
dertil udgik der 13. Juli Kongebrev3) til Kommercekollegiet
med Ordre til at stille Forslag om, paa hvilken Maade man
bedst kunde bringe de Fremmede ind i Riget.

259.

Votering i S. K. 26. Juni 1672.

P. n Bl. 61 f.

Tr.: Danske Saml. 2. R. VI, 376 ff.

Hr. Gyldenløve'. Udi frants, tydsk och andre Sproch Forordning
at tryckis, hvorudi alle Udlendinge skulde gifvis de 20 Aars Frihed
efter forrige Forordning, udgangen d. 21. Sept. anno 71, saavel som
och Frihed for al borgelig Tynge och Besvering, saa och Frihed udi
Religionen, restringerit til Liberté de Conscience. Refererer sig herforuden paa forrige Commercii Collegii Betenkende och derpaa Stats
Collegii allerund. Erklering d. 13. April 71.
Hertil sluttede sig Hans Schack.
Hr. Peter Reetz: 1) Fremmede, som her vil indkomme, at for
undes først Frihed for alle borgelige Bestillinger; 2) frie for al Skat
och Paaleg,’Accise eller Consumption och Told undtagen; 3) Tilla
delse at komme och drage uden nogen Kiendelse eller Udgift, vere
sig Siette- och Tiendepenge eller andet, hvad Nafn det och hafve
kunde; 4) fri Exercitium af Religionen, och icke tagis for meget
af dem, som saaledis indkommer, naar de tager Borgerleie. Jus
testandi et legandi.
*) S. T. Nr. 379.

2) P. n Bl. 63.

3) S. T. Nr. 444.
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Hr. Hend. Bielche-. At alle Fremmede, som sig her ville
nedsette, skulle vere frie for al Skat, frie for Formynderskab och
anden borgelig Tynge och Besvering, Told och Consumption eller
Accise undtagen, och efter egen Villie blifve och forflytte bort igien.
Ellers som Hr. Cantzeler. Ellers ligesom Hr. Chantzler (!) Jus testandi
et legandi.
Hr. Johan C. v. Korbitz: Ligesom forrige, och vaar at ynske,
mere kunde optenkis til des Fortsettelse undtagen frie Exercitium
af Religionen, mens tilstedis Libertas Conscientiae.
Hr. H. Rantzov: Ligesom Hr. Cantzeler och forrige, och til
ladis Frihed i Religionen, och en fornuftig paa behørige Steder at
udskicke saa mange mueligt derhen at disponere.
Hr. Jørgen Bielche-. 1) Stabelstedernis Privilegier først at
holde; 2) Frihed at komme och drage bort, naar de vil; 3) Frihed
af Religionen i deris Kierke, naar de ingen søgte at forføre; 4) Im
munitas Onerum civilium quocunque Nomine designandorum, exceptis
Vectigalibus et Consumptione.
Hr. Otte Povisk: l) Frihed for al borgelig Tynge; 2) Frihed
for al Skat och Paaleg, Told, Consumption och Accise undtagen;
3) Frihed at komme och drage bort; 4) frie Exercitium Religionen (!)
i enhvers forordnede Kierke.
Hr. Holger Wind-. Alle de før om voterede Privilegier siunis
hannem at kunde bevilges och snarere forbedris end formindskes,
saa och Libertas Conscientiæ for alle, mens offentlig Exercitium af
alle Slags Religioner ses icke Commercierne at kunde befordre,
men end ydermere befrygter, at saadant med Tiden langt større
Ulempe skulde foraarsage.
Hr. Erik Krag-. Den fornemmeste Post Skatfrihed i alle Steder
saavel de, som nu der boer, som de, der kommer; 2) frie for borge
lig Bestilling och al borgelig Paaleg, Told och Consumption undtagen;
3) Libertas Conscientiæ, mens Calvinister och Jøder at forundes et
Hus til en Kierke paa Christianshafn; 4) alle, som begierer, at til
lades Borgeskab i hvad Stad de vil, enten i Danmark eller Norge,
uden Molestation; 5) at hafve Frihed at reise ud och ind af Riget
uden Siette- och Tiendepengis Erleggelse eller al anden Udgift, saa
och at testere och legere deris Middeler, hvor dennem self lyster;
6) frie och umolesterit af alle Laugene och ei vere dennem eller
deris Lauges Tynge undergifven.
15
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Hertil sluttede sig Enevold Parsberg.
Hr. Christen Skeel'. Ligesom de forrige, och alle Gravamina,
som Commercien forhindrer, borttagis, dog hvad Exercitium Religionis
angaaer, derom refererer hånd sig paa sin forrige til Hans k. M.
tilforne ofverlefverede allerunderd. Memorial.
Hr. Jens Juel: 1) Tienligt, at H. M. gaf frie Religion af Calvi
nister och Jøder paa visse Steder; 2) at dennem tilladis Jus testandi,
som inden 3 Aar flytte i Riget; 3) frie for alle Onera uden Told,
Consumption och Grundskat; 4) frie for borgelig och Byes Bestil
linger; 5) at maae frie komme och reise bort uden Siette- och Tiendepengis Afgift, mens alt dette at vere forgefvis, uden Stederne gene
raliter frie lades for al Skat, och anden Middel derimod optenkis,
saa at Kongen intet mister, och Borgerne dog for den arbitral Paa
leg befries.
Cornelius Lerche: At tillades Libertas Conscientiæ, och for
undes de Reformerede och Jøder Kierker uden Byen, dog at en Jøde
i det ringeste skulde sette 5000 Rixdaler i Negotie efter Commercii
Collegii Betenkende, og derforuden [i] Stederne 1) frie for al Skat uden
Told, Consumption och Grundskat; 2) for borgelig och Byes Besveringer saasom Formynderskab, Forstanderi och anden Tynge; 3) Re
ligions Frihed, de Reformerede med Exercitium, mens de Catholiske
aleniste Conscientz Frihed; 4) naar nogen vil flytte, frie for Sietteoch Tiendepenge; 5) ingen uden Lutherske settis til Øfrigheds Be
stilling.
C. Bierman: De Reformerede at tilladis frie Exercitium Reli
gionis, de andre ickun Libertas Conscientiæ, saa och eximeris de
saavel som alle for al Skat, ligesom de fleste. Jøder icke dog admit
teris, uden de bringer en Capital med sig i Landet.
P. Scavenius: At det vaar høifornøden for Hans Mts. Tieniste
och det hele Lands Velstand, at saaledis blef ordinerit, at icke
aleniste de Fremmede kunde lockis herind, mens endoch vore egne
Indfødde kunde komme tilbage. Ellers er udi Hr. Erik Krags Me
ning, at de Fremmede de udi hans Voto specificerede Friheder Reli
gionen belangende de Reformerede och Manister at tilladis Exercitium
Religionis, mens ingenlunde de Catholiske. Jøder, naar de indkom
mer, gifves nogle Conditioner. Ellers erindrede, at Policeien, som
vaar den høieste Post her i Kiøbstederne, skulde bedre ordineris,
efterdi alle Fremmede for dens Disordre skreckis.
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Hr. Corfitz Troile, som, siden Vota vaare gangne, indkommer,
conformerede sig med Rigens Marskalks Voto.
260.

Betænkning af S. K. 27. Juni 1672.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 444.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling om Middel at finde
i disse itzige Tiders Conjuncturer, hvorved saavel Eders kongl. Mayts.
indfødde Undersaater som andre udi de forænede Nederlande værende
Kiøbmend oc Handverkersmænd, hvilke nu formedelst dend besvær
lige oc farlige Tilstand berettis at staa bered til at flytte, kunde
hid ind udi Eders kongl. Mayts. Riger oc Lande lockes oc bevegis,
indstilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution
efterfølgende voris allerunderdanigste Betenkende.
Det eniste oc beste Middel, hvorved sligt kunde erlanges oc i
Værk stilles, formene vi allerunderdanigst deri at bestaa nemmelig,
at det allernaadigst maatte behage Eders kongl. May. forbenæfnte
Personer, som ere af dend reformerte, ministiske oc jødiske Religion,
af hvad Stand de oc monne være, at tillade 1) udi Kiøbenhafn,
Korsøer, Nyborg, Fridericia, Nagskouf oc Aalborg fri Exercitium Re
ligionis i visse dertil forordnede oc bekvemme Kirker, dog Jøder med
de Vilkor, som Eders kongl. May. Commercie- oc siden Stats-Collegium derom tilforn hafver gifvet allerunderdanigst Forslag oc Be
tenkende om; 2) Frihed for ald Contribution, Skat oc Paaleg, Consumption, Told oc Frøkenstyr undtagen; 3) Frihed for ald borgerlig
oc Byes Bestillinger oc Tynge; 4) Facultatem testandi liberam;
5) Tilladelse at nedsette sig i før ommelte Stæder foruden noget
for deris Borgerskab eller i andre Maader, naar de ankommer, at
gifve, saa oc, naar dennem lyster, igien at bortreise foruden Sietteoc Tiendepenge eller noget andet i ringeste Maader at udgifve oc
betale. Oc eftersom forskrefne Friheder, saafremt det Eders kongl.
May. allernaadigst behager dennem at gifve, skulde vorde frugtesløs,
med mindre Maaden betenkes, paa hvilken de Vedkommende kunde
best i Landet indbringes, da indstille vi udi ald Underdanighed til
Eders kongl. Mayts. allernaadigste Behag, om Eders kongl. May.
vil befale sit Commercie-Collegium sit allerunderdanigste Betenkende
15*
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til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution derom at
gifve. Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 27. Junii anno 1672.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
V. F. Guldenlew.
Hansz Graff von Schack. P. Reetz.
H. Bielcke.
Henrick Rantzow.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
E. Kragh mp. Envold Parszberg mp. Jensz Juell.
C. Biermann.
P. Scavenius.

27. Juni—19. Aug. I Mødet 27. Juni behandledes lige
ledes, formodentlig ifølge mundlig Ordre, et stort Reformforslag
i 6 Poster, hvoraf 1ste Post foreslog at afskaffe Matrikelskatten
i alle Købstæderne i Danmark og i Stedet indføre en Grundskat
paa 2, 3 eller 4 Procent, som man allerede havde i København,
endvidere, at Amtmændene skulde i hver Købstad udnævne 4,
6 eller 8 af de visseste og vederhæftigste Borgere, som skulde
ansætte Grundskatten, og at Taxten snarest muligt skulde ind
sendes til Skatkammeret1)- — Memorialen blev behandlet videre
8. Juli. Votering (Nr. 261). — 15. Juli nyt Møde, hvor P. Reetz,
J. Chr. Korbitz, H. Bjelke, H. Rantzau, O. Powisch, E. Krag,
E. Parsberg, Chr. Skeel, Jens Juel, Corn. Lerche og P. Scavenius
var tilstede. P. Reetz oplæste S.K.'s Betænkning om »Directionen
udi Kiøbstederne«2). Betænkning (Nr. 262) med Dato 19. Aug.
og oplæst i Mødet samme Dag. I Henhold dertil udgik der
24. Sept. tre Kongebreve3) til Skatkammeret, som fik Ordre til
at afgive Betænkning om, hvorledes Punkterne 1, 3 og 4 i
S. K.’s Betænkning kunde bringes til Udførelse.
261.

Votering i S. K, 8. Juli 1672.
P. n Bl. 63—65.

[1.] Stath. Gyldenløve'. At mand kunde forsøge det og lade
Grundene anslage; kunde det da bringe noget ind, som kunde drage
noget høit.
Feltherren'. Formener, at dersom det blef ret indretted og bedre,
end hidindtil sket er, skulle det vel drage noget; at mand derfor
giorde en Forsøgelse, hvad det kunde bedrage.
i) P. li Bl. 63.

«) P. n Bl. 66.

3) S. T. Nr. 602, 603, 605.
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Hr. Canceller: At Consumption vel blef det lideligste Middel,
men vil mand legge det paa Grunden, da se til, at det kunde drage
saa høit som Consumptionen, naar der blef lagt alleneste paa de
Grunde, som der er Eiermend til.
Korbitz-. At det var vel det beste, at Skatten blef lagt paa
Grunden, om det kunde ske, som hånd tvifler paa, fordi mange
Grunde efterhaanden mister Eiermend, og derfor vanskelig skal lade
sig giørre; mand dog kunde forsøge det ved Commissarier og der
efter fatte Resolution.
Hr. H. Rantzo: Frøgter, at denne Grundskat icke skal drage
saa meget, som fornøden giøres, uden det settis tillige paa Nering,
eller Consumptionen leggis dertil.
Hr. Ottho Povisch: For at faa Kundskab om Byernis Tilstand
kunde Grundskatten settis, dog icke paa Biugninger, men paa Grun
den og Eiendom allene; troer dog icke, at det opnaar det Quantum
som Consumptionen.
Hr. H Wind: H. k. M. kand ved dette Middel faa Byernis
Tilstand at vide, og for at faa Quantum opsettes derefter Procentum;
tilmed bør giøris af Commissarierne Forskel paa Stederne, naar de
skal taxeris, og hvis Procento skal udgifvis, settis af H. k. M.
Hr. E. Kragh'. At dette Forslag kand inted skade, om det blef
forsøgt, enten Kongen eller Borgeskabet, og naar enhver Steds Bekvemelighed blef iachttaget, da H. k. M. derefter at lade Taxten ske
pro Cento. De øde Pladser skulle ogsaa taxeris, item at høres af
Commissarierne enhver Steds Borgeskab, om de viste nogen bedre
Forslag.
Hr. E. Pasbiergh: At mand kunde forsøge det; kunde det end
icke drage, da at finde noget at legge dertil; de øde Pladser at
auctioneris.
Hr. J. Juel: At der findes et eller anden Forslag, som skulle
kunde erstatte den Afgang, som skede paa Grundskatten.
Cornelius Lerche: Formener dette Forslag at verre got, dog
Grundskatten icke at leggis paa Biugningen, men paa Grunden allene.
Quantum fant mand altid.
P. Scavenius-. Dette Forslag er for at giøre Lighed imellem
Borgeskabet; Quantum finder sig altid vel.
[2] Den anden Proposition i samme Memorial var, om H. k. M.
vilde tilstede, at trei af de beste Borgere blef forreslagen, naar
nogen Borgemester- eller Raadmandsplads blef vacant.
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Statholder GyldenløveVar got, at Hans k. M. icke vilde tage
det ilde op, at saadan Forslag blef giort; dog at H. k. M. self beholt fri Val enten en af de trei eller en anden dertil at forordne.
Dette var alles Mening.
[3] Den 3. Post, at Saltskatten og Tøndeskatten blef afskaffet
og i Steden at gifvis 6 Rdr. for en Oxe til Admiralitetet.
Dette eragtis biligt og gafnligt for alle.
[4] Den 4. Post, at Consumptionen i tilkommendis Aar vel
skulle importere saa meget, at Standkvarter kunde afskaffes, og at
de høie Officerer gandske inted skulle bafve til Standkvartier, men
den Ge[mene] (?).
Stath. Gyldenløve\ Officererne burde ingen Standkvartier bafve.
Hertil sluttede sig Jens Juel (tilf.: »at en Officerer i Nyborg
eller Nakskoe icke bør bafve mere end den, der er i Kiøbenhafn«)
og Gom. Lerche.
Feltherren’. At ingen Sted er i Verden, som er frie for Stand
kvartier, uden de i den Sted gifver Service; tilmed er Officerernis
Gage icke saa stor her, at de kand miste Standkvartier.
Hr. Canceller: Var bedre at legge saa meget til og forhøie
Consumptionen, at Kiøbstcderne kunde blifve frie for Standkvartier,
eftersom der er inted, Stederne besverger sig høire ofver end det,
og foraarsager, at mange forlader Stederne.
Hr. Korbitz: Om Standkvarter blef afskaffet, at i den Sted da
gifvis Service, om saa meget af Consumptionen kunde ofverskyde.
Hr. H. Rantzo: I gammel Dage viste mand af ingen Stand
kvartier at sige, da mand dog hafde Militie i Landet, men Officerne
burde nøies med deris Gage.
Hr. O. Povisch: Ser icke, at Officerne har saa stor Gage, at
de kand lefve, uden de enten nyder Standkvarter, eller de Midler
kand findes, hvorved de kand nyde Service.
Hr. H. Wind: Standkvartier totaliter ruinerer Kiøbstederne, og
derfor faar mand finde de Midler, hvorved Militien i andre Maader
kand betienes med Service, hvorved Standkvarter kunde afskaffes
Byerne til Lindring, saa frembt Fremmede skal komme herind.
Hr. E. Kragh: At skal Fremmede komme herind, da faar
Standkvartier afskaffes, og skal Militien nyde Service, da vil endelig
andre Midler op tenkes.
Hertil sluttede sig E. Parsberg.
P. Scavenius: Officererne kunde vel nøies med deris Gage, men
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Soldaterne at nyde Service, men aldrig kand Kiøbstederne opkomme,
dersom Standkvartier staar ved Magt.
[5] Den 5 Post om Consumptionen at indrette i Norge blef
differeret, indtil nogen god Underretning kand hafvis fra Norge, om
den skal kunde verre practicabel paa de Steder, og Krigen med Hol
land kommer til Ende, efterdi den nu foraarsager slet Tilstand i Norge.
[6] D. 6 Post om god Politie i Kiøbstederne at indrettis.
Dette vil udførligere expliceris og specificeris.

262.

Betænkning af S. K. 19. Aug. 1672.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 605.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongL Mayts. allernaadigste Befaling angaaende flittig at
deliberere om, hvis vi formene til Kiøbstedernis Tiltagelse oc Fremtarf at kunde tienne, indstilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste
videre Resolution efterskrefne voris allerunderdanigste Betenkende.
1. Eftersom dend ulige Taxering i Skatters oc Contributioners
Udredning, hvorofver de fleste, ja fast alle Kiøbsteder her i Eders
kongl. May. Rige Danmark sig besverger, icke er en af de ringeste
Aarsager til Stædernis slette Tilstand oc daglig Aftagelse, da siunes
allerunderdanigst høi fornøden at være, at Matriculskatten, som til
slig Taxering ald Anledning gifver, blef afskaffet, oc at i dets Sted
forsøgt blef ald Eiendom i Kiøbstæderne saavel i Mark som i Bye
at taxere oc efter samme Taxering at sette oc regne paa hver hun
drede Rixdalers Værd it vist Qvantum for at fornemme, om Eders
kongl. May. af samme Qvanto, naar Consumptionens Indkomst dertil
leggis, kunde erlange dend Sum, som de Udgifter, hvortil dend alle
rede er eller herefter vorder destineret, kand stoppes med, til hvilket
i Værk at stille os allerunderdanigst siunes, at Eders kongl. May.
kunde beordre sine Ambtmænd, enhver paa det hannem anbetrode
Sted, fire, sex eller otte af de forstandigste oc vederheftigste Indbiuggere i hver Kiøbsted at udnefne, som Taxten giøre kunde oc
dend med allerforderligste i Eders kongl. May. Skatkammer indskicke.
2. Vi befinde hernest, at Aarsagen, hvorfore en Del Borgere
flytter fra Kiøbstederne oc andre drager Afskye sig der at nedcrsette,
er ocsaa denne, at de med qvalificerte Øfrigheds Personer ere slet
bestilte, hvorfore det til Eders kongl. Mayts. allernaadigste Behag i
største Underdanighed indstilles, om Eders kongl. May. ved aller-
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naadigste Forordning vilde lade kundgiøre. at‘, naar nogen Borge
mesters eller Raadmands Bestilling herefter vaccerede, Byes Øfrigheden da paa det Sted, hvor Vacantz befantes, skulle foreslage Eders
kongl. May. tre af de heste oc forstandigste Borgere, oc Eders kongl.
Mayts. Stigts Ambtmænd sig om deris Dyctighed oc Forhold aller
underdanigst erklere, saa at E. kongl. May. derefter allernaadigst
resolvere kunde, enten Eders kongl. May. nogen af de foreslagne
Personer eller andre til det vaccerende Embede bruge vilde.
3. At ald Salt- oc Tøndeskat, som Kiøbstederne merkelig incommoderer, blef afskaffet, eracte vi it ufeilbar Middel til deris itzige
Tilstands Forbedring, hvilket vi allerunderdanigst formene uden
nogen Afgang i Søestatens Indkomst, hvortil Eders kongl. M. de
Øxen, som samme Salt oc Tønder bruges til, allernaadigst destineret
hafver, paa denne Maade at kunde ske, nemmelig, at i Stæden for
en Oxe blef gifven ni slette Daler i Penge, for hvilke Penge Admi
ralitetet da kunde forskrifve lige saa meget Kiød, som de nu af
Oxeskatten bekomme, oc endda beholde henved tu Rixdaler tilofvers,
sig self til Gafn oc Stæderne til Forskaansel udi en Besværing, som
dennem megen Extorsion oc ubillig Medfart foraarsager.
4. Saasom det icke staar til at haabe, at de Kiøbstæder, hvor
Militien nyder Standkvarter, nogen Tid kand opkomme, mens langt
mere ufeilbar vil blifve, at, om samme Standkvarter continuere skal,
de da hver Dag i jo siettere oc siettere Tilstand ville komme, da
eracte vi allerunderdanigst baade nytteligt oc høit fornøden at vere,
at benefnte Militie i Steden for Standkvarter en billig Servicepenge
blef gifvet.
5. Naar disse Krigstider til fredelige forandres, saa at Norge,
som fast ald Næring oc Handel nu er afskaaren, igien af fremmede
Nationer kand vorde beseiglet, da eragtis allerunderdanigst tienligt,
at forsøgt blef Consumption oc Grundskat enten i alle eller i nogle
Kiøbstæder der sammesteds at introducere oc Matriculskatten derimod
at afskaffe. Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 19. Augusti anno 1672.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
V. F. Guldenlew. Hansz Graff von Schack. P. Reetz. H. Bielcke.
J. Chr. Kbrbitz mp.
Henrich Rantzow.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle *mp.
Envold Parszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen. P. Griffenfeld, saavit 3., 4. oc 5. Poster angaar.
Jensz Juell.
Cornelius Lercke.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
Peder Resen.
P. Scavenius.
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15. Juli—19. Aug. I Mødet 15. Juli behandledes ligeledes
et Par Kongebreve om Hospitalerne i Aarhus og Randers. Ved
Kongebrev1) af 8. Jan., stilet til S. K., havde Kongen befalet
dette at afgive Betænkning om en Memorial (Nr. 263) af 15.
Sept. 1671 fra Anders Mogensen Grave, Forstander for Hospitalet
i Randers, samt en Skrivelse1), dateret Aarhus 23. Aug. 1671,
fra hans Broder, Biskop Erik Grave i Aarhus. — Ved et nyt
Kongebrev2) af 8. Febr., stilet til S. K., havde Kongen befalet
dette at afgive Betænkning om et Par Memorialer fra Didrik
Christensen, Hospitalsforstander i Aarhus, den ene2) dateret
København 3. Juni 1669 og stilet til Peter Reetz, den anden
(Nr. 264) dateret Aarhus 8. Sept. 1671 og med Paategning
9. Sept. af Biskop Erik Grave. I disse Memorialer klages over
Hospitalernes Indtægters Forringelse og Nød hos de Fattige.
S. K. vedtog, at Kongen burde lade »udgaa til Stigtbeffalingsmanden] og Bispen i ethvert Stift, for sig at indkalde
alle Hospitalsforstandere og dennem bem. Hospitals Besveringer
afhøre og siden deris Relation derom til H. k. M. videre Reso
lution indgifve«3). I S. K.’s Betænkning (Nr. 265), der er da
teret 5. Aug. og oplæstes paa Mødet 19. Aug., tales dog kun
om Stiftamtmand og Biskop i Aarhus. I Overensstemmelse her
med udgik 10. Sept. Kongebrev4) til Stiftamtmand Henrik
Rantzau og Biskop Erik Grave.

263.

Memorial fra Hospitalsforstander Anders Grave

15. Sept. 1671.
Kopi i Indlæg til S. T. Nr. 31.

Stormechtigste och høibaarne Herre, allernaadigste Arfvekonge.
Min allerydmygste oc underd. Begiæring er, at Eders ko. Ma.
naadigste vilde lade gaa sig til Hierte det meget brøstfeldige Ho
spital udi Raanders, de fattige Lemmers, de faa øde oc forarmede
tilliggende Bønders sampt andre Betientis ofverhengende Ruin, hvil
ken af efterfølgende øiensiunlig kan eragtis.
0 S. T. Nr. 31 med Indlæg.
2) S. T. Nr. 131 med Indlæg.
3) P. n Bl. 66.
*) J. T. Nr. 58.
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Først, at den Indkomst, som af de høiloflige salige Konger fra
Reformationens Tid naadigst hafver veret tillagt, er nu paa nogen
Tid lang forringet, saa de Fattige mister, af Dronningborg 10 fæede
Øxen, 4 Tønder Smør, 200 Les Brendeved aarligen oc 100 fæde Svin,
naar Olden hafver veret, af Haurballe-Gaard 200 Lamb aarligen, af
Silkeborg 100 Svins Olden, naar Olden hafver veret.
Dernest var Landgilden paa en Del af Gaardene høit opsat til
de Fattiges Fordel, før Matriculen blef oprettet, hvorved nu Skatten
reiser høit efter Landgilden, saa at en Del af Bønder[n]e ere derudofver slet øde, en Del forarmede, saa Hospitalet ei aldene mister
Landgilden, mens dertil sielf betailer Skatterne. Herforuden hafver
Indtegten icke kunde svare Udgiften aarligen fra den Tid, jeg uverdig Hospitalet i meget armelig Tilstand annamede, som endoc befindis dette Aar, da Indtegten icke bedrager sig ofver 1500 Daler,
mens Udgiften nogle hundrede Daler derofver, saa baade jeg fattige
Mand oc Hospitalet geraader i Gieid oc Vitløftighed oc vider icke,
hvorledis enten jeg fattig Mand eller det forfalden Hospital med dets
fattige Lemmer oc forarmede Tiennere skal komme til Rette, med
mindre Eders kongl. Ma. mildeligst vilde samtøcke, at, saafrembt de
Fattige ei kand niude det, Fundatzen tilholder, udaf de Stæder, det
tilforne blef gifven, at derimod maatte holdis en Fattiges Bøsse for
dette Hospital paa de Toldstæder i Norge oc Jydland, hvor ei Ho
spitaler findes, som Byen eller de Seilende sielf underholder, item
paa Landstinget sampt alle Byes- oc Herretsting i Jydland, saa de,
som seile ud oc ind, motte gifve en ringe Almisse efter egen fri
Villie, disligeste, hvo som vinder en Sag, gifve 4 Sk., oc om Sagen
kommer til Fordrag, da hver at gifve 2 Sk., och dette af de Seilende
at leveris til Ko. Ma. Toldbetienter, naar Toldsedlerne affodris, men
af de andre til Tingskrifveren, naar Dommerne eller Tingsvidnerne
affodris.
Dernest, at en ringe Ting maatte bevilges af hver Kirkes Ind
komme i Jydland, om det var ickun 1 Sk. af hver Tønde Korn, en
Kirke kand hafve visse eller uvisse Indkomst. Disse tvende Poster
befindis naadigst at være bevilget de Fattige her udi Kiøbenhafn,
hvilket gifver vore Fattige en stor Fortrøstning, at Kongl. Ma. for
Guds Skyld beviser dennem lige Naade.
Herforuden, paa det de 100 Daler, som Hospitalet er den forige
Præstis Enke skyldig, oc anden Hospitalets Gieid en Gang kunde
blifve betalt, jeg da maatte befallis at indkrefve, hvis Hospitalet
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arfvelig kand være tilfalden, at Creditorerne deraf kand blifve betalt,
saa vit det kand forslaae, oc derhoes forbindes at annamme flere i
Hospitalet efter dene Dag, førend det blifver gandske reparerit oc
dets Gieid betalt. Endeligen, oc de faa øde oc forarmede Hospitals
bønder motte mildeligst bevises dend kongl. Naade, at Stichts-Lensmand kunde bekomme Befalling at lade Siun gaa paa Gaardene, saa
de, som ere forsatte paa Landgilden, maatte lignes med deris Naboer
efter lige Avling, och de øde oc forarmede niude mildeligst nogen
Forlindring paa Skatterne.
Saadan E. kongl. May. høie Naade vil den allerbarmhiertigste
Gud med timmelig oc ævig Velsignelse baade hisset belønne, och jeg
uværdig stedse forblifve Eders kongl. May. allerunderdanigste och
troe Forbedere
Anders M. Grave.
Kiøbenhafn d. 15. September anno 1671.
264. Memorial fra Hospitalsforstander Didrik Christensen
8. Sept. 1671.
Kopi i Indlæg til S. T. Nr. 131.

Høibaarne, stormegtigste och allernaadigste Arfvekonge och Herre.
Foraarsages jeg Eders kongl. Mayts. Forstander i Aarhus Ho
spital Hospitalets oc de Fattiges Tilstand allerunderdanigst at an
drage.
Eftersom Hospitalets Biugning nu er saa aldelis brøstfeldig, at
befrøgtes en stor Del deraf snart skulle nedfalde oc paa de derudi
forfundene oc endnu ved Macht værende Materialier stoer Skade ske,
eftersom til des Reparation slet ingen Midel eller Forraad vides.
Herforuden er de fattige Lemers Tilstand gandske armblig oc ringe,
saa at, endog alle de, derudi findis, ere elendige Stackeler oc høinødtrengende, saa niuder dog Flestedelen af dennem icke uden dend
halfve Part eller lidet derofver af, hvis de i førige Tider oc ordinarie
pleier at niude, hvorved de ingenlunde ved Macht kand blifve, hafver
oc paa nogle Aars Tid slet intet nøt til deris Kleder oc fattige
Lemers Skiul, som de ellers aarlig pleier at niude.
Saadan Hospitalets Tilstand foraarsages en Del formedelst Genanternis (som fra Aarhus oc Kalløe Ampter hafver efter Fundatzen
til Hospitalit verit perpetuerit oc af høiloflig Ihukommelse Koning
Friderich dend tredie confirmerede) saavel Tiendernis Afgaaelse, som
nu icke følger, siden Goedset til andre naadigst er afhendet, be-
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dragende sig, hvis Hospitalet herved afgaar til førstkommende Martini,
efter hosfolgende Ofverslaug oc Udregning Penge femb tusinde otte
hundrede halffembsindstifve och en slette Daler, trei Mark oc en Skil
ling. I lige Maader befindis en Andel af Hospitalets Plougaure nu
at tilbageholdis, formedelst en Del af Goedset til Rytter er udlagt.
Begierer allerunderdanigst paa samme Plougaure Eders kongl. Mayts.
naadigst Confirmation, at dette Hospitalit gandske ei skulle afgaa.
Herforuden er en Del Hospitalsgoets saa høit imoed andet for
skylde!, at ingen vil end for de bare Skatternis Udgift annamme,
hvilket, om det nogenledis skal ved Macht blifve, vilde, om Eders
kongl. May. saa naadigst maatte behage, ved Commissarier siunis
oc efterses, Landgilde och Skatterne imod deris Eiendomb oc Brug
modereris oc lignis.
Endelig befindis atskillige Mageskifter for nyligen giorte med
Hospitalet, som udi en goed Del fattes Vederlaug, efter hoesfølgende
Copie oc underdanigst Memorial.
Begierer allerunderdanigst paa Hospitalets oc de arme nødtrengende Hospitalslemmers Vegne Eders kongl. Mayts. milde Svar,
det jeg med samptlige dette Hospitals Fattige til ald Naades oc
Velsignelses Ønske ofver Eders ko. May. oc gandske kongl. Arfvehus i vore Bønner til dend aldmegtige Gud uafladelig ville ihukomme.
Aarhus d. 8. September anno 1671.
Eders kongl. Mayts. underdanigst tro Undersatte
Dirich Christensen
Forstander i Aarhus Hospital.

Aarhus Hospital och dets Fattige trenger nødvendeligen til betiemelig Hielp, eftersom Tilstanden med baade Hospitalet oc Lem
merne er gandske slet oc ringe, som Forstanderne, der ofver Indkombsten oc Udgiften hafver at dispensere, hest ved at giøre Under
retning om; formodis paa denne underdanigste Supplication Kongl.
Mayts. naadigste Resolution, milde oc naadige Hielp imod Hospitalet
oc dets Lemmer, det Gud med Naade oc Ære i dette och det him
melske Rige vil belønne. Aarhus dend 9. September 1671.
Erich Grave egh.
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Betænkning af S. K. 5. Aug. 1672.
Orig. i Indlæg til J. T. Nr. 58.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdannighed Eders kongl. May. allernaadigste Befallinger, daterede d. 8 Januarii oc 8 Februarii sidst forleden i nerverende Aar anlangende
Aarhus oc Randers Hospitallers samt dets Fattiges Tilstand, saa oc
Maaden, paa hvilken bemelte Hospitaller kand hielpes, indstilles til
Eders kongl. Mayts. allernaadigste vidre Resolution dette voris aller
underdanigste Betenkende. Vi befinde allerunderdanigst tienligst at
vere, at Eders May. ville lade sig behage sin Stigtsambtmand oc
Superintendent ofver Aarhus Stigt allernaadigst at anbefalle For
standerne enhver paa sit Sted med forderligste for sig at fordre oc
for det første efter deris forregaaende Proposition oc Angifvende
flitteligen erforske oc, saavit fornøeden eragtes kunde, self ved øiensiufnlig Besigtelse erfare dets Indkomstes, Biugnings oc tilligende
Jordegoedses Tilstand oc omstendiglige Beskaffenhed, dernest Eders
kongl. May. om aldting underdannigst Relation at giøre saavel som
oc Forslag til Eders kongl. May. allernaadigste vidre Resolution, paa
hvad Maade de formener, bemelte Hospitaler kunde hielpis oc i bedre
Tilstand settes. Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 5. Augusti 1672.
Eders kongl. Mayts. allerunderdannigste oc troepligtigste Tiennere.
V. F. Guldenlew. P. Reetz. H. Bielcke mp. J. Chr. Korbitz mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
P. Griffenfeld.
Jensz Juell.
C. Biermann.
P. Scavenius.

15. Juli—19. Aug. I Mødet 15. Juli behandledes ligeledes
ifølge Kongebrev1) af 12. Juni, stilet til S. K., et Forslag1) af
10. Jan. fra Stiftamtmand Henrik Lindenov og Biskop Niels
Bang i Odense om Ordningen af Odense St. Hans Kirkes For
hold. Forslaget var indkommet som Følge af et Kongebrev2)
til dem af 6. Sept. 1671.
Ved Mødet oplæstes ovennævnte Forslag, der for de fleste
Punkters Vedkommende (Paragrafferne 1, 2, 6, 7, 8 og 9) blev
billiget. Man havde særlig Indvending at gøre imod Paragraf 3
x) S. T. Nr. 371 med Indlæg.

2) F. T. 1671 Nr. 42.
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om Tiende »af Borgerskabit, som brugde Afling, hvilket efter
de flestis Mening siuntis haart, eftersom det var imoed Sædvane,
og Borgerskabit har dog Gravamina nok«x). Betænkning (Nr. 266)
med Dato 5. Aug. og oplæst i Mødet 19. Aug. I Overensstem
melse med den udstedtes aabent Brev2) 10. Sept. 1672.
266.

Betænkning af S. K. 5. Aug. 1672.
Orig. i Indlæg til F. R. Nr. 60.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling, dat. Hafniæ dend
12. Junii sidst forleden i nerverende Aar, anlangende det Forslag,
som de af Eders kongl. May. forordnede Commissarier giort hafver
om den Indkomst, de allerunderdanigst formene til St. Hans Kirkes
Reparation oc Vedligeholdelse i Ottense at kunne forordnes, saa ind
stilles derom til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution
efterfølgende voris allerunderdanigste oc hos bemelte forordnede Commissariers indgifne Forretnings Poster antegnede Mening.

Voris allerunderdanigste
Betenkende.

Commissariernis
Forslag.

Vi eracte allerunderdanigst den
ne Post saavel som efterfølgende
2., 6., 7., 8., 9. i ald Billighed
at bestaa.

1. Begrafvelser.
En Begrafvelse udi Choret til
tvende Kister, Grafven at mure,
skal betales 16 Rixdaler, uden
Mur til tvende Kister betales 10
Rixdlr., it Barn 2 Rdlr. For hver
Gang muret Begrafvelser udi Cho
ret aabnis Lig at nedsette, gifves
4 Rdlr. For it Begrafvelse i Kir
ken til 2 Lig at mure 12 Rdlr.,
uden Mur 8 Rdr., it Barn 2 Rdr.
Naar de murede aabnis, 2 Rdr.
Paa Kirkegaarden af de beste
Pladser til en Kiste 8 Mark, nest
de beste 4 Mark, it Barn noget

O P. ii Bl. 66.

2) Tr.: Rothe, Chr. V’s Reskripter, 166—170.
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Eftersom Borgerskabet dog an
dre store Udgifter i atskillige
Maader undergifne ere, da eragtes
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voksen 3 Mark, it spedt Barn 2
Mark. De Fattige, som ingen
Middel hafver, Jorden fri.
2. Stolestader.
Fra Hans May. oc Hindes
dronning!. May. Stole slipper, oc
No. 1 paa begge Sider begyndes,
indtil 2 Stole nest neden for Kaarsgangen til No. 12., 13, gifves af
hver Stade første Kiøb 9 Mark,
aarligen til hver Sti. Johanni 8
Skilling. Siden fra No. 12, 13
til No. 20. 22 gifves af hver
Stade første Kiøb 6 Mark, aarlig
6 Skilling. Alle de andre Stole,
som nogen vil kiøbe, gifves første
Kiøb af hver Stade 4 Mark, aar
lig 4 Skilling. De Gotfolk, som
icke hafver Eiendom i Sognet,
mens fløtter af dette Sogn i andre
eller fra andre Sogner i dette
Sogn, skal oc niude deris Stole
stader i de Stole, hvor ledige Sta
der findes, dog at de gifver til
Kirkens Indkomst hver half Aar
af hver Stade 8 Skilling. Alle
dennem, som deris Stolestader
fester, skal nyde dennem deris
Lifstid. Dog, naar de ved Døden
afgaar, da samme Stolestader til
Kirken igien at være hiemfalden,
mens befindes nogen af de Af
dødes Venner, samme Stader vil
beholde, skal de for nogen Frem
mede Staderne nyd$ for Feste oc
aarlig Afgift beholde.
3. Tiende.
Alle, som i St. Hans Sogn ere
boendis, bør efter Recessen af
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billigt, at de, som af Amids Tid
for Tiende af deris Gaarder hafver fri vaaret, endnu fremdelis
fri forblifver.

4. Saafremt denne Bolig icke
enten til Militien er udlagt eller
andre skiødet, da siunes billigt,
at Kirken dets Landgilde oc Her
lighed nyder.
5. Eragtes gafnligt oc Kirken
uden Skade.

Kveg at tiende, iligemaade ald
Jord, som i samme Sogn findes,
uden Ladegaardsmark, som af
Hans Mayts. Ambmand bruges,
ald dend anden Jord inted under
tagendis at tiende efter Recessen,
oc Tienden ligesom i de andre
tvende Sogner her i Byen i tvende
lige Parter imellem Kirken oc
Presten at skiftes.
4. Jordegods.
Hans May. naadigste Villie, at
det Bolig i Korup herefter med
Landgielde oc Herlighed at følge
Kirken, som det fra første af de
Friller ere gifne.
5. Sacristi.
Eftersom Hans May. høilofligst
salig Hr. Fader hafver ved sit
Bref dat. 17 October 1668 naadigst bevilget, det ruinerede Sa
cristi til Kirkens Reparation
motte nedbrydes, om Hans May.
det endnu saaledis i Naade be
hager.
6. Restantzer.
Kirken hafver tilstaaendes hos
Velb. Knud Urne 323 Rdlr., Za
charias Svarfver 4 Mark, Hans
Bødker 4 Mark, Hans Busk 6
Mark, Mickel Feltbereder 2 Mark,
Bartholomæus Kock 4 Rdr., Lau
rits Ifversen 4 Mark, hvilke skal
indfordres, Kirken til Regnskab
føris.
7. Klockerne.
Alle, som i Sognet boer, gifver
Kirken af alle Klocker 2 Mark,
uden Sognet gifves af alle Kloc-
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[10.] Saasom dette strider imod
dend Landslov, som Eders ko. May.
endnu ei har forandret, det ocsaa
vilde geraade andre brystfeldige
Kirker i Stifted sambt afbrente
Prestegaarde, som Eders kongl.
May. med Hielp af disse Kirker
allerede beneficerit hafver, til Præjuditz, da kunde vi icke billigt
befinde, at denne Indkomst blifver
St. Hans Kirke tillagt.

kerne 3 Mark. Klockeren betales
foruden dette hans Umag.
8. Kirkegaarden.
Eftersom Muren omkring dend
af Kirken holdes vedlige, siunes
best, Kirkegaarden ved sin egen
Brug, som dend er anordnet, forblifver.
9. Inventarium.
Bør af tvende Mend i Presternis Ofverværelse rigtig optegnis,
Kirkestoel forfattes, derudi ind
føres oc alting efter Recessen
holdes.
10. Forskrefne Indkomster udi
alt kand inted tillange denne St.
Hans Kirke med at reparere, langt
mindre at vedligeholde, da dersom
Hans kongl. May. af Naade vilde
tillade, at Hans Mayts. Kirker i
Lunde Herrit maatte, hvis Ind
komst de kunde ofver deris Ud
gifter [til] aarlig oc tilbørlig Ved
ligeholdelse oplegge, efter rigtig
Regnskab kommer (!) St.Hans Kir
ke til Hielp, formodes ved de Mid
del St. Hans Kirke herefter kand
vorde repareret oc vedligeholden.

Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc troepligtigste Tiennere.
V. F. Guldenlew.
P. Reetz. H. Bielcke mp.
J. Chr. Körbitz mp.
Henrich Rantzow mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
P. Griffenfeld.
Jens Juel.
C. Biermann.
P. Scavenius.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 5. Augusti anno 1672.

29. Juli —19. Aug. 29. Juli Møde, sammenkaldt ved Konge
brev1) af 3. Juli, stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til at
O S. T. Nr. 420.

16
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afgive Betænkning om et Forslag paa 3 Punkter 1) om Tyveri
af Kirkebly, 2) om Læg af Soldater, 3) om ens Maal og Vægt
i Jylland. Tilstede ved Mødet var Peter Reetz, Henrik Bjelke.
J. Chr. Korbitz, Henrik Rantzau, Jørgen Bjelke, Otto Powisch,
Enevold Parsberg, Chr. Skeel, Niels [o: Jens] Juel og P. Scavenius. Votering (Nr. 267). Betænkning (Nr. 268) med Dato
5. Aug. og oplæst paa Mødet 19. Aug. I Overensstemmelse der
med udgik 10. Sept. to Forordninger1) (om Tyveri af Kirkebly
og om »Soldater, som af Læggene maa skaffes«) samt et
Kongebrev2) til Kammerkollegiet (om Maal og Vægt).
267.

Votering i S. K. 29. Juli 1672.
P. n Bl. 66 f.

1) [Votering om Tyveri af Kirkebly.]
Hr. Cantzler-. Tyven af enhver at maatte arresteres, siden døm
mes til Hengende, og Kiøberen at give første Gang 100 Rdr.
Hertil sluttede sig H. Bjelke, J. C. Korbitz, H. Rantzau, O.
Powisch, Chr. Skeel, Niels [o: Jens] Juel og P. Scavenius.
Hr. Gen. Lieut.: Det er forgæves at giøre Forordning, med
mindre mand skaffer Amtmændene Middel at holde derover. — Kla
gedes af samtlige, at de kunde icke faa Fengsel at gemme dem udi.
Hr. Rigsmarskalk: At hånd icke kand faa en Fange udi det
blaa Torn.
Slutningen efter Reetz’ Forslag.
2) 2den Post anlangende [om Lejesoldater].
Hr. Rigsmarskal: H. Mayts. allernaad. Forordning er udgangen
om det samme, men Soldaterne vil icke tiene saa ringe og vil icke
lade sig tage op under 80 Rdr., fra dem af Roskilde nylig 7 for
løben.
Hr. Neels (!) Juul: Den største Desordre bestaar deri, at de
forløbende antages under de tydske Compagnier imod Kongens Ville.
Gen[eral] Proc[ureur]: Idem, at Rysius allene hafver 600 Sol
datter. Aarsagen er, at ingen Gevorbene vil udstaa den Arbeide.
Erindrer, at mange boer ved Gaardene, som icke vil gifte sig, i
somme Byer 9 Gaarde; om til Trusel kunde befalis, at de ligesaa
vel skulde møde paa Mynsterpladsen.
0 Tr.: Forordn. 1670—83, 158—60.

’) S. T. Nr. 573.
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Hr. Cantzler: Generalfiscals Bestilling skulde fornemmelig bestaa derudi at holde ofver Kongens Forordninger ofver alt Landet,
og hånd derfor hafve en anselig Løn, i den Sted hans fornemmiste
Employ nu anvendes derpaa at oplede smaa Sager, Leiersmaal, ringe
Forseelser paa forseiled Papier etc. Hans Løn er nu 700 Rdr., men
kand icke tilrecke, eftersom hånd deraf skal underholde Fiscaler udi
Provincierne.
Blef ogsaa oplæst den kongl. Forordning om saadanne Leiesoldater. Læst atter en anden Forordning om det samme.
Vota.
Hr. Cantzler: Vis er Desordren og Skaden, men fast umuelig
at holde ofver, hvad Ordinantz derom kand giøris. Synis, det hele
Leg kunde bygge et Hus eller Værelse paa 5 Fag med Græsgang
og anden saadan Leilighed, som en Husmand ordinari har, hvori
Soldaten skulde bo, hafve 15 Rdr. aarlig og saa Frihed at arbeide,
hvor hånd vil, paa Kongens der Lænsmand paa Kongens Vegne,
andensteds Proprietarius.
Hertil sluttede sig H. Bjelke, J. C. Korbitz, H. Rantzau og
J. Bjelke.
Hr. Otto Powisch: Hertil at legges, at hvor de icke kunde
anderledis enis, da dette Middel at bruge.
Hertil sluttede sig E. Parsberg.
Hr. C. Skeel: Best at blifve ved Forordningen, dertil at legges
endnu et Par Rdr. eller noget heller end deslige Huse, hvoraf synis
i Fremtiden at kunde komme Desordre.
Gen. Procureur: Synis, Difficulteten at komme af Mangel af
Folk og mest udi Jylland og Fyn. Synis, at skulle svare til Godset
saasom Vornede, icke anl. Gaarden etc., men til Legged.
Hr. Cantzler repfosterer] et cæteri, at det var impracticabel
og nyt. Resolution efter Cantzlers Mening.

3) 3die Post, anl. én Vegt og Maal ofver gandske Jylland, efter
som dermed begaais Misbrug ofver Jylland med Landgilden, eftersom
Landgildemaal er Topmaal, og Tynderne giøris brede ofven om, og
derforuden en bred Egegiord omkring.
Hr. Cantzler: Eftersom May. har befaled Skatkammered at giøre
en general Anordning ofver Danmark om Vegt og Maal, da derhen
og at remitteris at determinere, hvad Topmaalet kand importere.
Ita cæteri omnes.
16*
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268.

Betænkning af S. K. 5. Aug. 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Herre oc Konge.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. May. allernaadigste Befaling, daterit dend 3. Julii
sidstforleden i nærværende Aar, angaaende trende efterfølgende Poster
indstillis til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution vor is
efterfølgende derhos teignede allerunderdanigste Betenkende.

Voris allerunderdanigste
Betenkende.

Posterne.

1. Os siufnis allerunderdanigst
Retferdighed gernes at være, at,
hvo som befindis Kierkerne i saa
Maader at bestiæle, blifver fengs
lig anholdet, hvor oc af hvem
hånd antreffis kand, dernest paa
Lifvet med Galge oc Gren efter
foregaaende lovlig Dom straffit,
oc at de, som med Tiufvene kiøbe,
gifve hundrede Rixdaler til Straf.
2. Uanset det er landkyndigt,
at Soldater at leie ruinerer Landet,
i hvilket Henseende sligt ocsaa
ved allerede udgangne Forord
ninger er forbøden oc saa vit
mueligt præcaverit, icke dis min
dero, efterdi dagelig Erfarenhed
udviser, at mange Leg findis, i
hvilke Lexmændene ei kand be
komme Soldatter, med mindre de
dennem skulle leie oc gifve ofver
dieris Efne saa meget til aarlig
Løn oc Leie, som Soldaten self
dennem foreskrifver, da siønis os
allerunderdanigst det beste Middel
til sligt at forekomme dette at
være, at, hvor Legget icke kunde

1. Blyet stielis bort af Kier
kerne, om Hans kongl. May. naadigst icke derfor ville lade en
Forordning udgaa, at, hvo som
kiøbte med saadanne Tiufve enten
i Kiøbstederne eller andensteds,
kunde gifve en anselig Straf, oc
hvor de kom det at ville selge,
at tagis udi Arrest.
2. Eftersom Soldater at leie
ruinerer Landet oc er Landet
støre Skade, end erachtis kand,
dersom Hans kongl. May. naadigst
ville lade en streng Befaling ud
gaa, at enten de vaar leiet eller
taget, skulle de intet hafve mere,
end Hans kongl. Mayts. naadigste
udgangne Forordning om formel
der, hvorved den store Landsens
Ruin oc Skade kunde forekommis.
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efter Forordningen eller i andre
Maader (sig self uden ulidelig
Udgift) Soldater tilveiebringe, det
da skulle stande Legget frit for
at skaffe en anden Person, som
af Militien blef for Soldat dycbtig
erkient, oc hannem i Steden for
slig utaalelig Leie gifve fri Væ
relse eller et frit Hus med Kaalhaufvis Plads oc saa vit Græsning
dertil, som en Husmand med Rette
oc efter gemen Landbrug tilkomme
kunde, hvilket Hus hånd skulde
niude fri for ald Paaleg oc Ud
gift oc derforuden dend aarlig
Løn af Leggit, som Forordningen
tillader, dog at slig Husis Op
byggelse i ingen Maade skulle
præjudicere nogen Proprietarium
i hans Husis, Eiendombs oc Grun
dis Rettighed, langt mindre gifve
Krigsofficererne nogen Myndighed
ofver samme Hus, Grund oc Eiendomb sig nogen Høihed eller Her
lighed at tileigne eller i Krigs
jordbogen at indføris oc der for
noget at reignis.
3. Eftersom Eders kongl. May. .
3. Och eftersom Hans kongl.
allerede hafver allernaadigt anbe May. naadigst hafver befalet, at
falet Skatkammer Collegium sit der skulle være én Vegt oc Maal
allerunderdanigste Betenkende at udi Jylland, saa, dersom Tønden
gifve, hvorledis én Vegt oc ét Maal blef straagen, oc der vaar otte
kunde her i Eders kongl. Mayts. straagne Skepper i Tønden, oc
Rige Danmark indrettis, da er- saasom Landgildemaal er Topachter vi allerunderdanigst nytte maal, at der da gafvis en straagen
ligt at være, at benefnte Colle Skeppe (eller saa meget, som got
gium tilligemed til Eders kongl. kunde erachtis) paa Tønden, saa
Mayts. allernaadigste videre Re vidste enhver, hvorefter hånd sig
solution dieris allerunderdanigste skulle rette, ti Tønden giøris vid

246

1672.

Betenkende indstillede om Maaden,
paa hvilken ald Topmaal til en
vis Qvantitet kunde blifve reducerit, saa at ingen Vedkommende
derved blef forfaait.

ofvenom, och settis derforuden en
bred Giord deromkring af Esketræ, saa den Fattige, som skal
yde sit Landgilde, eller hvo som
skal levere Korn, derofver meget
forurettis.

Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc troplichtigste Tienere.
V. F. Guldenlew.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Henrich Rantzow mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
E. Parszberg mp.
C. Skiell Jørgensen.
P. Griffenfeld.
Jensz Juell.
C. Bierman.
P. Scavenius.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 5. Augusti anno 1672.
5. Aug. Møde, hvor Peter Reetz, J. Chr. Körbitz, Henrik
Rantzau, Holger Vind, Chr. Skeel, Jens Juel og P. Scavenius
var tilstede. Senere kom Hans Schack og Henrik Bjelke. Man
forhandlede noget om Lavsprivilegierne, især Vinhandlernes, i
Henhold til det tidligere omtalte Kongebrev1) af 8. Febr. (jvfr.
1. April). Votering (Nr. 269). Jvfr. 3. Febr. 1673.

269.

Votering i S. K. 5. Aug. 1672.
P. n Bl. 67 f.

1) Votering om en kongelig Befaling at deliberere om Laugenis
Privilegier.
Hr. Canceller: For Commerciernes Friheds Skyld tilsteddis ikke
Vinhandlernis Privilegie, som de supplicerer om, men at Fremmede
maa oplegge Vin her i Staden.
Hertil sluttede sig J. C. Korbitz, H. Rantzau og H. Vind.
Hr. C. Scheel'. Der burde at være nogen Restriction, eftersom
Kongen siunes ikke at kunde hafve nogen Gafn af Vins Opleggelse
af Fremmede.
Hr. J. Juul: Blifver ved Commerce Collegii Betenkende.
Hertil sluttede sig P. Scavenius.
2) Vota, om en Gastgeber maa tappe Vin og Brendevin i sit
Hus og kiøbe dend i Gros af Skibene.
Feltherren’. Mener, at det maa ske.
Hertil sluttede sig H. Bjelke, H. Rantzau og P. Scavenius.
*) S. T. Nr. 130.
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Canceller: Blifver ved dend Mening, at de maa vel tappe ud i
Huset, men kiøbe det af Vinhandlerne.
Hertil sluttede sig J. C. Korbitz, H. Vind og Chr. Skeel.
Hr. J. Juul: Hånd følger de flestes Stemme, ellers blifver ved
Commerce Collegii Betenkende.
Commerce Collegii Betenkende ofver Vinhandlernes Laugsprivilegier blef mestendel approberit.

9. Aug. Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til at afgive Betænkning om en Memorial fra Erik Quitzow, Amtmand over Lundenæs og Bøvling Amter. Denne øn
skede at vide, 1) hvorledes Kongens Befalinger skulde forkyndes
ved de ti Herredsting (foruden nogle Birketing), i de 118 Sogne
og 3 Købstæder samt ved de nogle og treds Herregaarde, der
fandtes i hans Amter; 2) »hvorledis det skal forholdis med
Justicien oc Execution, om nogen Dødslag begaaes udi Ambterne, eller andre grofve oc motvillige oc strafverdige Actioner
forfalder, saa at mand skulle paa Kongl. Ma. Veigne lade nogen
eftersette oc til Sagens Udførelse arrestere lade, hvad Hielp
mand dertil motte bruge, saa oc med de Arresteredis Fortæring
oc Executions Udførelse oc Pengens Udgift dertil, oc hvoraf de
Middel skulde tagis«.
10. Aug. Kongebrev2), stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til flittigt at deliberere om, »hvis I formener til Kiøbstedernis Tiltagelse og Fremtarf at kunde tiene«. Jvfr. 27. Juni
—19. Aug.
19. Aug. Møde, sammenkaldt ved Kongebrev3) af 17. Juni,
stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til at udtale sig om
den bedste Maade at indrette Hofretten paa. Tilstede ved Mødet
var Ulr. Fr. Gyldenløve, Peter Reetz, Henrik Bjelke, J. Chr.
Korbitz, Henrik Rantzau, Otto Powisch, Holger Vind, Chr. Skeel,
Jens Juel, Poul Klingenberg, P. Scavenius og P. Resen4). Vo
tering (Nr. 270). — Jvfr. 17. Febr. 1673.
O S. T. Nr. 473 med Indlæg.
4) P.n Bl. 68.

2) S. T. Nr. 475.

3) S. T. Nr. 380.
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Votering i S. K. 19. Aug. 1672.
P. n Bl. 68.

[Votering om Hofretten.]
Blef for et Fundament sluttet, at en Under- och Ober-Hofret
skulde indrettis, och paatage sig Hr. Rigens Marskal, Hr. Otte Powisk
och Hr. Holger Wind och General Procureur derom saavel som des
Requisita en Project at opsette.
Gjyldenløve], C[anceller], B[ielcke], Hr. H. Rantzow: De fire
forskrefne.
Rigens' M[arskal] nefnte Gyld[enløve], C. Trolle och (!)
Otte Powisch nefnte Statholderen, Feltherren, Kling[enberg],
Scav[enius].
Hr. Holger Wind- Hr. Cantzeler, Rigens Ad[miral], Ch. Skeel
och Klingen berg.
C. Trolle, Ch. Skeel og Rlingenberg: Som Cantzeler.
Hr. Jens Juel: De trei, som Statholter nefnte, och derforuden
Cantzler.
D. Scavenius og D. Reisener (!).

I samme Møde behandledes ligeledes ifølge Kongebreve1)
af 21. Febr., stilede til S. K., to Memorialer fra Overjæger
mester Vincens Joachim Hahn. I den første1), der var dateret
17. Febr., beklagede han sig over, at Kammerkollegiet ikke
havde taget Hensyn til en Memorial fra ham af 28. Aug. 1671,
hvori han havde henstillet til det at skaane de kongelige Skove,
der overalt var ilde forhuggede og paa mange Steder »ganske
ruinerede«; alligevel havde Kammeret fortsat med større Udvis
ninger, end Skovene kunde taale. Han ønskede derfor en kon
gelig Ordre til Kammeret om uden videre Ophold at udfærdige
et Reglement om 1) Amtstuemes Udvisning; 2) hvor meget
enhver, »som Skouf nødis til at kiøbe, af hvad Condition hånd
och er, maa bekomme«; 3) om de Privilegier paa frit Brændsel,
som de tidligere Konger havde bevilget, »dengang nok var at
tage af«, skulde gælde fremdeles; 4) om Rytterbøndeme skulde
nyde fri Brændsel og Gavntømmer til de Gaarde, »hvor de altid
») S. T. Nr. 156-157 med Indlæg.

249

1672.

hafver maat self forsiune sig och kiøbe, førend de til Rytterhold
ere udlagde«.
Ved Mødet oplyste Holger Vind, at Kammerkollegiet alle
rede havde indgivet en Betænkning, som var approberet af
Kongen, og S. K. lod da Sagen falde1).
I den anden Memorial2), der ligeledes er dateret 17. Febr.,
meddeler Hahn, at der finder stort Misbrug Sted med Olden
gæld. Baade Adelens og Kronens Skove var nemlig for en stor
Del solgte til mindre Proprietærer, som nu uden nogen »Taxt
och Consideration« modtager Svin til Fedning for altfor lav
Pris og derved har saa stort Tilløb, at de »udi en uformerket
Hast lader ofversløre nestliggende store Skoufve«. Votering
(Nr. 271). Betænkning (Nr. 272). I Henhold til denne ud
stedtes 24. Sept. Forordning3) om Oldengæld.

271.

Votering i S. K. 19. Aug. 1672.
P. n Bl. 69.

[1.] Cantzeler: De, som nyder frie Skovhug och Gresgang i
Kongens Skofve och ligge icke for langt derfra, at lade deris Svin
indbrende paa Kongens Skofve.
Hertil sluttede sig H. Bjelke, J. C. Kbrbitz, H. Rantzau, O.
Powisch, H. Vind (tilf.: »dog vel at observeris, at Bunden nyder
.Skovhuggene frie«), C. Trolle, C. Skeel, Jens Juel (tilf.: «naar Bon
den nyder frie Ildebrand«), Klingenberg, Scavenius.
D. Reisener: De, som nyder frie Gresgang och Skovhug, deris
Svin der indbrende lade.

[Forhandlingen fortsattes om Eftermiddagen, hvor Peter Reetz,
Henrik Bjelke, Henrik Rantzau, Otto Powisch, Holger Vind, Chr.
Skeel, Jens Juel, Scavenius og Resen var tilstede.]---------------[2.] Nok blef sluttet om den anden Post om Svin at indbrende
paa Skofve, at uvillige Mend skulde opkrefvis til Tinge, som fellits
Skofve skulde vurdere, och Svinene indbrendis med fellits Brende,
och hvem som flere Svin indbrende, end hans Skofve saaledis blifver
taxerit for, stande derfor efter Lands Lov och Ret af den Paaskadende.
9 P. n Bl. 68.

2) S. T. Nr. 156—57.

3) Tr.: Forordn. 1670—83,160—61.
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3. Anl. en vis Taxt paa Oldengield. Derom blef sluttet, at i
Jylland skulde gifvis til Oldengield hver 6te Svin och udi Seeland
hver ottende, udi Fyen hver siette eller och i dets Sted Penge, nem
lig for et Svin i Seeland 1 Rixort, udi Jylland och Fyen ligesaa.
Hvo sig herimod forser, hafve forbrut sin Oldengield, Halfparten til
Angifveren och Halfparten til neste Hospital.

272.

Betænkning af S. K. [19.] Aug. 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme Eders kongl. May. allernaadigste Befaling
angaaende trende af Oberj egermester Hr. Vincentz Joachim Hahn om
Olden oc Oldengield angifne Posten indstilles til Eders kongl. Mayts.
allernaadigste videre Resolution efterfølgende voris allerunderdanigste
Betenkende.

Allerunderdanigste Betenkende.

Posterne.

1. At de, som nyder fri Gresgang oc Skoufhug i Eders kongl.
May. Skofve, lader deris Svin indbrende oc fede der sammesteds,
saavit Skofvene kand taale, eragte
vi allerunderdanigst billigt, naar
de icke ligger saa lang fra samme
Skofve, at det falder dennem ubeleiligt deris Svin did at drifve.
2. Eragtes allerunderdanigst,
at enhver, som sig forser imod,
hvis denne Post melder, allerbest
kand søgis oc tiltales af dend,
som paaskader, ved Lands Lov
oc Ret.
3. Os siunes allerunderdanigst
meget nytteligt at være, at i Jyl
land, hvor Svin ere i høiere Pris
end i de andre Provintzer, saa
oc i Fyen, hvor efter Landets
Størelse icke ere mange Skofve,

1. At enhver, som af Eders
ko. Mayts. Skofve nyder nogen
Skoufhug eller Græsgang, maa
vere pligtig at lade sine Svin
indbrende til at fede paa Eders
kongl. Mayts. Skofve, saavit Skof
vene kunde taale.

2. At ofver egennyttige Pro
prietarier en vis Straf maatte
settis for hver Svin, de mere an
tager oc brender, end som deris
Skoufslod kand taale.
3. At en vis Taxt for hver
Svin at fede maatte ofveralt ordi
neris, saa at dend ene icke skulle
forfordele dend anden.
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blef gifven til Oldengield hver
siette Svin, som allerede i Jyl
land er brugeligt, oc at i Sielland,
hvor mere Skouf end i Fyen er,
blef tagen hver ottende eller i
dets Sted udi alle Provintzerne
en Rixort, hvilket almindeligen
ei alene i Eders kongl. Mayts.,
mens endoc i alle andre Proprie
tariers Skofve vilde være fornøden
under Straf at observere, saa at,
hvo sig derimod forsaa, skulle
hafve forbrut ald sin Oldengield
efter Skofvenis Taxt, Halfdelen til
Angifveren oc Halfdelen til neste
Hospital, hvorom Eders kongl.
Mayts. Forordning kunde til enhvers Efterretning publiceris.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc troplictigste Tiennere.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Otto Powisch mp.
En vold Parszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
P. Griffenfeld. Jensz Juell. Cornelius Lercke. P. v. Klingenberg.
Pet. Resenius.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. [19.] Augusti 1672.

2.-9. Sept. 2. Sept. Møde, sammenkaldt ved Kongebrev1)
af 28. Aug., stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til at over
veje en Supplik1) af 20. Aug. fra Simon Christensen og Peder
Pedersen, Borgere i Rødby, paa Byens Vegne. Disse meddelte,
at Byen tidligere bl. a. havde haft Ret til Handel og Købmandsskab lige med andre Købstæder paa Grund af det store Besvær,
den havde af Overfarten til Tyskland. Byen maatte nemlig frit
overføre Hoffet og »andre store Herrehold« og underholde dem,
»naar lang Moedbør er«, samt i det hele paa Grund af denne
Overfart udstaa stort Besvær »i Storm og Uvejr om Vinterdage«.
Nu havde Kongen imidlertid (13. Juli) afskaffet Toldstedet i
Rødby og forbudt Ud- og Indførsel fra og til Byen, hvorved
0 S. T. Nr. 535 med Indlæg.
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denne vilde lide stor Skade. Blev Toldstedet bevaret, vilde det
i høj Grad gavne »Landsatteme« i denne »Afside« af Landet,
der ellers vilde faa altfor lang Vej til Toldsted især »i dette
side Land, hvor Veiren (!) altid falder ond och besverlig at fare«.
— Til denne Supplik føjer Kongebrevet, at ved Toldstedets Af
skaffelse vilde ogsaa Enkedronningen lide et stort Tab i sine
Livgedingsindtægter.
Ved Mødet var Peter Reetz, Henrik Rantzau, Jørgen Bjelke,
Enevold Parsberg, Chr. Skeel, Jens Juel, Com. Lerche, P. Klingenberg, C. Bierman og P. Scavenius tilstede. Kongebrevet og
Suppliken oplæstes. Alle var enige om, at Sagen skulde over
lades til de Medlemmer af Kammer- og Kommercekollegieme,
der tidligere havde forhandlet dm Toldvæsenet, og Dokumenterne
overgaves derpaa til Jens Juel1).
9. Sept. nyt Møde, hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, J. Chr.
Kbrbitz, Henrik Rantzau, Otto Powisch, Enevold Parsberg, Chr.
Skeel, Jens Juel, Com. Lerche, Poul Klingenberg og P. Scave
nius var tilstede2). Votering (Nr. 273), Betænkning (Nr. 274),
begge til Gunst for Rødby. I Overensstemmelse dermed ud
stedtes 27. Sept. Kongebrev3) til Kammerkollegiet.
273.

Votering i S. K. 9. Sept. 1672.
P.n Bl. 71.

Hr. Cantzler: Rødby at beholde sine Privilegier, i det mindste,
indtil Naskov kommer i den Stand, at den kand præstere det, som
en Stapelstad præstere skulde.
Rigs Admiral: Saasom Privilegierne er conffirmerede] i denne
Konges Tid, da fornøden, at Kongens Haand staar fast.
Rigs Marskalk: Rødby icke at kunde afskaffes, eftersom det er
Fergested, hvor de for inted skulde ofverføre Mayestetens Folk; dog
Tolderen obligered at blifve ved Havnen. Det kunde ellers ogsaa
præjudicere Enkedronningen udi hendes Intrader, hvilket er ogsaa
Cantzelers Mening.
Hertil sluttede sig H. Rantzau, 0. Powisch, E. Parsberg,
Ch. Skeel, Com. Lerche (tilf.: »Tolderen at residere ved Drags!) P.n Bl. 70.
170—71.

2) P.11 Bl. 71.

3) Tr.: Rothe, Chr. Vtes Reskripter,
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mynde«) og P. Klingenberg (tilf.: »at det blifver, som det hafver
været udi 200 Aar, med Udskibning, med Indskibning, og kunde
endres anl. Silke og deslige Varer«).
Hr. N. (!) Juul: Bliver ved sine forige Tanker, eftersom con
trarium er ogsaa mod de andre Kiøbsteders Privilegier.
Scavenius: Alt det, som tilforne er nu allegered, var tilforne
bekent, og dog udi Stats Collegio resolvered, at Rødby skulde casseres, hvorpaa fulde Mayestetens Approbation, hvorpaa Toldrullen er
fundered. Den Kiøbsteds Maintien er gandske* Landets og alle de
andre Steders Ruin. Hendes May. Enkedronningen gaar dermed
inted af.
Slutning efter de fleste Vota.

274.

Betænkning af S. K. 9. Sept. 1672.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 612.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling angaaende det, som
Simon Christensen oc Peder Pedersen paa sambtlige Indvaanernis
Vegne i Rødbye for Eders kongl. May. hafver supplicando ladet an
drage om de dennem hidindtil forunte Friheder oc Benaadinger med
at bruge Handel oc Kiøbmandskab lige ved andre Kiøbsteder frem
delis at nyde, indstilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre
Betenkende følgende voris allerunderdanigste Betenkende.
Eftersom Rødbyes Situation er saaledis beskaffen, at derfra fal
der dend neste Ofverfart til Tydskland, hvilket oc er Aarsag, at alle
.de Øxen saavel som det meste Korn, som fra Lolland udføres, derfra
udskibes, fremfarne høilofligste Konger dertilmed for ofver tu hun
drede Aar siden hafver allernaadigst meddelt benefnte Rødbye det
Privilegium, som siden uden Intermission af alle efterkommende
Konger oc Eders kongl. May. self allernaadigst confirmerit er, at de
Handel oc Kiøbmandskab lige ved andre Kiøbsteder maa bruge, fordi
de derimod skulle fri oc paa egen Bekostning ofverføre det konge
lige Hof med deraf dependerende Betiente oc i saa Maader udstaa
dend Bekostning, som slig Reiser til oc fra Tydskland med sig fører,
da siunes os allerunderdanigst gafnligst oc hest at være, at Rødbyes
Indvaanere herefter som hidindtil nød bemelte dennem allernaad.
gifne Privilegium, oc paa det ald Underslef i Toldon desto bedre
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kunde præcaveris, da eracte vi allerunderdanigst tienligt, at Eders
kon gi. Mayts. Tolder, som nu boer i Rødbye, bode ved Draxmynde,
hvor Ofverfarten er. Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 9.
Septembr. 1672.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Otto Powisch mp.
Envold Parszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen. P. Griffenfeld.
Cornelius Lercke.
Paul von Klingenberg.
Peder Resen.
2. Sept. I Mødet 2. Sept. forhandledes ligeledes ifølge
Kongebrev1) af 12. Marts, stilet til S. K., om et Andragende
(Nr. 275) fra Møllerne i København, dateret 5. Dec. 1670, hvori
de beklagede sig over, at Accisebetjentene forulæmpede dem.
saa at de ofte maatte betale Bøder for deres Karles Forseelser.
Kongen fandt det urimeligt, at nogen skulde straffes for en
andens Forseelse og befalede derfor S. K. at overveje, hvorledes
Møllerne bedst kunde hjælpes. S. K. mente dog, som dets Be
tænkning (Nr. 276) viser, at det var bedst, at alt blev ved det
gamle. — P. Scavenius erindrede om, at det vilde være heldigt
for at undgaa alle Underslæb, at der paa enhver Mølle stod en
stemplet Sæk, hvori Komet skulde slaas og efterses, og at der
skulde betales en Skilling i Stempelskat af hver Sæk2).
275. Andragende fra Københavns Møllerlav 5. Dec. 1670
med Paategning af Konsumptionsforpagter Niels Olufsen
9. Marts 1671.
Kopi i Indlæg til S. T. Nr. 221.

Stormectigste Herre, allernaad. Arfvekonge.
Eders kongl. Mayts. fattige Undersaatter oc Møllere her udi
Staden tiltrengis storligen Eders kongl. May. allerunderdanigst her
med at andrage voris besverlige Vilkor, Frycht oc Fare, vi ere undergifne formedelst Consumptionsordningens Tilhold, hvorved os paalegis
høi Straf saavel for vore egne Forseelser som for, hvis vore Drenge
oc Tienere sampt andre, som føre Korenvare til Mølle, begaar udi
følgende Maade:
Først, naar kand befindis, at naagen, som lader maale, indlader
[i] deris Secke 1 Skeppe Korn eller P/2 mere eller andet Slags Korn,
>) S. T. Nr. 221.

a) P.11 Bl. 70.
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end Accissesædlen ommelder, eller de for os angifve oc Maals Løn
af betale, da blifver vi derfor som for egen Forseelse tiltalte, uanset
vi ingen Videnskab hafver, hvorvit i Seckene ere videre, end de self
beretter, eftersom paa Møllerne ei hafves Rom Kornet af alle Secke
at udstyrte oc eftermaale, saa derfor, hvis Forseelse i saa Maade
befindis, er ei voris, men Eiermændenis, som det icke rigtigen
andgifver.
Dernest kan oc hendis, at vore Tiennere udi voris Fraverelse
kunde antage nogit at maale uden Accisseseddel eller mere end foraccisset, oc det enten af Misforstand, Utroskab eller vel oc deris egne
Hosbonder, som dem noget kan hafve fortørnet, at føre i Skade oc
Fortred, da efter at det er os fast umuligt vore Møller self idelige
Nat oc Dag at afvarte, saa, fordi os uafvidende kand begaais megen
Undersluf, som vi icke hindre eller forekomme kunde oc dog derfor
vorder tiltalt saasom for egen Forseelser; af saadane vore besverlige oc horde Vilkor tiltvingis vi fattige Folk Eders kongl. May. at
søge med allerunderdanigste Bøn, Ed. May. vilde af kongelig høi
Naade oc medfød Milhed allernaadigst forlindre forbemelte vore tunge
Conditioner, saa at de, som lade føre Korn til Møllen mere end foraccisse[t], saavel som vore Tiennere, som dem i forbemelte Maade af
egen Utroskab os [u]vitterligt forser, de self til deris Gierninger maatte
stande til Rette, saa vi fattige Mend icke maatte hafve at svare
uden.til vor egen Forseelser, hvilke nest Guds Hielp aldrig hos os
forsetligen befindis skal, derfor vi oc allerunderdanigst forhaabe, at,
hvis herefter nogen ringe Forseelse af vandkundig Uactsomhed af
nogen [af] os begaaes kunde, at da dog dis Straf allernaadigst saaledis maatte formildis, at vi med fattige Hustruer oc Børen dog kunde
blifve ved Brød oc Nering oc ei i yderste Forderf oc Ruin geraade
skulle. Saadan Eders kongl. May. store Naade oc Mildhed vil den
allernaadigste oc barmhiertigste Gud visseligen belønne, oc vi med
største allerunderdanigste troskyldig Forbøn det stedse hafve at erkiende oc ihukomme. Udi den allerhøiste Guds naadigste Beskiermelse til et langvarigt Regemente vere Eders kongl. May. med det
gandske kongl. Hus troligst ønsket. Hafniæ d. 5 Decemb. 1670.
Mikel Skuldtz, Oldermand for Møllerne.
Claus Glosze.

Hvorpaa hafver Accise- oc Consumption-Forpachter Niels Olufsen
sig allerunderd. at erklære. Canceliet d. 15. Febr. anno 1671.
D. Schult.
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Herpaa er denne min underdan. Erklering, at Møllerlauget efter
Hans kongl. May. Accise Forordnings Indbemelte strax for deris For
seelser sig saa storlig besverger och begierer samme strax paa
Borgerskabit, som nogit uforachsiset til Mølle fører, allene at maatte
paalegis, hvilken deris ubillige Begiering ei anderledis at (!) denne er
henset oc ment, end at de da, som i forige Tider dis beder kunde
hafve Sickerhed deris mange adskillige Trecker til Accissens størst
Undersleb igien at kunde bringe i Svang, oc at de sig beklager for
medelst saadan stoer Paalagde strax med Kvinder oc Børen vorder
ruinerit, da eftersom de alle nogle Gange med saadan Undersleb
er betreffen oc dog icke derfor er blefven straffit, som Ko. Mt. For
ordning tilholder, mens Mestendelen eftergifven, formedelst de altid
lofvit saadan Undersleb ei mer at ville begaa, som dog hidindtil
Dato lidet er efterkommit.
Hvad vilde da ske, dersom de fra den kongl. anordnede Straf
skulde vorde entlediget oc det paa den gemene Borgerskab oc Indvonere allene hentvinge, som dog aldrig sig understaar nogit til
Mølle ofver deris Angifvende at lade føre, med mindre de det med
Møllerens Ville, Viddenskab och Tilhielp kand hafve, och langt bedre
Tid oc Leilighed hafver Møllerne sig at forrese, hvad i saa Maader
paa Møllen opkommer, end Visiteurerne ofver denne Stads Vitløftighed kand saadan daglige Undersleb oc varte (!) och betrefe. Datum
Hafniæ d. 9. Martii 1671.
Nielsz Ollufszen.
276.

Betænkning af S. K. 2. Sept. 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling angaaende dend aller
underdanigste Ansøgning, som Møllerne her i Eders kongl. Mayts.
Residentz Stad Kiøbenhafn giører, at de, som imod Forordningen til
fører dennem mere at maale, end deris Accisesedeler formelder, self
derfor maa straffes, oc Møllerne self ei derfor straffes, indstilles til
Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution dette voris aller
underdanigste Betenkende.
Som vi formene ustridigt at være, at ingen kand begaa och
tillige fordølge nogen Svig med uangifvet Gods til Møller at føre,
med mindre Møllerne self med dend som sligt giør, vil tie oc col-
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ludere, det ocsaa er ald Billighed oc Landslov gemes, at dend, som
dølger med en anden det Gods, som hånd imod Retten oc udgangne
Forordninger omgaaes med, er ligesaa strafværdig som dend, der
begaar dend første Forseelse deri, da eragte vi allerunderdanigst hest
at være, at alting forblifver ved dend Forordning, som allerede herom
er giort. Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 2. September 72.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
V. F. Guldenlew.
P. Reetz.
H. Bielcke mp.
J. Chr. Korbitz mp.
Henrich Rantzow mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen. P. Griffenfeld. Jensz Juell. Cornelius Lercke.
P. v. Klingenberg. C. Bierman. P. Scavenius.
Peder Resen.

2. Sept.—4. Nov. I Mødet 2. Sept. behandledes ligeledes,
ifølge Kongebrev’) af 22. Aug., stilet til S. K., nogle Sager
vedrørende Roskilde Domkirke. En Kommission, bestaaende af
Chr. Skeel Jørgensen og Thomas Fincke, nedsat for at under
søge Kirkens Forhold, havde nemlig i en udateret Memorial2)
udtalt sig om Begravelser i Kirken, dennes Tiender og øvrige
Indkomster m. m. Ligeledes havde Stiftamtmanden Joh. Chr.
Korbitz to Gange indleveret Memorialer angaaende Domkirkens
Forhold, den første (Nr. 277) dateret 31. Marts og stilet til
Kongen, den anden (Nr. 278) dateret 9. Juli og stilet til Kan
celliet.
Ved Mødet oplæstes Kongebrevet af 22. Aug. — Om Efter
middagen 2. Sept. nyt Møde, hvor U. F. Gyldenløve, P. Reetz,
H. Bjelke, J. C. Korbitz, H. Rantzau, J. Bjelke, Chr. Skeel, Jens
Juel, Com. Lerche, Klingenberg, Resen og Scavenius var tilstede.
Man forhandlede her videre om Roskilde Domkirkes Forhold,
men kom ikke til noget Resultat3). — 3. Sept. Kongebrev4),
stilet til S. K., hvorved dette fik (ny?) Ordre til at beskæftige
sig med Kbrbitzes førstnævnte Memorial (Nr. 277). — I et Møde
23. Sept. forhandlede man videre om »Roskild Kirkis Dont, mens
kom ikke til nogen Endelighed«5).
28. Okt. nyt Møde, hvor P. Reetz, H. Bjelke, J. C. Kbrbitz, H. Rantzau, O. Powisch, H. Vind, E. Parsberg, Chr. Skeel,
r) S. T. Nr. 522.
2) Indlæg til S. T. Nr. 522; Uddrag i Aktstykke
Nr. 280.
3) P. n Bl. 70.
4) S. T. Nr. 544.
5) P. n Bl. 73.
17
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Klingenberg, Bierman, Scavenius og Resen var tilstede. Vote
ring (Nr. 279). Betænkning (Nr. 280) med Dato 4. Nov. I
Henhold til den udgik 20. Nov. Kongebrev1) til Chr. Skeel og
Thomas Fincke. Ved intet af disse Møder synes man dog at
have taget Hensyn til Korbitzes Memorialer, der først behand
ledes 2. Nov. 1674.

277.

Memorial af J. Chr. Korbitz 31. Marts 1672.

Orig. i S. K.’s Arkiv (2. Nov. 1674).

Kopi i Indlæg til S. T. Nr. 544.

Stormegtigste Konning, allernaadigste Herre.
Eders kongl. May. hermed allerunderdanigst forestillis, hvorledis
Dombkierken udi Roeskilde tileignis en meget stor Del øde och afbrødte Goeds, hvilket, saavit jeg kand erfare, hinde mesten i fremfarne Tider skal vere tilskift, deraf jeg lidet eller inted kand fange
saa stadig besat, som det sig burde eller Fornødenhed udkrefver, i
hvad for Møie och Flid dertil anvendis, och det formedelst nogle
merkelige Aarsagers Skyld, iblant hvilke icke er dend ringeste, som
Eders kongl. May. nu til Begyndelse foredragis, nemblig, at der
fattis Folk och Bøndersønner til Goedsis Besidelse, hvorfore, efter
mig sligt blef kundgiort, icke er spared nogen Flid til bode Dombkierkens forige saavel som ded siden tilskifte Godsis Vornede ved
Rettergang at indtalle och bekomme, mens naar da en temmelig
Tid med Processen er henbragt, fremlegis gemenlig enten forige
Kierkevergers eller och andre, som Godsed vere sig ex Gratia eller
udi anden Possession, Verge eller Forlening nøt hafver, deris Frihedsbrefve for Fødested, hvorpaa da Dommerens Slutning gemenlig
blifver denne, at dend Tiltalde frifindis, saa mand da befinder, at
bode Omkostning, Tid och Penge er forgiefvis spilt och anvent,
eftersom Dommeren ei i Agt tager, at Dombkierkens Goeds om
stunder bestaar af trende Slags, nemblig 1. hindis eged gamble
Goeds, for deds Indkombst hindis Verger af Arilds Tider hafver som
Forstandere giort Regenskab fore; det andet Goeds er hinde af Præbender och Vicariater tillagt i Steded for andet, som var bortkom
men, hvilket fordum visse Personer af Gratia nøt hafver; det tredie
Slags Gods er det, som Dombkierken fra Adelen eller andre Sielfeiere er tilskift, hvilke sidste hafver fuldkommen Magt saavel med
O S. T. Nr. 746.
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Vornede som Godsed at handle, mens hverken Kierkens eller andre
deslige Godsis Forstandere hafver vered fuldkommen beretiged Vor
nede at løsgifve, fornemmelig naar Godsed icke saaledis var besat,
at aldelis ingen Vornede behøfdis. Lige Forhold hafver det och med
de Personer, som noget Præhende eller Vicariat ex Gratia nøt hafver,
at de hverken med Godsed eller des Vornede deris Successor til
Nachdel hafver motte handle; om begge disse ere i nestforleden Aar
adskillige Excempler och Domme bode til Hiem- och Landstingene
forefaldene, som for Vitløftigheds Skyld at allegire forbigaaes, efter
som de mesten blefve forligte, inden dend høieste Ret derofver
dømbte. Ellers vidis vel, at de fordum Prælater, som raadde eller
dirigirte Capitlerne och vare sufficiante at igiengielde, om paaankedis,
hafver brugt nogen Møndighed, dog saa maadelig och efter Tiden
och Godsids Beskaffenhed, hvorhos er iagttaged Capitels Statuter, at
ingen, som icke var sine atten Aar, motte løsgifvis, med videre,
mens at de for ungefer 30 Aar och hidtil alle ved Capitlerne uden
Forskiel hafver tiltaged sig dend Møndighed med Vorneders Løsgifvelse och end i Utide, sligt siunis at hafve vered mere en Mis
brug end tilladeligt, hvorfore Eders kongl. May. paa bemelte Kierkis
Veigne allerunderdanigst ansøgis om allernaadigste kongelige Til
ladelse, at slig Frihedsbrefve, som af hindis Verger eller andre,
hvilke det Goeds, hun nu eier, hafver forestanden eller vered med
forient, [er tildelt] och hende nu kunde vere nachdelig, ei anderledis
skal komme hinde til Skade, end at hun jo alle sit Godsis Vornede
med deris Goeds och Formue maa blifve følgagtig til at besidde Gaarde
eller Huse paa Dombkierkens Grund, hvor dennem forevist vorder, lige
som andre Proprietarier der af Arilds Tid och endnu nyder. Trøstende
mig herudi Eders kongl. May. allernaadigste hielperige Resolution.
Hafniæ d. 31. Martii anno 1672.
Eders kongl. May. allerunderdanigste troepligtskyldigste
J. Chr. Korbitz mp.
278.

Memorial fra J. Chr. Korbitz 9. Juli 1672.
Kopi i Indlæg til S. T. Nr. 522.

Memorial, hvorved det kongelig danske Canceli Collegium tienstlig blifver errinnert om disse efterskrefvene Poster dieris Resolution
och Expedition.
1. Hafver jeg for rum Tid siden ofverlefveret it allerunder17*
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danigste Memorial anlangendis Roskilde Dombkierkes Vornede, och
blef da belofvet en Befaling til Skatkammerset om deris Erklering,
som fornemmes endnu icke at verre expederet; udimidlertid ligger
Kierken och mig paa hindis Veigne stoer Magt derpaa.
2. Efter at Stigtskrifveren her i Sielland hafver quiteret samme
sin Bestilling, da er nu ingen, som kand befatte sig med Kierkernis
Inspection, førend det behager Hans kongl. May. at befale, hvorledis det dermed skal forholdis, hvorom jeg endochsaa for lengest
siden mundlig hafver giort Erindering. Amptmendene skrifver mig
som uværdig Stigsambtmand til, om di skal befatte dem med Inpectionen, saa vit enhvers District vedkommer, item med Tiendernis
Bortfæstning, Kierkernes Reparation oc andet saadan mere, som Tiden
medfører oc ingen Forhalling kand taalle, krefver endocsaa Kier
kernis Bøger oc anden Richtighed, som uden Tvifl maa findis hoes
dend forige Stigtskrifver, mens efterdi jeg intet endnu hafver set
eller fornommen til nogen kongelig Forordning, saa kand jeg dennem
ei heller dend desid erende oc behørrige Efterretning meddelle.
3. Fattis Subscriptionen af dend Ordre oc Befaling om det
Kvindfolk, som hafver staallen oc med stor Bekostning sidder paa
det blaa Taarn med it lidet Spædbarn.
4. Och eftersom dend geheime Raad Hr. Christen Scheel oc
Thomas Fincke, Assessor udi dend høieste Ret, som for rum Tid
siden hafver haft dend stoere Commission med Rodskilde Dombkierke,
oc hvad deraf dependerer, oc efter deris Beretning skal hafve indlefveret it allerunderd. Memorial, som indeholder adskillige Punkter
baade om di udi Domkierken forrefundende Begrafvelser, hvad Fri
hed oc Kongebrefve en eller anden derpaa icke uden Kierken[s], som
sidder i stoer Gieid oc Besvering, største Skade och Afbrek kand
hafve forhverfvet, oc Tienderne, som ellers ere kommen fra Kierken,
med andet mere, som di formener nødvendig at maa hafve allernaadigste Resolution derpaa, førend at di kand gifve fra sig beskrefven samme dieris Commissions Forretning, hvorforre jeg tienstlig vil hafve om bedet forskrefne Memorial at maatte forretagis, exammineris oc siden derpaa uden lenger Dilation resolveris, anseendis
dend stoere Urichtighed, som findis ved Domkierken, oc at jeg, som
skal hafve Tilsiun dermed, udimidlertid, oc førend dend Commission
kommer til Ende, intet til Kierkens Gaufn oc Beste kand foretage
och derforre ei heller til dends Skade herefter svare.
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Jeg forvendter herpaa det høiloflige Collegii gode oc prompte
Expedition. Kiøbenhafn d. 9. Juli 1672.
Johan Christoph von Körbitz.

279.

Votering i S. K. 28. Okt. 1672.
P. n Bl. 74.

Hr. Cantzeler: Den, der har Bref paa Begrafvelsesteder, bør
at beholde dem. Mens er sit Verd icke derfor udgifvet, bør dend at
svare, som Brefvit hafver udgifvet.
Hertil sluttede sig H. Bjelke og H. Rantzau (tilf.: »dog det,
som er gifven saa rundelig til de Fattige, deraf gifves til Kirken«).
Hr. Rigs Harskalk'. Icke voterer, som dend, der søger Sag.
Hr. Otto Powisk\ Det, der er gifven til Fattige, bør Kirken at
hafve, eftersom Kirkis Tag holde Begrafvelserne inde.
Hr. Holger Vind’. Kand intet vel votere heri, remitterer det
til Kongen.
Hr. Envold Parsberg-. At de Fattige, som før har faat Penge
for Begrafvelser, deler Halfparten med Kirken.
Hr. Chr. Scheel’. Hvad de Fattige er testamenteret, bør de at
beholde, ellers som Hr. Cantzeler.
Hr. Klingenberg: De, der icke har betalt billig for deres
Steder, bør efter kongl. Skiøde billigen at betale.
Hertil sluttede sig C. Bierman.
P. Resen: At de, som har Begrafvelser, bør at contribuere til
Kirkens Tagers Reparation, at Hans May. nogit vilde legge til
Kirken.
P. Scavenius: De, som har faat Begrafvelser, bør at betale
dem efter Billighed, og at de 1000 Rdr., som Hr. Niels Trolle har
udgifvet, kom til Kirken.
Blef derefter funden en kongl. til Commissarierne Hr. Christen
Scheel og Thomas Finke udgangen Missive, at de skulle tilholdc alle
og enhver, som Begrafvelsesteder der i Roskilde Domkirke hafver,
at betale dennem efter Billighed, saafrembt de ei vil være til Kirken
forbrut.
Hvorefter og Vota blef confirmered, saaledis at de Fattige skal
beholde sit ubeskaaret, og Kirken for Begrafvelser billigen betalis.
Blef og billig eragted, at Sognepresten i Roskild icke skal til-
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eigne sig nogen Kirkens Anpart Tiender, mens Kirken den self efter
Riber Artikler og Ördonnancen at beholde.
De ni Pund Korn af Graabrødre Kirketiende bør og med Bil
lighed at følge Dombkirken.

280.

Betænkning af S. K. 4. Nov. 1672.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 746.

Allernaadigste Konge och Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling, dat. Hafniæ 22. Aug.
sidst forleden, angaaende trende efterfølgende Poster i Commissariernis Hr. Christen Scheel oc Thomas Finkis allerunderdanigste Forret
ning indstilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolu
tion voris allerunderdanigste hoes benæfnte Poster tegnede Betenkende.
Allerunderdanigste Betenkende.

Posterne.

1. Eftersom Eders kongl. May.
hafver gifvit sin allernaadigste
Befaling til Commissarierne, dat.
Hafn. 6. Decembr. 1671, at de
for sig skulde indkalde alle de,
som nogen Begrafvelsestæder i
Roskilde Domkirke hafve uden
nøiagtig Betaling bekommet, eller
deris Arfvinger, oc dennem til
holde, enten de Fribrefve derpaa
hafve eller icke, Kirken strax oc
under Begrafvelsestædernis For
brydelse sin Rettighed tilbørligen
at fornøie, oc vi af dend Taxt,
som Thomas Walgenstein ochsaa
efter Eders kongl. Mayts. Befaling,
dat. 17. May, dernestefter hafver
sat paa benæfnte Begrafvelser,
fornemme, at de ere mere værd,
end Kirken derfor hafver bekommit, da, dersom det allernaadigst
behagendis vorder Eders kongl.

1. Post. Commissarierne refe
rerer allerunderdanigst dend Adkombst, som de hafver, der Be
grafvelsestæder i Roskilde Dom
kirke nu nyder, nemmeligen Capitelits Skøder oc deraf dend største
Del Eders kongl. Mayts. Her Fa
ders salig oc høilofligIhukommelse
sambt Eders kongl. Mayts. egen
allernaadigste Confirmation, der
foruden och, at de ei hafver tort
understaa sig videre deri at giøre,
formedelst dennem kongelig Haand
oc Segel er forrevist, førend de
allerunderdanigst slig Adkombst
remonstrerit hafde, och de videre
fik Eders kongl. Mayts. allernaa
digste Befaling oc Villie at vide;
erindrer dog derhoes, at de for
mene billigt at vere, at en Del
forrige Capitulares, som hafver
ladit deris fri formente Begrafvel-
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May. samme Taxt at approbere,
eragte vi allerunderdanigst i Bil
lighed at bestaa, at baade alle
de eller deris Arfvinger, som for
deris
Begrafvelsestæder
intet
hafve gifvit, saa oc de, som dennem ei efter deris Værd hafver
betalt, giører Fyllist derfor til
Kirken efter Taxten.
2. Saasom vi icke befinde, at
Sognepræsterne til Roskilde Dom
kirke hafver nogen fremfarne
Kongers allernaadigste Bevilling
videre Tiende at nyde end dend,
som Ordinantzen oc Riber Artikler
dennem forunder, nemblig Præ
stens egen Anpart, saa och dend
halfve Part af Kongetienden, dend
Confirmation, som Eders kongl.
May. itzige Sognepræst paa sit
Kald gifvit hafver, icke heller
tilegner hannem videre end Ret
tigheden af Tienderne, saaledis
som hans Formand hafver haft,
oc som vi icke kand eragte, at,
hvis Tiende videre end efter benæfnte Ordinantz oc Riber Ar
tikler af Præsten oppebergis,
kand kaldis en Rettighed, for
mene vi allerunderdanigst, at det
i ald Ret oc største Billighed
bestaar, at Kirken nyder sin fulde
Tiende oc derforuden dend halfve
Del af Eders kongl. Mayts. efter
Ordinantzen.
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sestæder mure, burde noget bil
ligt derfor til Kirken at gifve.
helst efterdi samme Begrafvelse
stæder ere blefne arfvelige, mens
at andre Professorer der samme
steds hafve icke jnyt uden dend
blotte Jord at hvile udi, efter
Capitels Statuterne lige ved Pro
fessorerne udi Vor Frue Kirke
her i Staden ved Universitetet.
2. Commissarierne beretter al
lerunderdanigst, at Roskilde Dom
kirke lider Skade, baade fordi
dend mister sin egen Tiende, som
i gamle Tider hafver ligget til
Graabrødre Kirke i Roskilde och
Aar 1574 af Konning Frid. 2
høilofligst Ihukommelse er lagt
til Domkirken, idet Capelierne der
sammesteds anammer uden nogen
kongel. fremvist Tilladelse aarligen 9 Pund Korn derfor, dernest, fordi Sognepræsten oppeberger Halfparten af Kongetien
den, som Ordinantzen alle Kiøbstæder ellers tillegger, mens som
tvende itzige Sognepræstis Formænd hafver haft disse Tiende
parters Nytte, oc hånd hafver
Eders kongl. Mayts. allernaadigste
Confirmation, dat. dend samme
Dag, som Hr. Rigens Marskalk
bekom Eders kongl. Mayts. aller
naadigste Befaling at lade be
mel te Tiender efter lovlig Med
fart igien til Kirken indkomme,
at niude dend samme Indkombstis
Rettighed som hans Formand, saa
indstiller de til Eders kongl.
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3. Det bevisis med Konning
Friderici 2di høilofligst Ihukom
melse hans Bref, at denne Graabrødre-Tiende er Aar 1574 lagt
til Domkirken, der dets Sognefolk
formedelst deris egen Kirkis Brøstfeldighed blef bevilgit dend at
søge, oc som vi ingen nøiagtig
Document finde, som samme kon
gelig Anordning demper eller for
andrer, ser vi icke, at nogen til
samme Tiende uden Domkirken
allene kand vere berettiget. Raadstuen for Kiøbenhafns Slott 'd. 4.
Novbr. 1672.

Mayts. egen allernaadigste Deci
sion, enten denne itzige Præst skal
niude denne Tiende-Indkombst,
saa lenge hånd lefver, eller oc,
om dend skal strax komme til
Kirken igien.
3. Udi denne Post henstiller
Commissarierne til Eders kongl.
Mayts. allernaadigste Resolution
for at fuldbiurde dend dennem
anbefalede Commission, om Ca
pelianerne til Roskilde Domkirke
skulde niude de for omrørte 9
Pund Korn aarligen af dette Fun
dament, som de dertil bruger,
nemmelig de sidste Geistlighedens
allernaadigst confirmerte och for
bedrede Privilegier.

Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tienere.
P. Reetz.
Henrich Rantzow.
Otto Powisch mp.
Envold Parszberg mp.
P. Griffenfeld.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
P. Resen.
P. Scavenius.

9. Sept. Ved Mødet 9. Sept. behandledes ligeledes som
Følge af et Kongebrev1) af 9. Aug., stilet til S. K., en Tvistig
hed mellem Fru Karen Marsvin til Vemmetofte, Enke efter
Iver Krabbe, og Biskop Hans Vandal. Fru Karen havde 10. Juni
indgivet Klage9 til Kongen over, at Biskoppen ikke vilde aner
kende, at hendes Patronatsret til Gunderslev og Skelby Sogne
(ifølge kongelige Skøder2) af 18. April 1580 og 16. Okt. 1630)
tillige omfattede Retten til at indsætte Degne, men tværtimod
havde fjærnet den Degn, som hun havde indsat. Kancelliet sendte
efter Griffenfelds Ordre Sagen videre til Biskoppen (13. Juni).
17. Juni indgav Biskoppen sit Svar1), der gik ud paa, at efter
O S. T. Nr. 474 med Bilag.

2) Kronens Skøder I, 230—31 og 446.
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Frederik II’s Brev1) af 28. Jan. 1574, der var stadfæstet baade
af Frederik III (22. Juli 1668) og Christian V (14. Dec. 1670),
skulde Sogne, der laa mindre end to Mil'fra en Købstad, have
deres Degne fra Købstadens Skole. Følgelig skulde Degnekaldet
i Gunderslev og Skelby besættes fra Næstved Skole, og Biskop
pen havde derfor nægtet at stadfæste den Degn, som Fru Karen
havde præsenteret. Alligevel havde hun ved Brev til Præsten
faaet ham ulovlig indsat i Embedet, men Biskoppen havde for
budt ham at gøre Degnetjeneste. — Hans Vandal mente, at
han havde fuldstændig Ret, og at den kongelige Forordning gik
forud for Patronatsretten, og bad Kongen om Støtte. Votering
(Nr. 281), der nærmest gav Fru Karen Ret. I Overensstem
melse dermed udgik 2. Nov. Kongebrev2) til Biskop Hans Van
dal om, at Patronatsrettigheder foreløbig skulde gaa fremfor
Forordningen.

281.

Votering i S. K. 9. Sept. 1672.
P.n Bl. 71.

Hr. Cantzler: Hvo der haver Jus til Præstekald, haver mere
til Degnekald. Ingen Superintendent haver tilholdet sig den Ret
tighed, som Kongen har bortsold, mageskifted eller gived. Dog hvor
de haver gived Pension til Skolerne, den fremdelis at give.
Hertil sluttede sig J. C. Korbitz og H. Rantzau.
Hr. Rigsadmiral: Sædegnen (!) at examineris af Capelmesteren,
om hånd kand synge vel.
Hr. General Krigs Commissarius: At Skolen faar sin Pension,
ellers ses icke, hvad derved vindes, endten de af Bispen eller en
anden settes, naar de ickun af Bispen examineris.
Hertil sluttede sig E. Parsberg, Ch. Skeel, P. Griffenfeld,
Niels o: Jens Juel (tilf.: »saameget mere, efterdi det haver væred
brugelig udi hundrede Aar«), Corn. Lerche og P. Klingenberg.
Scavenius: Hvad Kongen engang hafde gived til Skolerne, kunde
icke derfra tages; synis derfor imod Fruen at concluderis, eftersom
hendes Bref er yngere end Frid. II. Bref.

Samme Dag Kongebrev3), stilet til S. K., hvorved Kongen
forlangte dettes Betænkning om en Memorial af 3. Aug. (Nr. 282)
*) Tr.: Sechers Forordninger I, 568—69.
3) S. T. Nr. 553.

2) S. T. Nr. 690.
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fra Kommercekollegiet om de bedste Maader. hvorpaa man
kunde bringe fremmede Haandværkere til Danmark »til Commerciernis Fremtarf og Manufacturemis Fortsettelse«. Sagen
blev ikke behandlet i S. K. paa Grund af en Protest1) fra Bi
skop Hans Vandal og Kongens Uvilje mod Religionsfrihed.

2S2.

Betænkning af Kommercekollegiet 3. Aug. 1672.
Kopi i Indlæg til S. T. Nr. 553.

Stormegtigste Konning, allernaadigste Herre.
Eders kongl. Ma. allernaadigste Befalling af Dato d. 13 Julii
nerverende Aar anlangende at gifve vorris allerunderdanigste Betenkning, paa hvad Maade ved disse Conjuncturer Fremmede i Eders
Mayts. Riger oc Lande fast kunde indbringes hafver vi allerunder
danigst ofvervéiet oc for tienlig eragted:
1. At Eders kongl. Ma. alle Kiøbmend, Manufacturiers, Kunstarbeidere oc Hånd verkere, som sig her i Kiøbenhafn, Helsingør, Nak
skov, Nyborg, Fridericia oc Aalborg ville nedersette, allernaadigst
fri lade sig endten i Laugene at begifve eller, dersom dennem saadant ei anstaar, da ligevel derris Håndtering fri at maa bruge
saaledis, at de ei til nogen Laug eller Artikler skulle verre forbunden
eller imod derris Villie tiltvungen.
2. At udi Stridighed i Vexseler Eders kongl. May. de nu her
manierlige oc brugelige Formaliteter af trende Citationer oc ordenlig
Proces allernaadigst ville forandre, at dend Beklagede paa første
Citation oc det inden trende Solemerker saasom Giesteret, endten det
er imellum Borger oc Borger, Borger oc Giest, eller Giest oc Giest,
til at comparere skal skyldig oc forpligt verre oc da Dom lide oc
ellers Vexseler, som formedelst Protest tilbage kommer, endten
prompte oc sine Mora skulle betalis, oc hvo ei ved real Caution
fornøier, da self derfor i Person Borgen verre.
3. At saadanne Fremmede paa 25 Aars Tid af alle Oneribus
motte verre eximerit, verre sig realia eller personalia, uden allene,
at de Told oc Accis skal vere forpligt at betale.
4. Jøderne særdelis, som en Capital af 8000 Rdr. med sig
bringer oc her beviser at anlegge oc Trafiqven, Søefart eller Manufactur bruger, motte tollereris.
*) Jvfr. Helveg, Den danske Kirkes Hist, efter Reformationen I, 477—79.
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5. At enhver Fremmet ei allene maa fri indkomme, mens hånd
oc hans Arfvinger ocsaa, om hannem eller dennem behager, uden
nogen Tiende eller Siettes Erleggelse at uddrage tillades.
6. Til des mere Fremgang oc de Fremmede at persvadere her
hid at komme, da at Eders kongl. May. til sine Ministros oc Correspondenter udi Holland, Frankfurt, Lübeck oc Hamburg skriftlig
Ordres vilde lade afgaa deris Flid at anvende Fremmede, som nu
fra Holland udgaar oc sig sammesteds finder, herhid at vise oc
persvadere; dersom Eders May. det oc behagede, oc mand først saa
saadanne Privilegier gifvet oc fast staar, som Fremmede hid at
komme kunde bevege, formener vi oc vel her og der Personer
at finde, som skulde være tienlig til Fremmede at persvadere oc
ofvertale.
7. Paa det de Fremmede, som i Manufactur sig vil lade bruge,
oc dennem des lettere Arbeid kand gifves, eragter allerunderdanigst
for tienlig, at Eders kongl. May. Børnehusets nu hafvende Capital
exact vilde lade ofverslaa til at fornemme, hvad siden dend første
Fundation dermed er avanceret, oc om saadant formedelst gode For
slage oc Addresse til Børnehusets] saavel dend gemene Beste ei til
høiere och bedre Profit kunde anleggis.
8. At Eders May. allernaadigst ville lade publicere, at alle Materialier, som til Manufacturverke vorder indført, ei uden gandske
ringe Told skal gifve, som det i Toldrullen er forfatted, vere sig
Silke, Uld, Haaer, Guld, Sølf, oc hvad Nafn det ellers hafve kand;
tilmed ald, hvis her giøres oc i Manufactur giort er, naar det udføris, deraf ickon gandske lidet til Told, saasom det nu reguleret
er, skal erleggis.
9. Mens eftersom Ulycken er, at for Manufacturer at iverksette fattes Middel oc en Del dertil tienlig Arbeidere oc Handverksfolk saa slap, at de ere med blotte Hænder oc inted videre ved med
at bringe end deris bare Kunst, saa ved vi ingen tienliger Midde
at foreslaa til saadan nødvendig Capitals Udfinding, end at Eders
May. resolverede, at alle herefter uden Distinction af Civil eller Mi
litär, som enten Besolding eller Benaading af Eders May. niuder,
naar det vaar ofver 100 Rdr., skulle paa it Aars Tid, naar de blifver
virkelig betalt, anlegge deraf dend fembte Del enten i Compagnier,
Skibsparter oc Manufacturer (uagted hvad nogen allerede i deslige
hafde indskud), dog at staa i deris eget Val, i hvilket af ofven bemelte de det ville anvende, oc at de for Commercii Collegio bevise
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skulle och Attest tage eller af Directeurer af nogen allerede opret
tede oc octroyerede Compagnier, at de saa meget som ofven bemelt
deris employeret, førend de enten af Skatkammerset, Admiralitet,
Krigscassa eller andensteds, hvor Eders May. Penge udgafves, noget
bekomme motte; af lige Vilkor mener vi allerunderd. kunde være
alle de. som for nogen Fordring allerede for denne Dag giort hos
Eders May. nogen Betaling bekom.
10. Saa kunde oc vel paalegges, at enhver, som bruger her i
Byen Carosser, kunde til deslige gifve en Gang for alle 300 Rdr.,
vel at forstaa efter deris eget Val i Skibe: Compagnier eller Manufacturer, oc enhver, som derofver icke skaffet nøiagtig Qvitance inden
Aarets Udgang, skulle hafve sin Caret med Hestene forbrut, som
skal vere forbrut til Holmens Kvesthus, hvilket til Eders May. allernaad. videre Resolution allerunderd. indstilles, stedse forblifvende
Eders kongl. May. allerunderd. och tropligtskyldige Tiennere.
V. F. Guldenlew.
Jens Juel.
P.- Pederson Lercke.
M. Rotlin.
Hans Nansen.
Hafniæ d. 3. Aug. 72.
Samme Dag Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved dette
fik Ordre til at overveje en Memorial af 10. Aug. fra Kommercekollegiet om nogle tvivlsomme Spørgsmaal angaaende Defensionsskibene. Sagen behandledes først 2. Nov. 1674.
16. Sept. — 5. Nov. 16. Sept. Møde, sammenkaldt ved
Kongebrev (Nr. 283) af 14. Sept., stilet til S. K., for at for
handle om en ny Konsumptionsforordning. Ved Mødet var Pe
ter Reetz, Henrik Bjelke, J. Chr. Kbrbitz, Otto Powisch, Jens
Juel, Klingenberg, Resen og Scavenius tilstede. S. K. nedsatte
en Kommission, bestaaende af Peter Reetz (og i dennes Sted
Otto Powisch), Jens Juel, Klingenberg og Scavenius, til at gøre
Udkast til en ny Forordning2).
8. Okt. nyt Kongebrev3), stilet til S. K., hvorved dette tik
Ordre til under Arbejdet paa Konsumptionsforordningen at tage
Hensyn til en Memorial fra Otto Powisch om Hærens Under
hold.
21. Okt. nyt Møde, hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, J. Chr.
D S. T. Nr. 554.

2) P. n Bl. 72.

3) S. T. Nr. 624.
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Korbitz, Henrik Rantzau, Otto Powisch, Holger Vind, Corfitz
Trolle, Enevold Parsberg, Chr. Skeel, Peter Griffenfeld, Jens
Juel, Klingenberg, Bierman, Resen og Scavenius var tilstede.
Her fortsattes Forhandlingerne om Konsumptionen, »og blef
især slutted, at Admiraliteted skulde gifves 8000 Rdr. om Aaret,
Halfparten af Tolden og V2 af Accisen, og at Admiraliteted
derimod skulle gifve Consumption af de Vare, som føris til Ad
miraliteted, og med Directeurerne for det islandske Compagnie
skulde tales anl. de Vare, som de til Island frie udfører, om
de imod et vist Qvantum icke skulle ville gifve Consumption
af Vårene«.
Om Eftermiddagen samme Dag nyt Møde, hvor de samme
var tilstede med Undtagelse af H. Vind, C. Trolle, P. Griffen
feld og Bierman. Udkastet til en ny Konsumptionsforordning
blev paany gennemgaaet Post for Post og approberet1).
29. Okt. nyt Møde, hvor P. Reetz, H. Bjelke, J. C. Kbrbitz, H. Rantzau, H. Vind, E. Parsberg, Chr. Skeel, Klingenberg,
Resen og Scavenius var tilstede. Man oplæste atter det nye
Konsumptionsforslag, »om nogit derudi kunde findis at forandre
eller videre Erindring behøfve«. Derefter forhandlede man om
et Par Spørgsmaal, der vedrørte samme Sag. Votering (Nr. 284).
Betænkning (Nr. 285) med Datoen 5. Nov. I Overensstemmelse
dermed udgik 8. Nov. Konsumptionsforordning2) samt 20. Nov.
Kongebrev3) til Kammerkollegiet om særlige Regler for Admi
ralitetet, Københavns Bryggere og Helsingør; derimod blev der
ikke indført Konsumption i Norge4).

283.

Kongebrev til S. K. 14. Sept. 1672.

S. T. Nr. 584. Kone, med Rettelser af Griffenfeld i Indlæg til samme Nr.

Stats Coll. anlangende adskillige indkomne Underretninger med
videre at ofverveie, det sidste paabudne Consumptionsverket angaaende .........
Voris allernaadigste Villie og Befaling er, at I strax og uden
Forhaling foretager dend sidste udgangne Consumptions Forordning
») P. n Bl. 73.
3) S. T. Nr. 744.

2) Tr.: Forordn. 1670-83, 166—83.
4) Jvfr, Christiansen a. St. I, 365.

270

1672.

og derudi i Agt tager, hvis I for got befinde efter de indkomne
Underretninger fra adskillige Steder at kunde derudi endris baade
for voris Interesse og Undersatternis Gafn, saa og for dis bedre og
tydeligere Forklaring for alle Vedkommende; fornemmelig hafver I
vel at ofverveie, om [i] voris Indkomster uden merkelig Afgang vel
kunde taalis dend Afslag, som i en og anden Maade i sidste For
ordning skede, dernest hvorledis dette Consumptionsvæsen rigtigere
kand indrættis, saa at alle Vedkommende under tilbørlig Straf be
timelig kunde rette sig derefter og ald Undersleb særdelis med
Kroerne paa Landet forkommis samt en tienlig Maade opsettis, hvor
ledis disse Consumptions Middeler præcise og i rette Tide baade i
Kiøbstæderne og paa Landet kunde indbringes uden nogen Forhaling,
Restantz eller Afkortning i nogen Maade, paa det Voris høit magtpaaliggende Interesse formedelst Pengenis Udeblifvelse icke skulde
opholdis og hindris, och som dette Aars Forpachtning snart er til
Ende og strax et Proclama vil udgaa til Efterretning for alle og
enhver, som endten Consumptionen heller Folkelønnen i Kiøbstederne
og paa Landet vilde forpachte, og førstkommendis Nytaarsdag at
begynde, saa hafver I ingen Forsømmelse herudi at tage, mens
nogle Visse af Eder dertil deputere, som daglig kunde tilsammen
komme og Udkast af samme Forordning i Pennen forfatte, hvorom
I samptlige siden videre kunde deliberere, og hvis af Eder saa
samptlig efter alle Omstendernis nøiagtig Ofverveielse for got og
raadeligt befunden vorder, det hafver I til videre voris allernaadigste
Resolution med aller forderligste at indstille. Dermed etc. Hafniæ
d. 14. Sept. 1672.

284.

Votering i S. K. 29. Okt. 1672.
P. n Bl. 75.

1. Vota om Consumptionens Indførsel i Norge.
Hr. Cantzeler: Formener, at dend kand nu indføris paa somme
Steder, Krigens Tid kand derimoed ei hindre, for Consumptionen
gifvis ei af Vårene, mens af, hvad der ædis, og Hans Maj. behøfver
Midler, hvilke paa denne Maade, som dend lideligste, siunis at kand
udfindis.
Hertil sluttede sig J. C. Korbitz, H. Rantzau (?), O. Powisch (?),
Klingenberg (tilf.: »dog tvifler, om denne Tid er dertil bekvem«),
Resen og Scavenius.
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Hr. Rigs Admiral: Formener, at dend kand indføris i Bergen.
Hr. Holger Wind: Vel kand Consumptionen indføris i Norge,
mens paa en anden Maade, saa for Norge vilde giøris en ny Consumption og en sær Moderation derudi brugis.
Hertil sluttede sig E. Parsberg (tilf.: »dog at det kunde
præcaveris. at denne Tynge icke gaar ud ofver Landmanden«) og
C. Skeel.
2. Vota om Brøllupper.
Hr. Cantzeler: Var best, der blef sat en lidelig og billig Pris
paa Brøllupper, og dend almindelig og ofveralt. Dog var det best,
det ganske blef afskaffit og dend Paaleg sat paa nogit andet, efterdi
det er en Stand, som Gud har self indstiftet, og skulle mand sige,
at mand ligesaa vel burde at gifve, naar mand fødis, og naar mand
begrafvis.
Hertil (?) sluttede sig H. Bjelke, 0. Powisch, H. Vind, E. Pars
berg og C. Skeel.
H. Rantzow: Var best, Paalegget paa Brøllupper blev sat lide
lig, at Folk kunde komme des bedre afsted.
P. Klingenberg: Som de andre goede Herrer undtagen, at det
siunis hart, at de Geistlige og Øfrighedspersoner paa Landit skulle
gifve 20 Rdr., hvorfor ham siunis, burde at giøris en Forskiel paa
dem her i Kiøbenhafn og dem i de smaa Steder.
Hertil sluttede sig Resen og Scavenius.
3. Vota om Rentepenge.
Blef sluttet, at Hans kongl. May. herom først skulle adspørgis.

285.

Betænkning af S. K. 5. Nov. 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Eftersom Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befalinger dat. Kiø
benhafn dend 14. Septembr. oc 8. Octobr. sidst forleden er os til
Hende kommen, iblant hvilke dend første anbefaler os dend sidst
udgangne Consumptions Forordnings bedre Indrettelse, dend anden
at iagttage ved samme Forretning General Krigs Commissarii Hr.
Otto Povisches til Eders kongl. May. indgifne Supplication angaaende
Middel at udfinde, hvorved Eders kongl. Mayts. Militie udi disse far
lige Tiders Tilstand uden Ruin oc Afgang kunde subsistere oc udi
rette Tide nyde deris forordnede oc tillagde Tractament, da til at
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efterkomme i allerdybeste oc hørsommeligste Underdanighed Eders
kongl. Mayts. allernaadigste Ordres indstilles til Eders kongl. Mayts.
allernaadigste videre Resolution efterfølgende Forordnings Project,
udi hvilken vi efter foregaaende heste oc muligste Betraktning hafve
ladet os med allertropligtigste Flid vere angelegen Eders kongl.
Mayts. Indkomst at formere, saa vit vi allerunderdanigst hafve eragted oc forstaait, at de derudinden benefnte Species oc Vare kunde
Paaleg taale, saa oc, hvorledis samme Indkomst kunde paa lettiste
oc rigtigste Maade indkomme oc oppebergis.
Vi Christian dend femte [etc. som Forordn. 1670—83, 166
Lin. 9 (Eftersom Consumptionen)1)—183 (Hvorefter alle og en
hver etc.).
Oc som vi allerunderdanigst hafver eragtet til at forekomme
ald Underslef gafnligt at være at evitere Exceptioner i denne Consumptionsforordning saavit muligt oc derfor allene efter Eders kongl.
Mayts. allernaad. gifven Octroy eximeret fra Consumptions Erleggelse
det Ost- oc Vestindiske Compagnie formedelst dets sær Beskaffenhed,
saa indstilles til Eders kongl. May. allernaadigste videre Resolution,
om icke med det Islandske Compagnie, som i lige Maade med Fri
hed for ald Paaleg af de Vare, som de til at providere Island med
privilegerede ere, kunde om it vist Qvanto handles, saa at de imod
Consumptionens Erleggelse fik Vederlag i dend Afgift, som de af
Landet gifver, oc om de Varers oc Victualiers Told oc Consumption, som til Eders kongl. Mayts. Admiralitets Fornødenhed ind
kommer, kunde dennem aarligen til ti tusinde Rixdaler beregnis oc
dennem derfor (foruden Frihed for alle Lastpenge oc Magistratens
Accisse af Eders kongl. May. egne Skibe oc Vare) Erstatning gifves
i fire Qvartaler at oppeberge dend halfve Part af Consumptionen oc
dend halfve Part af Toldene, hvorimod de Consumptionen, til at be
tage andre under deris Nafn noget for frit oc eximeret at angifve,
skulle erlegge.
Vi hafve oc allerunderdanigst befunden temmelig Vanskelighed
i at introducere strax de publiqves Møller her i Staden oc derfore
ladet hos Brøggerne her sammesteds giøre Forslag, at de skulle icke
angifve eller lade foraccisse hver Gang, de brygge, ringere Qvantitet
af Malt, end deris Kars oc Bryggekiedelers Capacitet er, hvortil
') Paa en vedlagt Seddel er skrevet Kladden til Forordningens Indled
ning (>at eftersom — efterkommes»).
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som de sig godvilligen hafver bekvemmet, saa befinde vi dette det
beste Middel til Underslefs Forekommelse at vere, saafrembt det
Eders kongl. May. allernaadigst maa behage, at med benefnte Bryg
gere dend Maade maa holdes, indtil mand med Tiden kunde ramme
dend beste Leilighed til at bringe i Brug benefnte publiqves Møller
ligesaa vel her i Staden som i de andre Kiøbsteder, saa oc it for
meret oc almindeligt Bryggeri her sammesteds, dog at alle Handkværne ofveralt uden nogen Exception efter forige Consumptions
Forordnings Indhold afskaffes.
De store Udgifter, som Eders kongl. May. hafver, naar de itzige
Eders kongl. Mayts. Indtegter derimod considereris, hafver ocsaa efter
dend Anleding, voris Commission os dertil gifver, foraarsaget os i
allerstørste Underdanighed at indstille til Eders kongl May. allernaadigste videre Resolution dend Forøielse, det Eders kongl. Mayts.
Intrader vilde gifve, dersom Consumptionen udi Kiøbstederne oc Lade
stederne i Norge imod Skatterne der sammesteds deris Afskaffelse
(saasom allerede tilforn hafver vaaret i Brug) blef introduceret, hvilke
Skatter nu i alt icke bedrager sig ofver 8000 Rixdaler, hvorimod
Consumptionen en ulige meget støre Summa sig visseligen skulle
beløbe, dog at i samme Consumptions Indrettelse blef iagttaget, at
dend blef proportioneret imod de Vare, som der falde oc consumeris,
deris Værd oc Beskaffenhed. Oc som Consumptionen icke gifves af
Næringen (som her i Danmark er ligesaa vel i slet Tilstand som
i Norge), mens af det, som fortæris, hvilken Fortæring icke mere i
slette end gode Tider kand gandske ophøre, omendskiønt dend er
mindre eller mere efter Tidernis Tilstand, saa kand vi icke hellel
andet befinde, om Forslaget ellers Eders kongl. May. allernaadigst
behager, end at dend jo strax kand i Norge introduceris, helst efterdi
ingen betaler uden efter dend Maade, hånd hafver Middel til at for
tære af.
Oc eftersom det befindes, at de Svenske hafver gifvet Afslag
paa Oxentolden i Helsingborg dend Tid, Eders kongl. May. Tolden
paa de skaanske Øxen forhøiede, hvorved dend Handel oc Næring,
som Helsingøer stedse hafver haft med at providere dend Seilende,
oc som sig aarligen skal kunde bedrage til tyve tusinde Rixdalers
Værd, vil ruineris oc undergaa, da indstilles til Eders kongl. Mayts.
allcrnaad. Behag, om Helsingøers Indvaanere maa bevilges at nyde
en Oxe eller andet Slagtenød Stycket for en half Rixdaler i Con18
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sumption, ligesom det i forige Consumptionsrulle hafver staaet for.
Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 5. November 1672.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
P. Reetz.
J. Chr. Körbitz mp.
Henrich Rantzow mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
P. Griffenfeld; undertag, nogle smaa Poster, saasom biant andre den 13.
etc. og det om Bryggeriet sampt islandske og norske Consumption.
Jens Juell; om Norges Consumption hafves allene dend allerund. Betenkning, at Øxsen noget der modereres, og hvad til Nordlandene
føres, igien i Bergen refunderes, og hvad Island angaar, det hafves
med Participanternes Minde.
Paul von Klingenberg.
P. Resen.
P. Scavenius.
23. Sept. Møde, sammenkaldt ved KongebrevJ) af 22. Aug.,
stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til at afgive Betænk
ning om en Supplik (Nr. 286), dateret 10. Juni, fra Magi
straten i Viborg om Forøgelse af dens Indtægter.
Ved Mødet var P. Reetz, H. Bjelke, J. C. Körbitz, H. Rant
zau, O. Powisch, Jens Juel, Klingenberg, Resen og Scavenius
tilstede. Senere kom Chr. Skeel og C. Trolle. Kongebrevet og
Suppliken blev oplæste2).
286.

Supplik fra Magistraten i Viborg 10. Juni 1672.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 523.

Stormechtigste Arfvekonge, allernaad. Herre.
Aarsagen, hvorfore v|, Eders kongl. May. tro Arfveundersaatter
oc Tiennere, Borgmestre oc Raad i Viborig, med denne vor allerunderd. Sublication til Eders kongl. May. maa indflye, er denne,
at efterdi vi fattige Mend vorris os allernaad. anbetroede Bestilling
uden nogen Indkombst betienner, som vi dog udi allerdybeste Under
danighed ere plichtskyldige til at giøre, oc hafver aldelis intet derfor
uden 2 Læs Høe oc 4 Skepper Rug, som enhver af os af Raadmandskier ved Nørmølle oc Margretlund aarligen kand tilfalde, da bede vi
paa det allerunderd., at Eders kongl. May. vor allernaad. Arfvekonge
oc Herre os dette efterskrefne af høi kongl. Naade oc Milhed vilde
forunde oc bevilge:
’) S. T. Nr. 523.

P. n Bl. 72.
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1. Efterdi med Arfveskifter falder stor Besverring oc Fare, idet
vi til samme Skifter med vorris Ofververrelse, Underskrifning, Forseigling oc megen deraf dependerende Besverring ere plichtige til at
svare, oc vi dog hidindtil for saadan vorris Umag aldelis intet hafver
nydet, da er til vor allernaad. Arfvekonge oc Herre vor allerunderd.
Bøn oc Begierring, at vi for saadan vor Umag oc Besverring maa
nyde af alle Arfveskifter her i Byen af hver hundrede Rd. Verd
1 Rd., oc vi self maa betro til alle Skiftebrefve at skrifve oc for
valte dend, som sig dertil for billig Betalning vil lade bruge. 2. At
Hans kongl. May. allernaad. vilde forunde os alle Borgerskabspenge,
som af dennem, som tager Borgerskab her udi Byen, skal udgifvis,
vere sig indføde i Byen eller andre, som dog ere gandske ringe.
3. En Rd. af hver Hommelkarre, som hid til Byen før ri s oc selgis.
4. De Bodstadspenge, som udgifvis af Fremmede, som staar her i
Snabsting oc Mauritii med deris Vare paa Torvet oc Gaden eller
andensteds i Byen at selge, nemblig af enhver 2 Rd., item dend
ringe Husleie, som gaar af Raastukelleren. 5. Oc eftersom Raadmandskier ved Nørmølle oc Margretlund saavel som Vindmølle Søe
med Fiskeri er det eniste, som altid hafver ligget til Borgemestere
oc Raads Bestilling her sammesteds, da er iligemaade vor allerunderd.
Bøn oc Begierring, at Hans ko. Ma. vor allernaad. Arfvekonge oc
Herre os det samme ocsaa tillige med dette forskrefne allernaad.
vilde bevilge oc forunde, oc saasom dend største Besverring oc Umag
udi alle Forretninger henger mest paa Borgemesterne, da bede vi
paa det allerunderd., at hver af Borgemesterne maa nyde dobbelt
Indkombst imod en Raadmand. Saadan Eders kongl. May. store
Naade oc Milhed vil dend allerhøieste Gud belønne. Vi fattige Mend
formoder udi allerdybeste Underdanighed, at denne vor allerunder
danigste Sublication udi Naade blifver optagen, oc derpaa it naad.
Svar oc ynskelig Expedition forventer, oc beplichter os samtlige med
Lif oc Blod indtil Døden at forblifve Eders kongl. M. vor allernaad.
Arfvekonges oc Herres tro Arfveundersaatter oc allerunderdanigste
Tiennere,
Borgemestere oc Raad.

Viborig d. 10. Junii anno 1672.

23. Sept.—16. Nov. Ved Mødet 23. Sept. genoptoges For
handlingerne om Apotekerforordningen, der sidst blev behandlet
26. Febr. (jvfr. Nr. 231). Det vedtoges, at hvor der i For
is*
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slagene til Apotekertaxt og -forordning stod »Fyrstendømmers
skulde det udelades. Derefter oplæstes »Medicorum Project om
deris Ordinance« (o: vistnok et nu tabt Forslag fra det medi
cinske Fakultet); Flertallet mente, at det burde have en særlig
Titel og nu gennemgaasx)- Votering (Nr. 287). Betænkning
(Nr. 288) med Dato 16. Nov. I Overensstemmelse hermed, dog
saaledes at Forordningerne om Læger og Apotekere sloges sam
men til én, udstedtes Forordning2) 4. Dec. 1672.
287.

Votering i S. K. 23. Sept. 1672.
P. n Bl. 72—73.

Om Formiddagen.
Art. 1. Det er nok, at de, som har promoverit udenlands,
fremviser deris Testimonia legitimæ Promotionis, dog ikke dermed
forstaaet de Medici, som Hans kongl. Ma. til sig vil antage. Blef
udelat derudi (og bevist, hvorfra de ere komne) indtil (Loco og Tem
pore Promotionis).
Art. 2. At udelukke den Artikel om Indlendiske, som skulde
være obligerede til at promevere her. I denne Mening vaare Hr. Canceller, Korbitz og Rantzou. Cuius contrarium statuere Povish, Trolle,
Scheel, Juul, Klingenberg, Resen et Scavenius, men formente der
hos at settis, at Fremmede burde alligevel, som tilforn er meldet,
practisere. At observeris ogsaa, at de, som allerede af Indfødde
hafve promoverit eller endnu rede ere at promovere, ikke herunder forstaais. NB. Herudi blef udelat (og de, som allerede etc.) indtil Enden.
Art. 3. Refererer sig paa den første og blifver derved. Derudi
udelat (og i Facultate Medica i Kiøbenhafn approbati)3).
Om Eftermiddagen*).
Art. 4 og 5 skal udeladis med nestfølgende §, eftersom derom
til Fornødenhed handlis i Apotekertaxten.
Art. 7. Det skal udelukkis (at de ere ikke pliktige i gras
serende Sygdomme etc.). Og saa begyndis denne Artikel: Medici
skulde paa Apotekerne etc.
') P. ii Bl. 72.
2) Tr.: Schous Forordninger I, 97—108.
3) Herefter stod oprindelig: Ingen uden Promoti, som før er meldet.
maa practisere eller tilstedis indvortis at exhibere eller forskrifve Medicamenta; (og approbati) skal udelukkis.
4) Her var de samme tilstede
som om Formiddagen undtagen Powisch og Klingenberg.
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Art. 10. Blef tilsat, at Medici skulde nyde for deris Umage
efter Forordningerne og siden, som der blifver specificered. Saaledis
begynder denne Artikel: Hvad Medicorum Umage og Opvartning hos
Patienterne angaar, da bør enhver faf] dennem i det mindste at nyde
efter høiloflig Ihukommelse voris elskelig kiere Hr. Farfaders C. 4ti
Forordning etc.
Art. 11 blef gandske udelukt.
Item det Ord Førstendomme baade i Apoteker Ordinantzen og
dette Project at udelukkis, hvorom jeg hafver tegnet noget paa
pag. 72, mens ikke saa tydeligen.
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Betænkning af S. K. 16. Nov. 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
[Betænkningen er herefter ganske enslydende med den af
26. Febr. (Nr. 231) indtil] Gifvet etc.
Eftersom oc vi udi hvis før er meldet hafve billig eragted, at
Apotekernis Æds Formular stiles til Eders kongl. May. self, saa holde
vi ufornøden, at dend tryckes, mens under enhvers Haand oc Segel
i Eders kongl. May. Cant[z]eli indlefveris.
Dend Specification paa Vare, som Urtekremmerne udi Viborg er
blefven bevilget at handle med, finde vi i lige Maade utienlig oc
ufornøden ved denne Apoteker Ordinantze at lade trycke.
Som oc Apotekernes Embede en stor Dependentz af Medicorum
Profession hafver. oc it Project af dennem for os til god Anord
ning i hvis Medicinæ Praxin angaar ved Apoteker Ordinancens Re
vision er indlefveret, indstilles det saaledis igiennemset oc corrigeret,
som efter følger, til Eders kongl. May. allernaadigste videre Reso
lution.
[Herefter følger de første ti Paragraffer i Forordningen af
4. Dec. 1672.]
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
P. Reetz. H. Bielcke. J. Chr. Korbitz mp. Henrich Rantzow mp.
Jørgen Bielcke mp. Otto Powisch mp. Envold Parszberg mp.
P. Griffenfeld.
Jensz Juell.
P. v. Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.
Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 16. 9br. 1672.
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27. Sept.—5. Nov. 27. Sept. Møde, sammenkaldt ved Konge
brev ’) af 24. Sept., stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til at
overveje hele den politiske Situation. Om Mødets Forhandling
er intet kendt saa lidt som om Begivenhederne paa et Møde
30. Sept., hvor Hans Schack, Henrik Bjelke, J. Chr. Korbitz.
Henrik Rantzau, Jørgen Bjelke og Otto Powisch var tilstede.
7. Okt. nyt Møde, hvor U. F. Gyldenløve, Hans Schack, Peter
Reetz, Henrik Bjelke, J. Chr. Korbitz, Henrik Rantzau, Otto
Powisch, Holger Vind, Corfitz Trolle, Chr. Skeel, Jens Juel,
Klingenberg, Scavenius og Resen var tilstede. »Blef holdet
secret Conferentz och Protocollen udvist«2). Man vedtog at ind
sende særskilte Vota. Af disse er kun Jørgen Bjelkes (Nr. 289)
bevaret3).
Til Forhandlingerne om dette Spørgsmaal hører
maaske ogsaa et Møde, der afholdtes 5. Nov., og hvor Hans
Schack, Peter Reetz, Henrik Bjelke og J. Chr. Korbitz var til
stede 4).
289.

Separatvotum af Jørgen Bjelke.
Orig. (egenhændig) i S. K.’s Arkiv.

Kongl. Maj. min allernaadigste
Herris naadigste Befalning til
Stats Collegiet.

Anno 1672 den 7. Octobris er i
Collegio vedtagit, at enhver sin
skriftelig Mening skal forfatte.

1. Eftersom vi baade af Enge
land och Frankrig, med hvilke
Sverrig siunis at giøre et, paa
den ene, saavel som Keiseren paa
den anden Side søgis, hvilket I da
raadeligst erachter, endten Parti
skulle tage eller neutral at forblifve.

[1.] Hvorpaa min allerunder
danigst och uforgribelig Mening
er, at eftersom Undersaatterne
hafver udstaait størdste Betrøk i
forleden Feide af Fiendens Macht
och siden i Fredstider formedelst
Contribution och Besværing til
Fæstningernis Bygning, da kand
ei vel erachtis, at Hans May.
kand nu saa hastig faae sine

’) Tr.: A. D. Jørgensen, Griffenfeld H, 41—42.
2) P.11 Bl. 73.
3) De »Vota« af Herman Mejer og Fr. Ahlefeld, som omtales hos A. D.
Jørgensen, a. St., 43—44, medtages ikke i denne Udgave; H. Mejer var
ikke Medlem af S. K., Ahlefelds >Votum< er et Privatbrev til Griffenfeld.
— 8. Okt. nævner Henrik Blome i et Brev til Conr. Bierman (Biermans
Arkiv), at han har indsendt sit Votum, der dog ikke er bevaret.
*) P. n Bl. 76.
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2. Och om Parti skulle tage,
hvilket I da det gafnligst for os
at udvelge erachte.

3. Saa och, hvad heller vi re
solvere skulle Parti at tage eller
neutral at forblifve, hvad Postur
vi da nødvendig hafde at sette
os udi med vidre, som dertil udkrefvis kunde, vere sig vi endten
Defensive eller Offensive agere
skulle. Det I saa med alle deraf
dependeiende och dertil hørende
Omstendigheder uden Forsømmelse
vel hafver at ponderere och ofverlegge och os saa Eders allerunder
danigst Mening och Betenkende
herom til Vor is vidre allernaadigste Resolution med forderligste at
indstille.
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Riger och Lande i behørlig Defension eller forblifve neutral
uden Parti at tage.
[2.] Dersom nødvendig Subsi
die och Assistens kand bekommis
fra Holland til det Forbund, som
med Keiseren och Førsterne alle
rede er sluttit, da siunis gafnligst
at vere deris Parti at tage imod
det Forbund, som Frankrig och
Engeland med Sverig hafver giort.
[3.] Jeg understaar mig ei
herom allene at opsette mit aller
underdanigste och troskyldigste
Betenkende och en Ansta[l]t med
general Disposition at forfatte;
menes naar derom skal vorde
delibererit, och min underdanigste
Mening desidereris hos andre deris
af Stats- och Krigs-Collegio, da
skal efter Erfarenhed remonstreris, hvad mig underdanigst siunis;
dog vil jeg troskyldigst erindre
dette høitnødvendigt at vere i
denne Høst, och førend Vinteren
tiltager, at Fæstningerne paa
Grenserne och Advenuerne, hvor
Landgang kand giøris, maa blifve,
med hvis til Flaaden behøfvis,
forsiunit ved de Middeler, af Ri
gene och Landene kand hafvis,
for at forekomme imod uformodelig Anfald al Disordres i muglig
ste Maader och vere betenkt paa
i Necessitet at defendere Riger
och Lande.
Forblifvendis steds Kong. Mats,
allerunderdanigste tro Tiener
Jørgen Bielcke mp.
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4. Nov. Møde, sammenkaldt formodentlig ved mundlig
Ordre, hvor S. K. behandlede et Andragende fra en Borger
Reinert Ericks i Altona om Arrest over noget Gods, tilhørende
to hamburgske Borgere, der havde ladet en Ladning Sild, som
tilhørte ham, beslaglægge. Betænkning (Nr. 290).
290.

Betænkning af S. K. 4. Nov. 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Eftersom Eders kongl. May. liafver allernaadigst beordret os at
gifve voris Betenkende om Reinert Ericks, Borger oc Handelsmand
i Eders kongl. Mayts. Kiøbsted Altenau, hans allerunderdanigste indgifne Supplication, derudi bestaaende, at hånd beklager sig ofver
dend Uret, hannem af de hamborgiske Skonefarer er tilføiet, idet de
formedelst dieris ugrundede Angifvende hafve bragt en Arrest tilveie paa en anselig hannem tilhørrige Partie Sild, som hånd til en
Borger i Hamborg solt hafde, oc det under dend Prætext, at hånd
hafde ofvertraad et af Borgemester oc Raad der sammesteds ved sær
Constitution oc Patent giorte Forbud angaaende Sild, som i Ege
tønder packis oc handlis med, — allerunderdanigst bedende, at hånd
for sin erlidne Skade, som hannem herudinden af Carsten Busk oc
Hindrich Meyer i Hamborg er tilføiet, (hvor hånd ofver dennem be
retter sig ingen Ret at hafve kund bekommet) motte søge sin Regres
i dieris udi Bergen eller i Holsten liggende Gods, Eiendom oc Vare,
da indstillis til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution
herom denne voris allerunderdanigste Mening.
Eftersom Reinert Ericks med klare Documenter beviser sig efter
sin allerunderdanigste fremlagde Supplications Indhold at være sked
Uret, saa enddog andre Stater oc Herskaber kand lade det passere
ved Conniventz eller oc være de Hamborger som en Ret det gestendig,
at de sig self Constitutioner maa giøre, icke dis mindre saa se vi
ei, at benæfnte Hamborgere, som ei for andet end Arfveunderdanner
af Eders kongl. May. kand considereris, hafve ringiste Ret til at
giøre nogen Constitution (langt mindre dømme derefter paa nogen
Eders kongl. Mayts. andre Undersåtter), som strider imod det, som
Eders kongl. May. self benæfnte sine Undersaatter bevilger oc frit
lader, hvilket i denne Casu sked er, idet Reinert Ericks Sild, som
hånd* efter det, som i Bergen brugeligt oc enhver der tilsted er, i
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Hamborg hafver solt, der sammesteds under Forevending af et For
bud om Sild oc dieris Pakning er blefven arresterit, hvorfore vi oc
icke ubilligt erachte, at Reinert Ericks nyder Arrest paa de begierte
Personers -Gods oc Vare, dog ’ at, hvis hånd i saa Maader Arrest
paa bekommer, urørt forblifver indtil videre Eders kongl. Mayts.
allernaadigste Anordning. Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 4. No
vember anno 1672.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste, oc troplichtigste Tiennere.
P. Reetz. H. Bielcke. J. Chr. Korbitz mp. Henrich Rantzow mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
Pe. Resen.
P. Scavenius.

18.—23. Nov. 18. Nov. Møde, sammenkaldt ved Konge
brev1) af 23. Okt., stilet til S. K., hvorved dette havde faaet
Ordre til at afgive Erklæring om nogle Suppliker fra Borgere i
Helsingør vedrørende Bryggerlavet sammesteds. En Del Borgere
og Bryggere havde indgivet en Ansøgning1) til Kongen om, at
der atter maatte blive indrettet et sluttet Bryggerlav, da For
holdene siden den sidste skadelige svenske Krig var bragte i
Forvirring, saa at baade Gæstgivere, Smede, Skomagere, Færgemænd, Vognmænd, Soldater og mange andre »saasom Gaarddrenge, der sig med Tiennestepiger i Gotfolkis Brød i Echteskab begifver, dennem i Kraage nedsette, hvor de icke til Byens
Besver kunde anses, en Tønde Maldt mindre eller mere brøgger,
uden och inden Huset selger och udtapper och tillige anden
Håndtering bruger, hvorofver Byen daglig forarmis, och en Del
de heste Brøggergaarde staar øde, Byen til Ruin och Spot«, og
ligeledes til Skade for Kongen. — Imod denne Supplik indkom
en Supplik1) (der forefindes i to Exemplarer) af 28. Sept. fra
en Del andre Borgere, som klagede over de første Borgeres An
søgning, hvorved »dend gandske Menighed vilde forderfves oc
ruineris«, og bad om, at Kongen vilde tillade fri Bryggernæring,
»saa at enhver Skatteborger sig ærligen ernærer, hvormed hånd
best ved oc kand efter hver hans arme oc ringe Vilkaar«. Det
ene Exemplar af denne Supplik bærer Paategning (af 24. Okt.)
*) S. T Nr. 660 med Indlæg.

282

1672.

af Overhofmarskal Helmuth Otto v. Winterfeld, hvis Erklæring
Kongen havde begæret; han støttede ubetinget denne sidste
Ansøgning og fremhævede det skadelige i, at der blev oprettet
et sluttet Bryggerlav, »det gandske gemene Borgerskab til Ruin
och Forderf«.
Ved Mødet var Henrik Bjelke, Henrik Rantzau, Jørgen
Bjelke, Otto Powisch, Jens Juel, Klingenberg og Scavenius til
stede. Votering (Nr. 291). Forhandlingerne fortsattes om Efter
middagen samme Dag. Kun Otto Powisch, Jens Juel, Klin
genberg og Scavenius var tilstede. Betænkning (Nr. 292) med
Dato 23. Nov. Betænkningen fik ingen Følger.
291.

Votering i S. K. IS. Nov. 1672.
P. n Bl. 76 f.

1. Blef oplest Hans kongl. Maits. Befaling andlang. Brøggerlaufvet i Helsingør, om der burde vere it sluttet Brøggerlauf eller ei.
H. Bielke: At der blifver it sluttet Brøggerlauf, dog at de behol
der det, som ere vid Middel og hafver dertil store og bekvemme Huse.
H. Ransou: Mener og, at det var got, at der var it Brøgger
lauf, dog at enhver, som vilde, kunde træde derudi.
J. Bielke: Item, dog at mand burde forhindre, at der ingen
Brøggerlauf holdis uden Byen formedelst Findens Ofverkom (’.).
Hr. Otto Povisk: Formener, at der burde giøris en hvis (!)
Andstalt om Brøggerlaufvit.
Hertil sluttede sig Jens Juel og P. Scavenius.
Klingenberg'. At det var got, at der blef indrettit it Brøggerie,
baade hel oc half sampt paa en Fierdendel.
Blef sluttet, at Her Otto Povisk, Hr. Jens Juel, Klingenberg
og Generalprocureur skulde tage alle Posterne for sig til at examinere og der ofvergifve deris Betenkende.

292.

Betænkning af S. K. 23. Nov. 1672.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befalling angaaende nogle os
tilskickede Brøggerlaugs Artikler, hvorpaa en Del Borgere udi Eders
kongl. Mayts. Kiøbsted Helsingør allerunderdanigst søger Eders kongl.
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Mayts. allernaadigste Confirmation, saa oc, hvis en Del andre Bor
gere der sammesteds supplicerer derimod, hafver vi med behørlig
Flid igiennumset begge Parters allerunderdanigste Ansøgninger, oc
som vi befinde, at it vel indrettet Brøggerlaug i Helsingør (hvortil
en stor Del af dets vederheftigste Borgere nu ved derris allerunder
danigste Supplication oc fremstillede Brøggerlaugs Artikler gifver
Anledning) baade kunde bringe en temmelig Summa rede Penge tilveie for Eders kongl. May. oc derforuden enda sette Consumptionen
af Maldt oc Øl der sammesteds i dend Stand, at dend sig høiere
skulle bedrage oc mindre Underslef verre undergifven end ellers,
dend derimod af en Del uvederheftige Borgere oc Handverksmend
der sammesteds indgifne Supplication intet indeholder, hvoraf ses
kand Brøggerlaugets Stiftelse nogen af Indvaanerne i derris louglig
oc rette Næring til nogen Skade at kunde geraade, da indstilles til
Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution efterskrefne Ar
tikler saaledes igiennemset oc opsat, som følger.
1. Paa det vorris Bye Helsingør kand aldtid verre med Brøg
gere oc got 01 tilbørligen forsiunet, hafver vi allernaadigst for got
befundet, at et visse Tal af Brøggere oc Brøggergaarde sammesteds
skal verre, oc skulle ingen flere endten paa vorris Festning Croneborg [eller] udi bemelte vorris Kiøbsted Helsingør tilladis efter denne
Dag at brøgge end de. som erre udi Brøggerlauget oc i saadanne Huse
boe, som dertil erre berettigede, under hvad Skin oc Nafn det verre
kand, endten til derris eget Husbehof eller til at selge, oc det under
100 Rdr. Straf, saa ofte de sig herimod forser, Halfdelen til os oc
Halfdelen til Angifveren, saa oc derris Brøggerredskab hafve forbrut.
2. Oc paa det enhver, som dertil hafver Leilighed oc Middel,
kand hafve sin fri Val, (endten hånd nu i Brøggerlauget sammesteds
er eller icke), om hånd deri verre vil, saa tilladis saa mange af Hel
singørs Borgere oc Indvaanere, som dertil Lyst hafver, sig deri at
begifve oc derris Gaarde derforre lade indskrifve. eftersom slig
Brøggerrettighed herefter ved de Gaarde, som én Gang derforre
blifver indteignet, skal forblifve, oc paa de nestfølgende tredufve Aar
herefter derris Tal hverken formeris eller formindris. Dog saa, at
det sker inden Nytaarsdag førstkommende, oc ingen efter dend Daug
at tilladis, icke heller mere end firesindstiufge i Tal oc om (det Gud
forbiude) samme Huse nogen ulyckelig Tilfald tilslogis, endten de
blef ved Ildebrand eller anden Hendelse forøed, saa skal dog samme
Brøggerrettighed aldtid ved Grunden forblifve, eller dets Eiermand,
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om hånd vil, tillat verre samme sin Ret at afstaa oc til et andet
Hus afhende oc ofverdrage, oc enddog de, som samme Frihed niude
med at brøgge, allene naar en stoer Fordel fremfor andre derved, saa
hafver vi dog allernaadigst bevilget, at de icke mere til os for
samme derris Gaardes Rettighed end 200 Rixdaler én Gang for alle
skal erlegge, oc skal Indskrifvelsen af samme Huse ske paa Raadstuen hoes Borgemestere oc Raad, hvor oc Pengene derforre til os
skal erleggis. Dog hafver vi allernaadigst tillat, at de, hvis Leilighed det nu icke er strax ofvenbemelte Penge at betale, maa derforre
derris Bref udgifve oc til Nytaarsaften 1674 rigtigen afbetale med
et Aars Rendte, 6 Procento, hvorimod vi da for saadan Gieid oc
Fordring i samme Gaarde fremfor alle andre for denne Brøggerrettig
hed ville verre prioriterit.
3. Efter denne Dag maa ingen udi Brøggerlauget indtagis, uden
hånd endten er i vorris Tienniste oc Indvaaner i Staden eller oc
tilforne sit Borgerskab vundet hafver oc udi saadan Gaard sig nedersat, som Brøggerrettighed hafver. Oc maa enhver erlig Borger, som
saadan Gaard besidder, saa lenge hånd der boer, bruge Brøgger
rettighed, naar hånd sig i Lauget indgifver, oc skal det hannem,
fordi hånd Brøggerhandtering bruger, icke forbudden verre anden
Kiøbmandskab tilligemed at bruge; dog maa hånd icke tillige med
Brøggernæring holde Vertshus eller vere Vognmand, Fergemand,
Bager eller Slagter, oc naar nogen i Lauget indtrede vil, skal hånd
efter Recessen gifve en ungersk Gylden til Indgang oc til de Fattige
i Lauget efter egen Villie. Enhver, som icke vil verre forpligt til
at lade sig finde i Laugets Sammenkomst, betienne de Bestillinger,
som ved Lauget kand falde med Lig at følge oc deslige, maa der
forre verre forskaanet, naar hånd til Lauget gifver for Indgang dob
belt saa meget, som tilforn meldet er.
4. De Brøggere, som i Lauget kommer, skulle udi derris Langshus tilsammen komme oc der til en goed Begyndelse endregteligen
udvelge tvende forstandige Mend af alt Lauget, med hvilke de paa
Raadhuset for Borgemestere oc Raad opkomme skulle, hvor da en af
dennem beskickes skal til at vere Brøggernis Oldermand it gandske
Aar, oc hannem skal tilordnis tvende andre beskedene Laugsbrødre
til at verre hans Hoessiddere, hvis Nafne i Raadstuebogen indteignes
skal; samme tvende Mend skulle lofve oc tilsige med Troe oc Flid
det gandske Lang at betienne, som de det forsvare oc bekient vene
ville. De skulle oc hafve en Skrifver, som Laugsens Sager oc Be-
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stillinger kand anteigne oc til Bogs førre, oc naar en Oldermand
forløfvis, da skål en af Hoessidderne igien udi hans Sted til Older
mand skickes oc en forstandig Langs broder igien til Hoessidder
settis. Dog skal ingen Hoessidder settis eller verr,e lengere end udi
tou Aar, men Skrifveren i sin Tienniste at forblifve oc contiriuere,
eftersom hånd eragtis Lauget gaufnligt at verre.
5. Disse forbemelte fire Personer skulle udi Brøggerlaugshusit
om Formiddagen, naar de tilsiges, oc saa ofte Behof giøris, forsamblis oc der forhøre, hvis Irringer, som imellum Brøggerne, desligeste om Svenne oc Drenge indbyrdes indfalde kand, eller naar de
af Stadens Magistrat tilsiges. Forrekommer dem da nogen Tvist,
som de icke determinere kunde, da det for Borgemestere oc Raad til
endelig Afsked at indkomme.
6. Oc paa det aldting udi Lauget des rigtigere tilgaa kunde,
da skal Oldermanden med Hoessidderne ved Laugsens Skrifver lade
holde rigtig Reigenskab paa Pengis Indtegt oc Udgift, hvilket en
Oldermand efter anden fra Aar til Aar udi Laugsens Kiste skal lade
indlegge, at deraf erfaris kand, hvad Lauget til Beste hafver, som
skal komme de gamle oc skrøblige Laugsbrødre oc Søstre i Lauget
til Gafn oc Goede.
7. Item skal ingen Brøgger selge noget 01 anderledis end i
hele oc halfve Tønders Tal; sker det, under hvad Prætext det endoch er, gifve til Straf for hver Gang fire Rixdaler, Trediedelen til
os, Trediedelen til Byen oc Trediedelen til Angifveren.
8. Skal udi hvert Aar i Brøggerlaugshuset holdis tvende Adelstefne paa fastendis Møde, dend ene neste Dang efter Nytaarsdaug
oc dend anden neste Daug efter St. Hansdag, paa hvilke Terminer
oc Tider disse Laugsartikler for menige Brøggerlaugsbrødre offent
lige forkyndis oc læsis skal, paa det enhver sig derefter kunde vide
at rette, oc skulle alle Laugsbrødre møde til Stefne oc med nogle a
Raadet, som dertil forordnet vorder, ofverveie Menighedens Gafn oc
Beste, at dend fattige gemene Almue saavel som Brøggerne maa ske
Skiel oc ved Magt blifve, oc hvad som i samme almindelige Møde
beraadslaget oc samtøgt vorder, det skal ved Skrifveren udi Brøggerlaugsbogen indteignis oc efterkommis, indtil Adelstefne igien holdis
skal; saafremt da nogen Forandring sker, skal det oc anteignis til
goed Efterretning, oc udi saadan almindelige Laugsmøde skal aldelis
ingen Drik eller Giestebydelse ske, ei heller Laugsbrøderne sig der
fra til nogen Samfund forføie maa under Straf, som vedbør.
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9. Brøggerne skulle aldtid brygge hele Brygninger hver Gang
fter derris Brøggerkars oc Kiedelers Capacitet, hvilket skulle verre
saaledis proportionerit, at deri kand bryggis i hver Brøgning end ten
tolf Tønder Maldt eller oc otte Tønder Malt hverken mere eller
mindre, oc skulle de derforre verre forpligtet oc hermed alvorligen
anbefalet derris Brøggerhuse med Kølne, gode murede Skorstene, saa
deraf Ildsfare ei kand verre at befrygte, item med Kiedel oc Kaer,
som dertil hører, at forsiune oc ved Magt holde.
10. Iligemaade skulle Brøggerne hver for sig aarlig forsiune
dennem med Maldt, Humle oc Ildebrand, at de til at brøgge goed
oc fornøden Forraad hafve kunde, oc i Synderlighed, om noget til
vorris Skibsflode eller anden vorris Fornødenhed kunde behøfves, at
det icke da fattes skulle. Dersom nogen Forsømmelse herudinden
befindes, da de, sig herimod forser, derforre at stande til Rette oc
lide, som vedbør.
11. Afsiger sig nogen Brøgger fra Lauget oc det siden igien
begierendis er, da vinde sig det igien paanye, meden naar Kongens
oc Byens Tynge paakommer, skal ingen opsige eller trede fra Lauget,
førend hånd hafver udrettet, hvad hannem louglig paalagt var oc
bør at giøre.
12. Dend, som sidst udi Lauget indtagis, skal tienne Lauget
efter Oldermandens Befaling oc tilsige Brøderne at møde, naar
Laugsens Ærinde paakommer, item tilsige Lig at følge, oc hvis
andet forrettis skal, indtil en anden udi hans Sted kommendis vorder,
mens indtagis tou eller trei Brøggere paa én Tid, da skal dend, som
yngst af Alder er, forbemelte Bestilling betienne, oc de andre komme
hannem til Hielp efter Oldermandens oc Bisiddernis Sigelse; findes
hånd uvillig eller forsømmelig, naar hånd tilsige skal, bøde hver
Gang, hans Brøst findes, en Daler Mønt til de Fattige udi Lauget.
dog maa hånd sig med Laugets Villie derfra frikiøbe. Finder oc det
hele Laug got en sær Person til slig Forretning at bestille, da staar
det dennem frit for.
13. Naar nogen Brøggerlaugsbroder ved Døden afgaar, oc hans
efterlatte Hustroe efter hans Død vil oc kand bruge Lauget, da skal
det verre hende frit forre, emeden oc ald dend Stund hun sidder
Enke oc skicker sig erligen saavel som giør Laugets Ret, saa lenge
hun i nogen Brøggergaard boer. Vorder hun i Egteskab forsiunet,
da, dersom dend Mand tilforne Brøggerlauget icke vundet hafver,
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hånd skal vinde Lauget oc giøre Laugsrettighed, som billigt er, dog
ni ude det for half Udgift.
14. Naar nogen Laugsbroder eller Laugssøster ved Døden afgaar, da maa Oldermanden Laugsbrøderne hannem eller hende til
derris Leiersted at følge tilsige lade, eftersom derris Leilighed sig
begifve kand, med mindre det udi Pesttid sker, ti da skal dermed
forholdis efter dend Forordning, som ofver ald Byen da giøris.
15. Oc skal Oldermanden oc hans Hoessiddere ved Laugsens
Tiennere dennem af Lauget, som Liget til Jorden skulle bere, efter
ordentlig Omgang tilsige lade. Ere da nogen, som endten for Alder
eller Svaghed icke bere kunde, da skal hånd forbigaaes; hvo derimod
siger oc ofverhørrig sidder, hånd bøder trei Mark, Halfparten til de
Fattige oc Halfparten til Lauget.
16. Hvilken Brøgger, som vorder tilsagt at møde for Older
manden oc Hoessidderne for nogen Sag eller tilbørlig Ærinde Skyld,
oc hånd icke møder til det Klockeslet, hånd tilsagt vorder, bøde
4 Sk.; blifver hånd en half Time borte ofver Tiden, bøde en Mark,
men kommer hånd icke inden een hel Time eller blifver slet borte,
bøde sex Mark, uden hånd hafver louglig oc bevislig Forfald.
17. Hvilken Kroerske, som for en Brøgger tapper, hun skal
forpligt verre at betale hannem, naar Tønden udtappet er, med mindre
hun kand hafve det i hans Minde. Befindes det, at hun begifver
sig til nogen anden Brøgger at ville for hannem tappe eller oc sender
nogen Drager til hannem om 01 at tappe, da skal samme Brøgger
hende ingenlunde 01 lade bekomme, førend hun beviser, at hun dend
forrige betalt oc med hannem for, hvis hun hanuem skyldig var, klar
gi ort hafver. Giør nogen Brøgger derimod, vinde Lauget paanye igien.
18. Dersom nogen Laugsbroder [slaar] Oldermanden eller hans
Hoessiddere, naar de erre i Laugsærinde forsamblede, eller oc gifver
dennem eller Skrifveren ubekvemme Ord, bøde trei Mark i Lauget,
Kongen oc Byen hver lige saa meget.
19. Disligeste skulle oc Brøggerne holde en skellig oc billig
Ordning med derris Svenne oc Tiennere, at én icke udlofver støre
Løn end dend anden, dennem self til stoer Forderfvelse, saa oc en
hver at holde sit Folk under skellig Aufve oc fra Druckenskab oc
Letferdighed, som icke lides eller tilstedis bør, ei heller tilstede
dennem nogen Samfund eller hemmelig Forbindelse imod derris Hosbunder, som dennem Kost oc Løn gifver, at anrette eller holde
nogen Maade, under alvorlig Pøen oc Straf, som vedbør.
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20. Understaar sig nogen Brøgger at feste eller tage sin Laugsbroders Svend udi Tienniste, som med Uminde er skilt fra sin Hosbunde førend rette Stefnedag, bøde trei slette Daler oc miste samme
Svend, oc Svendens Straf skal verre halftredie slette Daler til de
Fattige i Lauget.
21. Skal ingen Laugsbroder gifve hans Brøggersvend et balf
Aar mere til Løn end ti slette Daler, medens dersom Brøggerne
holder Heste oc Vogn, oc hånd 01 dermed i Byen lader udføre, deraf
skal Brøggersvenden niude Halfparten med Underkuechten.
22. Oc paa det enhver Laugsbroder endten paa derris Maldtgiøren eller Ølbrøgning af Mangel for gode oc dygtige Brøggersvenne
(hvilke sig vel understaa tør at udgifve for det, de ei erre goed
forre, hvorudofver mangen i Skade geraade kunde) icke skal lide
Skade, da skal ingen Laugsbroder maa annamme nogen Underknecht
i Tienniste for Brøggersvend, roed mindre band tilforne er skrefven
i Laugsbogen, der hånd til Underknecht blef antagen, oc hafver
tient i trei Aar for Underknecht, saaledis at hans Hosbund hannem
intet uskiellig kand ofverbevise.
23. Befindes nogen Brøggersvend eller Underknecht at forsømme
derris Hosbunds Arbeide aarlig eller silde, item ligger af derris Hosbunds Huse om Nattetide, oc det dennem louglig ofverbevises kand,
da Brøggersvenden at bøde for hans Forseelse første Gang trei Mark,
anden Gang en Rixdaler, tredie Gang dobbelt, fierde Gang at verre
hånd sin Tienniste kvit, oc derefter ingen af Laugsbrøderne at maa
tage hannem i Tienniste, oc aldrig at maa komme udi Brøggerlauget
och ofveralt at stande hans Husbond til Rette, hvis hans Forsøm
melse i saa Maade eragtis kand.
24. Befindes nogen Brøggersvend at dricke sig drucken udi
Mølle eller paa andre Steder, naar hånd skal maale hans Hosbunds
Maldt, eller oc hafver Ild under Kølnen, da skal hannem derforre
udi hans Løn, hver Gang hånd sig i saa Maade forser, trei Mark
afkortis.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc troepligtigste Tiennere.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp. Envold Parszberg mp. Ch. Skiell Jørgensen.
P. Griffenfeld. Jensz Juell. Paul von Klingenberg. C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 23. November anno 1672.
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18. Nov.—2. Dec. I Mødet 18. Nov. drøftede man lige
ledes, ifølge Kongebrev1) af 9. Sept.. stilet til S. K., et An
dragende fra Møntmester Gotfred Krüger om at maatte indrette
et Saltværk. Andragendet fik 10. Aug. Anbefaling1) fra Kommercekollegiet. Ogsaa S. K. stillede sig, som Voteringen (Nr.
293) viser, velvilligt. — I et Møde 2. Dec. genoptoges Sagen.
Her var Peter Reetz, Henrik Bjelke, J. Chr. Körbitz, Jørgen Bjelke,
Otto Powisch, Jens Juel, Resen og Scavenius tilstede. Man var
atter stemt for at tilstaa Krüger Bevillingen2), og i Henhold
dertil udstedtes aabent Brev3) 4. Pebr. 1673.
293.

Votering i S. K. 18. Nov. 1672.
P. n Bl. 76.

H. Bielke-. Formener, at det var nøtigt, at det tillodis.
H. Ransou: Mente, at det var got, at det skede intet, efter
som det forderfvede Landet, mens om det skulde ske, da det icke
burde ske uden i Kiøbenhaufn.
Hertil sluttede sig Jørgen Bjelke.
Otto Povisk: Formener, at mand kunde vel tillade ham det, dog
at Commercie Collegium ingen Skade tog derved.
Hertil sluttede sig P. Scavenius.
J. Juel-. Blef vid den Mening, som hånd hafde gifvet herom
udi Comm. Collegio.
Klingenberg-. Idem, dog at mand burde icke tillade ham at
bruge lige saadant Salttønder som det lynnenburgeske.
Hertil sluttede sig P. Resen.

18. Nov.—3. Dec. I Mødet 18. Nov. behandledes lige
ledes, ifølge Kongebrev4) af 10. Sept., stilet til S. K., en Me
morial (Nr. 294) af 1. Aug. fra J. Chr. Körbitz om, at der burde
træffes Foranstaltninger mod, at Fanger undveg fra Holmen,
særlig i Anledning af en Forbryder ved Navn Jens Pedersen.
S. K. udtalte sig, som Voteringen (Nr. 295) viser, for meget
skrappe Forholdsregler. Ved et nyt Møde 2. Dec. genoptoges
O S. T. Nr. 555 med Indlæg. 2) P. n Bl. 78. En Betænkning anføres i
»Alfabetet«, men er tabt nu.
3) Tr.: Kbhs. Dipl. VI, 605 f.
4) S. T. Nr. 575. Som Indlæg findes Udskrifter af Domme, afsagte paa
Roskilde Byting over Jens Pedersen.
19
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Sagen; man billigede et Forslag om, at den Slags Fanger blev
straffede paa Livet, og henstillede, at der derom skulde udgaa
Befaling til Landsdommerne, »at de i slige Tilfelde skulle dømme
efter Longen og Recessen« 9. Betænkning (Nr. 296) med Dato
3. Dec. I Henhold dertil udstedtes aabentBrev2) 14. Febr. 1673
samt Kongebrev3) af samme Dato til J. Chr. Kbrbitz.

294.

Memorial fra J. Chr. Kbrbitz 1. Aug. 1672.

Kopi i Indlæg til S. T. Nr. 575. Uddrag ved Aktstykke Nr. 296.

Stormechtigste Konning, allernaadigste Herre.
Eders kongl. May. allerunderd. hermed tilkiendegifvis, at eu
Person ved Nafn Jens Pedersen, som d. 7. Maii 1668 paa Mirløsse
Herridsting oc d. 13. Julii 1671 paa Rodskylde Byting, dog hver
Sinde for sær grof Tiufveri, er dømbt udi Fengsel oc Arbeide sin
Lifstid; af dis Aarsage oc efter E. k. M. special Befalling lod Ride
fogden paa Rodskylde Ambt hannem forleden Aar in Augustii paa
Bremmerholem indlefvere, hvorfra hånd dog siden efter egen Bekiendelse er undvigt noget før Juel, mens nu dend 10. Junii nestforleden
af bemelte Ridefoget, som hånd igien forekom, paa ny anholden,
hvilken hafver ladet hannem atter for Byfogden i Rodskylde frembstille oc sette udi Rette paa hans Lif, formenende, hånd bode med
sine begangne Gierninger oc adskillige Bortrømninger sligt burde
hafve forbrut, mens til endelige Beslut oc Sententz erlanget, at saadant hedenvisis til Holmen, hvor hans sambt andre derfra undvigte
deris Ret falder, som ydermere af de hosføiede forhverfvede Domme
kand fornemmis, oc efterdi at Tiden merkelig forgaaer, saa samme
Fangis Underhold oc Fengsel ei ringe opløber, oc muligt flere kand
vere udi Vente at vorde andholden, da hafver jeg hermed i ald Under
danighed mig hos E. k. M. villc[t] erkyndige, hvorledis med bemelte
Person oc andre dislige, som for Tiufverie oc anden usømmelig For
hold hafver verit paagrebene oc til Holmen i Arbeide hendømbte,
mens fra deris Straf sammesteds undvigte, af hvilke sig nu en Del
allevegne paa Landet udspreder, fattige Folk, som dennem enten
hafver angifvet eller muligt verit Aarsage udi deris Paagribelse eller
Straf, til allerstørste Angist oc Frøcht formedelst paaførrende Uløcke
’) P.n Bl. 78.
2) Tr.: Forordn. 1670-83, 188—89.
3) Tr.: Rothe, Chr. V te s Reskripter, 219—20.
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med Ildebrand eller paa Lif oc Gods, som nu berettis nogle ude paa
Landet af slige Personer skal vere vederfaret, hvorfore en uomgengelig Anstalt med anden herimod tienlige Refselse til sligt betiden
at forekomme vil optenkis, paa det icke Underdommerne uden Forskiel de grofve tillige med de ringe Misgierninger paa 'Holmen at
bestrafvis henfinder, som ellers hidtil hos en Del hafver verrit øfvelig,
hvilke mere med deris Domme ofver slige Personer hafver henset
til en Missive, som Ambtmendene anno 1664 ere tilskickede, end
efter Landslouven at tilfiende de skyldige dend tilbørlige Straf paa
anden eller haardere Maade at udstaa, hvorfore allerunderd. forhaabis,
Eders kongl. May. allernaad. ville lade behage at anordne, hvorledis
det ei allene med denne ofven mer bemelte Person, mens endocsaa
med alle andre deslige, som endnu kunde betrædis, herefter skal for
holdis, oc hvad Forskiel Underdommere bør i Acht tage, naar nogen
slig Ugierningsmand for dennem udi Rette føris, saa de efter For
seelsen kand vorde refsed, som det sig bøer, oc Fornødenhed ded
erfordrer, hvorpaa Eders kongl. May. allernaadigste Resolution forventis af dend, som forblifver Eders kongl. May. allerunderd. troplichtskyldigste
Johan Christop von Kurbix.
Hafniæ d. 1. Augustii anno 1672.

296.

Votering i S. K. 18. Nov. 1672.
P. n bl 76.

Hr. Hendrik Bielke\ Formente, at det var best at henge dem
uden Domb paa den Sted, hvor de blefve ertappede.
Hertil sluttede sig Henrik Rantzau, Jørgen Bjelke. Otto Powisch og Enevold Parsberg.
Hr. Grifenfeld: Formente, om nogen brød Kongens Jeren, hafde
band efter Loufven forbrut sit Lif, og bolt det raadeligt, at der gik
en sær Forordning ud derom.
Hertil sluttede sig Jens Juel.
Klingenberg og P. Resen: Formente, at de burde straffis paa
Lifvet.
P. Scavenius: Ligesom Her H. Bielke, at hånd skulde ophengis,
som undvigede af Fenselet.
19*
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Betænkning af S. K. 3. Dec. 1672.
Orig. i Indlæg til S. R. 1673 Nr. 38.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme udi allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. May. allernaadigste Befaling angaaende en os tilskicket Rigsmarskalkens Hr. Johan Christoph von Korbitz Memorial
anlangende, at en vis Anstalt motte giøris, hvorledis med Fanger,
som til Holmen hendømmes oc derfra undviger oc siden atter i anden
Ugierning betreffes, skal forholdes, indstilles til Eders kongl. Mayts.
allernaadigste Resolution hos hver Post i forbemelte Memorial antegnet
følgende voris allerunderdanigste Mening.
1. Os siunes allerunderdanigst, at det er Justitien gernes, at
denne Person for sine grofve Forseelser, som efter Landsloven er
Lifsgierning, vorder straffet paa Lifvet, oc at de, som rømmer oc
bryder Eders kongl. Mayts. Fengsel oc Jern, dermed ocsaa deris
Lif hafver forbrut.
2. Vi befinde allerunderdanigst, at dend Missive, som Eders
kongl. Mayts. Hr. Fader salig oc høiloflig Ihukommelse hafver ladet
afgaa til Ambtmændene, er fornemmelig applicabel til det Arbeide.
Hans kongl. May. da ved Floden vilde hafve forretted, oc dend ordinarie Landslov, som determinerer enhvers Straf efter dend For
seelse, band begaar, ei at være derved ophæfvet, hvorfore vi allerunderd. for tienligt eragte, at det Eders kongl. May. allernaadigst
maatte behage ved en almindelig Anordning at befale alle Dommere
at dømme i disse Casibus efter Landsloven oc Recessen. Raadstuen
for Kiøbenhafns Slot dend 3. Decembris anno 1672.
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
P. Reetz.
H. Bielcke.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Envold Parszberg mp. Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.
18. Nov. drøftedes endelig ifølge Kongebrev1) af 23. Okt..
stilet til S. K., et Andragende fra Otto Powisch. Denne an
førte, at han siden 1. Maj 1648, da han var bleven Lensmand
over Frederiksborg Len, havde haft Tilsyn med den derværende
Skoles Kapital, skønt han ikke længere var Amtmand der, og
l) S. T. Nr. 659. Foruden Powisch’s Andragende har der væiet vedlagt
en Erklæring fra den kongelige Konfessionarius Hans Leth.
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Fundatsen udtrykkelig bestemte, at Amtmanden skulde have
Inspektion med Skolen og dens Kapitaler; Powisch ønskede
derfor Fritagelse for dette Hverv. S. K. fik Ordre til at under
søge Sagen, særlig om der var kommet senere Kongebreve, der
gik imod Fundatsen, og afgive Betænkning om, hvorledes Ka
pitalen sikrest og paa føjeligste Maade kunde administreres. —
»Herpaa blef sluttet, at det burde blifve efter Fundatzen«x)19.—23. Nov. 19. Nov. om Eftermiddagen Møde, sam
menkaldt ved Kongebrev2) af 6. Nov., stilet til S. K., hvorved
dette fik Ordre til at udtale sig om en Memorial, dat. 30. Okt.,
fra Kommercekollegiet, som foreslog at sende 20 Soldater
til de afrikanske Loger og genoprette det Gluckstadtske afri
kanske Kompagni, der ifølge en Relation fra Poul Klingenberg og Conrad Wasmer var i saa slet en Tilstand, at »de ei
formaaer Handelen derhen videre at continuere, hvorved da
Eders Mayts. Fortresser og Loger sammesteds pericliterer, og,
dersom dennem ei hastig secureris, motte vorde fortabt og saaledis i fremmede Hender geraade, hvilket da saavel skadeligt
som spotligt skulde vere«.
Ved Mødet var Peter Reetz, Henrik Bjelke, Henrik Rantzau, Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Jens Juel, Resen og Scavenius tilstede, senere kom Enevold Parsberg og Klingenberg3).
Votering (Nr. 297). Betænkning (Nr. 298) med Datoen 23. Nov.
I Henhold dertil udgik 10. Dec. Kongebrev4) til Krigskollegiet
om at sende 20 Soldater til de afrikanske Loger samt Konge
brev5) til Kommercekollegiet om Oprettelsen af et københavnsk
afrikansk Kompagni.

297.

Votering i S. K. 19. Nov. 1672.
P. ii Bl. 77.

Hr. Cantzeler: Formente, at det var got, at Hans May. vilde
gifve nogle Midler til at conservere Compagniet, og at der burde
opslagis en Placat, at hvem, som vilde seile didhen, skulde tage
Indlading ind her og gifve sig and.
0 P. ii Bl. 76.
*) S. T. Nr. 799.

2) S. T. Nr. 692 med Indlæg.
5) s. j Nr 801

3) P. n Bl. 77.
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Hertil sluttede sig Henrik Bjelke, Otto Powisch, Enevold Parsberg og Peter Resen.
Hr. H. Ransou: Formente, at det var best, Hans May. unte
Compagniet de 20 Soldater, dog at Participanterne blef af Hamborg.
Hr. J. Bielke'. At der burde skickis Folk hen for at conservere Fortresserne, og at mand burde hielpe Compagniet noget i
Førstningen.
Hr. Jens Juel-. At det var got, mand kunde reducere den*
Genueske Handel til at hielpe dermed baade det Ostindeske og
Vestind. Compagnie.
Klingenberg: Formener, Commertz Collegii Forslag at vere hel got.
G-eneral Procureur voterede intet, formedelst at hånd blef ud
kaldet.
298.

Betænkning af S. K. 23. Nov. 1672.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 799.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. May. allernaadigste Befaling med at ofverveie oc
underdanigste Betenkende gifve om Commercie Collegii os tilskickede
Memorial, hvis Indhold i efterskrefne Poster bestaaer, indstillis til
Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution efterfølgende
hoes samme af Memorialen uddragne Poster voris allerunderdanigste
Mening:

Allerunderdanigste Betenkende.

Posterne.

1. Vi befinde det icke allene
gafnligt for Eders kongl. May.
Riger oc Lande, mens endoc pris
ligt for Eders kongl. May. sielf,
at dise Logier oc Forteresser
blifver conserverede, oc vide ingen
bedre Forslag at giøre til sligt
at effectuere end det, som af Com
mercie Collegio allerunderdanigst
forestillis.
2. Saasom Nytten af forbenefnte
Platsers Conservation er Handelen,
som derpaa skal drifvis, saa er-

1. At Eders kongl. May. paa
Aar oc Dag sielf vilde underholde
af Krigskassen 20 Mand til at
conservere Logierne oc Fortres
serne paa dend Guiueeske Kost.

2. *At, naar det var bevilget,
enhver da, som vilde seigle paa
dend Guineeske Kust, motte bruge
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agt« vi allerunderdanigst, at dend
Nytte, som Eders kongl. May. af
Conservationen kand hafve, er fornemmeligen denne, at samme
Handel deriveris paa Eders kongl.
Mayts. Riger, Lande oc dets Undersaatter, och derfore tienligt at
være, 1. at det ofver alt der
sammesteds blef notificerit oc
kundbar giort, at hvo som heldst
nogen Negotiation paa merbemelte
Kust oc Platser vilde drifve oc,
saavit mueligt oc practicabel
kunde være, continuere, skulle der
til bekomme Eders kongl. Mayts.
allernaadigste Octroy oc Paspordt;
dernest, at Eders kongl. Mayts.
Commercie Collegium blef allernaadigst anbefalet deris Beste
imidlertid at giøre at faae it
Compagnie til denne Negotiations
fructbarlig Begyndelse oc Fortsettelse oprettit oc at faae Ud
redningen oc Retouren (saavit
giørligt oc mueligt er) til oc fra
oftbemelte Guineeske Kust tilvent
Eders kongl. Mayts. Riger oc
Lande.
3. At det forige Gliickstadske
afrikanske Compagnie niuder deris
Goeds, eragtis allerunderdanigst
billigt, oc at alt, hvad til Defension hører, forblifver paa Stederne,
høit fornøden, indtil mand om det
sidste videre med Compagniet kand
handle.
4. Dette eragte vi allerunder
danigst i ald Billighed at bestaae.
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oc sig nøttig giøre (uden nogen
Præjuditz) benefhte Forteresser oc
Logier oc til saadan deris Seiglatsis oc Handels Handhefvelse
niude Eders kongl. Mayts. Pro
tection oc Passeporter oc derimod
gifve en vis Récognition til Folkenis Underhold i Logierne oc
Forteresserne, hvilken Récognition
de til Gouverneuren der samme
steds skulle erlegge, indtil it Com
pagnie kunde vorde stifted, som
samme Seilats oc Handel kunde
fortsette oc drifve efter Eders
kongl. May. allernaadigste Behag.

3. At det forige Gliickstadiske
afrikanske Compagnie hvis Goeds,
de endnu i Logierne oc Forteres
serne hafver, maa niude oc efter
deris egen Villie sig nøttig giøre,
Forteresserne oc Logierne i sig sielf
undtagen, saa oc dend Krigs Am
munition samt alt, hvis til Defension hører, som paa Stederne findis.
4. At bemelte forige Compagnie
maa, om dennem behager, indtræde
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5. Vi befinde denne Commerci
Collegii Proposition tienlig til en
Endelighed imellom det forrige
Compagnie oc det, som herefter
kand vorde opretted, saa oc til
desto bedre Fundament at faae
Handelen paa dend Guineeske Kust
uden nogen forige Compagnies vi
dere billig Anke restabilerit, ind
stillende dend i det øfrige til
Eders kongl. Mayts. allernaadigste
videre Resolution.

i det Compagnie, som her (Han
delen paa forskrefne Kust angaaende) kand vorde opretted, oc deri
participere efter billig Fordring.
5. At, dersom det Eders kongl.
May. kand behage sit allernaadig
ste Samtøcke til forskrefne For
slag at gifve, det sielfsamme da
motte gifvis det oftbemelte forige
afrikanske Compagnie til Resolu
tion paa deris allerunderdanigste
Ansøgning med Befaling, at hafde
de noget derimod at indvende, de
det da til Eders kongl. May. aller
naadigste videre Resolution skulde
lade fremkomme.

Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 23. November 1672.

Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.

P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Körbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Envold Parszberg mp. Ch. Skiell Jørgensen.
P. Griffenfeld.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
C. Bierman.
P. Resen.
P. Scavenius.

25. Nov. Møde, sammenkaldt ved Kongebrevaf 23. Nov.,
stilet til S. K., hvorved Kongen fordrede dettes Betænkning i
Anledning af en Kapersag. Den danske Kaptejn Unne Nannes
havde nemlig 13. Aug. i Nærheden af Christianssand taget en
skotsk Kaper (Kaptejn Willem Wood) og et Hamburger > Fløj te skib«, som Kaperen i Forvejen havde erobret, og ført begge
Skibe til København. Nu var der imidlertid bleven paastaaet,
at Hamburgerskibets Ladning, der bestod i Salt, var formindsket ;
Admiralitetet havde i den Anledning tilsendt Kongen en Me
morial, hvori det udtalte den Formodning, at Svindet i Lad
ningen kom af, at Skibet var læk, og foreslog, at Saltet burde
lægges op og Skibet anvendes i Kongens Tjeneste, indtil der
>) S. T. Nr. 754; jvfr. Admiralitetets Prot. 1665—75, 103, 105, 111.
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var faldet Dom i Sagen om, hvorvidt Skibet burde gives tilbage
til sine Ejere i Hamburg eller ikke1).
Ved Mødet var Peter Reetz. Henrik Bjelke, J. Chr. Kbrbitz,
Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Chr. Skeel, Jens Juel, Klingenberg og Resen tilstede. Votering (Nr. 299), der gik imod Ad
miralitetet. En nu tabt Betænkning af S. K. nævnes i »Alfa
betet« og blev ved Kongebrev2) af 9. Dec. tilsendt Admiralitetet,
for at dette kunde træffe videre Foranstaltninger.

299.

Votering i S. K. 25. Nov. 1672.
P. 11 Bl. 77.

Cantzeler-. Saltet i de Vedkommendis Nerverelse och Minde at
opleggis, indtil Dom er gangen, om Kaperen er Pris heller icke.
Hertil sluttede sig H. Bjelke og J. C. Korbitz.
Hr. Jørgen Bielche: Saltet at opleggis, mens Skibbet repareris,
Lofterum at betalis, hvor Saltet opleggis, Skibbet ei at kand brugis
for Fare Skyld af Betaling, om det kom til Skade.
Hr. Ch. Skeel: Skibet ei kand confisqveris, for det ei 24 Timer
hafver vaaret i Kaperens Render, och det endskiønt Kaperen blef
Pris.
Hr. Jens Juel\ Skibbet at vere med Lading'en frie och gifve
Kongen sin Told.
Hertil sluttede sig Klingenberg.
Præs. D. Reisener voterede icke.
Blef sluttet, at Sagen dependerede af den Dom, som ofver Ka
peren gaar, mens Skibet ei at kand inden den Tid cmployeris i Hans
Mayts. Tieniste; Saltet ei at kand lossis uden med Rederens eller
Skipperens Minde, som bør at hafve Nøgelen dertil.

25. Nov.—17. Marts 1673. I Mødet 25. Nov. behandledes
tillige Spørgsmaalet om bedre Vandvæsen for København. Ved
Brev3) af 9. Sept., stilet til S. K., havde Kongen tilsendt dette
et Forslag (Nr. 300), dateret 25. Juli, fra' P. Scavenius, Th.
Fincke og R. Bartholin, »hvorefter saavel Springvandet som
Pompevandet og Brøndene formenes i god Tilstand ofver alt
at skulle en Gang for alle kunde bringes«. 6. Nov. sendte
0 P.n Bl. 77.

2) S. T. Nr. 797.

3) S. T. Nr. 556 med Indlæg.
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Kongen et nyt Brev1) til S. K., hvori han befalede det tillige at
overveje et Andragende af 22. Maj (Nr. 301) fra Oberstløjtnant
Andreas Wilckens m. fl. om, at der maatte anlægges en Vandrende
gennem Løngangsstræde til deres Boliger paa Slotsholmen. Med
det sidste Andragende fulgte tillige en Betænkning fra J. Chr.
Körbitz o. fl., som anbefalede det. S. K. billigede Andragendet,
»i Synderlighed, efterdi det allerede vaar i Verk stillet«2). —
Om Hovedspørgsmaalet blev der 17. Marts 1673 paa et Møde,
hvor Peter Reetz, Henrik Bjelke, Otto Po wisch, Holger Vind,
Jens Juel, P. Resen og P. Scavenius var tiisfede3), afgivet en
rent foreløbig Betænkning (Nr. 302). Sagen selv blev først ud
ført længe efter.
300.

Memorial om Københavns Vandvæsen [25. Juli 1672].
Extrakt4) i Indlæg til S. T. Nr. 556 og ved Aktstykke Nr. 302.

1. Peblingsøen oc Sortedambs Søe, hvor[fra] ald Byens Pompevand kommer, ere meged forgroede. som endeligen siunis at vil
rensis och Demningerne vedlige at holdi[ sj.
2. St. Jürgens Søe er gandske bor[t]tøred, hvilke[n] och burde at
opdemmis, at Vandet kand staa lige Vatterpas med Peblingesøen;
ti ald det Vand, som løber af Peblingesøen, falder derudi och kunde
bevaris til en Del Hofvidrender, derfra at lade indføre til Fredirichsholm, och derfra kunde bekomme deri s Vand med ringere Møie och
i saa Maade spare Peblingesøens Vand.
3. Lærsøen, som liger ved Emmedrups Marker, hvor det Vand,
[som] spildis och ofverløber fra Emmedrup och Utterslef Søer, burde
at sankis och siden løbe til Peblingesøen, [er moxen tilgroed].
4. Til Pompevand er Langtveds Damb det beste Spisekammer,
ti [der]fra ved Canalen indtil Kai thus Slusen løber Vandet ind til
Peblingesøen. Demningerne for dend er gandske brøstfeldig, hvilken
Bønderne skulle holde vedlige; Sluserne ere for smalle och icke efter
Vatterpas sat; vil giøris med goede, sterke Stiboer, at ingen dennem
kand opdrage uden til Byens Nødtørft. Dersom Bynderne derudofver
0 S. T. Nr. 693. Jvfr. S. T. Nr. 623 (Kbhs. Dipl. VI, 599—600) med kon
gelig Befaling af 7. Okt. til Friherre v. Winterfeld om at overveje An
dragendet.
2) P. n Bl. 78.
3) P. n Bl. 84.
4) Samtidigt Referat
af en længere Memorial, der findes sammesteds og har nedenfor anførte
Underskrifter og Datum. Rettelserne er tagne fra denne Memorial.
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paa deris Enge lide nogen Skade, om Hans kongl. May. derfor ville
gifve dennem nogen ringe Afslag paa deris Landgilde.
5. Langtveds Dams Søe kunde med Vand om Sommeren, naar
best beliøfvedis, undsettis af Tiberups Søe, som er moxen tilgroed,
hvorfore dend burde at rensis, paa det om Sommeren kunde [deraf]
tages Vand til Stadens Fornødenhed.
6. Emmedrup Søe er dend Søe, hvor[af] alt det Vand [kommer],
som i Staden til Springvand brugis; vil [derfore] med forderligste
hielpes, eftersom denne Søe er dend største Sø, som her for Kiøbenhafn er ligende.
7. Gientofte Søe, dersom dend blef støfned 4 eller 6 Foed høire
med en ny Demning, da menis dend allene at kunde bespise dend
hele Stad udi dend tøreste Tid.
8. Vandets Mangel her i Staden angaaende, naar paa en Rende
kan findis Mangel, var best, at tvende Render blef lagt jevnsside
hos hinanden, at naar dend ene var brøstfældig, Vandet da kunde
komme i dend anden, och paa det Omkostningen icke skulle blifve
for staar, da Compagnierne kunde bringis udi et och lade Vandet
først indlede udi stoert muered Hus eller Kam, som kunde settis
half udi Jorden och half ofven Jorden, hvorfra af samme Hus kunde
legis Render til hver Gaard; ded samme kunde ochsaa giøris ved
Pompevandet.
9. Och paa det at Vanded altid kand hafvis friskt och icke
saa tygt och stinkende, som undertiden sked er, vidis ingen bedre
Raad dertil end denne murede Kam, ti udi Søerne sankis megen
Uhumskhed af Slim och døde Fisk, som siden raadner, och om Foraaret tilfalder jordfylt Vand och opvoxer med Grøde, da kand Vandet
udi denne murede Brønd sette sin Uhumskhed paa Bonden, førend
det løber til enhvers Poster.
10. Och saasom eragtis, at fersk Vand er en af de allernyttigste Ting udi denne kongelige Residentzstad, da siunis dennem, at
foruden de Poster, hvoraf allerede [udi] enhver af Compagniernis
Participanters Gaarde Vand udspringer, kunde endnu forfærdigis paa
adskelige Steder [Poster til] Springvand baade paa Hans kongl.
Mayts. Residentz Slotsgaard [och andensteds] och i Synderlighed paa
alle stoere Gaarder paa Hiørnene en Post eller Pomp, henved et
Hundrede.
11. Iligemaade eragtis til dend gemene Mands Gafn, at alt det
Vand, som udi enhvers Participanters Gaarde spildis paa Gaden,
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ensteds kunde i Jorden udi en Kam eller Brønd samblis och derfra
igien oppompis, af hvem det begerte, och derved forekomme, at
Gaardene oc Gaderne ei om Vintertide skulde ofverløbe.
12. Til alt dette at bekoste, da er det deris Forslag, om Hans
kongl. May. vilde [allernaadigst tillade], at nogle Compagnier Sol
dater, som paa Volden hafver arbeidet, Søerne at maatte rense och
Demningerne at fornye, och at Bønderne maatte tilholdis som tilforn
Søerne och Demningerne at vidligeholde, disligeste, at Borgerskabet
maatte gifve noged vist efter dend Taxt, som om Grundskatterne er
forferdiged, oc ded af di Borger, som intet Vand hafver.
13. Och paa det Bekostningen kunde blive des lideligere, kunde
enhver Kierke underholde och bekoste en Hofvidpost, saasom enhver
underholder och bekoster en Vandspøite.
14. Och eftersom Brøndvandet er mesten borte af des Aarsag,
at Grafverne her omkring Byen er blefven giort dybere, hvilket icke
kand mistis, da siunis di, at det kunde ske med Demningens udi
Grafven ved Kalløeboe Forbedrelse, baade [paa] Høiden och paa
Breden, och hvis [ded] icke kunde ske, at maatte anbefalis alle, som
hafve Brønder udi deris Gaarder, dennem at lade grafve dybere, indtil
Vandet derudi kunde komme.
[Eders kongl. Ma. allerunderd. och troepligtigste Tiennere.
P. Scavenius.
Th. Finche.
E. Bartholin.
Kiøbenhafn dend 25. Julii anno 1672.]
301.

Andragende fra Andreas Wilckens m. fl. 22. Maj 1672.
Kopi i Indlæg til S. T. Nr. 623.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Arfveherre.
Eftersom Eders ko. Ma. naadigst for nogen Tid siden os aller
naadigst hafver bevilgit, at vi maatte bygge udi Kalleboe, som paa
di Tider stoed under Vand, tilmed er blefven udvist di Pladser, som
Voldgrafven omkring Byen tilforn hafver vaaren, som vi nu med
største Møie och Arbeid, med stoere Bekostning hafver ladet opfylde
och Steden efter Efne bebygget, och eftersom os endnu det beste och
gaufnligste til voris Huses Høifornødenhed med ferskt Vand manquerer,
saa vi her udi Gaden lider stoer Betrykt derfor, och efterdi Hans
ko. Ma. Render ligger igiennem dend ene Ende paa Løngangsgade,
vi udi boer, och gaar underneden en Part voris Huse och Gaarde,
er bemelte Render mangensteds gandske brøstfeldig och i Støcker,
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och Vandet af dets Aarsag velger och tvinger sig op igiennem Jor
den och saa unytteligen blifver spilt, ofverløber voris Pladser och
Kieldere, saa vi derfor paa voris Grund och Bygning lider Forhin
dring och stoer Skade, da er vi sambtlige af Eders ko. Ma. allerunderd. begierendis, at, efterdi Renden for slig Brøstfeldighed omleggis skal, Eders ko. Ma. naad. ville bevilge, bemelte Render igiennem
Løngangsgade maatte legis och os af samme Vand saavit til voris
Fornødenhed maatte forundis, saa och af dend Rende, som ligger
tvert under Volden udaf Byens Grafve. Formodendis allerunderd. herpaa Eders ko. Ma. naadigste Resolution, forblifver
Eders ko. Ma. allerunderd. och troe Tienner.
Andreas Wilchen.
M. Rob. Colnet.
Som Mons. Petkams (!) Fuldmegtiger J. La Hayd. Paul du Bois.
Søfren Nielsen egh.

302.

Betænkning af S. K. 17. Marts 1673.

Kone, med Peter Reetz’s Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. May. allernaadigste Befaling, dat. Hafn. 9. Septembr.
anno 1672, angaaende det ferske Vand oc des Indrettelse her i Kiøbenhafn indstilles til Eders kongl. May. allernaadigste videre Reso
lution voris allerunderd. hos benefn[t]e Poster tegnede Betenkende.
1. Vi eracte dette hel fornøden at verre, oc at Demningerne,
hvor de brystfeldige ere, vorder reparerit saa oc forbedrit, hvor For
bedring nyttelig eractis.
2. Eftersom denne Søe er til evindelig Eiendom uden nogen
Reluition oc Restriction gifvit oc skødit Christoffer Gabel oc hans
Arfvinger, saa kand ingen voris allerunderdanigste Erklæring herimod
falde, mens allene dette allerunderdanigste Forslag til E. ko. Mts. aller
naadigste videre Resolution forestillis, om Hr.' Statholder Gabel nogen
fornøielig Refusion kunde tilbydis oc gifvis, oc hånd derimod afstaa
dend fri oc ulimiterit Disposition, hans Skøde har gifvet ofver bemelte Sø, saavit mand dend behøfvede til at stille denne Post i Verk
med, som i sig self er hel nødvendig, icke allene til Vandits, mens
endoc til Festningens store Nytte.
3. Eractis billigt, medens vil til sligt i Værk at stille fornøden
giørris, at samme Søe, som gandske forgroit er, vorder renset.
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4. At dend Reparation, som denne Punkt ommelder, skede, eracte vi allerunderdanigst nyttig oc fornøden at verre. Hvad sig
belanger, at Bønderne skulde nyde Afslag paa deris Landgilde for
dend Skade, Vandits Opstemning den nem paa deris Enge kunde giørre,
da saasom Konning Chr. 4tus salig oc bøiloflig Ihukommelse hafver
ladit sette visse Stene paa benæfnte Enge til at betegne, at naar
Vandit derefter er opstemmit, Staden da fornøden Pompevand deraf
kand nyde, oc at Bønderne da ingen Skade tilføies paa dend Eng,
som er lagt til deris Gaarde, oc deris Landgilde er proportionerit
efter, synis os best, at dermed efter forskrefne Maade vorder holdit;
at det oc blef anbefalit dend, som herefter skal boe i Kalthusit, at
hafve Inspection med, at Bønderne, som formedelst Engenis Nytte
gierne ville verre Vandit kvit, icke forderfvede Slusen, oc nød nogit
til Løn derfor, formene vi allerunderd. ocsaa hel fornøden at verre.
5. Eragtis billigt oc fornøden.
6. Ligesaa.
7. Eractis gafnligt oc fornøden, at en ny Demning oc en ny
Slusse ved denne Søe blef giort.
8.
Efter dend geometriske Demonstration oc Beregning, som
ved denne Forretning er indlagt, synis dette saasom nyttigt saa
ocsaa practicabel; dog eractis fornøden, at af Ingenieuren oc en Mur
mester blef først giort it Ofverslag, hvad sli$t skulde koste, oc deris
Betenkende opsat, om nogen anden Vanskelighed herved kunde falde.
9. Ligesaa.
10. Dersom Demningerne, Slusserne oc Grøfterne kand vorde forfærdiged, Søerne rensit saaledis, som i foregaaende Poster er meldit,
da synes os dette vel at kunde ske oc noksom nytteligt at verre.
11. Vi eracte dette megit gaufnligt at verre.
12. At de her i Staden boende, som ei Vand hafve, contribuere
nogit til deris egit Nytte, derimod finde vi intet at sige. Mens som
dette gandske Verkis Effect dependerer af dend Bekostning, dertil
behøfvis, hvilken uden det Forslag, som af Commissarierne giørris,
ei kand tilveiebringes, saa remitteris det til E. kongl. Mts. allernaadigste Resolution.
13. Dette synis icke ubilligt.
14. Dette formene [vi] gaufnligt at verre.
Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 17. Martii 1673.
i) Opr. stod: Dette udkræfver stor Omkostning oc synis icke til nogen
Nytte practicabel at verre.
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2. Dec. Ved Mødet 2. Dec. »blef talt om nogle Species,
som Apotekerne icke motte selge, Urtekremmerne eller Vin
handlerne til Præjuditz. Blef sluted alleneste om Vin, at ei
motte selges uden Vina medicata af Apotekerne i Kiøbenhafn«x).
Dette Forslag er optaget i Forordningen af 4. Dec. 1672 § 18,
men findes forøvrigt allerede i S. K.’s Betænkning af 16. Nov.
Samme Dag behandledes ifølge Kongebrev2) af 17. Okt.,
stilet til S. K., en Kapersag. Kongen tilsendte dette en Intercessionsskrivelse fra Hertugen af Gottorp »for nogle hans Un
dersåtter af Tøndern tillige med bem. Undersåtters Supplication
anl. en Revers, som de skal hafve gifvet til os elsk. Jørgen
Friis3) etc. paa nogle Kapers Veigne, som deris Skib og Goeds
paa voris Strømme skal hafve taget, hvilken Revers de allerund,
begierer dennem igien at maatte tilstilles«.
Ved S. K.’s Møde var alles Mening, »at i Henseende til
Førstens Forskrifvelse af Gottorf kunde Hans k. M. afstaa sin
Prætention til des Kapier«4). En Betænkning omtales i »Alfa
betet«, men er nu tabt.

1673.
13. Jan. Møde, sammenkaldt ved Kongebrev5) af 28. Nov.
1672, stilet til samtlige Tilforordnede i S. K., hvorved Kongen
befalede dette at udtale sig om en Klage (Nr. 303) af 12. Nov.
1672 fra Borgmestre og Raad i Ribe over Jørgen Laugesen
Vedel, der forulempede Øvrigheden og Befolkningen i Ribe,
samt om et Tingsvidne6), taget paa Ribe Raadstue 7. Okt. 1672,
om den samme Person.
Baade Voteringen (Nr. 304) og Betænkningen (Nr. 305)
viste Enighed ont, at Vedel burde hensættes paa Bremerholm
for Livstid. 16. Jan. udgik Kongebrev7) til Magistraten i Ribe
O P. ii Bl. 78.
2) S. T. Nr. 642.
3) Amtmand i Dueholm, Ørum og
Vestervig Amter.
4) P. n Bl. 78. — Det har ikke været muligt at skaffe
nærmere Oplysninger om denne ganske uklare Sag.
3) S. T. 1672 Nr. 760.
6) Orig. i S. K.’s Arkiv.
7) J. T. Nr. 2.

304

1672.

om at sende ham til København til Anbringelse paa Bremerholm, »andre saadanne vanartede Mennisker til Exempel och
Afskye«.

303.

Klage fra Magistraten i Ribe 12. Nov. 1672.
Kopi i S. K.’s Arkiv.

Stormegtigste Konning, allernaadigste Arveherre.
For Eders kongl. May. roed allerydmygst Underdanighed foraarsagis vi underskrefne af Eders kongl. May. allernaadigst tilforordnede
Øfrighed her udi Ribe klageligen at andrage, hvorledis nu paa naagle
Aars Tid hafver en Person ved Nafn Jørgen Lavgesen Wedel, soro
skulle verre S. S. Theologiæ Studiosus, begaaet atskillige Indsolentier
her i Byen, saa hånd oftere til Tinget oc Raadstuen er blefven kal
det end til Prædikestollen, ja endochsaa end Gang med nogle Dagis
Fengsel her i Byen er blefven søgt at bringis til it bedre Sind,
mend forgiefvis, ti hånd siunis Dag fra Dag at blifve halfstarigere
udi det Onde; lader sig finde paa Gaden, i Gotfolkis Huse, paa
Tinget, for Retten, iblant med Bøsse, iblant med usædvaanlig Gevær,
oc hafver indjaget saadant Frøcht iblant det fattige Borgerskab, at
de neppe tør klage, hvis Uret oc Ofverlast dennem af hannem vederfaris; ja vi hafver self aldrig vist dend Dag, da hos os paa Raad
stuen hafver kundet vere Ro for hannem, saa ofte hafver hånd
Retten der turberet. Iblant, naar vi hafver lugt Døren for hannem,
hafver hånd slagt veldelig derpaa med sin Stok for at komme ind
oc hafver begaaet herforuden utallige andre Enormiteter, som vi hid
indtil icke hafver tort for Eders kongl. May. andrage, men hafver
paa beste Maader hiulpen os fremb med Retten, hvilken hånd dog
ringe achter. Nødis nu til allerunderdanigst at berette, hvorledis
som bemelte Jørgen Lavgesen Wedel blef dend 22. December 1671
ved loflig Proces oc Raadstudomb giort til Mindremand oc dømbt at
bøde, eftersom hånd ubevislig hade skielt en af denne Byis Borgere
for en Æretiuf oc en Løgnere oc hannem enda icke for Retten ville
erklære, foruden det, at hånd hafde slaget sauffme Mands Vindever
ind; da hafver hånd d. 19. Jullii oc 24. September udi nærverrende
Aar indstillet sig først ukaldet paa Raadstuen med ererørrige Ord
mod Borgerne, siden ladet sig finde paa Tinget med it usædvaanligt
Gevær med Spits oc Hager paa oc offendtlig for en siddendis Ræt
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skiælt os paa Ærens Veigne, som det allerunderdanigst hosføiede
Tingsvidne videre udviser.
Da, 1. som Byfogden icke er tilstæd at dømme udi, hvis Æren
paarører, 2. oc vi, som det angaar, icke kunde vere Dommere i voris
egen Sag, 3. oc vi derforuden allerunderdanigst formener, at bemelte
Jørgen Laugesen Wedel bør nogen høiere Straf end hvis, som Birke
rettens 22. Articcul formelder, i det hånd hafver attaqverit os, som
(saavit Retten andgaaende) sidder allerunderdanigst udi Eders kongl.
May. Stæd, 4. saa oc for den gemene Roe at søge oc Exempel for
andre at statuere, da ere vi allerunderdanigst af Eders kongl. May.
begierrendis, at bemelte Jørgen Lavgesen Wedel maatte vorde efter
Eders kongl. May. egen allernaadigste Paakiendelse saadan Straf paa
lagt, som han hafver fortient, oc at dis Execution Eders kongl. Mayts.
Stigtsambtmand her paa Stedet allernaadigst maatte vaarde anbefallet,
oc for alting er voris allerunderdanigste Tillid til Eders kongl. May.,
at vi allernaadigst gandske vorder entledigede oc skielte ved dette
slemme, urolige oc forvagne Menniske, paa det at mange fattige Folk
kunde dis bedre vorde forsikrede om deris Lif, oc vi ved voris Ære
nogenledis maintenerede. For slig Eders kongl. May. store Naade
oc Mildhed imod Eders kongl. May. fattige Undersaattere oc allernaad.
anbetroede Øfrighed her paa Steden vi skulle med Gods oc Lifs Opsettelse forblifve, som vi ere skyldige,
Eders kongl. Mayts. allerunderd. tro Arfveundersaattere
Matthias Worm.
Jesper Hanszen m. m.
Bagge Baggeszen.
Jørgen Hanszen m. m.
Niels Pedersen Terphager.
Ribe d. 12. November anno 1672.
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Votering i S. K. 13. Jan. 1673.
P.n Bl. 78.

Felth.: At hånd inaa bevise, hvad hånd har sagt, og mand faar
at se, mand faar ham af By.
Hr. Cantzeler: Efterdi Jørgen Lauridsen er engang dømbt fra
sin Ere, tør mand icke dømbe om igien, mens for hans Insolentier
at gaa her at skuffe paa Volden med en Karre eller paa Holmen.
Hertil sluttede sig Otto Powisch, Holger Vind, Corfitz Trolle,
Jens Juel, Resen og Scavenius.
Rig. Admiral: Idem, uden at de vilde self straffe ham.
Rigsadmiral som Bielke (!!).
20
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Betænkning af S. K. 13. Jan. 1673.

Orig. i Indlæg til J. T. Nr. 2.
Kopi med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allemaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allemaadigste Befaling angaaende, hvad Straf
en Person ved Nafn Jørgen Laugesen Wedel bør billigen at lide for
adskillige begangne Enormiteter saavel imod Præsident, Borgemestere
oc Raad i Ribe som imod andre Borgere der sammesteds, indstilles
til Eders kongl. Mayts. allemaadigste videre Resolution efterskrefne
voris allerunderdanigst Betenkende.
Eftersom Jørgen Laugesen formedelst sit onde Forhold er efter
Lands Lov oc Ret allerede en Gang fra Æren oc til Mindremand dømt,
oc det nu med lovlig Tingsvidne bevises, at band for en siddende
Ret baade Borgemester oc Raad saa oc andre Borgere i Ribe saavel
i Almindelighed som i Særdelished uden ringeste Grund oc Bevislig
hed hafver skelt paa deris Ære oc for Skielmer, sig endoc for Retten
med usædvaanlig Gever oc høilydelig Trusel indtrengt, eragte vi aller
underdanigst, at bem. Persons Straf ei ringere kand være, end at
hånd udi Jern paa Holmen eller andensteds sin Lifstid arbeider oc
til dend Ende af Byes Øfrigheden i Ribe blifver strax paagreben oc
fengslig hidført. Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 13. Januarii
1673.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
Hansz Graff von Schack.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
En vold Parszberg mp.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
P. Resen.
P. Scavenius.

20. Jan. Kongebrev1)- stilet til S. K., hvorved dette tik
Ordre til at udtale sig om en Supplik fra Magistraten i Odense
»anlangende, at dennem voris Befaling til Commissarien maatte
meddelis, at hånd herefter Execution efter deris Anvisning til
de Skyldige for deris resterende Matricul- og Eiendombs Skat
at maatte beordige«.
20.—27. Jan. 20. Jan. Møde, sammenkaldt formodentlig
ved mundlig Ordre, hvor man forhandlede om Soldaterudskriv0 S. T. Nr. 27.
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ning. — 28. Nov. 1672 havde Krigskollegiet tilsendt Kongen et
Forslag (Nr. 306), der gik i Retning af, at der burde udskrives
Soldater af alt Gods, øde og besat. 28. Dec. sendte1) Kongen
dette Forslag til Kammerkollegiet og befalede det at udarbejde
en Anordning i Overensstemmelse dermed. 9. Jan. 1673 ud
talte Kammerkollegiet sig dog i sin Betænkning (Nr. 307) imod
dette Forslag og tilraadede Lempelser.
Ved Mødet i S. K. var følgende tilstede: Hans Schack,
Peter Reetz, Henrik Bjelke, Jens Juel, Klingenberg, Scavenius
og Resen; senere kom Otto Powisch, Peter Griffenfeld og Corfitz
Trolle. — Peter Reetz foreslog, at man skulde raade Kongen
til at lade de øde Jorder fremdeles blive forskaanede for Soldater
hold, >uden den allerhøieste Nød det endelig udkrævede \ da
Proprietærerne ellers vilde opgive Godset helt og ikke kendes
ved det, saa at Landet efterhaanden blev helt ruineret2). Vote
ring (Nr. 308). Betænkning (Nr. 309) med Dato 25. Jan.
27. Jan. nyt Møde, hvor Peter Reetz, Holger Vind, Otto
Powisch, Enevold Parsberg, Jens Juel, Klingenberg, Resen,
Scavenius og (siden) Corfitz Trolle var tilstede. Her oplæstes
Kammerkollegiets og S. K.’s forrige Betænkninger, og den sidste
blev atter billiget3). Derefter udgik 31. Jan. Kongebrev4) til
Kammerkollegiet om at udarbejde en Forordning i Overens
stemmelse med S. K.’s Betænkning. En saadan Forordning5)
blev derefter udstedt 4. Febr.
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Betænkning af Krigskollegiet 28. Nov. 1672.
Orig. i Indlæg til S. T. 1672 Nr. 818.

Stormegtigste Konge, allemaadigste Herre.
Eftersom ved Munstringerne befindes, at den udi Eders kongl.
Mayts. Udskrifnings-Forordning af Dato d. 9. Aprilis anno 1670 til
en Tidlang bevilgede Forskaanelse af det øde och ubebyggede Gods for
Soldaterhold meget misbruges, och i nærverende Tiders vit udseende
Tilstand vel støre Mandskab til Eders kongl. Mayts. Rigeres och
Landes Forsvar udkræfves, da siunes os allerunderdanigst raadsomt,
at Eders kongl. May. lod forordne och paabiude, at herefter af alt
0 S. T. 1672 Nr. 818.
2) P.n Bl. 79.
3) P. n Bl. 79.
4) S. T. Nr. 43.
3) Tr.: Forordn. 1670—83, 187 f.
20*
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Jordegods, ihvo det och tilkomme kand, (naar efter bemelte Udskrifnings-Forordning Hofvet- och privilegerede Sædegaarders gamle Taster,
som udi Matriculen ere indførde, sampt Officerer- och Ryttergaarders
Taster, item hvis Kierkerne for Vin och Brød er tillagt, saavel som
Skove, Møller, som ingen Aufl bruger, och Sammelskatter fratages)
skulle holdes Soldater. Til den Ende kunde Amptinændene paa Eders
kongl. Mayts. egit och Proprietarierne paa deris, enhver efter deris
rigtige Jordbøger, som de agte at forsvare, alt deris Landgods (und
tagen det, som før er næfnt) udi visse och rigtige Lægge lade for
fatte, hvor mange Soldater dennem efter Taxten tilkommer at holde.
Och paa det gandske intet for Soldaterlæg skulde udeluckes, kunde
enhver, som noget Hartkorn til it fult Soldaterlæg hafver enten
tilofvers eller derunder, det strax til Amptmanden indsende och tilkiendegifve, som det nærmeste Landgods udi Lægge kunde tilsammen
føie; och at det altid kunde blifve staaendes, skulle enhver, som
noget Jordegods herefter kiøber, selger eller mageskifter, det strax
udi Ambtstuen tilkiendegifve, paa det ithvert Ampt altid kunde
bafve sine visse Lægge och sit visse Mandskab at indlefvere, naar
paabiudes. Samme Lægge kunde nu strax udi ithvert Ampt ind
rettes, til Amptstufn indlefveres och derefter en rigtig Amptsrolle
forfattes, och hvor de gamble Lægge kunde staa ubrudte, der skulle
de blifve uforandrede, och Soldatterne, som derfor gaar, blifve udi
Tienesten, indtil de lovligen vorder forløfvede. Denne vores aller
underdanigste Betenkning indstilles til Ed. kongl. Mayts. allernaadigste
Behag och videre Resolution af
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste, pligtskyldigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
J. Chr. Korbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
N. Rosenkrantz.
Fredrich Thuriszen.
H. Mejer.
Kiøbenhafn udi Krigs Collegio d. 28. November anno 1672.
307.

Betænkning af Kammerkollegiet 9. Jan. 1673.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Herre och Konge.
Eftersom vi hafver bekommit Eders kongl. May. allernaadigste
Befaling, at vi, saafrembt vi intet derimod hafde at erindre, skulle
efter derudi indsluttede Krigs Collegii Memorial lade forfatte en For
ordning om fuldkommen Udskrifning efter Matriculen, som och herhos
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følger, mens efterdi derudi befindes den største Besverlighed och
Ulighed, idet vel nogle kunde befindis, som hafde saa meget besatte
Goeds, at de det øfrige øde dermed kunde stoppe, dog derimod de
fleste kunde hafve mere øde end besatte Goeds, och særdelis Eders
kongl. May. eget beholdene Goeds her i Landet, som vi af Kiøbenhafn och Friderichsborg Ampters Regenskaber erfarer, at derudi føris
til Omdrag ofver 2000 Rdr. for det øde Goeds, som endnu icke er
besatte, och derfor umueligt deraf nu saadan Udskrifning at kunde
tilveiebringis, langt mere det øfrige tillige vilde blifve øde, saa hafver
vi derfor formedelst Eders kongl. May. derudi verserende Interesse,
særdelis i Skatternis Rigtighed, ei kundet forbigaa end Eders kongl.
Ma. paa det allerunderdanigste, dog uforgribeligen, at forestille, om
Eders kongl. Ma. allernaadigst roaate behage des Publication saavit
at tage udi allernaadigste Consideration, at det, som gandske var
øede och ei fantis nogen Byggested, Sticke eller Stage paa, och ingen
des Jord och Eiendom brugte, maate forskaanis, indtil det nogenledis
kunde blifve besatte, eller och den høieste Nød til Eders kongl. May.
Rigers Defension kunde udkrefvis, och derhos maate brugis saadan
Moderation, at de, som med for meget øde Goeds kunde vere belat,
icke derved deris øfrige Goedsis Ruin skulde foraarsagis. Och paa
det ingen Underslef skulle ske, idet nogen saadant Goeds kunde
angifve for øede, hvorsomheldst dog enten Bunden endnu kunde vere
tilstede eller Jorden af andre brugtis, da det andre til Excempel
strax skulde confisceris. Vi indstiller dog alting paa det allerunder
danigste til Eders kougl. May. allernaadigste Villie och vidre Reso
lution. Skatkammerit den 9. Januarii 1673.
Eders kongl. May. allerunderdanigste och troepligtigste Tienere.
H. Wind mp.
M. Friis G. t. F. mp.
Sten Hondorff mp.
Hinrick Muller mp. Gh. Gerstorff. P. Scavenius. Friedrich Gisze.
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Votering i S. K. 20. Jan. 1673.
P. n Bl. 79.

Feldherren, Corbitz og Gen. Commissarien votered icke, for
medelst de allerede udi Krigs Collegio har votered.
Hr. Cantzeler: 1) Det aldelis øde Gods kand indted give;
2) de, som eier meget øde Gods og har søgt at hielpe det at for
bedre, bliver ruinered; 3) var det at ynske, saadan Moderation kunde
treffes, at Underslef kunde forekommis.
Hertil sluttede sig P. Grijenfeld.

310

1673.

Hr. Rigsadmiral: Idem. Ynskedis, at mand kunde heller finde
andet Middel som at forhøie Mandtallet, at Leggene giør en 5te eller
10de Soldat mere, eller at hver 70 Td. øde eller besat gjorde en
Soldat.
Hr. Corfitz Trolle: At ved Amptmændene maatte ske Visitation,
hvem der kand give, og hvem icke kand give, eller andre Commissarii derpaa tages, og de Formuende da at give.
Hr. Baron Juul: Eftersom dette er anset Undersleb at fore
komme, saa kunde findes Middel, hvorved saadan Undersleb kunde
afskaffes, men at øde Gorde skulde give, vilde geraade til Landets
Ruin, at vel andre Middel kand findes til at faa flere Soldater.
Mr. Klingenberg: Bønderne kand icke taale mere Besværing.
Om Mayten vilde sette, at af 70 Tdr. Hartkorn en Soldat skulde
gives, saa kunde det endda taales, nogle blef mere besværed, men
nogle blef forletted. Var dog heller at ynske, at andre Forslag
kunde findes.
Scavenius og Præsidenten: Som Hr. Baron Juul og Mr. Klin
genberg.
309.

Betænkning af S. K. 25. Jan. 1673.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 43.
Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. May. allernaadigste Befaling angaaende SkatkammerCollegii allerunderdanigste Erindring om, hvis de eracte gaufnligen i
Consideration at kunde tages i Publicationen af Forordningen om
Udskrifning af øde Gods her i Eders kongl. Mayts. Rige Danmark,
indstilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution føl
gende voris allerunderdanigste Betenkende.
Vi befinde, at dend allerunderdanigste Erindring, som Eders
kongl. May. hafver tillat Skatkammer-Collegium at giøre i dend Be
faling, de bekommit hafve at forfatte en Forordning om en fuld
kommen paa Matriculen grundet Udskrifning efter Krigs-Collegii dennem tilskickede Memorial, deri bestaar, først, at de formene gafnligt
at vere, at i samme Forordnings Publication blef i Consideration
taget, at det Gods, som gandske vaar øde, saaledis at derpaa hverken
fantes Sticke eller Stage, oc at Jorden ei heller af nogen brugtes,
blef forskaanet, dernest oc deris Gods, som saa meget øde hafde, at.
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om de skulde svare til Udskrifning af det øde, det øfrige ved Magt
værende da for dennem derofver skulle vorde ruineret, saa enddog
vi ei andet kand eragte, end at samme Skatkammerets allerunder
danigste Erindring jo baade er billig oc gafnlig, icke des mindre,
paa det de, som hafve maat gifve deris Bønder nogle Aars Frihed,
item biugge Huse for dennem, skaffe dennem Sædekorn, Heste oc
Kvæg for at faa deris Gods besat, andre oc, som forunder deris
Bønder Ødegaards Jorde at dyrke oc dets Grøde at indaufle allene
for at betale Skatten deraf, icke udaf det Fundament, at Godset er
bebygget oc Jorden dyrket, skulle komme tilkort, i største Skade oc
en Del til total Ruin, indstilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste
videre Resolution dette Temperament nemmelig, om det maatte be
hage Eders kongl. May., at, som der nu holdes en Soldat af tredsindstyve Tønder Hartkorn ved Magt værende Gods, det af halffierdesindstyve herefter, saavel øde som ved Magt værende, maatte ske, saa
kunde Eders kongl. Mayts. Infanterie til nogle hundrede Mand derved
vorde formeret, oc de Eders kongl. Mayts. Undersåtter, som med de
foromrørte Vilkor hafver strebet efter at faa deris Gods besat, conservere det i en Stand til formodentlig Bedring, foruden dend almin
delig Nytte, deraf flyder, at jo mere Landet vorder dyrket oc bebiugget, jo større Gafn er det saavel for alle oc enhver, som Indkomst
bør at hafve, som for dennem, dend skal udgifve. Af Raadstuen for
Kiøbenhafns Slot dend 25. Januarii anno 1673.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
P. Reetz.
H. Bielcke.
Envold Parszberg mp.
Corfitz Trolle mp.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
P. Resen.

27. Jan.—3. Febr. Ved Mødet 27. Jan. oplæstes og for
handledes ligeledes om et Kongebrev1) af 22. Jan., stilet til
S. K., hvorved Kongen havde tilsendt S. K. til Betænkning en
Memorial (Nr. 310) af 16. Jan. fra Krigskollegiet, handlende
om Fortsættelsen af Befæstningsarbejdet ved København, om
Paabydelsen af en ny Fortifikationsskat og om Underholdning
af kvæstede Soldater. Votering (Nr. 311), der drejer sig om de
første to Punkter.
Forhandlingerne fortsattes paa et Møde 3. Febr., hvor Hans
Schack, P. Reetz, H. Bjelke, J. C. Kbrbitz, O. Powisch, H. Vind,
o S. T. Nr. 28.
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Chr. Skeel. Jens Juel, Resen og Scavenius samt senere C. Trolle
var tilstede1). Der forhandledes først om Fortifikationsskatten
i Anledning af, at der 30. Jan. var udgaaet aabne Breve$) om
Paalæg af en tre Procents Grundskat. Om denne Skat, der
var paalagt til Trods for S. K.’s Votering af 27. Jan., udtalte
Kollegiet sig ret skarpt i sin nye Votering (Nr. 312). — Senere
forhandledes om Oprettelse af Hospitaler for kvæstede Soldater.
Votering (Nr. 313). Betænkning (Nr. 314). I Henhold til denne
udgik der 15. Febr. Kongebrev3) til Biskopper og Stiftsbefalingsmænd i Danmark om at indsende Redegørelse for, hvilke Ind
komster Hospitalerne i deres Stifter havde.
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Memorial fra Krigskollegiet 16. Jan. 1673.
Kopi i S. K.’s Arkiv under 3. Febr. 1673.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Herre.
Eftersom vi af denne Residentz Stads nestforieden 1672 Aars
sluttede Fortifications Regnskaber fornemme endnu benved 4000 Rixdaler til de dertil forbrugte Materialier oc Arbeidsløns Afbetaling at
restere oc allerunderdanigst for raadsomt agte forbemelte Fortification ved Gvarnisonen fremdelis efterhaanden, saavit muligt er, at
fortsette oc dend paa Voldene opførte Jord polere oc slette, da hafver
vi ved denne Memorial allerunderdanigst villet fornemme, om det be
hager Eders kongl. May. Arbeidet ved denne Fortification i dette Aar
videre at lade fortsette oc dertil dend sædvaanlige Fortificationsskat
her i Staden igien at paabyde eller oc andre Midler forordne. Disligeste gifves Eders kongl. May. allerunderdanigst tilkiende, at udi
disse tvende Regimenters seniste Munstring her udi Gvarnisonen ere
befundne 30 Soldater, hvilke ere gamle oc udlefvede oc hafve tient
Eders kongl. May. salige Hr. Farfader oc Fader høiloflige Ihukom
melse oc af Fienderne ved Luther oc i det Feldtslag, som skede
imod Tyrken ved Gottersbierg i Ungern, saavel som paa Fyen oc udi
denne Stads Beleiring ere blefne kveste oc lemlæste, sambt oc en
Del flere saadanne, som under de jydske oc fynske Regimenter sig
befinde. Naar de nu aftackes, hafve de inted at føde eller opholde
sig med, men kommer til at betle deris Brød. Bedes derfore aller
underdanigst, Eders kongl. May. vilde gifve Befaling til de Vedkom0 P.n Bl. 80.

2) Tr.: Kbhs. Dipi. VI, 605.

3) S. T. Nr. 66.
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niende, at forbemelte Soldater i Vartou oc andre Hospitaler maatte
indtages oc med Lifsophold forsørges, oc siunes meget gafnligt oc
christeligt at vere, at saadanne gamle Krigsmænd oc velfortiente
Soldater, naar de deris Helbred udi Eders kongl. May. Tienniste mist
liafve, de derefter udi Hospitalerne her i Riget kunde vorde for
lagde, oc derom en Anordning motte giøris, at i de ringeste Hospi
taler til tvende, i de middelmaadige til trende oc udi de største til
fire saadanne udlefvede oc kveste Soldater, som deris Brød ei self
lenger kunde forhverfve, Ophold oc Pladser maatte destineris oc ind
rømmes. Denne voris allerunderdanigste Betenkende indstilles til
Eders kongl. May. allernaadigste Behag oc videre Resolution af Eders
kongl. May. allerunderdanigst pligtskyldigste Tiennere.
Hans Graf von Skach.
J. Ch. v. Kbrbitz.
Jørgen Bielche.
Otto Povisch. Frid. v. Arensdorf. Niels Rosenkrantz.
H. Meyer.
Hafniæ d. 16. Januarii anno 1673.
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Votering i S. K. 27. Jan. 1673.
P. n Bl. 79 f.

Hr. Cantzeler: Formente, at om det var muligt, at Borgerne
kunde forskaanis derfor, var det best, eftersom de hafver stoer Plage
nok af Consumptionts Skatten, og at mand det deraf best kunde tage.
Hr. Otto Povisk: Formente og, at de burde forskaanis for
Fortificationts Skatten, eftersom det blef dem loufvet, der Consump
tionts Skatten kom saa streng paa.
Hr. Holger Vind': At Festningen burde repareris til Byens Defension, dog skulde mand ingen vidre Grundskat derfor paalegge,
mens at der burde indleggis en Erklering, hvad der gik til Guarnisonens Underholdning til Vollen at reparere, og derefter saaedant
Omkostning at tage, Halfdelen af Proviant Skatten og Halfdelen af
Consumptionts Skatten.
Hertil sluttede sig C. Trolle, E. Parsberg, Jens Juel (tilf.: »om
mand det icke vilde, kunde mand paalegge to pro Cento af Grund
skatten«), Klingenberg, Resen og Scavenius.
312.

Votering i S. K. 3. Febr. 1673.
P. ii Bl. 80.

Om Fortifications Skatten er kongelig Befaling udgaaet, at der
skal gifves tre pro Cento udi Grundskatten til dends Reparation og
Vedligeholdelse.
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Anlangende deris Betenkende her udi Stats Collegio om Kiøbenhafns Fortifications Fortsettelse da blef der saaledis slutted, at, efter
som i Consumptionens Forordning er gifven Fortrøstning om Forskaansel med andre Paaleg, og de befinde Fornødenheden at udkrefve,
at nogen Effect paa slig Fortrøstning følger, anseende, de ei kand
forstaa, at Stadens Indbyggere skal kunde udstaa at gifve foruden
Consumptions og Standkvarters Penge ogsaa Grundskat, da indstillis
til Hans kongl. Mts. allernaadigste videre Resolution dette Expedient,
at Fortifications Bygningen, civil Bygning undtagen, maatte, saavi
Guarnisonen derpaa kunde arbeide, fortsettis, og i Steden for forrige
Grundskat, dets halfve Dels Bekostning tagis af de Middel, som Consumptionen indbringer (saafremt H. kongl. Mt. ei for got anser slig
Middel til Admiralitetet at bruge) og den anden halfve Del af Pro
viantskatten, hvilket Expedient H. k. M. ikke fandt practicabel, hvor
for H. k. M. lod udgaa en Befaling, som før er meldet, at tre pro
Cento Grundskat skulde dertil udgifves.
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Votering i S. K. 3. Febr. 1673.
P. n Bl. 80.

Feldtherren: Formener, at de kand omleggis i Hospitalerne efter
Krigs Collegii Betenkende.
Hr. Canceller: Der burde at gaa en Befaling til Lensmendene,
at de skulde erklere dem, hvor Kongen har noget i Hospitalerne, og
der kunde de indleggis, mens at nogen Particuliers Penge, som i
anden Intention med visse Vilkaar til Hospitalerne er gifvet og
legeret, skulde paa dem anvendis, synis ikke billigt. Derforuden bør
deris (!) giøris Regenskab allevegne, hvor de Penge ere blefne af,
som ere komne ind i de Kvestis Tafle; formener ellers, dend Tafle
herefter burde at blifve ved.
Hertil sluttede sig J. C. Korbitz, O.Powisch (tilf.: »alle uvisse
og Strafpenge bør herefter at falde derhen«), Chr. Skeel, Jens Juel
og P. Resen.
Rigens Admiral-. Remitterer det til Hans kongl. May.
Hr. H. Wind-. De kveste Soldater bør at blifve her i Byen og
nyde deris Gage, eftersom de kand bruges til adskilligt.
Scavenius: Det vaar at ynske, at der kunde findes andre Middel
til deris Underholdning end de Taflepenge, som forslager ikkun lidet;
udi det andet som Hr. Canceller.
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Der blef sluttet, at Amptmændene og Superintendenterne i ethver Stift burde beordris allerunderdanigste Relation at giøre om
dend Indkomst, som høistbemelte H. k. Mts. Forfædre til Hospitalerne
her i Danmark gifvet hafve, og med hvad Vilkaar, hvorefter H. k.
M. da efter allernaadigste Villie kunde sammesteds forordne benefnte
Soldaters Underhold.
Blef udelukt om Taflepenge.
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Betænkning af S. K. 3. Febr. 1673.

Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed E. k. Mts. allernaadigste Befaling angaaende iblant andet de
kvæste oc udlefvede Soldaters Underhold efter Krigs Collegii derom
allerunderdanigste gifne oc af E. k. Mt. os tilskickede Memorial ind
stillis til E. k. Mts. allernaad. videre Resolution efterskrefne voris
allerunderdanigste Betenkende.
At velfortiente, læmleste oc udlefvede Soldater vorder med Lifsbrød oc Underhold forsørget, er uden Modsigelse christeligt oc til
børligt, mens som udi det Middel, som dertil foreslagis, er at considerere, at en Del af dend Indkomst, som Hospitalerne her i Rigit
nyde, dertil af E. k. Mts. høilofligste Forfædre er destinent, mens
en Del af andre particulière Undersaatter dertil forærit oc gifvit ;
saasom nu dend Indkomst, som Particulière gifvit hafve, er sked
med visse Vilkor, hvilke deris Arfvinger oc Efterkommere i de derom
giorte Fundatzer forpligtis uforanderligen at holde, oc i somme at
tage Capitalerne til sig igien, om de af nogen, som administrerer
slig Hospitaler, icke blef observerit, saa synis os allerunderdanigst
tienligt at verre, at E. k. Mts. Amptmænd oc Superintendenterne i ithvert
Stift maatte beordris allerunderdanigst Relation at giørre om dend
Indkomst, som høistbemelte E. k. Mts. Forfædre til Hospitalerne her
i Danmark gifvit hafver oc med hvad Vilkor, hvorefter Eders kongl.
Mt. da efter allernaadigste Behag kunde der sammesteds forordne
benæfnte udlefvede Soldaters Underhold1). [3. Febr. 1673.]
Herefter fulgte følgende, som senere er overstreget: Herforuden eracte
vi allerunderdanigst billigt at verre, at de Capitaler, som af nogen i E. k.
Mts. Her Faders salig oc høiloflige Ihukommelse hans Regeringstid ere i
Særdelished til kvæste Soldaters Underhold gifvit, saa oc af de Taufler kom
mer, som dertil i Kirkerne heri Landit omgaar, ocsaa dertil vorder anvent.
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3. Febr. om Eftermiddagen Møde, hvor man ifølge Konge
brev1) af 5. Dec. 1672, stilet til S. K., forhandlede om Stad
fæstelse af de københavnske Vinhandleres Privilegier, en Sag,
der flere Gange havde været for i S. K. uden at føres til Ende.
Kongebrevet var foranlediget ved en Supplik (Nr. 315) af 27.
Nov. 1672 fra Vinhandlerlavet, der beklagede sig stærkt over
Gæstgiverne, og Kongen ønskede derfor S. K.’s Udtalelse om,
hvorvidt dettes tidligere af Frederik III givne Privilegier kunde
stadfæstes uden Skade for Kongen eller ikke.
Tilstede ved Mødet var P. Reetz, H. Bjelke, J. C. Korbitz,
O. Powisch, C. Skeel og P. Resen2). Betænkning (Nr. 316),
der udtalte sig for Stadfæstelse af Privilegierne.
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Supplik fra Vinhandlerne i København 27. Nov. 1672.
Kopi i S. K.’s Arkiv.

Stormegtigste, høibaarne Fyrste, allernaad. Arfvekonning och Herre.
Vi underskrefne Eders ko. Ma. allerunderdanigste fattige Undersaatter her udi Eders ko. Ma. Residentz Stadt er paa vore egne och
sambtlige Vinhandleris Vegne høiligen vorden foraarsagit for Eders
ko. Ma. allerunderd. supplicando at andrage, at eftersom spargeris,
Gastgeberne her udi Staden skulde underd. anholde, at de maatte
ubehindert handle med alle Slags Vin lige ved os Vinhandlere her
sammesteds och i saa Maade derved søge at blifve voris af kongl.
Naade forunte och erholte Privilegier delagtige; da, saasom dend
høie Nød os foraarsager derimod i allerdybeste Underdanighed at
sollicitere, formedelst vi allerede her paa Steden erre af rensk oc
fransk Vinhandlere for mange, hvilke Vinhandelen bruger, hvorofver
de fleste af os desvær moxen gandske nærløs sidder, saa at vi
ickun næppeligen med Hustru, mange Børn oc Tiunde os deraf
ernære kand, Tiderne for os oc dagligen jo mer oc mer besverligere blifver, foruden at disse bedrøfvede Krigstider oc ofver sex
Aars Misvext Rinskvinen udi saare høi Pris fordyrer, desligeste at
os i utallige Maader af saa mange i bemelte voris nu gandske
ringe Håndtering oc Næring megen stor Indpas sker, endocsaa af
de, som udi andre Societeter ere; ti indflyer vi udi allerdybeste
Underdannighed til Eders kongl. May. med voris allerydmygeligste oc
») S. T. 1672 Nr. 790.

2) P. n Bl. 81.
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indstendige Bøn, at Eders kongl. May. udi ald Naade vilde behage
med saadan Frihed Gastgeberne icke at benificere, eftersom de ickun
for faa Aar sig her nedsat hafver, tilmed oc hvis Vin udi deris
Huse blifver consumerit, selgis icke bedre Kiøb end hos os andre,
oc dersom det dennem imoed ald underdannigste Forhaabning skulle
gelinge, derhos oc hafve dend Frihed Vinen offentlig udi Pottertal
at falholde, hvem den at hente begierede, da blifver vi sandelig aldelis ruinerede, formedelst vi langt mere oc støre Expenser hafver,
foruden at vore Huse stedse for Giesterne maa parat holdes oc derofver til anden Nytte icke kand anvendes. Bedende derfore Eders
kongel. May. allerydmygeligst, at os sine fattige Undersaatter det
ringe Støcke Brød, som nuomstunder paa Vinhandlingen fortienis
(ved Tidernis store Besverlighed, Toldens saare Forhøielse, iblant
Folkene ingen Handling oc Næring verende) icke aldelis maa betages,
mens meged mere udi ald kongelig Mildhed oc Naade maa vorde observerit, eftersom vi med stor Bekostning oc Besværlighed det lovlige
Faszbinderhandverk med hvis dend dertil hørende Vinhandel udkrefver hafver lært oc hidindtil os icke af nogen anden Håndtering
med Hustrue oc Børn ernærit, vi derfore derved i ald Naade maa
vorde handhefved, paa det vi de høie paabudne Paaleg kunde con
tribuere oc icke gandske til Grunde undergaa, formedelst vi os oc
ei paa nogen anden Handling hafver lagt oc nu vilde falde besvær
ligt først at lære; disligeste, at vi oc efter voris adskillie under
danigste Supplicationer siden Septembris 1670 maa udi ald kongelig
Naade erlange Eders Mayts. goede Confirmation paa, hvis allernaadigst
Privilegier Eders kongel. Mayts. kiere Her Fader salig oc høiloflig
Ihukommelse saa frommeligen os skienket oc gifvet hafver, hvorpaa
vi udi allerdybeste Underdanighed Eders kongel. Mayts. milde oc trøste
lige Resolution forventer. Kiøbenhafn d. 27. November anno 1672.
Eders kongl. Mayts. allerunderd. oc til Døden troepligtskyldigste
Arfveundersaatter
Peter Motzfeldt.
Jacob von Fyhren.
Jan Jacobszen Timmerman.
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Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme E. k. Mts. allernaad. Befaling angaaende, hvis
Vinhandlerne her i Staden for E. k. Mt. allerunderd. supplicando
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hafver ladit andrage om deris forrige Privilegiers Confirmation, saa
oc om benæfnte af E. k. Mts. Her Fader salig oc høiloflige Ihukom
melse dennem gifne Privilegier kunde uden nogen E. k. Mts. Interessis Præjuditz dennem forundis, indstillis til E. k. Mts. allernaadigste
videre Resolution efterskrefne voris allerunderdanigste Betenkende.
Vi befinde, at de Privilegier, som E. k. Mts. Hr. Farfader Konning Christ. 4tus høilofligst Ihukommelse hafver gifvet Vinhandlerne
her i Staden, ere siden efter E. k. Mts. Hr. Faders salig oc høiloflig
Ihukommelse hans sær Ordre oc Befaling reviderit oc tvende Ting
udi dets Revision fornemmeligen i Act tagit, først at deri er forandrit alt det, som icke eractedis at verre hans souveraine Regering
gernes, for det andit det, som til nogen Misbrug oc Inconvenientz
kunde gifve Anleding, hvorfore, saasom vi allerunderdanigst formene,
at dend Præjuditz, som Eders kongl. Interesse' kunde ske, bestaar
fornemmeligen i benæfnte tvende Poster, oc de udi samme Artikler
observerede ere, saa kunde vi allerunderdanigst ei heller andit eracte,
end at Confirmation derpaa jo allernaadigst kand forundis merbemelte
Vinhandlere, foruden at E. k. Mts. Interesse derved i nogen Maade
præjudiceris. [3. Febr. 1673.]
14. Febr. Kongebrev1), stilet til samtlige Tilforordnede i
S. K., hvorved Kongen fordrede dettes Betænkning om en Me
morial (Nr. 317) fra Kommercekollegiet (dat. 23. Dec. 1672) i
Anledning af, at Mogens Rosenkrantz til Glimminge havde an
søgt om, at der ikke maatte blive oprettet flere Ladesteder ved
Mariager Fjord, hvortil Kommercekollegiet sluttede sig. En Paa
skrift2) meddeler: »Dette er expederit ved den Anordning, om
Ladestedeme giort er«.
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Memorial fra Kommercekollegiet 23. Dec. 1672.
Kopi i Reskripter til S. K.

Stormegtigste Konning, allernaad. Herre.
Eders kongl. Ma. allernaad. Befalling af Dato 20. Novembr.
nerverende Aar allerunderd. at efterkomme hafver vi velbaarne Mo
gens Rosenkrantzis Ansøgning med Flid betragted belangende, at i
Mariagers Fiord och deromkring ei flere Ladestæder for Kalk och
*) S. T. Nr. 63.

2) Reskripter til S. K.
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Sten at udføre maatte tilstedis, end sædvanligt værit hafver. Hvorofver vi ei anden underd. Betenkende kand gifve, end at vi eragter,
Eders ko. Ma. Toldinteresse self erfordrer, at Haufnene ei formeris,
mens førre mindris maatte for desbedre alle Tolddefraudationer at
forrekomme, formenende saa allerunderd., at i Mariagers Fiord ei
mere ny Haufne och Ladesteder burde anrettis, mens allene de nu
brugelige maatte vorde maintinerit, hvilkit vi til Eders ko. Ma. videre
allernaad. Resolution henstiller, stedse forblifvende Eders ko. Ma. aller
underd. oc troepligtskyldigste Tiennere.
Jens Juul.
M. Røtlin.
Hans Nansen.
Hafniæ d. 23. December 1672.

Samme Dag Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved dette
fik Ordre til at udtale sig om en Memorial fra Kommercekollegiet, dat. 23. Dec. 1672, angaaende et Forslag om en Mønt,
som Philippe de Pina & Comp. ansøgte om at maatte indrette
i Altona. — Sagen behandledes 9. Nov. 1674.
17. Febr. Møde, hvor man fortsatte den Forhandling om
Oprettelsen af en Hofret, der var paabegyndt 19. Aug. 1672.
Ved Mødet var Peter Reetz, Henrik og Jørgen Bjelke, Holger
Vind, Chr. Skeel, Jens Juel, Klingenberg, Resen og Scavenius
samt senere Corfitz Trolle tilstede. Man gennemgik en Be
tænkning (Nr. 318) af et Udvalg af S. K. om Indretningen af
Hofretten, og hvem der burde administrere den2). Votering
(Nr. 319), hvorved der viste sig meget afvigende Meninger.
Betænkning (Nr. 320), som frembyder et Kompromis. Betænk
ningen fik ingen Følger.
318.

Betænkning af et Udvalg af 8. K. 1672—73.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Hvis endelig fornøden skulle erachtis, at
Hofretter, saa vil vel ofverveies, om i alle
Appellation til Oberhofretten, hvilket da vilde
och kostbar Rettergang och stor Besværing
skulle betiene Oberretten.
0 S. T. Nr. 64.

2) P. n Bl. 81.

der skulle være tvende
Sager skulle bevilgis
foraarsage en vitliftig
for de Personer, som
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Til Underrettens Betiening och Indrettelse vil først handlis om
Personerne, och skulle der være en Præsident och en Vicepræsident
med 6 å 8 Assessorer, som vaare kyndige i Lands Lov och hafde
nogen skickelig Fonetion. Præsidenten kunde vel vere Kiøgemesteren
heller saadan en anden Person, som hafde Commando til Hofve, Vice
præsident Hofmynsterskrifver, Assessorene kunde vere Drabanter
fyrer. en Rendteskrifver, Slotsskrifveren.
En Skrifver, som holder Protocollen.
Bemelte Præsident heller Vicepræsident i Præsidentens Fraverelse skulle vere forplichted hver Gang, nogen begierer Stefning, at
udstede den uden nogen Forspørsel paa høire Steder, och Retten at
holdis hver Torsdag.
Om det skal vere en ordinarie Ret och alle Sager derhen devolveris, da skulle for dem indstefnis alle kongl. Tienere, saasom
alle de, der tiener til Hofve, i Kiøckenet, Kielderen, Suckerbageriet.
Stalden och deslige, item Kongens Skredder etc., Rendteriskrifverne,
alle de Underbetiente i alle Collegiis sampt alle høie Ministris
Tiennere, saa lenge de her ere i Byen heller noget her i Byen begaar, som strafværdigt er, dog hermed icke ment, at ethvert Sted,
som Admiraliteted, Skatkammeret, Tøihuset, Stalden och andre des
lige jo maa uden foregaaende Dom straffe deris Underbetiente efter
gammel Sedvane och deris Artikler; item maa icke heller hid dragis
andre kongl. Betiente, som boer udenfor Byen, mens enhver at søgis
til sit Verneting efter Lands Lov.
Sager, som der skulle foretagis och dømmis i, skulle vere efter ’)
Gaardsrettenx) alle Gieidssager, Slagsmaal, dog icke at dømme paa
nogens Ære heller Lif, udstede Tingsvinder, Arrester, Ordres til Dommenis Execution.
Skulle denne Ret dømme efter Lands Lov och icke Gaardsretten,
som indholder adskilligt, som vel icke for billigt kand erachtis.
I Oberhofretten vilde præsidere en Geheimeraad, och Oberhofmarskalk vere Vicepræsident; Assessores kunde vere 2 Kammerherrer,
2 Kammerjunker, nogle Assessores och Secreterer i Collegierne med
en Skrifver, som skulle holde Protocollen och forfatte Dommene, hvilke
siden skulle indstefnis for den høieste Ret, och kunde alle Hans kongl.
May. høie Minister och andre Betiente, som ere i Rangen, undtagen
militaires Personer staa under denne Ret som deris rette Verneting.
x) Dette er senere tilføjet.
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Ellers stillis til nærmere Deliberation, om icke her saavel som
paa andre Steder alle Hoftiennere skulle ickon tiltalis for Hofretten
for hvis Forseelser, de til Hofve heller i deris Bestillinger begik,
och icke for Gieidssager heller andre Civilsager, heldst efterdi
Frider. 3 hafde befaled, at alle Drabanterne skulle for Husleie stefnis for Byetinget. Da var nok, at der vaar ickon en ordinarie
Gaardsret, som dømte paa de Tienere, som virkelig tiente i Kongens
Gaard, efter Gaardsretten, och de andre høiere Betiente hafde deris
Ret andenstets, ti skal det staa fast, at der skal vere ordinarie
Retter for alle kongl. Tienere, saa skulle de Retter hafve samme
Jurisdiction, som andre Retter hafver, som er med Vinders Forhør,
Pantebrefvers och Skiøders Læsning, Ordre til Fengsling och Ind
førseler i deris Gods.
Mens Skifter at forvalte efter de Afdøde och de Umyndige For
myndere at sette er betenkeligt, baade for dets Vanskelighed och
Betienternis Sinkelse i andre deris Forretninger, saa och, fordi de
ingen anden Verge heller Formynder kunde ordinere end de, som
dependerer af Hoffet, hvilke efter alle andre Steders Maaner (!) nyder
det Privilegium, at de ere for saadan høi Tynge befriede. Herforuden er ingen Nytte heller Skade for Hoftiennere, at Byens Ma
gistrat lod forvalte Skifterne heller Consistorium, om de vaare geistlige, ti det er ickon Skrifverens Profit och de andre Betienters største
Besvering och befrychtende Skade, som i Lengden skulle svare til
de Umyndiges Gods och Skifters Forretning.
Fornemmelig skulle de i Gaardsretten icke befatte sig med
nogens Gods, som hafde erlanget sær Privilegium at svare til Hof
retten, efterdi det ickon kand achtis for et Privilegium personal, at
saadan en icke skulle stefnis til Tinget, mens regnis som en kongl.
Tiennere.
Ofver alt dette, hvis tvende Hofretter skulle indrettis, vaar at
befrychte, at med Tiden skulle gifvis Andleding til store Bekost
ninger och Udgifter, som vel af en och anden for saadan en sær
Betiening vilde hos Hans kongl. May. søgis.
319.

Votering i S. K. 17. Febr. 1673.
P. ii Bl. 81.

Hr. Peter Reetz: At indstiftis en Ober- og Underhofret, dog
at der intet blef forhandlet uden, hvad criminel Sager angaaer, och
efter de gode Mends Betenkende.
21
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Hertil sluttede sig Peter Besen.
Hr. H. Bielche: Aleniste Underret at indstiftis och i vigtigere
Sager sær Personer af H. k. M. settis, och som ere af Considferation].
Hr. Jørgen B[jelke]: Nok at vere i en Underret, och de Sager,
som der ei kunde forhandlis, remitteris til Lands Lov och Ret.
Hr. Holger Vind: Blifver ved sit gifne Forslag, aleniste om
en Underret, hvorudi skal aleniste dømmis paa de Sager, som ere
criminel och enhver i sin Charge vedkommer, och icke civil eller
Gieidssager, mens dersom Privilegierne vaare confirmferede], vere en
Obor- och Underhofret.
Hertil sluttede sig C. Trolle.
Hr. Christen Skeel: Best at forblifve ved det gamle Brug och
aleniste holdis en ordinaire Gaardsret, dog indstiller det til Hans
kongl. Mts. egen allernaadigste Disposition och Ville.
Hr. Jens Juel: Betenkeligt at revoce.re de kongl. Betientes Pri
vilegier, och dersom de skulde blifve staaendis, en Ober- och Under
hofret installeris, ellers conformerer sig med de fleste, dog vel con
sidereris och underskedis, hvem for saadan Underret bør svare.
P. Klingenberg: Hvis det icke Privilegium vaar gifvet. vaar
best at forblifve ved en Gaardsret, dog best at tages vel i Agt,
hvad Personer dertil bør svare, at icke Noblessen derved præjudiceris.
D. Scavenius: At forblifve ved Gaardsretten, och Betienterne
der at svare under den Ret, saavit deris Bestillinger angaaer, mens
hvad Civilsager angaaer, svaris til Stadsretten af alle kongelige Betiente sans Exception.
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Betænkning af S. K. 17. Febr. 1673.

Orig. og Kone., den sidste med Peter Reetz* Haand, i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Koning oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling angaaende Maaden,
paa hvilken Hofretten best oc bekvemmeligst kunde indrettis, ind
stilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution efterskrefne voris allerunderdanigst Betenkende.
Vi befinde allerunderdanigst, at de Privilegier, som Eders kongl.
Mayts. Hr. Fader Konning Friderich dend tredie salig oc høiloflig
Ihukommelse for sig oc sine Arfvinger oc Efterkommere allernaadigst
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gifvet hafver sine sambtlige Betiente her i Staden af høi oc niedrig
Stand, melder i dend anden Artikel saaledis: »Skal ingen af voris
høie oc nedrige Betiente eller deris Folk oc Tiennere herefter denne
Stads eller dends Magistratus Jurisdiction være undergifven, ei heller
skyldig være enten for Byefogden, til Raadstuen eller Byetinget at
svare, være sig enten i civil eller criminel Sager, mens allene under
voris egen Jurisdiction forblifve oc herefter in Foro competenti at
søges«. Efter denne Maade se vi icke andet, end at jo en Oberhofret
saavel som en Underhofret vil constitueris, mens dersom herudi
noget skulle forandris, helst efterdi det Hofbetientene dog meget
besverligt vil falde med at exercere ald dend Jurisdiction, som under
saadant it absolut oc ulimiteret Foro vil falde med Indførseler i
Jordegods, Pantebrefvers oc Skiøders Læsning, fengslig Anhold, For
myndere at sette sambt Formynderskab at forestaa, hvilket sidste
Privilegium Exempler udviser, at Hofbetienterne helst hafver vegret
oc undslaget sig for at nyde, iblant andet idet at det Formynder
skab, som nogle af dennem for kort Tid siden vaare ordinerede til
at antage, blef siden henvist til Borgemestere oc Raads Disposition
i Christianshafn, efter at bemelte Hofbetiente hafde alvorligen pro
testeret imod dets Antagelse, med adskilligt andet, som icke andet
end Umag, Sinkelse, Bekostning oc tit Eventyr oc Skade Hof
betientene vil tilføie oc for ingen vere profiterligt uden for dend,
som i bemelte Hofretter Skrifveris Embede skulle betienne, indstille
vi allerunderdanigst til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Re
solution, om det icke vaar nok, at der blef ickon en ordinarie Gaardseller Hofret, hvori blef dømt paa alle de Tiennere, som virkeligen
tienne i Kongens Gaard (Eders kongl. Mayts. Ministres, Geheimeraad
oc andre deslige, som derforuden dog hafver deris Forum competens,
undtagen), efter Gaardsrettens Anledning udi de Sager, som angaar
de Forseelser, som bemelte Tiennere i Hoffet oc i deris Bestilling
kunde hendis at begaa, oc at i det øfrige alle andre Gieids- oc Civil
sager blefve dømt oc kient udi for enhvers Foro competenti under
dend sedvanlige oc af Eders kongl. May. udenfor Hofretten beskickede
Jurisdiction. Af Raadstuen forKiøbenhafns Slot dend 17. Februarii 1673.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
P. Griffenfeld.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
21*
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7. Marts Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til at afgive Betænkning om en Supplik af 3. Febr. 1673
fra Direktørerne for Børnehuset paa Christianshavn. Sagen be
handledes først 23. Nov. 1674.
10. —16. Marts. 10. »Febr.« (o: Marts) Møde, sammen
kaldt ved Kongebrev2) af 18. Febr., stilet til samtlige Tilforord
nede i S. K., hvorved Kongen befalede dette at udtale sig om
et Andragende3) fra Byen Lübecks Afsending Johan Siricke,
der bl. a. søgte om, at Lübeck, hvad Tolden angik, maatte
blive stillet lige med Kongens Undersaatter.
Ved Mødet var Peter Reetz, Henrik og Jørgen Bjelke, Otto
Powisch, Enevold Parsberg, Corfitz Trolle, Jens Juel, Resen og
Scavenius tilstede. Det lybske Andragende blev oplæst og over
vejet. Flertallet var enigt om, at de Kommissærer, som Kongen
havde befalet at forhandle med Lübecks Afsending, skulde høres,
førend S. K. fattede nogen Beslutning4).
14. Marts nyt Møde. Votering (Nr. 321) og Betænkning
(Nr. 322), den sidste med Datoen 16. Marts; begge var gun
stige for Lübeckernes Andragende. I Overensstemmelse dermed
udgik 26. Marts Kongebrev5) til Kammerkollegiet om indtil
videre at lade Lübeckerne nyde Lighed i Tolden med Kongens
Undersaatter; Kongen udtalte Haab om, at de derefter vilde
være føjeligere i den Tvist, han havde med dem.
321.

Votering i S. K. 14. Marts 1673.
P. n Bl. 82 f.

Canceller Hr. P. Reetz: At det importerer ei saa meget, at de
Lybske jo vel kunde forundes at nyde det, de har nøt, førend Told
rullen gik ud, dog at dem forreholtis, at de giorde igien, hvis de
burde, og anstillede sig saaledis imod H. k. M. som tilbørligt.
Hr. H Bielche: 1) At Hans k. M. har ingen Fordel, at Lybeck
blef ruineret, 2) at Lybeck i Krigstid er som et Magazin for Norge,
og derfor i Mening som Hr. Canceller, dog at dem saadan kongl.
Naade blef remonstreret, at de sligt, som tilbørlig er, igien erkiente.
i) Tr.: Kbhs. Dipl. VI, 607—08.
9) S. T. Nr. 77.
8) Kopi i S. K.’s Arkiv.
*) P. n Bl. 82.
5) Tr.: Rothe, Chr. Vtes Reskripter, 227.
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Statholder Ahlefeld'. At det er Danmark høit angelegen, at
Lybeck icke ruineris, eftersom vi har Tieneste i Krigstid af samme
Stad, saa band ei ser nogen Aarsag at handle verre med denne Bye
end med andre Nationes. Derforuden er det hart at betage dem
det, de forrige Konger har bevilget dem. At de derfor nyder de
Friheder, som Engeland och Holland nyder, dog at de sig derimod
forholt saaledis, at H. k. M. kunde hafve Tieneste af dem.
Korbitz-. At mand kunde bevilge dem deris Begiering, dog med
den Restriction, indtil H. k. M. anderledis tilsiger, og ellers ligesom
de forrige.
Hr. Otte Powisk: Ligesom Hr. Canceller og de forrige.
Hr. Holger Wind'. I Consideration til disse vanskelige Tider,
at H. k. M. lod dem nyde, det andre [nyde], dog indtil hånd ander
ledis tilsiger.
Trolle'. Ligesom Hr. Holger Wind, dog at efterse i Toldernis
Regenskaber, hvad Skade Kongen hafde haft hidindtil eller paa 6
Aars Tid paa den Benaading, at de hafde verret lige ved H. k. M.
Undersaater.
Hr. Envold Pasberg: Ser icke, at de Lybske bør verre lige
ved Kongens Undersaater i alle Maader, uden saavit Cantoret angaar.
Hr. Ch. Scheel: Ligesom Hr. Canceller og Statholder Ahlefeld.
Hr. Jens Juell: Ligesom Hr. Envold Pasberg, men dersom
Kongen ville giøre dem nogen Naade, da først at fornemme, hvorledis de vilde føie sig imod H. k. Mait., førend Kongen føier sig
imod dem.
Klingenbergh: Saafremt vi betog her de Lybske nogen Frihed,
vilde de med Retorsion besverge vore Undersaater igien, tilmed har
vi Gafn af Lybeck i Krigstider; i den Consideration er hånd i Cancellers og Statholders Mening.
P. Resen: Lybecks Petitum er skadelig baade for Kongen og
Undersaaterne, for Kongen, efterdi, dersom Lybeck nyder dette, vil
andre Nationer prætendere det samme, for Undersaaterne, efterdi
Commercierne her i Landet derved svekis. Men hvis dem skulle
noget forundes, at da først fornemmis, hvordan de vil skicke sig
imod H. k. M.
P. Scavenius: Al den Handel, som er imellem de Lybske og
Danske, er skadelig for Danmark, H. k. M. derfor ei at unde dem
videre end, hvis de har og nyder ved Bergen. Ti dersom de nyder
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det, de begierer, maa de Skibe i Danmark, som allerede er paa
Fode, ligesaa gierne selgis, og Commercien, som her er begynt,
gandske blifver nedlagt.

322.

Betænkning af S. K. 16. Marts 1673.

Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed E. k. Mts. allernaadigste Befaling angaaende dend herverende
lybske Afgesanters Ansøgning om Lighed i Tolden for samme Stad
at nyde med E. k. Mts. Undersaatter indstillis til E. k. Mts. aller
naadigste videre Resolution efterfølgende voris allerunderdanigste
Betenkende.
Det er bekient, at Lybeck oc Dantzig ere de tu eniste ofverblefne Steder i Østersøen, hvoraf Dominium Maris Balthici dependerer, oc venteligt, at, saasom deris Ruin vilde bringe samme Maris
Dominium i dend megtigste nest grentsendes Haand, alle andre In
teresserte, hvoriblant E. k. Mt. icke er dend ringeste, til utrolig
Skade oc Præjuditz, saa vilde deris Handels oc Trafiques total Af
sondring fra E. k. Mts. Riger oc Lande ocsaa afskære samme Riger
oc Lande ald dend Nytte, de i Krigstider saasom neutral gifve
kunde med Verbing, Munition, fornøden Tilførsel, Krigsflodis For
friskning oc andit merre. Hvad Nytte E. k. Mts. Riger oc Lande
i saa Maader af Staden Lybeck hafver haft, det vidner Erfarenheden
self, særdelis i seniste Krigstider; dersom derfore dend høie oc imod
andre Nationer at regne ulige Told af benæfnte Stad fremdelis skal
efter sidste udgangne Toldrulle gifvis, kand vi allerunderdanigst icke
andit slutte, end at det vil enten foraarsage samme Stad, som dog
derforuden ei er i dend Velstand, dend tilforn hafver vaarit, en
Undergang, eller oc ved det, dend blifver nød til at paalegge E. k.
Mts. derpaa handlende Undersaatter ligesaa høi Told, som dets Bor
gere oc Indvaanere her maa gifve, en total Afsondring i Handel oc
Commers imellem begge. Heraf vilde det efter ald Apparentz ocsaa
entstaa, at Staden Lybecks Cantor i Bergen, som er det fornemmeste,
der providerer Norlandene, oc som tillige er forpligted at holde it
continuerligt Magazin til E. k. Mts. Tieniste i Beredskab baade i
Krigs- og Fredstid, (hvilket Bergens Borgere, der det imod Cantorits
Afskaffelse blef dennem tilbødit at giørre, sig ei vilde paatage), ocsaa
blef til intet. Af forberørte Aarsager er voris allerunderdanigste
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Betenkende, at det for E. k. Mts. Riger tienligt skulde verre, at
Staden Lybeck blef i det ringeste interimsvis, oc indtil E. k. Mt.
anderledis tilsigendis vorder, bevilgit at nyde Lighed i Told udi
Trafiquen imellem deris By oc E. k. Mts. Riger, dog saafremt E. k.
Mt. finder allernaadigst Behag i dette voris allerunderdanigste Be
tenkende, at da hoes dend herværende lybske Afgesante først blef
forsøgt, at ald samme Stads Prætention udi dend mellem E. k. Mt.
oc dennem faldende Tvistighed om Trawe-Strømmen oc de Landbegytterte imod slig allernaadigst Bevilling blef frastaait oc opbæfvit.
[16. Martii 1673]T).

17. Marts Møde, sammenkaldt ved Kongebrev2) af 19. Febr.,
stilet til S. K., hvorved Kongen tilsendte dette et Andragende
fra de københavnske Vinhandlere om, at de sammen med Ejermændene maatte have Tilsyn med den Vin, som Fremmede
lagde op i København til Udførsel, »for at forekomme al Under
slef ved Udhøckeri, deris Næring til Afbrek og Skade«; tillige
ønskede Vinhandlerne at faa al denne Vin i Kommission. Ved
Mødet var Peter Reetz, Henrik Bjelke, Otto Powisch, Jens Juel,
Resen og Scavenius samt senere Hans Schack tilstede. Kongens
Befaling blev oplæst, men der foretoges ikke videre i Sagen3).
Jvfr. 6. April 1674.
24. Marts Møde, sammenkaldt ved Kongebrev4) af 29. Nov.
1672, stilet til S. K., hvorved Kongen fordrede dettes Betænk
ning om en Memorial (Nr. 323) fra J. Chr. Korbitz i Egenskab
af Stiftamtmand over Sjællands Stift og Biskop Hans Vandal, da
teret 2. Nov. 1672. Memorialen drejede sig om Tilsyn med Kir
kernes Ejendomme, Tiden for Afholdelse af Provstemode m. m.
Ved Mødet var Peter Reetz, Henrik Bjelke, Holger Vind,
Klingenberg, Resen og Scavenius samt senere Chr. Skeel og
Enevold Parsberg tilstede5). Betænkning (Nr. 324). I Henhold
dertil udstedtes 28. Marts Kongebreve6) saavel til Korbitz og
Vandal som til de øvrige Stiftamtmænd og Biskopper i Dan
mark. En Paaskrift7) paa det originale Kongebrev til S. K.
meddeler: »Dette er refereret til Corpus Juris«.
*) Paaskrift af Rasmus Rasmussen.
2) S. T. Nr. 83.
3) P. n Bl. 84.
*) S. T. 1672 Nr. 761.
6) P. n Bl. 84.
•) S. T. Nr. 145 og 149; J. T. Nr. 13.
7) Reskripter til S. K.
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Memorial fra J. Chr. Korbitz og Hans Vandal
2. Nov. 1672.

Orig. i Indlæg til S. T. 1672 Nr. 761.

Kopi i Reskripter til S. K.

Stormægtigste Arfvekonning, allernaadigste Herre.
Eftersom det allernaadigst hafver behaget Ed. kongl. May. ved
sær kongel. allernaadigste Forordning at beskicke os underskrefne
til at være Kirkernes Forsvar udi Siellands Stift og tillige med
Provsterne, hver i sit Herred, at hafve tilbørlig Indseende med Kir
kernes Indkomster og Vedligeholdelse etc., da hafve vi derom confereret med menige Provster her af Stiftet til næstforledne Provstemode udi Roeskilde og da befundet dennem at være i lige Mening
med os angaaende atskillige Punkter, som til saadan naadigst anbefaled Inspection ofver Kirkerne des bedre og frugtbarligere at
beobagte fornødene eragtes, hvorom Ed. kongl. Mayts. allernaadigste
Bevilling og Ordre hermed paa det allerunderdanigste ansøges og
begieres.
1. Eragtes saadan vitløftig Indseende med saa mange Kirker
ingenlunde af os saa fuldkommeligen at kunde i Agt tages, som det
sig bør, med mindre det allernaadigst maae tilstædis, at til same
Tieniste maa antages tvende dygtige Personer som Kirkeskrifvere
her i Stiftet, hvortil siunes best tvende fattige skickelige Studenter
at kunde bruges, som hafve nogen Forstand i Landsloven og vel
kunde regne og holde Bog, hvilke under Kirkernes Forsvars Direction kunde hafve Tilsiun med Kirkernes Indkomster og Rættigheder
at forsvare, at de i rette Tid erlanges, eller med Rætten at inddrifves, desligeste med deres Reparation og Bygning, med Materialiernes Indkiøb og Hantverksfolkenes Fortingning, med hvilke de
Contracterne tillige med Provsterne, Præsterne og Kirkevergerne
skulle oprætte og underskrifve; item tillige med dennem Kirkernes
aarlige Regnskaber at undertegne og deraf rigtige Extracter til Kir
kernes Forsvar aarligen at indlevere. Til hvilken Ende de og kunde
tages i Ed paa Provstemodet, at de Kirkernes Gafn og Beste med
yderste Flid i alle Maader ville søge og fordre. For saadan Tieniste
kunde dennem bevilges en liden aarlig Løn, nemlig 5 Mark danske
af hver Kirke, og de rige Kirker herudi at hielpe de fattige, hvilken
Udgift er lidet at regne imod det, som Kirkecommissarius og Stiftskrifveren tilforne bekom, nemlig i det ringeste 4J/2 Rixdlr., eller
iinod det, som Recessen gotgiør Lib. 1. C. 4 Art. 55, som er 6 Rixort.
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Og af same Løn skulle bemelte Kirkeskrifvere holde sig hver en Hest
dermed at forskaane Kirkerne eller deres Verger for al Omkostning
og Besverlighed med deres Reiser paa Landet; skulle og ei mue føre
Kirkerne nogen Bekostning til Regnskab, uden allene med Brefpenge
og det stemplede Papir, naar Proces ved Rætten drifves skal, saavit
de Interesserede eller Tiltalede ei tilkommer at betale. Men efterdi
de maae giøre Tieniste for saa ringe Løn, var det underdanigst at
ynske, at, naar de erlangede Kirkernes Forsvars gode Vidnesbyrd
om deres Flid og loflige Forhold, de da for andre motte af Ed. kongl.
May. allernaadigst befodres til Præstekald eller andre gode Tienister,
naar de dertil dygtige befindes.
2. Saasom Ed. kongl. May. allernaadigst udi bemelte kongl.
Forordning hafver befaled, at Kiøbet paa Kirkernes Korn herefter
skal settes af Kirkernes Forsvar paa det første Provstemode, som
aarlig holdes, da, efterdi det første Provstemode her i Siellands Stift
hidindtil efter Recessen Lib. 1 C. 1. Art. 27 pleier at holdes udi
den tredie Uge efter Pintsdag, Onsdagen efter Dominicam primam
post Trinitatis, og det skulle blifve noget sildig baade for Kirkerne
og andre, som efter same Taxt selge deres Korn, om de saa lenge
skulle bie efter Betalning derfore, indtil Kiøbet da blef sat, og Kirke
regnskaberne skulle da ogsaa alt for længe ud paa Aaret opholdes,
saa indstilles det allerunderdanigst til Ed. kongl. May. allernaadigste
Disposition, om det Ed. May. naadigst maae behage same første
Provstemodes Tid og Termin at forandre, saa at det herefter aarligen
motte holdes i Roeskilde paa den sidste Onsdag in Aprili, som er
den næste for Phil. Jac. Dag, hvilken Tid af de Vedkommende eragtes dertil mest bekvem og beleilig.
3. Eftersom det og allernaadigst hafver behaget Ed. kongl. May.
at anordne, at bemelte Kiøb paa Kirkernes Korn skal sættes efter
Landkiøbet, saa at det hverken blifver høiere eller lafvere end same
Landkiøb, da, som befindes, at her i Siellands Stift er Landkiøbet
atskilligt efter hver Steds Leilighed, saa at icke vel én Ligning der
med ofveralt kunde treffes, dersom ét Kiøb alleniste for det gandske
Land skulle settes; tilmed skulle og Kirkerne sampt andre, som
efter same Kiøb selge deres Korn, tilføies Skade, dersom de skulle
ei niude mere for det Korn, som udi Kiøbenhafn eller Helsingøer
selges, end for det, som paa andre Steder i Landet forhandles, hvor
Prisen er meget ringere; da forestilles Ed. kongl. May. dette allerunderd. Forslag, om det maae allernaad. behage Ed. May. at bevilge,
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at Kirkernes Kornkiøb her i Siellands Stift maae sættes adskilligt
efter enhver Egn og Del af Landet dessen Leilighed, og om Stiftet,
saavit dette angaar, motte deles udi fire Parter, og for hver Part
et sært Kiøb at sættes, saasom det første for Kiøbenhafns, Roes
kilde, Frederiksborgs, Abrahamstrups og Kronborgs Ampter, og at
Kirkerne der skulle svares efter Kiøbenhafns Kiøb; det andet for
Antvortskof, Vordingborg, Tryggevelde og Møens Ampter, det tredie
for Kalundborg, Draxholms og Sæbygaards Ampter, det fierde for
Holbeks, Soers og Ringsteds Ampter. Saa kunde Provstemodets Kiøb
des bedre lignes og føies efter h[v]er Steds Landkiøb, saa at det ei
blifver høiere eller lafvere, helst naar mand derom ved Amptmændenes
og Provsternes skriftlige Information efter Ed. kongl. Mts. allernaad.
Anordning blifver underrættede.
4. Saasom erfares, at en Del Kirketiender i forige Tider for
ringe Afgift ere bortfæstede eller leiede, og nu vel mere deraf Kir
kerne til Beste at kunde gifves, da begieres allerunderdanigst, at det
Kirkernes Forsvar maae naadigst tillades saadanne Tiender her i
Stiftet at lade opbyde til Tinge og til dem, som mest til Afgift og
Fæstning ville gifve, dennem at bortfæste, Kirkerne til mest Fordel,
som mueligt kand være, forige Benaadinger eller Fæstebrefve herudinden uansete, dog saaledis, at de, som Tienderne hidindtil hafve
haft, fremdelis blifve dennem nærmeste, om de deraf ville gifve saa
meget som nogen anden, eller hves de det icke ville, da dennem
deres udgifne Fæstning igien at betales, saavit befindes at være
kommen Kirken til Nytte.
5. Anlangende Kirkernes Skofve, som dennem af Arilds Tid
tilhørt hafve, da ansøges Ed. kongl. May. paa det allerunderdanigste,
at den for 2 Aar siden udgangne naadigste Skof-Ordinances 41. og
42. Artikler ei motte udtydes Kirkerne til Skade og Forfang, men
at de Skofve, som Kirkerne hidindtil hafver niudet Frihed at lade
hugge udi til fornøden Bygningstømmer og andet sampt at selge
deraf til deres egne Bønders eller andres Fornødenhed efter Recessen
Lib. 1 Cap. IV Art. 44, de motte fremdelis blifve Kirkerne beholdne
og ubetagne, og at Kirkeskrifveren med Provstens og Sognepræstens
Samtycke derudi motte udvise, hves til same nødvendige Brug behøfves, og Svin derpaa at indbrendis for billig Oldengield, Kirken
til Nytte, og Oberjegermesteren sampt hans Skofbetiente sig intet
videre dermed at befatte end at hafve Tilsiun, at saadanne Kirkeskofve ei til Upligt vorder forhugne eller ødelagde.
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Alt dette forskrefne indstilles til Ed. kongl. Mayts. allernaadigste
Behag og høie Disposition, og vi paa Kirkernes Vegne i Siellands
Stift ville herom i dybeste Underdanighed med forderligste forvente
Ed. Mts. allernaadigste Resolution bemelte Kirker til Conservation
og Nytte, hvorefter vi os da udi allerunderdanigste Lydighed hafve
at rætte og forholde, forblifvende stedse
Ed. kongl. Mayts. allerunderdanigste troe Tienere.
J. Chr. Korbitz mp.
J. Wandal.
Kiøbenhafn d. 2. November anno 1672.
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Betænkning af S. K. 24. Marts 1673.

Kone, med Rettelser af Peter Reetz i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed E. k. Mts. allernaadigste Befaling angaaende en os tilstilled
Memorial om Tiden af første aarlig Provstemode her i Sielland at
holde, saa oc Taxten paa Kierkernis Korn her sammesteds at sette,
indstilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution
efterskrefne vorris allerunderdanigste Betenkende.
Hvad det første aarlig Provstemodes Tid oc Termin angaar,
hvortil forreslagis dend neste Onsdag efter Dominicam Misericordias
Domini, da saasom samme Dag, idet dend er ansat for Philippi
Jacobi Dag, betager dend Ophold, som ellers i Kirkens Regenskaber
vilde ske, om første Landemodis Termin, til hvilken Taxten paa Kir
kens Korn settis, skulde verre dend samme som tilforn, nemmelig
efter Philippi Jacobi, da siunes os allerunderdanigst, at samme forreslagne første Provstemødis Tid oc Termin er dend bekvemmeste oc
beste her i Sielland. Eftersom oc det med de andre Stifter her i
Eders kongl. Mayts. Rige Danmark hafver en anden Beskaffenhed
med bemelte Termin, saa indstilles til Eders kongl. Mayts. aller
naadigste Behag, om icke Stigtambtmendene med Superintendenterne
i ethvert Stift motte anbefalis derris allerunderdanigste Betenkende
til videre Eders Mayts. allernaadigste Resolution at indgifve, paa
hvilken Tid oc Termin merbemelte første aarlig Prestemode (!) sig i
hvert Stift best kunde skicke. Angaaende Taxten paa Kirkernis Korn
at sette, til hvilket bekvemmeligen at giøre forreslaaes, at Siellands
Stift i fire Dele motte delis oc Taxten efter enhver Dels Egn oc
Beskaffenhed settis, da, som Eders kongl. Mayts. derom allerede ud-
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gangne Forordning udtryckeligen setter til samme Taxtis Fundament
dend Attest, som Ambtmendene oc Provsterne til Landemodene skulle
indgifve om Kornets Kiøb, saa siunis os allerunderdanigst, at det
oc best derved forblifve kunde, saa at Stifterne ei i nogen visse
Dele til denne Taxtis Indrettelse delis, mens at naar Kirkernis Korn
vorder i ethvert Ambt sat oc holt efter det høieste Kiøb, som Amtmendene oc Provsterne udi ethvert Ambt med derris Attest verificerer,
saa har det dermed sin billig Rigtighed, oc at da hverken Kirkerne
eller Kirkevergerne nogen Uskel sker. [D. 24. Martii 1673.]
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc troepligtigste Tiennere.

15. Maj Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved Kongen
fordrede dettes Erklæring om en Klage fra Staden Lübecks Afsendinge over, at det ofte kunde hændes, at Svendene hos de
ved Bergens Kontor bosatte tyske Købmænd nedsatte sig i Byen
uden at have gjort deres Principaler Regnskab og modtaget
Kvittering af dem, hvorfor Afsendingene ansøgte om, at Magi
straten i Bergen maatte faa Befaling om ikke at taale disse
Svende. — Sagen behandledes først 23. Nov. 1674.
2.— 11. Juni. 2. Juni Møde, sammenkaldt ved Kongebrev2)
af 9. Maj, stilet til S. K., hvorved dette fik tilsendt en Betænk
ning af 3. Maj (Nr. 325) fra Admiralitetet om et engelsk Skib,
som var bleven taget ved Helgoland af den hollandske Løjtnant
Lorentz Wadde og ført til Glückstadt, og som den engelske
Gesandt nu fordrede tilbage.
Ved Mødet var Peter Reetz, Henrik Bjelke, Henrik Rantzau,
Holger Vind, Otto Powisch, Enevold Parsberg, Corfitz Trolle,
Resen og Scavenius tilstede. Den engelske Gesandts Memorial
blev oplæst. Peter Reetz »formente, at efterdi Fridstractaterne
tilholder, at saadanne Sager burde decideris i Admiralitets Collegio, var det billigt, at det blev henvist til Admiralitetet, og
dersom de vilde icke lade dem nøie med deris Domb, kunde de
steufne til Høiesteret«. Hertil sluttede de andre sig (Henrik
Bjelke voterede ikke)3). Betænkning (Nr. 326) med Datoen
O S. T. Nr. 229.

2) S. T. Nr. 216.

3) P. n Bl. 84.

1673.

333

11. Juni. I Overensstemmelse hermed befalede Kongen Admi
ralitetet at fortsætte med Sagens Behandling1). Jvfr. 30. Jan.—
9. Febr. 1674.
325.

Betænkning af Admiralitetet 3. Maj 1673.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 216.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Efter Eders kongl. Mayts. allernaad. Villie og Befaling hafver
vi examenerit dend Sag angaaende det af en hollandsk Lieutenant
ved Naufn Lorrentz Wadde under Helgeland nest afvigte Aar dend
2 Decembr. Styl. nov. tagne og til Gliickstad opførte engelske Skib,
St. Thomas kaldet, och hafver vi af dend engelske herverende Resi
dent Sr. Pouls ved sin Fuldmegtige for os producerte Documenter
erfaret, at hånd formener samme Skib paa Eders kongl. Mayts.
Strømme under Helgeland at vere tagen och derved vil behielpe sig
for at hafve samme Skib frie; da, saasom vi eragter, at det er en
Estats Sag, ti ere vi och allerunderd. begierende, at samme Sag
udi Eders kongl. Mayts. Estats Collegio maatte forretages och paakiendes, och ervarter vi herpaa allerunderdanigst Eders kongl. Mayts.
allernaad. Resolution, stedse forblifvende
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och tropligtigste Tienere.
H. Bielcke.
Am. Caua. Curt Adeler.
Erich Juel.
Jens Rodstehn.
P. Pederson Lerke.
Hans Nanszen.
J. v. Hogenhouck.
Datum Admiralitetet d. 3. Maij anno 1673.
326.

Betænkning af S. K. 11. Juni 1673.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme udi allerstørste oc hørsommeligste Under
danighed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling angaaende Ad
miralitetets til Eders kongl. May. indgifne Memorial om it engelsk
Skib, St. Thomas kaldet, som af en hollandsk Lieutenant, Lorentz
Wadde ved Nafn, er dend 2. Decembr. Styl. nov. under Helgeland
taget oc til Gliickstad opført, indstilles til Eders kongl. Mayts. aller
naadigste videre Resolution dette voris allerunderdanigste Betenkende.
0 Admiral itetsprot. 1665—75, 112, 114, 119, 123, 126.
General, 94—99.
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Eftersom det er forafskedet udi de imellem Eders kongl. May.
oc Kongen i Store Britannien oprettede Tractater, at de Tvistig
heder, som entstaa kunde i saadanne Tilfelde, som dend til Eders
kongl. May. af Admiralitetet allerunderdanigst indgifne Memorial om
formelder, skulle ved endelig Sententz decideris, de stridige Parter
i denne Sag ere derforuden icke aleniste for Admiralitetet indstefnet,
mens Residenten Sr. Paul deri hafver fundet dend Behag, at hånd
Admiralitetet for deris Redebaanhed derudinden hafver ladet tacke
med Begiering, at Sagen maatte til Domb befordris, eragte vi aller
underdanigst ingen bedre eller tienligere Middel til denne Sags
Endskab at være, end at dend ved en endelig Dom oc Sententz af
Eders kongl. Mayts. Admiralitet blef termineret. Af Raadstuen for
Kiøbenhafns Slot dend 11. Junii 1673.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
P. Reetz.
J. Chr. Korbitz mp.
Henrich Rantzow mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
3. Juni Møde, sammenkaldt ved Kongebrev1) af 15. Maj,
stilet til S. K., hvorved Kongen meddeler dette, at han har
hørt af sine Møntkommissærer, der havde deltaget i Møntkon
gressen i Hamburg, at Sverige har »devalueret« sin Rigsmønt
for at holde Lighed med de tilgrænsende tyske Fyrsters Mønt;
han forespørger derfor S. K., om det anser det for gavnligt, at
Danmark bærer sig ad paa samme Maade.
Ved Mødet om Formiddagen var Hans Schack, Peter Reetz,
Henrik Bjelke, Henrik Rantzau, Otto Powisch, Holger Vind,
Corfitz Trolle, Klingenberg, Bierman, Resen og Scavenius til
stede; senere kom Enevold Parsberg og Chr. Skeel. Votering
(Nr. 327). — Om Eftermiddagen nyt Møde, hvor Peter Reetz,
Henrik Bjelke, J. Chr. Korbitz, Henrik Rantzau, Otto Powisch,
Klingenberg og Resen samt senere Enevold Parsberg, Chr. Skeel
og Corfitz Trolle var tilstede. Man vedtog følgende: 1) Holsten
og Slesvig, som ellers var to adskilte Fyrstendømmer, kunde,
hvad Mønten angik, »noksom tagis udi lige Consideration til
sammens«. 2) Man udtalte den Formening, at det ikke i nogen
Maade kunde skade Kongens Respekt, at man i Hamburg havde
») S. T. Nr. 230.
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nedsat og devalueret Danmarks Riges Mønt, først fordi det i
sig selv var gavnligt, at der skete en Reduktion af Mønten, for
det andet, fordi man samtidig havde nedsat baade Frankrigs og
andre Landes Mønter. 3) Man erklærede det ligeledes for gavn
ligt, at der skete en Reduktion paa Mønten i Danmark og
Norge, men paa Grund af Skatten og den forestaaende Termin
var det bedst at lade Sagen bero foreløbig. Dog var det bedst,
at Kongen lod paabyde, hvor meget der skulde gives i Opgæld
af en Rigsdaler til den forestaaende Termin1)- Betænkning
(Nr. 328). I Overensstemmelse dermed udgik 28. Juni et
»Miintz- und Devaluations Edict«2), gældende alene for Hertug
dømmerne, 15. Juli Forordning3) om, at Reduktionen ikke gjaldt
for Danmark og Norge.

327.

Votering i S. K. 3. Juni 1673.
P. n Bl. 84 f.

Feldtherren: Formente, at det var best, at det forblef vid, hvad
som blef sluttet om Mynten i Hamborg, dog at Tiden, paa hvilket
saadant her i Riget burde ske, blef tagen i goed Consideration, og
at mand formedelst Undersaaternis Skyld endnu satte samme Tid
noget op, sampt at det var got, at Hans Mai. loed sette et vis
Quantum, hvor meget der burde gifvis af en Rixd. til Opgield.
Hr. Canceller: Det, som bør at observeris om Mynten, er først,
at mand har goed Myndt, det andet, at mand conformerer sig efter
sine Naboer, ti dersom vi have ringere Myndt end de, ruinerer vi
os self dermed. Og skulde mand først tage i Agt Godhed af Myndt
og siden dens Lighed. Hvad Hans Maits. Respect andgaar, da, som
det er en nyttelig Ting, som er giort i Hamborg, er den ei heller
Hans Maits. Respect præjudicerlig, mente og, at det var best, at
Hans Mai. sette en Qvantum, hvad Debitor skylde gifve Creditori
paa en Rixdlr. til Opgielt.
Hertil sluttede sig Henrik Rantzau og Otto Powisch.
R. Admiral: Formenede, at mand med det snareste skulde re
solvere sig til at giøre noget dervid, og at det var best, at der
!) P. ii Bl. 84—85. 2) Tr.: Sammlung schl. holst, gemeinsch. Verordn.,
737—42.
s) Tr.: Forordninger 1670—83,196—97. — Om Sagen jvfr. Chri
stiansen, Dansk Statshusholdning 1661—75, 253.
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blef sat it vist Qvantum, hvor meget der burde gifvis af en Rixd.
til Opgielt.
Hertil sluttede sig Ghr. Skeel (tilf.: »dog at det var got, at
Tiden blef noget opsat«) og Bierman.
Hr. Holger Vind: Mente, at den smaa Myndt bør afsettis, mens
Maaden og Tiden, formener band, burde tagis i stoer Consideration;
hans Betengning var og, at Hans Maits. Respect var, at det icke
blef fult, hvad som de hafde sluttet i Hamborg, mens at der blef
udvælt en vis Tid og Stæd, hvor det til Hans Mai. Respect og
Landets Beste kunde handlis.
Hertil sluttede sig C. Trolle (tilf.: »at det burde snart at ske,
paa det vi skulde icke faa flere smaa Myndt herind i Landet«) og
E. Parsberg.
Klingenberg: At den smaa Myndt blef afsat jo snarere jo bædre,
og at Publication skede med det allerførste.
Præsidenten: Formenede ligesom Skatmester, og at Smaapengene
burde strax at afsettis, mens Kroner og 2Rd. icke føren i Augusto;
ellers om Opgielten paa Rixd. mente hånd ligesom Rigens Admiral.
Gen. Procureur: Sluttede, at det var icke raadelig, at Afsettelse paa Mynten burde ske i Dannemark, eftersom her er fast ingen
anden Penge i Landet end Sletdaler og smaa Penge, og formente,
at det var best, det blev opsat hermed nogle Maaneders Tid, om saa
var, at Mynten skylde afsettis.

328.

Betænkning af S. K. 3. Juni 1673.

Orig. med Rasmus Rasmussens Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge och Herre.
Til at efterkomme i allerstørste och hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Villie och Befaling med voris
allerunderdanigste Betenkende at gifve, om det Eders kongl. May.
kunde vere gafnligt, saa oc des kongelige Respect upræjudicerligt,
at Eders kongl. May. observerede dend samme Maade med sit Riges
Myndt at devaluere i Holsten oc Slesvig, som de Svenske for at
holde Lighed i Mynten med de angrentzende Førster i Tydskland
hafver giort, saa oc, om Devaluationen paa de Steder ochsaa kunde
med Gafn och Nytte extenderis til Eders kongl. Mayts. Riger och der
sammesteds, nemlig i Danmark och Norge, iverksettes, indstilles til
Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution dette efterfølgende.
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Hvad Holstein och Siedsvig angaar, da, uanset Eders kongl.
Mayts. Deputerte, som dend i Hamborg den 2. Maii sist forleden
opsatte Myndtereces med andre der da verende Forsters och Herrers
Fuldmegtige hafver underskrefvet, deris Fines Mandati hafver ofverskredet, at de Hertugdommet Siedsvig lige saavel som Holsten hafver
undergifvet dend Censur och Beslut, som i benefnte Myndtreces er
befatted, icke desmindre, efterdi det er først en afgiort Sag, det
dernest er ustridigt, at, omendskjøndt Holstein oc Siedsvig ere toe
adskillige Førstendommer, och det sistes Herredømme dependerer,
saavit Eders kongl. Mayt. deri eier, absolute af Eders kongl. Mayts.
egen Disposition, saa at det rommeske Rige deri aldelis inted hafver
at sige, icke desmindre, efterdi disse begge Førstendommer saaledis
i Commercier med hinanden combinerede ere, at de i Myndtvæsenet
uden Eders kongl. Mayts. Nachdel och Skade icke kunde vere ulige,
det oc endeligen er at anmerke, at de samtlige Deputerte, som Mynte
recessen opsat hafve efter dend dennom gifne Fuldmagt, hafver afsat
ligesaa vel Keiserens, Kongen i Spaniens och Frankrigis Myndt som
Eders kongl. Mayts., och det til det algemene Beste, saa kunde vi
icke andet eragte, end at, hvis i dend Convent i Hamborg om
Myndtevesenet er slutted, med Eders kongl. Mayts. Gafn och uden
des kongelige Respectis Præjuditz kand følges och observeris. Hvad
angaar at extendere forbemelte Mynterecessis Brug til Eders kongl.
Mayts. Riger Danmark och Norge, da, som vi eragter dend Maxime
i ald Myndtevæsen at med sig føre dend almindeligste Nytte och
dend største Æqvitet, nemlig at Myndten er god, saa at des Verd
icke settes ofver Metallits Godhed, som dend slaaes af, naar Myndtebekostningen fratages, och sligt er dend fornemmeste och eniste
Scopus, som merbenefnte Myndtereces sigter til, da siufnes os aller
underdanigst, at Myndten i Eders kongl. Mayts. Riger ochsaa der
efter med største Gafn kunde indrettes. Mens eftersom dend Nytte,
som det gemene Væsen kunde Successu Temporis hafve af saadan
. Myndteanordning, ei er at ligne med dend Skade, som Eders kongl.
Mayts. Riger och des Undersaatter ville tilføies, om dend strax blef
publicerit, først formedelst forestaaende Contributions Terminer, hvoraf
dend første er forfalden om fire Uger mod, hvor da Undersaatternis
Udgift ville komme en fierde Del høiere end ellers, eftersom de be
taile fast alle i smaa Myndt, och dend er i Mynterecessen afsat til
Forlust 25 Procentum, dernest formedelst tilstundende Omslag, som
her i Kiøbenhafn indfalder nu førstkommende 11. Junii, til hvilken
22
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Tid der skulle tabes halftrettende Procentum paa grof Myndt, som
ville treffe de fleste, eftersom vel er bekient, at Debitorers Tal cre
det største, derris Middeler gemenlig de ringeste, och at Rixdaler
in Specie, som de deris Obligationer hafver udgifvet paa, ei er at
bekomme, saa er voris allerunderdanigste Mening, at, saafrembt
Eders kongl. May. lader sig behage merbemelte Myntanordning i sine
Riger at introducere, dermed endnu paa nogen Tid blef opholt, och
at it vist Quantum indtil fire Procentum imedlertid blef sat, hvad
Debitor, som sig til Rixdaler in Specie hafver forskrefvit, skulle til
Opgieldt gifve, och at Creditorerne sig dermed lod nøie, dog at ingen
Creditor, som ei sielf godvillig vilde annamme Capitalen, dertil skulle
nødes. Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 3. Junii anno 1673.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och tropligtigste Tiennere.
Hansz Graff von Schack. P. Reetz. H. Bielcke. J. Chr. Korbitz mp.
Henrich Rantzow mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp. Envold Parszberg mp. Ch. Skiell Jørgensen.
Cornelius Lerche.
Paul von Klingenberg. C. Bierman. P. Resen.

30. Juni— 1 .Juli. 30. Juni Møde, sammenkaldt ved Konge
brev 9 af 4. Juni, stilet til samtlige Tilforordnede i S. K., hvor
ved Kongen befalede dette at udtale sig om nogle Ansøgninger
angaaende Udskibningsret m. m. Erik Høg til Mejlgaard og
Morten Skinkel til Østergaard ansøgte (11. Febr. 1673) om Tilla
delse til at udskibe Kom ved Fjellerup i Steden for ved Grenaa.
Henrik Rantzau til Møgelkjær, Knud Bille til Ørumgaard, Sten
Bille til Tirsbæk og Elisabeth Sehested til Barritskov. Enke
efter Tønne Reetz, ansøgte (26. Febr. 1673) om Tilladelse til
vedblivende at maatte ind- og udskibe ved deres egne Strande.
Ide Skeel til Asdal, Enke efter Frederik Rantzau, Corfitz Trolle
[til Asdal], Markvard Rodsteen til Nørre Elkjær, Jens Rodsteen
til Lerbæk, Karen Dyre til Knivholt, Ejler Evert Banner til
Ellinggaard, Otto Bille til Bangsho, Mogens Skeel til Odden og
Laurids Madsen til Linderumgaard ansøgte (15. Maj 1673) om
Tilladelse til at ind- og udskibe ved Fladstrand i Steden for
ved Sæby, hvor der ingen Havn var, men kun en aaben Red,
og hvis Indbyggere desuden ikke var i Stand til at købe noget.
*) S. T. Nr. 257.
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Endelig ansøgte Børge og Herluf Trolle til Trolholm om Til
ladelse til at benytte Bisserup Havn1).
Votering (Nr. 329) og Betænkning (Nr. 330) med Dato
1. Juli, der begge stillede sig ret velvilligt. Dog blev Bevil
lingen næppe givet.
329.

Votering i S. K. 30. Juni 1673.
P. n Bl. 85 f.

Canceller: Meget gafnlig for Hans k. M. og mere for fattig
Folk, at de gaf deri s Vare an ved neste Kiøbsted og Toldsted. Toldrullen har icke i den Post giort Kongen nogen Gafn, mens fattig
Folk og Handelen en stor Skade.
Hertil sluttede sig J. Bjelke og E. Parsberg (tilf.: »efterdi de
dog i Kiøbstederne ei kand blifve af med deris Korn«).
Hr. H. Bielcke: Er i Cancellers Mening i alle Maader, dog at
Skatmester herom blef hørt.
Hr. C. Scheel: Var got, H. k. M. vilde bevilge dette, eftersom
det har verret tilforn, at motte fremdelis forblifve, og Toldrullen ei
at præjudicere dette.
Gr. Frijs: Den største Henseende med Toldrullen er, at Kiøb
stederne skulle komme op, men som de icke er i den Stand, at de
kand kiøbe Varer og med Penge soulagere Landet, var got, at det
blef, som det har verret tilforn.
Hertil sluttede sig C. Lerche og Klingenberg (tilf.: »dog at
forstaa om Udskibning og icke Indførsel«).
Besen \ Var got, det blef ved det gamle.
330.

Betænkning af S. K. 1. Juli 1673.

Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed E. k. Mts. allernaadigste Befaling angaaende nogle Supplicationer,
hvorudi adskillige E. k. Mts. Undersaatter giør allerunderdanigst An
søgning, at dennem bevilgis maatte herefter som tilforn fri Ud- oc
Indskibning af de Vare, som paa Landit hoes dennem falder, saa
J) Ansøgningerne (Kone, undtagen den sidste) i S. K.’s Arkiv; de til
svarende Orig. som Indlæg til S. T. Nr. 257.
22*
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oc paa de, som de igien til Underhold hafve fornøden, imod rigtig
Angifvelse oc tilbørlig Tolds Erleggelse, indstillis til E. k. Mts.
allernaadigste videre Resolution efterskrefne voris allerunderd. Betenkende.
Eftersom det eniste Middel, hvorved E. k. Mts. Undersaatter
giørris capabel!) til at contribuere det, som de ere E. k. Mt. saavel
i Told som Skatter skyldig oc pligtig, er, at de kand hafve Leilighed
til at afhende deris Korn oc andre Vare, som i Landit falder, oc
det af indkomne Supplicationer oc mangis2) Klage erfaris, at det
Forbud, som ved sidste Toldforordning er sked, at ingen Vare, ihvem
de oc tilhøre, maa nogen andensteds enten ind- eller udskibis end i
Kiøbstæderne, giør derudi stor Forhindring3), en Del, fordi Indløbit
for samme Kiøbstæder er saa besværligt, at dend fornøden Ind- oc
Udskibning der icke kand ske, en Del, fordi4) det Undersaatterne
til største Skade oc mange til Ruin vil geraade, om de deris Vare
formedelst forbenæfnte Forbud skal mange Mile føre, hvilke de til
forn nær hoes sig kunde selge oc forhandle. Derforuden kand vi
allerunder, icke andit eracte, end at dette Forbud jo ocsaa vil blifve
Aarsag til, at Fremmede, naar de ei maa seile paa de Haufne oc
Stæder, som de ere vaant til oc beleiligst kand løbe ind udi, afvennis fra deris forrige Handel paa E. k. Mts. Lande, oc at deraf
vil følge Formindskelse i E. k. Mts. Tolde, saa oc i Undersaatternis
Middel, anseende de fleste Kiøbsteder formedelst Uformuesomhed ei
self ere god for at kiøbe de Vare, som i Landit falder, oc Under
saatterne til deris egen Subsistentz oc E. k. Mts. Skatters samt
Contributioners Udredning endeligen maa selge. Hvorfore voris
allerunderdanigste Betenkende er gaufnlist at verre, at E. k. Mts.
Undersaatter tillat blef fri Skibning ligesom tilforne at nyde paa
alle de Stæder, hvor de det for dend sidste undgangene Toldordinantz
haft hafve, naar Vårene tilforn hoes E. k. Mts. Toldere tilbørligen
er angifvit oc fortoldit. Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 1. Julii
1673.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste troepligtigste Tiennere.
4. Juli Kongebrev5), stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til at afgive Betænkning om et Forslag5) til en Forord2) Opr. tilføjedes her: nest deris egen Subsistentz. a) Opr.: fast algemene.
3) Opr. følger her: idet Vårene maa blifve her i Landit.
4) Opr. følger her: de ere saa vit afliggende. 5) S. T. Nr. 354 med Indlæg.
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ning, der skulde forhindre det Misbrug, »at den gemene Almue
i Norge uden Undersked eller Eftertanke, hvorved de sig med
Hustrue oc Børn skal kunde ernære, sig udi Echteskab indlader,
hvorofver Landet omsider med Løsgiengere, Betlere oc andre
unøttige Folk, saasom med arme efterlatte Hustruer oc Børn,
naar Mendene til voris Tieniste behøfvis, vorder opfylt«; derfor
skal Præsterne før Vielsen undersøge nøje, om Vedkommende
kan ernære Familie og har gjort Krigstjeneste. Ligeledes skal
§ 6 i Forordningen1) af 18. Sept. 1671 (om Landfolks Udskriv
ning) — at ingen maa bygsle en Gaard, før han har udtjent
sin Soldatertid —, nøje overholdes.
2. Sept. Kongebrev2), stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til at afgive Betænkning om en Memorial (Nr. 331) af
24. Juli fra Skatkammeret ang. Betaling af Konsumptionen. En
indlagt Seddel meddeler: Eftersom Procureur General hafver
beretted, at om indlagde paa Skatkammeret allerede anden An
ordning giort er, er det ei videre udi Stats Collegio foretagen.«

331.

Memorial fra Skatkammeret 24. Juli 1673.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 472. Kopi i Reskripter til S. K.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Herre.
Eftersom Eders kongl. May. Høiesteret hafver den 17. Juni sidst
forleden dømbt i en Sag imellem Jens Clausen, som Mariboe Kloster
i Forpachtning hafver, och Consumptions-Forvalteren sammesteds, at
Jens Clausen ickon skulle betale for sig och sine Folk, som de paa
Landet boende pleier at gifve, nemlig 3 Slettedaler af hver Person,
och icke efter voris Mening och sluttede Forpachtningsbref betale
Consumptionen af alt, hvis hånd indfører, lige ved andre Byens Ind
byggere, hvorudofver icke alleniste Consumptions-Forpachteren samme
steds saa och den i Kolding vil frasige sig dette Aars Forpacht
ning, mens endochsaa gifvit Anleding til Hans greflige Excellence
Feldtherren och andre at giøre sig samme Bom nyttig, och præten
derer ei at vil gifve herefter af alle Vare, som de consumerer och
indfører, mens ickon 3 Slettedaler for hver Person. Da, som det
vil gifve en temmelig Irring i dette Aars Reglement och Afgang i
x) Tr.: Forordn. 1670—83, 86—93.
2) S. T. Nr. 472. Jvfr. Christiansen,
Bidrag til dansk Statshusholdnings Historie I, 366.
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Militiens Q van to, hafve vi vaaret foraarsaget dette Eders kongl. May.
allerunderdanigst at gifve tilkiende, om alle de Anordninger, som
Skatkam merit i deslige Tilfelde efter Forordningens Mening, saavit
vi forstaar den, hafver giort baade i Mariboe, Kolding, Ottensee,
Fridrichsborg, Sorøe och andre flere Steder, skal staa ved Magt
heller och efter benefnte Dom gaa tilbage, hvorved Militien i deris
tillagde Qvanto meget skulle miste. Vi indstille alting i allerstørste
Underdanighed til Eders kongl. May. egen allernaadigste Resolution.
Skatkammerit 24. Juli 1673.
Eders kongl. May. allerunderdanigste och tropligtigste Tiennere.
H. Wind mp.
Sten Hondorff.
Hinrick Muller.
P. Scavenius.
Friedrich Giese.

Samme Dag Kongebrev1)? stilet til S. K., hvorved dette
fik Ordre til at afgive Betænkning om en Memorial af 4. Juni
fra Cornelius Lerche, Stiftamtmand over Laaland-Falster, og
Biskop Niels Bang i Odense, hvori de klagede over Stiftets
Kirkers Brøstfældighed og forskellige Urigtigheder i Kirkeregn
skaberne samt stillede Forslag om at afhjælpe disse Forhold.
Sagen behandledes først 23. Nov. 1674.
Samme Dag Kongebrev2), stilet til samtlige Tilforordnede
i S. K., hvorved dette fik Ordre til at afgive Betænkning om
en Memorial (Nr. 332) af 29. Maj fra Henrik Rantzau, Stift
amtmand i Aarhus, om en bedre Ordning af gejstlige Skifter. —
Rasmus Rasmussens Paaskrift meddeler »dette er allerede af
Stats. Coll. och ved dend Domb, som falt for Høiesteret om
gejstlige Skifter, expederit och til Ende bragt«.

332.

Memorial fra Henrik Rantzau 29. Maj 1673.
Kopi i Reskripter til S. K.

Allernaadigste Arfveherre oc Koning.
Eftersom befindes stoer Urichtighed med de Geisliges Skifter i
Kiøbstederne och paa Landet, naar nogen af dennem ved Døeden afgaar, som foraarsager icke allenne Trette och Vitløftighed, men endoch, at Børnenis Goeds blifver lang Tid henstaaende vergeløes, er
derfore allerunderdannigst begierrendis, Eders kongl. May. allernaadigst
0 S. T. Nr. 473.

2) S. T. Nr. 474.
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ville befalle, at Borgemester och Raad i Kiøbstederne och Herridsfoegderne paa Landet, naar de derom af de Geislige, som forvalter
Skifted, blifver ansøgt om Verger, at da de Verslige ere paa Skifted
tilstede hafvendis med sig dennem, som verge skulle, saaledis at
tilse, hvad dennem tilfalder, for hvilke de verge skulle, och dend
verdslige Øfrighed at annamme Lodseddelen af Goedset, som er ud
lagt, och det Vergerne i Kender lefvere, och dersom da noget derudi
af dem blifver forsømbt, da Provsten icke dertil at svare, men Ver
gerne, som ded annammer, at staa de Umyndige for deris Goets,
ligesom forholdis med andre Børen i Kiøbstederne.
Och eftersom Bispen och jeg allerunderdannigst hafver supplicerit, at Eders kongl. May. allernaadigst ville bevilge, vi en vis och
troe Mand motte beskicke och antage, som kunde giøre os tilbørlig
Underretning om Kierkernis Tilstand, Indkombst, Beholdinger, Gieid
eller hvis Fauter med deris Administration kand vere begangen, med
videre, da ere vi och allerunderdannigst Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befalling derpaa begierrendes, paa ded vi Eders kongl.
Mayts. naadigste Befalling om Kierkernis Tilstand (saavel angaaende
Biugningen som Indkombsten, Gielden och Beholdingen, och hvad
til dessen Brøstfeldigheds Bekaastning behøfvis) allerunderdannigste
Relation kunde giøre. Kiøbenhafn d. 29. Maji anno 1673.
Eders kongl. Mayts. allerunderd. Tienner
Henrich Rantzou mp.

17. Sept. Kongebrev1), stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til at afgive Betænkning om en Supplik fra de jydske
Købstæders Magistrater, hvori de beklagede sig over deres ringe
Indkomster og stillede Forslag om Forbedring af disse.
23. Okt. Møde, sammenkaldt ved Kongebrev2) af 21. Okt.,
stilet til S. K., hvorved dette fik Ordre til at afgive Betænkning
om, hvorledes paa føjeligste Maade de nødvendige Midler kunde
udfindes til Underholdning for Hæren, »eftersom Tilstanden udi
disse besverlige Tider, nu alting rundt omkring os er udi Vaaben, udfordrer, at vi oc en Armée maa hafve paa Benene oc
underholde«.
Ved Mødet var Hans Schack, Peter Reetz, Henrik Bjelke,
J. Chr. Korbitz, Otto Powisch, Holger Vind, Klingenberg, Resen
0 S. T. Nr. 499.

a) S. T. Nr. 558.
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og Scavenius tilstede 9- Votering (Nr. 333). Betænkning (Nr. 334),
der foreslog Opkræveisen af et nyt Kvartal af Hartkomsskatten.
Regeringen fulgte dette Forslag og forhøjede endda Skatten2).

333.

Votering i S. K. 23. Okt. 1673.
P. n Bl. 86 f.

Feltherren: Arméen kand ikke hafve mindre til Underholding,
end dend allerede hafver, hvorfor Bonden faar endnu at gifve en
Kvartal.
Hr. Canceller: Band ser ikke anden Middel til at underholde
dend Armée, som er paa Benene, hvilket vaar at ynske at kunde
ske, end Bonden faar endnu at udgifve en Kvartal, eftersom Arméen
høiligen til Landsens Defension behøfvis i disse besverlige Tider.
Hertil sluttede sig H. Bjelke og Scavenius.
Hr. J. C. Korbitz: Det vaar at ynske, at mand kunde finde et
andet Middel, mens som hånd det ikke kand, følger hånd Hr. Cancellers Mening.
Hr. 0. Povisch: Arméen skal enten hafve Kvarter eller Penge,
mens som Kvarter kand vel ikke ske i Maj estetens egne Lande, da
følger hånd Hr. Cancellers Mening. Umuligt for Bonden saa lengere
at udholde.
Hr. H. Wind: Folkene skal underholdis og det efter Hr. Can
cellers Mening, mens imidlertid at foresla Maj esteten, at der kunde
findis andre Middeler, paa det Bonden kunde dog noget forskaanis
og ikke gandske undergaa.
P. v. Klingenbergh: Bonden er hart med Contributioner pres
serit; det vil derfor være besverligt at paalegge Bonden endnu en
Kvartal. Saa lenge at Arméen staar endnu, som dend staar, da
kand dend benøies med det, som dertil er tilforn beskikket. Skede
der nogen Forandring derpaa, da kunde der nogen Middel findes.
Kand det ikke andet være, saa følger hånd de andres Mening.
Præs. Resen: Til Arméens Underholdning at dendne (!) Kvartal
kunde continuere til Januar og ei videre, mens imidlertid at finde
et andet Middel, eftersom det er Bonden umuligt paa saadan Manér
lengere at contribuere.
') P. ii Bl. 86.
2) Jvfr. Christiansen, Bidrag til dansk Statshushold
nings Historie I. 318.
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Betænkning af S. K. 23. Okt. 1673.

Orig. og Kone, (med Peter Reetz’ Haand)1) i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konning oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling angaaende Maaden,
paa hvilken de nødvendige Midler kand findis baade til de Trouppers
Underhold, som Eders kongl. May. allerede hafver til Holstein forskicked, saavel som oc til deris, som Eders kongl. May. endnu her
i Provintzerne hafver tilbage oc disse besværlige Tider udkræfver
at skal underholdis, indstillis til Eders kongl. Mayts. allernaadigste
videre Resolution efterskrefne voris allerunderdanigste Betenkende.
Eftersom Eders kongl. May. icke udi disse besværlige Tider
kand til sine Rigers oc Landis høinødig Forsvar undverre en behørig
Militie, oc dend samme [icke] uden stedsvarende Underhold, ald dend
Stund Nøden dets Continuation udkræfver, kand bestaa, saa synis os
icke, at nogen giørligere Middel dertil kand findis, end at Contributionen paa hver Tønde Hartkorn endnu i nestkommende Kvartal saaledis forblifver, som dend udi denne Kvartal hafver vaarit, oc at
samme Contribution, som inden sex Ugger efter Skattebrefvenis
Publication ei kand indkomme, nu strax vorder paabudit, paa det
Eders kongl. Mayts. Troupper, som til Holsten ere forskickede oc icke
der kunde ved Credit lefve, ei skulde mangle Middel til Underhold
nu til den 1. December, paa hvilken Tid den nestkommende Kvartal
begynder at angaa. Och saasom enhvers Erfarenhed, som Jordegods
eier, befinder saadan Besværlighed i dend allerede paabudne Contributions Erlangelse, at, om dend i efterkommende Kvartaler uformindsked skulde vedblifve, dend da icke skal staa til at faa, saa
indstillis til Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste Resolution, om
oc hvad anden Middel i Fremtiden betenkis skulle til forbenæfnte
Milities Underhold, end de hidintil formedelst Consumption oc Paaleg
paa Hartkorn hafver vaarit brugelige. Raadstufven for Kiøbenhafns
Slot den 23. Octobr. 1673.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och troplichtigste Tiennere.
Hansz Graff von Schack.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Paul von Klingenberg.
P. Resen.
P. Scavenius.
J) Paaskrift: Af Hr. Cantzeler i Cantzeliet indskicket d. 24. October 1673,
men om det renskrefne er samme Dag eller tilforn dateret, vides icke.
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27. Okt.—10. Nov. 27. Okt. Møde, sammenkaldt ved to
Kongebreve1) af 3. Sept., stilede til S. K. I det første af disse
fik S. K. Ordre til at afgive Betænkning om en Række Forslag,
der indeholdes i en Indberetning (Nr. 335) af 9. Aug. fra Ulr.
Fr. Gyldenløve. Denne foreslog: 1) for at forhindre Mangel paa
Mastetræer, at de, der fandtes i Skovene, skulde fredlyses;
2) at Vaabentinget, der plejede at holdes en Gang om Aaret,
skulde ophæves, og at der i Stedet skulde udskrives en Mand
af hvert Læg, som skulde skaffe sig Vaaben selv og i Stedet
være fri for Arbejde; 3) at Officererne skulde udtages blandt
de ældste Soldater; 4) at forskellige Indtægter skulde anvendes
til Reparation af Kirkerne; 5) at den ubillige Bygsel, som Pro
prietærerne tog af deres Bønder, skulde forbydes. Ved det
andet Kongebrev fik S. K. Ordre til at overveje et Forslag om,
at Kongen i disse vanskelige Tider vilde forbyde Jorddrotterne
at tage Landgilde i Penge af deres Bønder og befale dem at
nøjes med Landgilde in Natura. Det sidste behandledes dog
først 16. Nov. 1674.
Ved Mødet var Hans Schack, Peter Reetz, Henrik Bjelke,
J. Chr. Kbrbitz, Otto Powisch, Holger Vind, Enevold Parsberg.
Chr. Skeel, Mogens Friis, Klingenberg, Resen og Scavenius til
stede. Kongebrevet blev oplæst. — 3. Nov. nyt Møde, hvor de
samme undtagen E. Parsberg, Chr. Skeel og Scavenius var til
stede. — 10. Nov. nyt Møde, hvor H. Schack, P. Reetz, H. Bjelke,
J. C. Kbrbitz, O. Powisch, H. Vind, Klingenberg og Scavenius
var tilstede. Man forhandlede videre om Gyldenløves Forslag,
især om Mastehugningen2). Votering (Nr. 336). — Om Efter
middagen samme Dag talte man om Straffen for ulovlig Mastehugning. Man vedtog, at de, der lod hugge forbudne Master,
skulde i Forhold til disses Størrelse i nogle Aar straffes paa
Bremerholm. »Hellis, hvis Master Hans Maj. lod hugge, og
naar de fremkom, da at de blef betalt efter Billighed«. Jvfr.
24.-26. Marts 1674.
Senere drøftede man det andet Forslag om Forandring af
Vaabenting. Votering (Nr. 337). — De ikke tilstedeværende Medl) S. T. Nr. 475—76; et andet af Gyldenløves Forslag oversendtes
samme Dag til Kammeret.
2) P.11 Bl. 87.
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lemmer blev opfordrede til ligeledes at komme med deres Ud
talelser om denne Post1). — Sagen synes dog senere at være
helt indstillet.
335.

Indberetning fra Ulr. Fr. Gyldenløve 9. Aug. 1673.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 475—77.

Allernaadigste Herre oeg Konning.
Saasom jeg kom igen dend 3. Augusti fra Fredrikstad, fandt
jeg for mig det Aggershusiske Regiment sambt Obriste Bilovs Compagnie til Hest oeg Capitain Arnolds Draguner, hvilke jeg efter
Mynstringen exercerede, delendis dennem udi tvende Partier, oeg for
merede en liden Bataille med fire Feldstycker paa hver Side. Om
Natten loed jeg dennem campere for at exercere dennem anden
Dagen igen. Om Middagen var jeg paa Provincial-Procureurens
Brøllup, hvilket jeg, før Maaltidet halft var giort, kviterede oeg
droeg op paa Slottet met Intention at ride til Troupperne, oeg siuntis
mig, at der var noget, som dref mig met al Macht fast at gaa paa
Slottet. Saasom jeg kom derop, stoed jeg i Vinduet oeg saae til
Gammelbyen, hvor jeg hafde giort en Project til it Hospital til fat
tige oeg kvædste Soldater, blef jeg vaer en sort Røeg udaf Commcndantens Hus, hvorpaa jeg raabte til Vachten, at de skulle se, hvad
det var, oeg at advare Folkene icke at giøre saa stor en Ild; i det
samme sloeg Luen igennem Taget. Jeg sprang hastig ned och loed
fyre nogle Stycker, Trommen røre oeg klembte med Klockerne.
Obristelieutenant Obits, som ellers commenderer i sin Oberstis Svag
hed, var hos Regimentet, som stoed halfanden Kanonskud herfra.
Slotscapitainen var i Byen, doeg kom Officererne snart op oeg Dragunerne oeg Soldatesqvet løbendis, mens der var ingen Redning paa
de 4 Huse, som vare alle af Træ oeg i Kvadrat, af hvilke det ene
var Commendantens Vaanhus, det andet Bager- oeg Brøggerhus, i de
to var Proviant, Kurlands Rug oeg Materialier; der staaer endnu it
Hus imellem Slottet, separeret 15 Alen fra de, som brendte, half
af Sten, hvor jeg satte 400 Mand til at conservere det formedelst
idelig Gyding af Vand. Mens Luen af de brendende Huse var saa
stoer oeg grum, at dend brendte Folkene deris Kleder oeg Haar fra
Lifvet. Mens saasom Mengde af Officererne saavel som Knechte
giorde, at de greb det an met Moed paanye oeg sprang op paa
0 P. n Bl. 88.
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Taget, oeg Lycken var, at Vinden, som stod i Begyndelsen paa
Slottet, sig vende oeg gaf Folket, som strefvede met det nermeste
Hus, nogen Luft, oeg Ilden, som alt adskillige Gange hafde antend
det nermeste Hus, ved continuerlig Vandgyden afverget, saa hafde
Slottet oeg Krudtaarnet staaen stoer Fare, hvorfore der atter stoed
200 Mand paa dend øfverste Festning til at tage imoed. Dersom
Regimentet til al Lycke icke hafde veret saa nær, hafde der ingen
Redning været enten for Slottet eller for Byen, oeg maa jeg hekiende
aldrig at hafve set Folk at gaa saa i Ilden som disse Soldater, serdelis
en Partie af Dragunerne, som gik ind i Ilden oeg toeg de brendendis
oeg gloendis Bielker oeg Tømmerstocke under Armene oeg slebte
dennem ud, saa mand skulle sige, at de løb til at hente Bytte udaf
Flammen. Der var oeg ald Ild fløien ud i Byen paa toe Steder,
mens Gud gaf, at saasom det var om Dagen, blef det demped. Heden
var saa gruelig stoer, oeg Folkene saa tørstige, at toe af dennem
drak sig ihiel, oeg mange forbrendte baade Fødder oeg Hender, hvilket
icke var at forundre, fordi de løb til Ilden som Enderne til Vandet,
oeg særlig fordi jeg stod derhos oeg gaf Penge til de, som vaagede
sig mest, da ville dend ene beté sin Resolution mere end dend anden.
Mand kand icke faa at vide, hvoraf dend Ild er kommen. Udi Commendantens Hus var ickon hans Kone oeg en gammel Pige, oeg siger
icke at hafve haft nogen Ild, mens en half Time, førend det brendte,
var tvende Mend udi Provianthuset, hvor nestved Commendanten hafde
liggendis it Par Læs Høe, oeg at de samme Karle, som hendte nogen
Rug, skulle hafve drucken Tobak oeg antend nogen Halm, som laae
udenpaa Galleriet; Eders kongl. May. doeg, Gud ske Lof, uden hvad
dend gamle kurlandske Rug oeg Husene i sig self kand vere, ved
jeg icke at hafve mist mange Materialier.
Jeg hafver ellers allerunderdanigst bekommen Eders kongl. Mayts.
naadigste Ordre af dend 1. Augusti, hvorudi mig befallis at tilgifve,
at de udi Fredrikstads Bye maa bygge af Træ indenudi deris Gaardsrum, saa skal saadant allerunderdanigst efterkommis. Imidlertid er
det min Skyldighed Eders kongl. May. de deraf kommende Inconvenientier at foredrage. 1) Naar dennem frigifvis Træhuse bag deris
Gaardeplats at opbygge, skal de lade det saa henstaae oeg under
Forvending af Mangel af Middel oeg ellers aldrig bygge noget videre
af Sten. 2) Naar de saa hafver bygt, oeg de det igen skulde bortrifve, kand mand aldrig bringe dennem dertil, oeg presserer mand
dennem dertil, saa ere der hundrede Lamentationer, saa siunis mig
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underdanigst best at vere engang for alle dennem saadant at for
binde, paa det de icke skal giøre dobbel Bekostning, oeg er det vist
nok, at grundmurede Huse kommer icke
eller udi høieste x/3 Part
mere at koste end de af Træ, mens Consvetudo siunis at vere altera
Natura. 3) Naar en permitteris at bygge af Træ, skal alle de
andre følge hannem oeg icke it eniste Hus blifve opmuret. 4) Der
som nogle faa bygde af Sten, oeg disse andre Træhuse herefter blefve
bestaaendis, da hafver de første Aarsage sig at beklage, fordi de af
Træ giør de andre usikre. 5) Saasom Mesteparten af de beste
Borgerhuse dieris Kieldere ere af Sten oeg staar igen, saa hafde
jeg dennem bevilget paa Eders ko. Ma. naadigste Behaug, at de
maatte giøre Tag oeg Vaaninger ofver samme deris Kieldere met
Deler oeg Planker, mens icke opsette Huse af stort Tømmer oeg
Bolverk, fordi det var dobbelt Bekostning, oeg aldrig var man god
for at bringe dennem til (uden med Gevalt) at bryde det neder, som
de engang hafver bygt. 6) Considererer mand, at dersom noget
fiendtlig paakom, Garnisonen kunde hafve Tag oeg Skiul, saa svaris
allerunderdanigst, at der er endnu saa meget Tag oeg kand giøris
mere met Lechter oeg Brædder ofver Kielderne, at it Regiment derudi kand logere. 7) Lader mand til, at de Betlere, som vil kaldis
Borgere, maa bygge deris Hytter op igen som tilforn, hafver ingen
anden Capital end it Geslep af Kone oeg nøgne Børn, saa hafver
mand en stor Allarm, naar de skal fløtte igen, oeg kommer der
nogen Beleiring paa, saa duer de hverken til at verge sig, mens
consumerer med deris Anhang de Vivres, som kunde vere udi Byen,
hvorfore jeg alle dennem, som icke hafde 200 Dalers Formue, hafver
ladet udvise Platse at bygge under Isegran. Fantis der nu nogle
dychtige Folk iblant, naar noget paakom, kunde mand drage dennem
ind udi Byen oeg lade det udychtige Geslep blifve derude. 8) Kom
mer der Ildløs i Træhusene, saa er der ingen Redning, hvilket sig
noksom hafver teed ved Halden, Skeen, Fredrikstad (hvor der stoed
ofver 2000 Mand, Borgere oeg Soldater), oeg nu dette sidste Exempel
her ved Aggershus. Eders kongl. Mayts. naadigste Ordre demper
alle mine Raisons, hvilken jeg allerunderdanigst skal efterlefve, med
mindre mig ved første Post anderledis befallis.
Saasom Eders kongl. May. hafver sig naadigst ladet behage, at
jeg maatte projectere, hvorledis it Hospital til gamle oeg udi Eders
kongl. May. Tieneste lemleste Soldater kunde anrettis, saa vil jeg
med første min allerunderd. Memorial derom indsende.
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Hvorledis en skotsk Kaper met 70 Mand oeg 12 Stycker under
Fleckerøe hafver antastet et Eders ko. Ma. Undersaatters Skibe, det
sidste sig salveret oeg Kaperen fangen oeg arresteret, kand af hosfølgende Oberste Krags Relation fornemmis, oeg eftersom Vinden nu
staaer god, formoder jeg, at Eders ko. Ma. Fregatte Haffruen skal
alt met de udskrefne Folk oeg bemelte Kaper vere ankommen, saa
oeg Dend flyendis Hiort med hans indehafvende Folk.
Eders kongl. Mayts. Kaaber, som er endnu udi Trundhiem, tør
jeg icke hazardere at lade indskibe, førend der gaar sicker Leilighed,
eller oeg Eders ko. May. expresse Ordre, eller om jeg noget Skibe
rom paa Eders ko. Ma. Bekostning indtil Bergen maa armere, saa
at det kand vere sicker for en Kaper.
Jeg er nu i Verk at lade krone en Partie gode Master, som
staaer endnu paa Roden, paa det de icke alle skal borthuggis, som
er sked tilforn. Hellers maa Eders ko. Ma. met Tiden hente Master
udi andre Lande. Derfore var det hel got, at der blef opsat en
Ordre, at de Master oeg Skoufve paa Eders ko. Ma. Vegne blefve
kronede eller fredlyste, intet derudi huggis skulle under Straf for
de, som hug, at miste deris Haand, oeg Bønderne i neste Gieid,
dersom de det icke aabenbarede, at bøde hver 9 eller 10 Rixdr.
Saasom til Dato, allernaadigste Herre oeg Konge, det hafver
veret sædvanligt her udi Riget, at Fogden holder aarlig en Gang
almindelig Vaabenting i dend Henseende, naar noget paakom, de da
kunde maintenere en eller anden af Passerne, saa befinder jeg, at
samme Anstalt er ickun at giøre en Confluxion af mange Nafne oeg
intet i Gierningen; dend ene er lemster, dend anden gammel, dend
ene hafver en Stok af en Bysse, dend anden it Stycke af en Halfmaane eller Morgenstierne; tilmed er at considerere, at naar Mand
for Mand skal opbydis, er det en stoer Bekostning oeg Tidspilde for
Almuen baade udi Jordens Dyrkelse saavel som Næring oeg Brug.
Om Eders kongl. May. naadigst maatte behage, at jeg paa Eders
ko. Ma. videre allernaadigste Ratification lod anordne, at af hver
Soldaterlæg eller tvende fulde Gaarder skulle enrolleris eller noteris
i de Fogderier, hvor Mengde af Folk findis, 2 oeg i de andre 1
dychtig Karl oeg helst de, som tilforn alt hafver tient, at de samme
kunde være beværet oeg parat, naar noget paakom, hvortil mand
nogenlunde kunde slaae sin Lid, oeg dend gandske Almue hafde icke
Behof at gaa fra deris Hus oeg Hiem. Jeg regner, at det kunde
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beløbe til 11 å 12000 Mand, hvilke mand kunde forsikre, at de i
Fredstid til intet Arbeide eller noget skulle brugis, allene at for
skaffe sig got Gevær, enten Musqveter, Snaphaner eller halfve Piquer,
at møde to Gange om Aaret compagnievis paa Mønstring i Steden
for Vaabenting, oeg Fogden at vere deris Capitain, Lieutenanten at
udvelgis af en af de eldste oeg beste Soldater, som hafde tient
iblant dennem, oeg gifve hannem fri for Skat, som kand beløbe sig
til 6 å 7 Rixdr. 3 Corporaler och 3 Serganter, hver en half Gaards
Skat, som kunde ungefer vere 3 Daller, oeg udi alt Eders kongl.
Ma. icke mere end 1000 Rixdr. i det hele Rige at afgaa. Naar
disse Folk saaledis vare i nogen god Stand, kunde mand desto bedre
i Feide-Tider med de Udskrefne agere oeg disse met nogle erfarne
Officerer besette oeg gifve dennem Passerne at bevare.
Forespørgis end ydermere allerunderdanigst, at eftersom Ros
tienesten udi Danmark allernaadigst er paabudet, om Eders kongl.
May. naadigst for fornøden erachter, at Rostienesten tillige her udi
Riget skal opbiudis, hvorom jeg underdanigst Eders kongl. Mayts.
allernaadigste Villie ervarter. Aggerhus dend 9. Augusti 1673.
Stetse forblifvendes Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste
troe oc pligtskyldigste Tiener
V. F. Guldenlew.
Postscriptum.
Saasom jeg nu met denne Post hafver bekommet Eders kongl.
Ma. allernaadigste Befalling, at Kierkerne her udi Aggershus Stift
herefter skal vere fri oeg forskaanede for dend Daler af hver Hofvitkierke oeg Annex en half Daler, som Stichtskrifveren her udi Stiftet
hafver forhen ført til Regenskab udi 6 Aars Tid oeg jeg til Trefoldigheds Kierke transporteret, da begierrer jeg underdanigst Eders
kongl. Ma. naadigste Villie at vide, om paa lige Maade udi de 3
andre Stifter her udi Riget skal forholdis, oeg Kierkerne derfor vere
fri oeg forskaanede, oeg ellers, saasom jeg mig om Kierkernis Be
skaffenhed her udi Landet hafver erkyndiget, befindis en stoer Del
deraf at vere hel brøstfeldige, oeg deris egne Middeler oeg Indkomst
ei til deris Reparation at tilstrecke. Om det derfore allernaadigst
maatte behage Eders ko. Ma., at af saadanne forarmede Kierker,
som staar paa Fald, oeg Almuen daglig om Reparation supplicerer,
deris Indkomst, Bispernis Cathedraticum, Bispeenkernis Benaadings-
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penge, Studiiskatten, Provfsternis oeg Stiftsskrifvernis Løn met Regenskabspengene ei at maatte udgifvis, førend samme Kierker dermed
oeg ved dend øfrige Indkomme blefve reparerede, oeg Kierkerne
kunde aflegge dend Gieid, som de til andre ere skyldige.
Bønderne i Almindelighed væmodig oeg allerunderdanigst supplicerer om dend Forhøielse Skat, som de for Annis 63. 64. 65. 66
oeg 67 skal udgifve, at maatte vere befriet for, hvilket uden deris
total Ruin icke af dennem kand udsøgis eller bekommis, efterdi
mange kommer til at betaile 10, 15, 20 oeg mere Rixdr. Fogderne
hafver heller icke kundet forstaae de mørke Skattebrefve, meget
mindre Bonden; hafde de dét dend Tid efterhaanden betalt, hafde de
nogenledis kundet set at hielpe sig, mens nu paa engang er det
umuligt, oeg skal det efterhaanden indkrefvis, saa kommer Skatterne,
som nu ere under it reducerede, igen i Confusion, oeg Bunden confunderis oeg ved icke, hvad hånd skal gifve eller icke.
2) Var det hel got, at Eders ko. Ma. Skatkammer fik Ordre
at sette Korntienderne paa en vis Penge, baade i gode oeg onde
Aaringer, paa det Bonden viste, hvad hånd skulle gifve til at vere
al Tribulatz, som dennem i slig Fald tilføiis, foruden, nemlig at kiøre
Kornet for Fogden eller Forpachteren til Kiøbstedet, som er ofte
20 å 30 Mile derfra. Somme Tid siger de dennem først til, naar
Vinterforet er opslagen, saa maa de gifve dobbelt Penge etc.
3) Omb der kunde findis it Middel at forhindre de store oeg
ubillige Bøxler, Føring, Ferskmad, Kiendelser oeg Arbeidspenge, som
Proprietarierne eller Landdrotterne tage, fordi, naar de bøxle, gifver
de eller udlofver saa mange Penge, at de ei ere god for derefter at
skatte oeg holde Gaarden vedlige. Mand kunde sige: hvorfore tage
de Gaard, dersom de ere saa ubillige oeg tage saa meget? Hvortil
underdanigst svaris, at Bønderne i dette Rige estimerer oeg elsker
saa meget deris Fæderneland, at de formener ingen bedre at vere i
Verden, serdelis de til Fields, hvilket dersom ei dennem saa sterkt
udi Naturen var indplanted, ville der vist blifve faa i Landet. Naar
nu en er forarmet eller jaget fra Gaarden, saa kommer strax en
anden oeg presenterer sig igen, fordi deris summum Bonum formene
de af bestaae udi at bruge Jord. Naar Bunden nu er ruineret, saa
formaaer hånd intet at skatte til Eders kongl. May. helst i Krigstide, oeg Soldaterne kand ingen Udredning faa af dennem, saa blifver
dend ene desperat oeg dend anden uvillig.
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4) At det uvisse herefter, dersom det auctioneris, icke maatte
forpachtis til Fogderne, fordi de dermed udsuer Almuen, efterdi de
ere baade Anklagere oeg Dommere. Aggershus dend 9. Aug. 1673.
Eders kongl. Mts. allerunderdanigste troepligtigste Tiener
V. F. Guldenlew.

336.

Votering i S. K. 10. Nov. 1673.
P. h Bl. 87 f.

Feltherren] : Blifver ved dend Forretning, som allerede om
Master er giort, paa det Landet kand hafve og beholde sin Næring,
dog saavit det icke strider imod de Tractater med Engeland og
Frankerig.
Hr. Cantzeler: Blifver og ved dend Commission, som tilforn
er giort om Masters Huggelse, hvorudi alting vel er observerit,
dog at Commissionen blef giort til en Forordning, at dend kunde
publiceris.
Hertil sluttede sig O. Powisch.
Rigens Admiral: Er icke raadeligt at giøre nogen Forandring i
denne Tid, dog at et Sted blef udset, Hans Maiestet kunde blifve
tilkiøbt, hvor Master kunde sparis.
Rigens Harskalk-. Blifver ved den Forretning, som anno 70
er sket.
Hr. H. Wind: Var vel best, Hans Mai. lod sig tilforhandle
nogle Skofve, hvor Master kunde tagis, mens hvor er Middeler dertil?
Er best, ingen Forandring sker, og at enhver giør sig sit nøttig og
selger til Kongens Nøtte og Handelens Fortsettelse.
Hr. E. Parsberg:
Grev Friis : Kand det findis, at Folk har faat Skofve til Udleg,
hvorudi er stor Skovhug og Mastehug, kunde det vel considereris,
og da vel Master reserveris for Hans Mai., saa og, at det forbiudis
at huggis paa geistlig og Laugmends Gods.
Hertil sluttede sig Scavenius.
Hr. Klingenberg : Blifver i Mening, at mand følger Toldrullen og
allerede giorte Forordning, dog at et Par Steder blef forbeholden for
H. Mai., hvor Master kunde huggis.
P. Resen: Som Hr. Cantzeler, dog vilde Hans Maiestet tilfor
handle sig nogle Skofve, var det best.
23
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Votering i S. K. 10. Nov. 1673.
P.n Bl. 88.

Hr. Feltherre: Statholderens Forslag er meget got1), og at der
strax burde at giøres Anstalt derom, at denne Enrollering skede.
Hr. Cantzeler: Conformerer sig efter de flestes Mening.
Rigens Admiral: Denne Enrollering skulde maaske føre det
hele Land i Frygt og jage en Hob udaf Landet, eftersom dend skulde
holdes for en nye Ddskrifning oc hellis farligt at røre ved i
Fredstid.
Rigens Harskalk: Statholderens Intention og Forslag er meget
god, saafrembt det saaledis kunde iverksettis, om Bonden icke skulle
tage det for et Gravamen, som er ment for en Lettelse.
Hr. Otto Povisk: Dette er vanskeligt at røre ved, dog i alting
som Rigens Marskalk.
Hr. Gref Friis: Statholderens Forslag er meget lovlig, allene
at det Temperament kunde findis ved denne Enrolering, at Bonden
icke skulde antage det for et Gravamen, som er ment for en Let
telse, hvilket Hans høie Excell. ellers best kand observere, saasom
mest practicable til H. Maits. Tieniste.
Præs. Resen: Statholderens Forslag meget lovlig, kand det
ickun vel settis i Verk, hvilket icke tviflis paa, Hans høie Excellence
noksom ved at giøre paa dend Maade, at Landet [ikke] skal holde
det for et Gravamen, som er ment til et Levamen.
P. Scavenius: Vaabenting kand noksom afskaffis, og denne
Enrollering settis i Brug.
De, som icke var tilstede af Stats Collegium, blefve af de nærverende requirerede i lige Maade at gifvø deris Mening om denne Post.

12. Nov.— 1. Dec.
12. Nov. Møde, sammenkaldt ved
Kongebrev2) af 31. Okt., stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til at gennemgaa et Forslag (Nr. 338) fra Kammerkol
legiet om en ny Konsumptionsforordning for Aar 1674. Ved
Mødet blev Kongebrevet oplæst.
17. Nov. nyt Møde, hvor Hans Schack, Peter Reetz, Henrik
Bjelke, J. C. Korbitz, Otto Powisch, Klingenberg og Resen
x) Opr. stod herefter: i Krigstid, mens siunis vel delicat at røre ved i
Fredstid.
2) S. T. Nr. 580.
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samt senere Mogens Friis, Scavenius og Enevold Parsberg var
tilstede. Kammerets Forslag blev gennemgaaet. Om Efter
middagen samme Dag nyt Møde, hvor de samme med Undtagelse
af Mogens Friis var tilstede. Gennemgangen fortsattes1), og
Kammerets Forslag blev stærkt ændret. Betænkning (Nr. 339)
med Dato 1. Dec. Denne Betænkning udgik med nogle Æn
dringer som Forordning*) 6. Dec.
338,

Kammerkollegiets Projekt til Konsumptionsfor ordning,
[Okt, 1673,] .

Orig. med Rettelser af Peter Reetz, hvorved det bliver Kone, til Nr. 339,
i S. K.’s Arkiv.

C. V giøre alle vitterligt, at eftersom [etc. som Forordn, 1670
—83, 206 L. 9 til 207 L. 14 med faa Forandringer].
a)De Ambtmænd oc Ambtsbetiente, som boer i Kiøbstederne,
saa oc de, som residerer enten paa voris Siotter, Gaarder eller Lyst
huse eller oc paa andere Sæde- eller Auflsgaarder, som enten ligger
i eller ved Kiøbstederne, oc tilforen ei hafver haft anden Kiørsel til
samme Gaarder end igiennem Byernis Porte oc Bomme, de skulle
for ald Underslef at forekomme uden ald Exception betale deris
Consumption i Portene for hvis, som til saadanne Gaarder indføris
eller der consummeris, lige ved andere samme Stæders Indbøggere.
I lige Maade skal af alle Sæde- oc Aflsgaarder paa Landet,
som en eller anden, af hvad Stand de oc vere maa, eie eller tilhøre,
enten de hafver Bønder ved samme Aflsgaarder eller ei, oc icke
svarer med nogen Landgild eller Afgift til andere, af hver Person,
som i saadan Familie eller Husholding findes, saavel som af Hestene,
betales lige saa meget oc paa samme Vilkor, som om Ambtmendene
paa Landet sagt er. Dog ere de adelige Personner, som boer paa
Bøndergaarder, hvoraf Matriculskat gifvis, fri for Consumptionen.
Hvis oc nogen Proprietarius icke self paa saadanne Sæde- eller Aufls
gaarder residerer, mens holder vise Personner, som enten Aflingen
drifver eller oc Kveg hafver forpachtet, eller andre Folk, som saadan
Sted enten kunde hafve leiet eller forpachtet, da de, som paa saadan
Frigaarde boer, uden nogen Exception efter ofvenbemelte Taxt Consumptionspengene af hver Person, i deris Familie eller Husholding
P.n Bl. 88—89.

2) Tr.: Forordn. 1670—83, 206—28.
23*
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findes, saavel som Hestene at betalle oc derfor ei nogen Afkortning
i deris Contracter prætendere a).
Alle militaire Personer [etc. som Forordn. 207 L. 2 f. n. til
210 L. 10].
b)Saadanne Mandtaller skal, som forremelt, gelde hver for et
halft Aar, det første at angaa 1. Januarii oc det andet den 1. Julii,
dog Consumptionen derefter til forskrefne 4 Kvartaler at opbergis,
mens Folkeskatten ickun til forbemelte tvende Terminer b).
4. I lige Maade skal enhver Proprietarius [etc. som Forordn.
210 L. 11 til 211 L. 18].
c) Findes nogen Ambtmænd eller Ambtskrifvere herudi nachlesig,
ville vi saadant hos dennem lade søgec).
8. Skulle imod Forhaabning [etc. som Forordn. 211 L. 19
til L. 7 f. n.].
IV.
d) Om Kroerne oc Vertshusene paa Landet.
Kroerne belangende, da skulle alle de ordinarie af os privilege
rede paa Landeveiene beliggende Kroer oc Vertshuse tilladis imod en
billig Summa for Consumptionen herefter uden al Forhindring saa
meged 01, Brendevin oc anden Drik, som hver for sig udi Vertshusene
kand consummere, at brygge, blende oc brende, dog ei noged uden
Huset til nogen, ihvo det oc vere kand, deraf at selge enten i lidet
eller stort Fustagie. Forser sig nogen derimod, da at hafve forbrut
alle sine Privilegier oc derforuden bøde til Angifveren et halft hun
drede Rixdaller, som hannem uden Ophold strax skal betales under
Arrest paa hans Person, eftersom vi saadan Handel alleneste vore
Kiøbsteder vil hafve forunt. Maaden, hvorledes Consumptionen af
alle de priviligerede Kroer oc Vertshuse skal erlegges, saa skulle
alle saadanne Verter her i Siæland dennem paa voris Skatkammer
paa dend bestemte Tid angifve oc der med voris Forordnede i Kammer-Collegio om it vist Qvantum for deris Consumption at betale
accordere, mens de udi Fyn, Jydland, Laaland oc Falster hos enhver
Steds Ambtmand, som med enhver skal accordere, slutte oc voris
Interesse efter enhver Steds Beskafenhed forsvarligen søge oc derom
a—») Hele dette Stykke er overstreget af Peter Reetz, der har skrevet
paa: »Indføris i dette Sted det som i forrige Forordning, i lige Maade
oc, at skulde sig nogen herimod forse med nogen Underslef at hegaa, da
at straffis.« — I Stedet for det overstregede har han tilføjet den Text,
der gik over i den trykte Forordning.
b-b) Senere overstreget.
c—c) Senere overstreget.
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paa voris Skatkammer strax indlefvere Richtighed. Understaar sig
nogen Vert noget enten at brygge eller handle, førend hånd hafver
accorderit oc om noget vist sluttet, daa skal hånd hafye forbrut
100 Rixdaller til Straf, som imellum Angifveren oc Ambtsbetienterne
skal deles.
Alle andre Kroemend, som enten paa voris eget Goeds af voris
Ambtmænd eller af andre voris kiere oc troe Undersaatter paa deris
Goeds andordnes, skulle vere tiltengt deris 01, Brendevin oc drickende
Vaare i Kiøbstederne at kiøbe. Fordrister sig nogen til saadant
sielf at brøgge, blende eller brende lade, da at hafve forbrut BrøggerRedskabet oc strafis paa 10 Rixdr. Straf, som til Angifveren skal
betales, dog hermed ei ment, om nogen ældgammel Kroe oc Vertshus
paa de ordinarie Landeveie skulle findes oc nogen af voris kiere oc
troe Undersaatter tilhøre, at de joe niuder samme Frihed som de
tilforne bemelte af os privilegierede Kroer oc Vertshuse.
Oc paa det at enhver des bedre kand kiende sig forplichtet at
hindre ald Uorden, som herved af en oc anden motvillig kand foraarsagis, ville vi af kongelig Gunst oc Naade tillade, at ethvert
Herskab, som saadanne paa Landveien liggende Kroer eie, med Verten
sielf maa accordere oc deraf Consumptionen oc Rettigheden niude
uden nogen Tiltale af voris Ambtmænd, Ambtsbetiente oc alle andre,
hvorimod de skal vere forplichtet samme Kroer oc Vertshuse saaledis
at indrette, at dend Reisende uden Klage for en billig Betaling kand
accomoderis, oc at Verten herimod ei handeler, ei heller noget dric
kende Vare uden Huset afhender enten i liden eller stor Fustagie,
saafrembt de icke ville hafve saadanne Privilegier forbrugt oc der
foruden bøde 100 Rixdaller til Straf.
Oc som vi allernaadigst hafver for got befunden, at alle Kroe
mend, de privilegierede Kroer undtagen, som boer paa toe Mille nær
Kiøbenhafn, sig efter de Stadden meddelte Privilegier med deris 01
oc Brendevin der oc ingen anden Steds at hente oc kiøbe skulle
forholde, saa skulle alle Kroemendene i samme Destrigt sig derefter
ubrødeligen rette oc forholde oc ei efter denne Dag noget 01 eller
Brendevin enten udi deris egen Huse eller andensteds at brøgge
eller brende eller oc noged Brøgger- eller Brendevinsredskab i deris
Huse hafve under Redskabets Forbrydelse oc derforuden tiuge Rixdr.
Straf.
I lige Maader ville vi oc allernaadigst, at alle andre Kiøbsteder
skal niude efter hver Steds Leilighed oc Situation en vise Frihed oc
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District, i hvilken enhver Steds Øfrighed oc Consumptions-Forvalteren skal hafve Tilsiun, at alt Landprangerie afskafes, oc derofver
ubrødeligen holde, at alle de derudi befindende Kroemend deris
drickende Vaare i Kiøbstederne kiøbe oc handle, oc paa det ald
Underslef derved kand forrekommes, saa skal enhver Steds Consumptions-Forvaltere hafve sit sær Brende efter Stadens Merke, hvormed
de Fustagier skal brendes, som til Kroemendenis Drickevare skal
forbruges d).

V.
Om Consumptionen i Kiøbstederne oc des Betienning.
e) Hvis Vaare, som føris igiennem en eller anden Kiøbsted oc
icke der forblifver, deraf skal ingen Consumption fordres eller gifvis,
men de skulle uden Molest eller Ophold fri igiennem passere, dog
at derved ingen Underslef begaaes. Skulle oc nogen befindes af saadanne Vare noget at selge eller forhandle oc ei deraf tilforne Con
sumptionen betale eller oc derfore strax, førend hånd igien udkiører,
hos Consumptions-Forvalteren clarere, men findes nachlessig oc siden
ertappes, da skal hånd betaile treidobbelt oc vere i Arrest med, hvis
hånd hafver med at fare, indtil hånd rigtigen hafver betalet som
forbemelte).
f) Dersom nogen Kiøb- eller Handelsmand nogen Partie Vare,
som kand regnis til hel eller half Skippund eller Lest oc derofver,
mens ei ringere, enten fra Landet eller oc til Vands indførerf) oc
det igien [etc. som Forordn. 212 L. 6 f. n. til 213 L. 9 afskaffes]
g) undtagen hvis de islandiske Participanters Octroy oc voris dennem
naadigste gifne Bref dennem bevilger g).
Alle de, som nogle Vaare [etc. som Forordn. 213 L. 10 til
214 L. 13 f. n. med faa Afvigelser11)].
’) Oc eftersom adskillige Consumptions-Forvaltere ved deris Memo
rialer hafver andraget, hvorledis stoer Undersleb af en oc anden med
Consumptionens urichtige Erleggelse skal begaaes, særdelis med Maalingen, saa skal det hermed vere dennem tillat for at komme under
d—d) Overstreget af Peter Reetz, der i Stedet har skrevet den Text,
der gik over i den trykte Forordning.
•—e) Overstreget af Peter Reetz, der i Stedet har skrevet: »Denne Pe
riodus blifver Ord fra [Ord] saaledis, som dend i forrige Consumptions
2. Artikel staar, oc derfore skal dend her indføris.«
f) Overstreget af Peter Reetz, der i Stedet har indført den senere
trykte Text.
g—g) Overstreget.
t) Stykke 5 (De, som Forprang etc.) er tilføjet af P. Reetz.
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Veie med dennem, som slig Underslef begaaer, at de ved Aareds
Udgang, naar de af deris Bøgger fornemmer, enten at en eller anden,
ihvo band oc være maa, skulle ingen Seddel taget paa at maale
noget til sin Husholding heller Håndtering oc dog self hafver bryg
get oc baget, heller oc Aaret igiennem saa ringe Del angifvet, at
det håndgribelig deraf erfaris kand, urichtig at være tilgaaet, maa
forspørge sig i Mindelighed hos samme Personner oc derpaa tage
deris skriftelige Erkleringer, som de herofver strax skulle forskicke,
at vi deraf kunde kiende de Personers Intention til os oc det gemene
Beste oc en tienlig Andordning derom siden at lade giøre.
Consumptions-Forvalterne oc des Betiente skulle med al Finlig
hed enhver begegne oc enhver efter Ordenen, som hånd ankommer,
expedere. Ofvenbemelte Toldseddel skal af Consumptions-Forvalteren
eller hans Fuldmechtige uden nogen Skrifverpenge gifvis dennem
dobbelt, som noget indfører, enten Consumption lidet eller meget
importerer, begge ens nummerede, lydende støkvis paa alt1) [etc. som
Forord. 215 L. 10 til 216 L. 3 forsvare].
j) Findes nogen, som sig herimod af Motvillighed skulle forse,
saa Consumptions-Forvalteren for slig deris Forseelse skulle komme
i Trætte oc Pengespilde, oc saadan deris Domb for høiere Ret
skulle gaa dennem under Øinen oc blifve machtesløs kient, da ville
vi, at ei alleneste de, som Underslef begaaed hafver, efter denne
Forordning skulle strafes, men endoc Magistraten eller Byefogden,
som med deris vrange Dom hafver foraarsaget saadan Vitløftighed,
at stande os derfore til Rette oc at bøde Consumptions-Forvalteren
100 Rdr. til Straf for hver Gang, de saadant begaaer 1).
Oc paa det ingen Restantz [etc. som Forordn. 216 L. 4 med
ubetydelige Ændringer til 220 L. 16].
k) For hvert Kort skal foruden Tolden betallis til Consumption
en Mark danske, oc skal alle Toldere eller Consumptions-Forvaltere,
hvor Consumptionen er forpachtet, hver Kort med et lidet sær Segel
besegle, oc hvor nogen selger Kort efter denne Dag, som icke saaledis ere forsegled, den skal gifve hundrede Rixdaller til Straf, naar
hånd dermed antrefisk).
i—i) Hele Stykket er gennemrettet af Peter Reetz, hvis nye Text er
trykt i Forordningen.
j—i) Overstreget af Peter Reetz, der i Stedet har tilføjet: »oc stande il
Rette, om de sig herimod forser«.
k—k) Overstreget.
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x) Oc som en stor Del af Kalfve, Svin, Lam, Høns oc Gies aarligen tilleges i Kiøbstederne, hvoraf ingen Consumption i Portene
kand hafvis, da skal alt saadant tillagde Kveg hver Aar ved Mickelsdags Tider eller før, saasom enhver Con sumptions-Forvalter det for
voris Interessis Befordring for got befinder, angifvis oc deraf,
saavit tillagt er oc ei til andere Steder til at selge henføris, Consumptionen strax betales under Straf af Confiscation1).
Naar Consumptionen [etc. som Forordn. 220 L. 6 f. n. til
L. 1 f. n.].
m) Oc som vi erfarer, at efterskrefne Byer, nemblig Hillerøed,
Skanderup, Nibe, Løkstøer, Sundbye, Fladstrand oc Rødbye, mere end
Bondenæring oc Alling hafver, da skulle de lige ved andre Kiøbsteder gifve Consumption. Hvorimod vi oc allernaadigst vil bevilge
oc tillade, at de, som i saadan Steder boer oc Consumption betaler,
lige ved andre Borgere deris Næring oc Kiøbmandskab maa drifvo
oc bruge, saasom de best ved oc kand, uforment i alle Maader, dog
dennem ubrødeligen epter voris Toldordinance med Ind- oc Udskib
ningen saa oc Fortoldningen at rette m).
VI.
Om Maalverket i Kiøbstederne [etc. som Forordn. 221 L. 6
til L. 5 f. n. Rigsdaler].
n) som Halfparten til Consumptions-Forvalteren oc Halfpart til
Magistraten skal vere forfalden“).
De Møller [etc. som Forordn. 221 L. 1 f. n. til 222 L. 5J.
°) Saa oc hvis Hestemøller, som i Brøggerlauget her i voris
Residentz-Stad Kiøbenhafn findes, hvilke vi dennem efter deris aller
underdanigste Ansøgning til deris Brug hafver bevilget, dog med
slig Condition, at de efter den forfattede Taxt richtig angifver, hvis
de derpaa lader maale oc forbruger; skulle ved Consumptions-Betienterne anderledis fornemmis, oc nogen derofver ertappes endten at
hafve begynt at male eller brøgge noget, det vere sig lidet eller
meget, førend hånd rigtig angifved oc Consumptionen richtig betalt
1-1) Overstreget af P. Reetz, der i Stedet har skrevet: >Dend IV. Punkt
i forrige Consumptions-Forordning indføris i Steden for denne Punkt,
som er stregit for<.
m—m) Overstreget af P. Reetz, der i Stedet har skrevet: »Udi Steden
for denne forestregit Punkt indføris dend sidste Periodus i forrige Consumptions-Forordning«.
n—n) Overstreget af P. Reetz og erstattet med den Text, der optoges
i Forordn.
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hafver, da ei alleneste at bøde hundrede Rixdaler til Straf, men
enda Hestemøllen strax at nedbrydes, casseris oc aldrig tilstedes nogen
igien at opbygge, hvilked vi ubrødeligen vil hafve forholdet0).
Alle Møllere [etc. som Forordn. 222 L. 6 til 228 med ube
tydelige Ændringer] *).

339.

Betænkning af S. K. 1. Dec. 1673.

Orig. i S. K.’s Arkiv.

Kone, med Rettelser af Peter Reetz se forrige Nr.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befalling angaaende et os
tilskicked Project, som Eders kongl. Mayts. Kammer-Collegium opsat
hafver til en Consumptions-Forordning for nu førstkommende Aar
1674, indstilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Reso
lution dette efterfølgende med ald underdanigste Flid af os igiennemset oc ofverveiet.
Vi Christian dend femte.. , at eftersom disse Tiders Van
skeligheder [etc. som Forordn. 1670—83, 206—207 L. 14].
2. I lige Maade skal af alle Sæde- oc Auflsgaarde, som en eller
anden, af hvad Stand de oc verre maa, paa Landet eller i Kiøbstederne eie eller besidde, endten de hafver Bønder ved samme Sædeoc Auflsgaarde eller ei, oc icke svarer med nogen Landgilde eller
Afgift til andre, gifves lige saa meget oc paa samme Vilkor, som
om Amptmendene paa Landet sagt er. Hvo herimod særdelis $aa
de Sæde- oc Auflsgaarde i eller ved Kiøbstederne liggende ved nogen
Occasion (som dertil hafves kunde) eller optenkelig Prætext, i hvad
Maade det oc verre kand, handler, straffes med vilkorlig Straf som
vorris Mandats motvillige Ofvertrædere. Dog erre [etc. som Forordn.
207 L. 20 til 212 L. 14 *)].
Hvis Vare, som føris [etc. som Forordn. 212 L. 17 til L. 24].
Af alle de Vare, som til Lands erre indkomne oc siden udskibes,
skal Tolden betales, oc imod Toldernis Bevis enhver sine Consumptionspenge igien af Accisemesteren annamme, oc hvis Vare til Lands
erre indkomne oc siden til andre Steder udskibes, dem hafver Tol
deren enhver sine udlagte Consumptions-Penge at igien gifve eller
o-o) Overstreget.
p) Stykket S. 227 L. 3 f. n. til 1 f. n. (dog de
Privilegier — uforkrænket) er tilføjet af P. Reetz.
J) Stykket om Amtmænd og Amtsbetjente (S. 212) fattes.
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Tolden derimod at korte; de, som udfører saldtet Kiød af Byerne,
skulle hafve tilbage for hver Tønde en Sletdaler, oc de, som udfører
01 fra en Kiøbsted til en anden, skulle gifve en Mark til Consump
tion paa det Sted, det tilføris.
3. Dersom nogen [etc. som Forordn. 212 L. 24 til 214 L. 2].
Alle Consumptions-Forvaltere oc derris Betiente anbefales her
med strengeligen, at de ingenlunde under derris Bestillingers For
tabelse oc ti Rixdalers Straf understaar dennem [etc. som Forordn.
214 L. 4 til 216 L. 8 f. n.] 1 Tønde Rug eller Biugmel, som af
Landet eller til Vands i Kiøbstederne indføris, 2 Mark. 1 otte Skil
lings Brød [etc. som Forordn. 216 L. 7 f. n. til 220 L. 13 f. n.,
hvor der tilføjes efter Kvæg] Sædegaardene der sammesteds liggende
derris undtagende [etc. som Forordn. 220 L. 13 f. n. til nederste
Linje].
15. Hvo som heldst af de Personer, hvilke i ofvenskrefne
Punkter noget befalles med Mandtallerne at forferdige eller Folkeskatten i Consumptionen til Ambtmendene, Ambtskrifverne eller derris
Fuldmegtige i rette Tid at lefvere, oc det ei efter benefnte Punkters
Formelding efterkommer, skulle gifve til Straf, som Ambtsbetienterne
maa nyde, fire Rixdaler, hver Gang de sig derudi forser.
VI. Om Maalverket [etc. som Forordn. 221 L. 6 til 228 L. 1].
Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 1. Decembr. anno 1673.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
Hansz Graff von Schack.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Envold Parszberg mp. M. Friis G. t. F. mp. Paul von Klingenberg.
P. Resen.

15. Dec. Møde, formodentlig sammenkaldt ved mundlig
Ordre, hvor Hans Schack, Peter Reetz, Peter Griffenfeld, Henrik
Bjelke, J. C. Korbitz, Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Holger Vind,
Enevold Parsberg, Klingenberg, Resen og Scavenius var tilstede.
»Blef talt om det engelske Gods, som i Island er tagen af
H. Pedersen Blads Søn, og blef resolveret, at Rigens Canceller
Hr. Griffenfeld under sin Haand skulle testificere, at samme
Pris lovligen var tagen efter Octroyen« 2).
!) P. ii Bl. 89.
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16. Dec. Kongebrev1)» stilet til S. K., hvorved dette fik
Ordre til at overveje en stor, nu tabt, Memorial i fire Punkter.
Sagen behandledes først 9. Nov. 1674.

17. Dec. 1673—9. Febr. 1674. 17. Dec. Møde, sammen
kaldt ved Kongebrev2) af 25. Nov., stilet til S. K., hvorved dette
havde faaet Ordre til at overveje en Memorial2) af 14. Nov. fra
Admiralitetet om det engelske Skib, som 2. Dec. 1672 var bleven
taget af den hollandske Løjtnant Lorentz Wadde og bragt ind
til Gluckstadt. Sagen var behandlet 2.—11. Juni i S. K., fra
dette henvist til Admiralitetet, der nu ønskede Sagen vist til
bage til S. K.
Votering (Nr. 340), hvor man foreslog Udsættelse til efter
Helligdagene. 30. Jan. 1674 nyt Møde, hvor Hans Schack,
Peter Reetz, Peter Griffenfeld, Henrik Bjelke, J. C. Kørbitz,
Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Holger Vind, Mogens Friis, Klingenberg, Resen og Scavenius var tilstede. »Alles Mening vaar
dendne: Efterdi der findis ingen ny Argumenter til Sagens For
andring, da forblifver det ved Admiralitetets Dom«.
9. Febr. nyt Møde, hvor Hans Schack, Peter Reetz, Henrik
Bjelke, Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Mogens Friis samt senere
J. C. Korbitz, Klingenberg, Enevold Parsberg, Corfitz Trolle og
Resen, tilsidst »Hans høigrefvelig Excellentz Hr. Rigens Canceller Griffenfeld« og Jens Juel var tilstede. — Forhandling om
det engelske Skib og om nogle skotske Kapere3). Betænkning
(Nr. 341).

340.

Votering i S. K. 17. Dec. 1673.
P. n Bl. 89.

Hr. Canceller Reetz: Efterdi Vidnesbiurdene icke siunes saa
klare og Sagens Beskaffenhed, hvorledis dermed er tilgaaen, derfor
nu intet egentlig at kiende her udi.
Hr. Rigs Canceller Griffenfeld: Er i samme Mening, at ingen
Endelighed kunde ske her udi, førend mand egentlig faar at vide,
hvorledis dermed er tilgaaen, og hvis der endelig skal dømmis, da
plat at dømme Hollenderne det fra.
x) S. T. Nr. 655.

2) S. T. Nr. 621 med Indlæg.

3) P. n Bl. 94.
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Hr. Cfanc.J Reetz: At vise det hen til Admiralitetet, fordi at
ingen større Klarhed var kommen i Sagen end tilforn, derfor at opsettis indtil efter Helligdagene, da at skaffe bedre Opliusning.
Hertil sluttede sig P. Griffenfeld, E. Parsberg M. Friis, Klingenberg (tilf.: »at Engelske gifvis et dilatorisk Svar«), Bierman,
Resen og Scavenius.
Alles Mening var, at icke raadeligt var for H. k. M. at dømme
noget endeligt i denne Sag, men at gifve et dilatoriske Svar til de
Engelske indtil efter Helligdagene, at der forskaffedes klarere Op
liusning i Sagen.

341.

Betænkning af S. K. 9. Febr. 1674.

Orig. og Kone, (med Peter Reetz’ Haand) i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme udi allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling anlangende dend til
Eders kongl. May. indgifne oc os tilskickede Eders kongl. May.
Admiralitets-Collegii Memorial om det engelske Skib, St. Thomas
kaldet, som af en hollandsk Capitain, nafnlig Lorentz Wadde, under
Helgeland nest afvigte Aar dend 2. December Stylo novo er tagen
oc til Gliickstad opført, indstilles til Eders kongl. Mayts. aller
naadigste videre Resolution efterfølgende voris allerunderdanigste Betenkende.
Vi befinde allerunderdanigst, at der er icke uden tvende Ra
tiones, hvilke Hans kongl. Mayts. i Store Britanniens herværende
Ministri ocsaa self alleguerer, hvorefter dend Dom, som i denne Sag
skulle gaa, saafrembt dend skal definite afsiges, kand rettes, dend
ene, at det engelske Skib er icke taget af en Person, som formedelst
original Commission dertil vaar authorizeret, mens af en anden, som
dend, der Originalcommissionen gifven vaar oc i Hænde hafde, dertil
hafde fuldmegtiget, dend anden, at Skibet vaar taget paa Eders
kongl. Mayts. Strømme. Saasom det nu af voris allerunderdanigste
Skyldighed oc Pligt udkrefvis i allerhøieste Agt at hafve, at Eders
kongl. May. i sit Dominio Maris oc Strømmers Rettighed i ingen
Maader præjudiceris, oc vi icke andet kand forstaa, end at, dersom
det engelske tagne Skib blef efter det første Argument, som vi aldelis for ugrundet oc kraftesløs holde, tilkient dend hollandske Kaper
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for god Prise, saa vedgaais tacite, at det vaar icke Eders kongl.
Mayts. Strøm, det blef tagen paa, idet Prisen tilkiendes Kaperen oc
icke Eders kongl. May. self formedelst dets Strøms Violation, oc at,
dersom det andet Argument brugis til Dommens Fundament, saa vil
deraf reise sig Dispute imellom Eders kongl. May. oc Hertugen af
Holsten-Gottorp, hvem Høiheden oc Rettigheden af Strømmen, merbemelte engelske Skib er tagen paa, tilhører, anseende de tydeligste
Vidnisbyrd, som i Sagen er ført, derhen stemmer, at det er tagen
for Anker liggende under høibemelte Førstis Land Helgeland, som
ligger i Hertugdommit Slesvig, hvor Hertugen ved seniste Kiøbenhafns Fredstractater hafver erhqldet saavel i Søen, Strømmene oc
Hafnene som i Landet lige saadan Souverainitet, som Eders kongl.
May. der hafver, hvilken Dispute vi allerunderdanigst formene, gaufnligere for Eders kongl. Mayts. Interesse at være, at dend blef urør|;,
end at dend skulle meget ventileris.
Hvorfore voris allerunderdanigste Betenkende derhen falder best
at være, at Eders kongl. Mayts. Admiralitet dend Dom, som de en
gelske Ministri saa meget urgerer paa udi denne Sag, derhen rettede,
at, saasom for dennem endnu ingen ny, klarere eller bedre Motiver
oc Rationes vaar blefven produceret end de, hvorpaa de hafde grundet
dend Sententiam interlocutoriam, som de allerede i Sagen hafde
gifvet, saa viste de ingen Sententiam definitivam nu at kunde af
sige, mens gaf endnu sex Maaneders Dilation til at lovligen for
skaffe oc føre bedre oc klarere Vidnesbyrd i Sagen.
Eftersom oc os udi denne Sags Deliberation er forekommen
tvende dend engelske herværende Envoyé extraordinaire oc Residentis
Memorialer, hvor udi de ved en selfgiort Forklaring ofver dend 35te
Artikel udi de imellom Eders kongl. May. oc Kongen af Store Britannien oprettede Tractater sustinerer, at de trei her dømte oc
fengsligen anholdne skotske Kapere bør dennem at lefveris for at
skickes til Skotland oc der udstaa deris Misgierningers Straf, saa
befinde vi, at slig deris Paastaaende strider saaledis imod forbenefnte Artikels klare Bogstafve, at dend ei uden haandgribelig
Urimelighed kand torqveris til dend Forstand, som de siunes Modo
dictatorio at vil hentyde dend, dernest, at det er tvertimod dend al
gemene Rettes Brug, som er at, saasom Forum Rei falder ex Obli
gatione paa det Sted, hvor hånd sig hafver forset, saa sker oc
Dommens Execution med ald Ret under dends Jurisdiction, som
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Dommen er falden1). Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 9. Fe
bruarii anno 1674.
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
Hansz Graff von Schack.
P. Reetz.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Ohr. Körbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
M. Friis G. t. F. mp.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.

1674.
12. Jan. Møde, hvor H. Schack, P. Reetz, H. Bjelke, J. C.
Kbrbitz, O. Powisch, C. Trolle, M. Friis, Jens Juel, Klingenberg og Resen var tilstede. »Blef intet foretaget, formedelst
Hans May. lod sette Høieste Raad«2).
14. Jan.—16. Febr. 14. Jan. Møde, sammenkaldt formo
dentlig ved mundlig Ordre. Tilstede var H. Schack, P. Reetz,
P. Griffenfeld, H. Bjelke, Fr. Ahlefeld, J. C. Kbrbitz, O. Po
wisch, H. Vind, M. Friis, Klingenberg, Resen og Scavenius
samt senere E. Parsberg og Jens Juel. Man forhandlede om
Møntens »Afsættelse« (jvfr. 3. Juni 1673); desuden oplæstes et
Projekt om, hvorledes Kongen kunde faa 30,000 Rdr. til at
købe Kanoner for3). Votering (Nr. 342). — 15. Jan. nyt Møde,
hvor de samme undtagen H. Bjelke, O. Powisch og H. Vind
var tilstede. Forhandlingerne fortsattes uden at føre til noget
Resultat4). — 9. Febr. om Formiddagen nyt Møde, hvor man
efter at have forhandlet om det engelske Skib (se 17. Dec.
1673—9. Febr. 1674) talte om Møntens Afsættelse og Devaluation. — Om Eftermiddagen nyt Møde, hvor P. Reetz, H. Bjelke,
J. C. Kbrbitz, 0. Powisch, E. Parsberg, M. Friis, Jens Juel,
*) Herefter har Kone, opr.: hvilket af benæfnte engelske Ministris med
saa megit mindre Skel nu stridig giørris, som de self ved, at de Domme,
som i lige Casibus udi H. k. Mts. i Store Britanniens Riger oc Lande
falder, ocsaa der sammesteds exequeris.
2) P. ii Bl. 90.
3) P. ii Bl. 90.
4) P. ii Bl. 91.
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Klingenberg, Resen og Scavenius var tilstede. »Blef efter de
flestis Vota for got eragtet, at Mynten til førstkommendis første
Martii skulde afsettis og devalueris usque ad intrinsecam Boni
tatem, og Opgielden andlangende blef sluttet, at Creditor skulle
lade sig nøie med 4 Procentum«
— 16. Pebr, nyt Møde, hvor
H. Schack, P. Beetz, H. Bjelke, J. C. Kbrbitz, J. Bjelke, O. Powisch, M. Friis, J. Juel, Klingenberg og Scavenius samt senere
C. Trolle, H. Vind, Resen og P. Griffenfeld var tilstede2). Der
var ikke Enighed i Kollegiet, idet en Del af det med Peter
Reetz i Spidsen holdt paa, at Mønten burde nedsættes til den
virkelige Værdi (Betænkning Nr. 343 med Dato 14. Pebr.),
andre mente som Griffenfeld, at Nedsættelsen var unødvendig
(Betænkning Nr. 344). Den sidste Mening sejrede, og i Over
ensstemmelse med den udgik 23. Pebr. »Forordning3) om Op
gæld paa grov Mønt imod Rigsdaler in Specie«, 24. Febr.
»Forbud3) om Rigsdalers Omsmeltning og des Udførsel«, samt
Kongebrev4) til Kammerkollegiet om, at der kun maatte ud
møntes Rigsdaler, at Tolden skulde opkræves i denne Mønt,
at Rostjenesten foreløbig skulde ophæves og Jordegodstaxten
ændres.

342.

Votering i S. K. 14. Jan. 1674.
P. n Bl. 90 f.

Feltherren: At det vaar got, at Mynten blef til sin Valor afsæt,
mens at der blef deliberered om Tiden, naar Mynten kunde afsættes
Landet til minst Skade, mens ingen Smaamynt at slaaes.
Hr. Peter Reetz: Siuntes gafnligt og mindst skadeligt, at
Mynten blef strax ex Tempore afsat og af Hans May. ordinered,
hvad til Opgielt skulde gifves.
Hr. Graf Griffenfeld, Rigs Canceler: Ser icke i disse Tider
nogen føielig Aarsag til voris Myntes Afsættelse, dog icke, at 2 Sk.
og Sk. blef tillat at slaaes.
Hertil sluttede sig E. Parsberg.
Rigens Admiral: Blifver i Feltherrens Mening. Anl. Tiden, da
jo før mand kand curere Siugen, jo bedre.
q P.n Bl. 94—95.
2) P.n Bl. 95.
3) Tr.: Forordn. 1670—83,
230—31; jvfr. Christiansen, Statshusholdning I, 254.
4) S. T. Nr. 51, jvfr. Nr. 54—55.
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Graff Allefelt: At det er best jo før jo bedre at afsætte Mynten,
og det paa dend Maade, som dend er hos voris Naboer.
Hr. Cbrbitz: At det vaar best, Mynten blev afsat.
Hr. Otte Paauisk: At det vaar got, at Mynten blef afsat,
mens Tiden vil tages i Agt.
Hr. Skatmester: At det vel vaar gafnligt, at Mynten hos os
vaar i lige Valeur med vore Naboers, mens som voris Mynt nu er
bedre end en Del af voris Naboers, saa skulle vore Penge, vi nu
hafver i Landet, drages fra os til dem, og derfore for Tidens Van
skelighed vaar det best, at Slettedaler blef staaendes, mens 2 Sk.
gandske ophæfves.
Graff Friis: At det vaar tienligt, at Mynten blef reducered til
dend Bonetet som Rixdaler, og at svenske Penge og blef afsat.
Hvad Tiden angaar, da vaar det best, at det skede strax, og Smaamynten giøres saa god som Rixdaler eller og afskaffes.
Baron Juull: Kand icke finde gafnligt, at Mynten i disse Tider
afsættes; Smaamynten var best, icke blef slagen mere.
Klingeberg: At Mynten blef afsat til dend rette Valeur, som
den er hos vore Naboer. Smaamynt icke mer at slaaes. Anl. Tiden
vaar best, at det blef taget en Maaned eller halfanden, efter Bun
den hafde betalt sin Kvartal. Ingen 2 Sk. at slaaes.
Reisner: At det vaar best at opholde med Myntens Afsættelse
til bedre Tider. Smaamynt icke mer at slaaes.
General Procureuren: At det vaar Undersaatterne skadeligt,
om Mynten blef afsat, mens anl. Sexskillinger Kalkopper da vaar best,
at de blef afsat til 5 Sk., som de gielder i Holstein. Anl. 2 Sk.,
da slet ingen at myntes til bedre Tider.

343.

Betænkning af en Del af S. K. 14. Febr. 1674.
Orig. i Indlæg til S. R. Nr. 45.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Ordre angaaende Eders kongl.
Mayts. itzige Myntes Devaluation oc Prisis Forandring indstillis til
Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution efterskrefne
voris allerunderdanigste Betenkende.
Efter Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling, dat. Hafniæ
d. 15 Maii 1673, hafver Eders kongl. Mayts. Stats Collegium udi
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dieris allerunderdanigste Betenkende af Dato d. 3. Junii i samme
Aar til videre Eders kongl. Mayts. allernaadigste Resolution ind
stillet, at Courant-Mynten i Eders kongl. Mayts. Riger med største
Gafn kunde indrettis efter dend Devaluation, som forfattet er i den
Mynte-Reces, hvilken til Hamborg af adskillige Interesserte den
2. Maii Aar 1673 giort er, hvilket selfsamme vi allerunderdanigst
endnu icke anderledis kunde forstaa oc begribe end jo ret nytteligt
oc gafnligt at være, ti: Først giør dagelig Erfarenhed udisputerligt,
at Handel oc Vandel fornemmelig oc fast allene handhæfvis ved
Penge, som ved en algemene moxen alle Nationers Vedtegt oc be
standig Brug er Prisen oc Værden af alle Vare, oc at benæfnte
Handel oc Vandel bedre eller være drifvis imellom it Folk oc it
andet, ligesom samme Pengis Valuation oc Værd er god oc slet til.
Dernest kand efter voris allerunderdanigste Tycke med ingen god
Grund stridig giøris, at det er bedre at hafve god Mynt i et Land
end slet oc ringe, særdelis naar de Naboer, mand trafiquerer mest
med, hafve dend, der god er.
Som det nu er uimodsigeligt, at dend Mynt, hvilken nu paa
nogle Aars Tid i Eders kongl. May. Riger oc Lande slagen oc
giengse er, falder slet imod den Værd, dend staar for, oc til dets
Bevisning, om ingen anden vaar, denne nøiachtig nok kand eragtis,
at Eders kongl. May. egen Undersåtter, naar mand sine udgifne
Haandskrifter hos dennem skal indløse, icke vil antage dend allerbeste grofve Mynt, som der nu findis mest af i Eders kongl. Mayts.
Lande oc Riger, for fulde imod Rixdalers Værd, med mindre derpaa
blifver gifvet fast ulidelig Opgelt, oc det endeligen deraf vil følge,
at enhvers Capital udi faa Aar vorder derved gandske tabt, idet
hånd i Gierningen finder, at naar hånd enten -sin Gieid i Specie
skal betale eller oc handle paa de udlendiske Steder, hvor god Mynt
er, hvilke ere de, som Eders kongl. Mayts. Undersåtters Udgifter
oc Indtegter af Penge falder mest paa, hånd da hafver saa mange
Penge mindre, som de, hånd eier, er i sig self mindre værd end
god Rixmynt; det oc er vitterligt, at i Steden for Rixdaler in Specie,
hvormed de tre fornemmiste Slags Vare, som udgaar af Eders kongl.
Mayts. Riger oc Lande, nemblig Trælast i Norge, Øxen oc Korn i
Danmark, tilforn af Udlændiske blefve betaide, nu med intet andet
erstatis end grof Eders kongl. May. egen Mynt, hvorimod alle Rix
daler opvexlis oc af Landet saaledis udføris oc udført ere, at ickon
faa oc det ved stor oc utaalelig Opgelt der sammesteds ere at be24
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komme. Da, paa det Eders kongl. Mayts. Undersåtter icke skulle
lide altfor stor Skade, oc efterdi det ulige bedre for dennem er at
tabe it Aar en Del af dieris Capital end i nogle Aar, om dend
slette Mynt skulle vedblifve, at tabe dend altsammen, se vi aller
underdanigst intet, som tienligere kunde være, end at Eders kongl.
May. ald bemelte slette Mynt, saavel den smaa som dend grofve,
tillige ocsaa den svenske, som enda er siettere, lod afsette i sine
Riger oc Lande oc valuere dend efter sin rette intri[n]secam Bonitatem,
nemblig, som før er meldet, efter dend Mynte-Reces, som den 2. Maii
sistforleden Eders kongl. May. Deputerte oc andre Førsters oc Her
rers Fuldmegtige i Hamborg hafver opsat saaledis, at Myntebekost
ningen deri blef fradragen, hvilket ufeilbarligen vilde bringe Rixdalere i Landet igien, anseende Mynten da vaar ligesaa god som
Rixdalere self, oc i saa Maader intet vaar paa Rixdalere at vinde.
Dette i Verk at stille siønis os allerbest at være for nestkommende
Martii paa de Tider, Bunden ingen Penge hafver i Hænder, som
hånd kand tabe paa, oc for da indfaldende Snapstings Termin, til
hvilken de Fremmede, som Øxen oc andet i Eders kongl. May. Lande
hafver kiøbt, det skulle betale, oc som da icke kunde prævalere sig
af dend slette Mynt, alle Selgende til Skade, mens fick at udgifve
Pengene efter dieris Devaluation oc rette Værd, oc da ville efter
voris allerunderdanigste Tycke dend Skade, som Devaluationen den
nem ville tilføie, der Courant-Mynt paa Rente hafver optaget oc sig
med lige Mynt at betale forskrefven, blef (!) saaledis imellem Debitorem
oc Creditorem delet, at Creditor kortede Debitori i Betalingen fire
pro Centum. Vi kunde icke heller betenke, at denne Devaluation
skulle kunde i nogen Maader præjudicere Eders kongl. May. kongelig
Respect, omendskiønt andre oc særdelis de Hamborger Eders kongl.
Mayts. egen Undersåtter dend først hafver gifvet. Ti det er icke
alleniste Eders kongl. May. Mynt, mens alle andre Poten taters, Her
rers oc Førsters, som devaluerit er, dertil med hafver Eders kongl.
May. self haft sine egne Deputerede hos denne Forretning, som i
blot Henseende til den Skade, de formente, Eders kongl. Mayts.
Førstendømme tilføies skulle, om det samme icke skede ocsaa der
sammesteds med Eders kongl. May. Mynt, hafver allerunderdanigst
approberit dend for omrørte Mynte-Reces, dernest ere de Hamborger
de færste i Tal oc Consideration af de Interesserte i dend Devalua
tion, som sked er, oc rettere kand sigis de andre at hafve maat
følge end self deri noget at hafve begynt, udi hvilken Mening til
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Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution voris for omrørte
den 3. Junii daterede allerunderdanigste Betenkende ocsaa indstillet
er. Skulle det icke allernaad. behage Eders kongl. May. Mynten,
som før er meldet, at afsette, da se vi ingen Middel, hvorved i Særdelished Debitores udi Eders kongl. May. Riger oc Lande, som ere
de fleste oc vit ofvergaar Creditorernis Tal, som ocsaa contribuerer
efter allerunderdanigste Plict det allermeste til Eders kongl. May.
sampt dessen Rigers oc Landes Defention saasom de, der hafve Jorde
gods oc Eiendom, hvoraf nesten ald Paaleg gifvis, kunde fries fra
dend Ruin, dennem i Lengden vil visselig ofverkomme, end at Eders
kongl. May. ville allernaadigst lade sig angenem være it vist Quan
tum til Opgelt paa Courant i Steden for Specie at anordne, nemblig
fire pro Centura, hvormed Creditores, til hvilke Obligationer paa
Specie er udgifven, skulle sig lade nøie, naar Debitores ei hafde
Specie at betale med, oc det, indtil det kunde falde Eders kongl.
May. behageligt anden oc videre Anordning om Mynten allernaadigst
at giøre. Vi indstiller i det øfrige til Eders kongl. May. aller
naadigste videre Resolution det, som vi formene det fornemmeste at
være, som i denne Materie kommer i Betrachtning oc Consideration,
nemblig at ved Myntens Devaluation kommer Rixdalere in Specie i
Landet, mens ved det Temperament af Opgelt paa Courant kommer
icke alleniste ingen, mens dend Skade, som af den slette oc udevaluerit Mynt fødis, tilvoxer oc blifver idelig større, ligesom dend varer
lenge til. Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 14. Februarii
anno 1674.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc troplictigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
P. Reetz.
H. Bielcke.
J. Chr. Kdrbitz rap.
M. Friis G. t. F.
Paul von Klingenberg.

344.

Betænkning af en Del af 8. K. 16. Febr. 1674.
Orig. i Indlæg til S. R. Nr. 45.

Kopi i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Herre og Konge.
Eftersom Eders kongl. May. allernaadigst hafver andbefallet
Estats Collegio, at de skulle indgifve deris allerunderdanigst Be
tenkende, om den Devaluation, som for nogen Tid siden i Hamborg
er slutted paa adskiellige Sorter af Eders kongl. Mayts. Myndt, nu
i disse Tider her skulle følgis, saa befinde vi underskrefne det icke
24*
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at vere gafnligt for Eders kongl. Mayts. Undersaatter, og det for
efterskrefne Motiver:
1. Siufnis os allerunderdanigst, at det skulle vere imod Eders
kongl. Mayts. høie Respect, om denne Dévaluation skulle efter nogle
faa Førsters og Hamborgernis Paastaaelse ske. helst efterdi Eders
kongl. May. saa nylig har ladet ved offentlig Forordning protestere
imod samme Afsettelse, og de andre derimod ere det uachted blefne
fremturende i deris Forsæt. Mens hvis alle omgrentsende Førster,
særdelis Kongen af Sverig og Curførsten af Brandenborg, skulde,
kunde og vilde formedelst Særunderhandling lade sig bekvemme til
en billig Pris paa alle Slags Myndt, som var conform efter Eders
kongl. Mayts. Myndtis rette Valeur, saa skulle det nogenlunde kunde
vere med Eders kongl. Mayts. Respect og Nytte, mens som vi icke
ser nogen Apparentz dertil, saa siufnis os icke, at Eders kongl. May.
aliéné og det for Hamborgernis heller faa particulière Personers
Skyld skulle devaluere sin Myndt her i Rigerne eller Førstendommene.
2. Omendskiønt de danske Kroner icke er efter Rixdallers
Skrot, saa ere de dog idetmindste 3^2 pro Cento bedre, end de ere
devaluerede, naar Tilsatten af Kobberet og Mynteprofiten beregnis.
Herforuden er og ingen Land, hvor jo slages anden Courant-Mynt,
som er noget ringere end Rixdallers Skrot. Og efterdi de nuom
stunder kand i Kiøbmandshandel og ved Vexeler passere for deris
Værd i Holland og i gandske Østersøen og Sverig med stor Fordel
udbringes, siunis os icke, at de i disse Tider skulle afsettis; helst
om nogen ufredelig Tilstand skulle indfalde, da vil enhver Herre i
saadan Nød betienne sig af siettere Mynt og snarere forhøier end
forringer sin Mynt. Hellers eragte vi og, at denne Tid skulle vere
for kort for Afsettelsen, eftersom Snapsting nu flux tilstunder, og
en Del af Pengene allerede ere indkomne og ufeilbarlig blifver alle
betallede, inden denne Forordning paa de Steder kunde publiceris,
paa hvilken Maade den største Skade skulle falde paa Eders kongl.
Mayts. egne Undersaatter.
3. Herforuden vilde Eders kongl. May. afgaa ved Militien, Søestatten og Hofstatten mange tusende Rixdaller paa hvis Penge alle
rede ere indsamlede af Skatter oc Consumption.
4. Eftersom det er udisputerligt, at i Danmark icke indføris
saa mange Penge, som de jo mere for Vare helst til Hamborg udføris, saa vil der ufeilbarlig paafølge, at saasom alle de andre Sorter,
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nemblig Ducater, Rixdaller, 28 Skiellinger, Rixmarker, Nelleblader,
ja eniste Skiellinger, ere gandske udførte af Rigerne, formedelst de
ere af bedre Valeur, saa ville nu Kroner, om de blefve afsatte,
ogsaa blifve udførte og strax omsmeltede, og vi da icke alleniste
ingen Rixdaller ved det Middel skulle faa, mens de skulle føre os
alle de 28 Skillinger ind, som de vare ringere end Kroner, og stor
Mangel for Penge vilde ofveralt ber forspørgis, hvilket og klarligen
ses i Sverig, hvor Rixdaller ere i saa høi Pris, nemblig 7 Mark, og
kommer dog fast ingen derind.
5. Efter den Underretning, som hafvis fra Hamborg og Lybeck,
er ufeilbar, at hvis Eders kongl. May. allernaadigst blifver ved den
Resolution, at Pengene nu icke afsettis, at de i Hamborg skal blifve
necessiterede til at opsette Mynten til dens forrige Valeur, indtil
bekvemmeligere Tider kunde falde, helst efterdi de i Lybeck allene
begynder at andtage voris Mynt for sin Værd.
6. At der skulle paastaais, at hvis Mynten skulle lenge saaledes blifve staaendis, at en da skulle miste sin Capital i 12 Aar,
saa skulle det endten gaa ud paa Creditorem heller Debitorem. Creditor kand ingen Skade lide, naar hånd fik Kroner med 4 pro Cento,
som vi holde for denne Tid, indtil anden tienlig Andordning om
Mynten kunde ske, høinødvendigt og billigt. Debitor kand icke siges
at miste nogen Capital, efterdi det er Creditoris Penge, og lige det
samme kunde siges, at en Debitor, som forrenter 1OOO Rdr. i
16 Aar, mister og en Capital af 2000 Rdr., som hånd imedlertid i
Rente udgifver, saa at efter samme Fundament skulle og Rixdaller
afsettis.
Formedelst disse Motiver, saa og, efterdi de fornemmeste Handelsmend her i Kiøbenhafn og andensteds i Rigerne indstendig and
holder om, at ingen Devaluation maate ske, er voris allerunder
danigste og uforgribelig Mening, at dermed vel kunde beroe sig
indtil bedere Tider, paa det at Undersaatterne, som saa høit nu ere
med Skatter og Consumption besvergede, icke skulle lide saa stor
Skade, som vilde opløbe til den ottende heller fierde Del af deris
Formue. Herhos erindris allerunderdanigst, om det allernaadigst
maate behage Eders kongl. May., at imedlertid indtet blef myntet
uden Rixdaller in Specie, og alle Toldere maate alfvorlig andbefalles
Tolden at opberge i Rixdaller in Specie og i samme Mynt den fra
sig lefvere.
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Vi indstille dog i al Underdanighed alting til Eders kongl.
Mayts. egen allernaadigste Resolution og forblifver
Eders kongl. Mayestets allerunderdanigste, tro forbundne Tienere
Griffenfeld.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
Jensz Juell.
P. Resen.
P. Scavenius.
Datum Raadstuen den 16. Februarii anno 1674.

18.—27. Jan. 18. Jan. Møde, sammenkaldt ved Konge
brev1) af 25. Nov. 1673, stilet til samtlige Tilforordnede i S. K.,
hvorved dette fik Ordre til at udtale sig om, hvorvidt det var
heldigt at frigive Udførselen af Heste, der var forbudt i Told
rullen. Overhofmarskal Helmuth Otto v. Winterfeld havde i en
til Kongen indgiven Memorial kraftig udtalt sig for Ophævelsen
af Forbuddet, der skadede Landets Hesteavl. Kammerkollegiet
udtalte sig i en Memorial2) af 4. Okt. for dette Andragende,
som kunde øge Toldindtægterne og hindre Smugleri, men fore
slog Kongen at høre S. K.’s Mening.
Ved Mødet var Hans Schack, P. Reetz, H. Bjelke, J. C.
Kbrbitz, O. Powisch, M. Friis, Resen og Scavenius [samt E. Parsberg og Klingenberg] tilstede. Votering (Nr. 345), Betænkning
(Nr. 346) med Dato 27. Jan., begge gunstige for Forbuddets
delvise Ophævelse. Betænkningen blev dog ikke taget til Følge.

345.

Votering i S. K. 18. Jan. 1674.
P.n Bl. 92.

Feltherren'. Ak føre Hopper af Landet kand mand icke se at
være gafnlig.
Hertil sluttede sig Resen.
Hr. Cantzeler: Det burde vel at være fri at giøre i Penge,
hvad mand kand. Dog Hopper icke at udføris, førend de er 10 eller
12 Aar gammel, og naar det var Krig, da at forbydis, saa lenge
det varer; icke gafnligt, at Hopper og Hestir skulle restringeris til
visse Markeder.
0 S. T. 1673 Nr. 620.

2) Kopi i S. K.’s Arkiv.

s) P. n Bl. 92.
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Rigs Admiral: At ingen Hopper skal udgaae, og forbydes, at
ganske unge Heste maa gaa ud paa et Aars Tid, og med Markeder
som Cantzeler. Som Feltherren.
Rigs Marsk: Icke got nu i denne Tid at tillade Heste at
udføris; Hopper icke at udføris. Med Markederne forholdis efter
Hr. Cantzelers Mening.
Hr. Otto Povisk og Envold Parsberg: Ingen Hopper at udføris.
Hr. Gref Friis: Der er giort saa god Forordning om Hestis
Udførsel, at det kand icke forbedris. Ingenlunde tror gafnligt, at
Hopper skal udføris.
Hr. Klingenberg: Det kand vel gaa til, at mand selger unge
Heste, for enhver kand icke holde dem. Hopper kand icke udføris.
General Procureur: Det er en stor Skade for dem, der holde
Stutteri, at de maa icke selge; alleniste disse Tider kand vel tagis
i Consideration. Ingen Hopper at udføris.

346.

Betænkning af S. K. 27. Jan. 1674.

Orig. og Kone, (med Peter Reetz’s Haand) i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling angaaende KammerCollegii allerunderdanigste Erklering om det i Toldrullen paa Hestes
Udførsel meldede Forbuds Løsgifvelse efter derom til Eders kongl.
May. indgifne Oberhofmarskalkens Friherren af Winterfelds hans
allerunderdanigste Memorial oc Forslag indstilles til Eders kongl.
Mayts. allernaadigste videre Resolution efterfølgende voris allerunder
danigste Betenkende.
Vi holde det allerunderdanigst i Almindelighed for it billigt oc
nyttigt Fundament, at enhver i Landet tillades at giøre sig, hvis
hånd hafver oc er Penge værd, saa nyttig, som hånd best kand, paa
det hånd desto bedre kand afstedkomme paabudne Udgifter oc hafve
sit eget Underhold, hvorfore vi oc i Særdelished om Hestes Udførsel
ei andet kunde eragte, end at det strecker sig til Eders kongl.
Mayts. Toldintraders gafnlige, saa oc Undersatternis Indkomstes upræjudicerlige Forbedring, at det ofveralt uden nogen Alders Henseende,
som itzige Eders kongl. Mayts. Toldrulle limiterer, blef tillat at ud
føre Heste, Hesteføl oc Foler, mens aldelis ingen Hopper, enten
unge eller gamle, paa det Mangel af Art derved ei skulle foraarsagis,
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oc at, dersom forskrefne Hestes Udførsel Eders kongl. May. aller.
naadigst behager, at da med dets Tilladelse blef indeholdet saa lenge,
som Eders kongl. May. kunde eragte self i disse Krigstider at behøfve Heste til sin Militie. Vi forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
Hansz Graff von Schack.
P. Reetz.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. KOrbitz mp.
Jørgen Bielcke.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
M. Friis G. t. F.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.

Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 27. Januarii anno 1674.

26. Jan.—9. Sept. 26. Jan. Møde, sammenkaldt ved Konge
brev1) af 12. Dec. 1673, stilet til samtlige Tilforordnede i S. K.,
hvori de fik Ordre til at overveje nogle Forhold vedrørende Fre
dericia. Byens Præsident ansøgte i en Memorial (Nr. 347) af
3. Dec. 1673 om, at Indkvarteringen maatte formindskes og
Konsumptionen anvendes til Byen selv. Fra Borgerne indkom
en bitter Klage (Nr. 348), dateret 15. Nov. 1673, over Garni
sonens Overgreb. — Ved samme Lejlighed optog S. K. et ældre
Kongebrev2) af 27. Marts 1673, stilet til samtlige Tilforordnede
i S. K., hvorved disse havde faaet Befaling til at udtale sig om
en Memorial (Nr. 349) fra Kammerkollegiet, dateret 16. Nov.
1672, om Ophævelse af Byens Toldfrihed.
Ved Mødet var Hans Schack, P. Reetz, H. Bjelke, J. C. Korbitz, J. Bjelke, O. Powisch, H. Vind, M. Friis, Klingenberg,
Resen og Scavenius tilstede; senere kom C. Trolle. Konge
brevene oplæstes. Votering (Nr. 350). Efter denne overdrog
man O. Powisch, M. Friis, Klingenberg og Scavenius som Kom
missærer at gennemgaa de Forslag, »som af første Begyndelse
om Fridericiæ Opkomst ere giorte, og derom gifve deris Betenkende«3).
9. Marts om Eftermiddagen nyt Møde, hvor P. Reetz, H.
Bjelke, J. C. Korbitz, J. Bjelke, M. Friis, Jens Juel, Klingen
berg, Resen og Scavenius var tilstede. Her drøftedes de fire
Kommissærers Forslag, der i Forvejen synes at være ble ven
0 S. T. 1673 Nr. 651.

2) S. T. 1673 Nr. 143.

3) P.n Bl. 92 f.
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gennemgaaet af P. Reetz1). Votering (Nr. 351). — 24. Marts
nyt Møde, hvor P. Reetz, P. Griffenfeld, H. Bjelke, J. C. Korbitz, J. Bjelke, O. Powisch, H. Vind, E. Parsberg, M. Friis,
Klingenberg, Bierman, Resen og Scavenius var tilstede. Vo
tering (Nr. 352). — 31. Marts nyt Møde, hvor de samme, dog
ikke H. Vind og Bierman, men derimod C. Trolle var tilstede.
S. K.’s Betænkning (Nr. 353) blev gennemgaaet og approberet.
Endvidere vedtoges, at de fire tidligere nævnte Kommissærer
skulde gennemgaa Byens gamle Privilegier og se, hvad der
burde forandres deri2). — Paa et Møde 9. Sept. blev Byens nye
Privilegier gennemgaaede »och siden Rasmus Rasmussen lefveret
til at lade renskrifve til Underskrifvelse« 3). Samme Dag ud
stedtes dernæst disse Privilegier i Overensstemmelse med Be
tænkningen4).

347.

Memorial fra Fredericias Præsident 3. Dec. 1673.
Kopi i S. K.’s Arkiv.

Hans kongl. May. Stabelstad Fridericia formedelst allernaadigst
gifne Privilegier er fri for alle borgerlige Onera. Dog nu saa
meget hart besvergis med dend haarde och ufordragelige Indkvar
tering, som Byen langt haardere falder end nogen Matriculskat och
endelig vil causere Byens totale Ruin oc gifve Aarsag, at mange
der i Byen quiterer baade Huse oc Gaarde och drager derfra, om
Byen derfore ei befries eller i det mindste forlindris, som af hoesfølgende underdanigste Supplication videre kand fornemmes. Mit
allerunderdanigste Forslag herudi er, dersom det allernaadigst be
hagede Hans kongl. May. at efterfølge det Exempel med Helsingøer,
hvor gandske Sielland maa contribuere til Standkvarter for Guarnisonen paa Kroneborg, kunde ochsaa gandske Jydland, eftersom Fri
dericia er dend eniste Festning der i Landet, contribuere til Guarnisonen i Fridericia. Jeg troer, dersom hver Soldat blef gifven en
eller P/2 Rixdaler om Aaret, lod hånd sig gierne nøie och skaffet
J) P. ii Bl. 96. I S. K.’s Arkiv under 31. Marts 1674 findes to forskel
lige Memorialer paa tysk, som synes at hidrøre fra Kommissærerne; den
ene er gennemgaaet og i det væsentlige godkendt af P. Reetz (Foran
dringerne anføres under Nr. 353).
2) P. n Bl. 100. I S. K.’s Arkiv fin
des en Afskrift af Fredericias ældre Privilegier, der er gennemgaaede og
rettede.
3) P.m Bl. 1.
*) J. R. Nr. 115.
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sig vel sielf Logement, som skulle være en stoer Beneficium for
Byen, Hans May. til merkelig Tienniste och baade Soldat och Borger
til Fornøielse.
Consumptionen angaaende, da, foruden at Fridericia efter Privi
legierne burde derfore være fri oc forskaanede, er dend dog altfor
høit sat, nemlig for 2200 Rdr., i Betrachtning at det er en nye oc
priviligerit Stad och burde fremfor alle favoriseris, om dend nogen
Tid skal opkomme eller blifve til noget. At dend skal tracteris lige
ved de andre Stabelsteder Nyborg, Nakskov eller Korsøer, er urime
ligt, eftersom dend er gandske nye, oc disse ere gamle, velbebygde
oc i Skik bragte Steder.
Kunde Consumptionen icke gandske blifve afskaffet, som vi i
dybeste Underdanighed beder om, da begieris allerunderdanigst, at
Hans kongl. May. allernaadigst ville forunde samme Penge til Byens
Nødvendighed at motte anvendes, saasom til it Raadhus Biugning,
Canalens eller Hafnens Indrettelse, Torfvits oc Gadernis Opfylling
samt anden Byens høi Fornødenhed, ti skal mand Sanden sige, hvad
er en Stabelstad, hvor ingen Raadhus eller Hafn er och Gaderne i
saa megen elendig Tilstand?
Dersom Hans kongl. May. ville være saa naadig och saaledis
samme Consumption paa nogle faae Aars Tid til Byens Reparation
forunde, var at formode, at deud merkelig ville tiltage, oc mange,
som nu hafver i Sinde at drage bort, skulle animeris til Byen videre
at bebygge, saa at Hans May. deraf i Fremtiden skulde kunde hafve
goed Tienniste. Ellers var de Penge, paa Festningen er spenderit,
meget ilde udgifvet, om dend nu skulle blifve til indted. For hvad
er en Festning saa vitløftig, som Fridericia er, uden dend er forset
med Borgere oc goede Biugninger? Kiøbenhafn d. 3. lObr. 1673.
Eders Excell. underdanige Tienner.
Ch. Nielszen.
348.

Klage fra Borgere i Fredericia 15. Nov. 1673.
Kopi i S. K.’s Arkiv.

Stormegtigste, allernaadigste Herre oc Konning.
Vi fattige Borgere oc Indvaanere udi Eders kongl. Mayts. Stabel
stad Fridericia nødis paa allerunderdanigste at andrage dend store
Armod oc Elendighed, Guarnisonens Indkvartering her hoes os foraarsager, eftersom vi icke erre uden omtrent 300 Borgere oc Guarnisonen ofver tusinde Mand foruden de mange Kvinder oc Børn, saa

1674.

379

at der ere Borgere, som hafve 10, 12, 16 Soldater indkvarteret, ja
der findes mange Huse ickun paa 3 Fag, som dog maa holde 2 Sol
dater. Dersom de enda ville lade sig nøie med Husleie, som Eders
kongl. Ma. naadigste Befalling derom udgangen dennem tilholder,
var ded noget, men de vil gandske raade for Husene, hvor de ind
kvarteris, setter dennem for Bordenden, jager Verten ud, de vil raade
for Stuen, Kiøckenet etc., ja tager Klederne af Sengen, som Verten
ligger paa, oc legger sig med Koene oc Børn derpaa, slaar oc farer
ilde afsted med Borgerne, hugger Vinduer oc Døre i Stycker, oc
naar vi kommer til Officererne oc klager, faar vi icke alleniste slet
Fortrøstning, men endocsaa tit ilde begegnes, saa at mange af os,
som i Krigstid boede herinde, da vi af Fienderne vare ofverveldiget,
ere blefne langt bedre af dennem begegnede, end vi nu begegnis
af vorris eigne. Hvorfore vi i allerdybeste Underdanighed indflyer
til Eders kongl. May., med allerunderdanigste Suk oc Bøn beder,
Eders kongl. Ma. ville af medføde kongl. Clementz vere os saa naadig, at vi fattige Borgere dog for denne sterke Indkvartering motte
forlindris. Herpaa vi Eders kongl. Ma. allernaadigste Svar oc Be
fordring forvendter, forblifvende med Ære, Lif, Blod, Gods oc Formue
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste, trolydigste Borgere.
Peder Lauesen. Jens Arreisen. Christian Tauson. Cort Stochman.
Claus Molrath.
Morten Andersen.
Peter Mechgelsen.
Peter Sonnixsen.
Hans Jansen.
Jacob Roesen.
Jørgen Setner.
Jens Camitzbøl Jonsen egh. Christian Seuerensen. Tohe Jacobsen.
Jochum Richter.
Jens Oelsen.
Berent Offerman egh.
Niels Hansen Bager.
Hinrich Bechman.
Jens Raszmussen.
Stephen Jensen.
Marcus Hermansen. Peder Christensen.
Hans Clausen.
Reimert Arensen.
Hans Fiirstenberg.
Jens Nielsen Festeler.
Johan Ahrensen.
Henrich Borger.
Hans Mortensen.
Jørgen Hiilsenberch.
Hans Pedersen.
Claus Pedersen.
Salomon Jensen.
Fridericia d. 15. November 1673.
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Memorial fra Kammerkollegiet 16. Nov. 1672.
Kopi i S. K.’s Arkiv.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Herre.
Eftersom vi af adskillige Aars Toldregenskaber samt daglig Er
farenhed forneme, at de Privilegier, som Eders kongl. May. Hr. Fader
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salig oc høiloflig Ihukommelse allernaadigst hafver gifvit Fridericia
Bye oc af Eders kongl. May. er confirmeredc, icke alleniste er ska
delig for Eders ko. Ma. Intresse oc Tolds Indkomst, mens endocsaa
ingen Nøtte eller Fordel skaffer Byens Indvaanere til dessen Flor
oc Commerciens Tiltagelse, mens allene beriger nogle faa Fremmede,
saasom Lybske oc andre Factorer, som tilbringer sig dend Nytte oc
Fordel af dend bevilgede Toldfrihed under Prætext af Fridericie Bor
gers Goeds oc dermed icke allene betager Eders kongl. Ma. sin Ind
komst der fra Byen, mens endoc præjudicerer de andre Provinder
oc Kiøbsteder baade udi Danmark oc Norge i deris Handel oc Næ
ring, som daglig beklages, oc efterdi vi icke allene saadant se oc
erfare, mens endoc Præsidenten udi Fridericia ved sin allerunderd.
indgifne Memorial det samme erindrer oc demonstrerer, saa kand vi
efter voris allerunderd. Pligt oc Skyldighed icke forbigaa jo saadant
Eders kongl. May. allerunderdanigst at forredrage. Oc som vi hafver
efterset de Fundamenter til de bevilgede Toldfriheder, saa befinde vi,
at anno 1661 den 9. November er Fridericia Bye nominerit til en
af Stabelstederne her udi Danmark oc da allernaad. bevilget Forskaansel for Told samt alle Onera oc Besveringer udi 10 Aars Tid,
paa det fremmede udlandske Familier skulle gifvis Anleding sig der
at nedsette til Byens Bebygning oc Opkomst, hvilken Frihed de oc
nøt hafver indtil anno 1670 d. 22. Jan., da Fridericia iblant andre
Friheder er bevilget i Steden for forrige Toldfrihed it vist Qvantum
af Vare toldfri at maate ind- oc udføre, hvis Told sig kunde bedrage
til 6000 Rdr., hvilket ydermere af Eders kongl. May. d. 6. Octobr.
forskrefne Aar 1670 allernaadigst er confirmerit. Mens som vi af
bemelte Præsidents Remonstration fornemme, at Byen formedelst dend
Toldfrihed icke noget er tiltagen eller forbedrit, mens mere gifvit
fremmede oc udlendske Factorer Occasion oc Leilighed at betienne
sig af samme Toldfrihed, idet de lader atskillige udlendske Vare
komme der for Byen oc saa betiener sig med en Borgers Seddel, at
det er hans forskrefven Goeds, hvorefter hannem da icke Toldseddel
kand vegris, hvormed de siden samme Vare toldfri indfører paa
andre Steder udi Eders kongl. May. Riger oc Lande, hvoraf dend
gemen Mand udi Fridericia Bye ingen Nytte eller Gafn kand hafve,
oc Eders kongl. Ma. dog derved mister sin Told oc Rettighed, hvorfore bemelte Præsident hoes Eders kongl. May. allerunderdanigst an
søger, at Byen i Steden for saadan Quantum af toldfri Vare maate
allene ni ude Toldfrihed paa alle de Slags Vare, som der udi Byen
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indførtis och der allene blef consumerit, mens hvis Vare som derfra
igien udførtis til Vands, enten til fremmede eller indlendske Steder
oc Provintzer, at da deraf blef gifvit den fulde Told efter Told
rullens Indhold, mens hvis Vare, som Indbyggerne omkring Fridericia til deris Nødtørft behøfver oc afhenter udi enstige Tønder oc
Skepper, samt Smaavegt oc fornøden grofve Kramvare maate fri udaf
Portene passere (Salt, Vin oc Tobak undtagen), saa oc Kremmere,
som til fremmede Markinder vilde udreise, de same oc at betaile
Tolden, saafremt de icke med rigtig Toldsedel beviser, at deris Vare
en Gang her udi Riget fortoldet er, oc at Byen i Steden for forrige
Toldfrihed maate tilliges af sammesteds Told noget til Hafne, Broer,
Bolverker, Kirke, Raadhus, Toldboed oc anden Byens Nødvendighed
at oppebygge oc vedligeholde, hvilken Præsidents Forslag vi befinder
allertienligst baade for Eders kongl. May. Tolds Indkomst, saa oc
dend gemene Mands Beste samt Byens bedre Forfremmelse oc Tiltagelse oc til at forrekomme andre Eders ko. Ma. Undersaaters Næ
rings Præjuditz. Hvorfore vi allerunderd. indstiller udi Eders kongl.
Ma. egen allernaadigste Behag, om det icke derved kunde forblifve
oc Byen tillegis x/4 Part af dens aarlige Tolds Indkomst paa nogle
visse Aar i Steden for forrige Toldfrihed til forbem. Bygningers
Fremtarf, paa det Eders kongl. Ma. i saa Maade icke vidre skulde
besværgis. Vi forblifver stedse
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
Skatkammerit d. 16. November anno 1672.

350.

Votering i S. K. 26. Jan. 1674.
P. u Bl. 93—94

Feltherren'. At de beholt deris Toldfrihed og ellers blef hiulpet
af Consumptionen eller paa andre Maader efter Majests. naadige
Behag til at hielpe Canalen, og dertil forordnis visse Commissarier.
At de Penge, som Majesteten dem vilde forunde, skulde forbrugis
til Canalen, Skibbroen og Toldbod.
Hr. Canceller Reetz: At Fridericia, Refugium totius Jutiæ, blef
hiulpen, er efter alles Mening. Til at bringe Folk ind at gifve dem
de Friheder, som de har i Altena og Glukstad med Frihed paa Re
ligionen. At i Steden for de 6000 Rdr. skulde gifves 8000 eller
mere, og hvad der blef ofver af de 6000, skulde forbrugis til Canalens og andets deslige Ferdiggiørelse, og saa gifve Consumption,
paa det Militien ei noget skulde afgaa.
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Hr. H. Bielche: 1) At gifve Religionen fri efter Hr. Cancellers
Mening; 2) at afskaffe Consumptionen; 3) at Majesteten vilde ellers
forordne nogle Middeler til at giøre Canalen og deslige færdig; 4) at
i Steden for Indkvartering kunde Soldaterne forundis efter Condition Penge.
Hr. Korbitz-. Til at hielpe Fridericie paa Fode tiener Told
friheden ikke meget, eftersom der ere ikkun faa, der hafve Gafn
deraf, mens tykkis Kamer Collegii Betenkende er hel gafnlig. At
Canalen blifver ferdig, er gafnligt, mens der vil en Hob til. Forblifver ved Kamer Collegii Forslag. At der kunde ordineris nogle
af Stats Collegio, som kunde de Forslag, som ere om Byens For
bedring giorte, igiennemse og derom deris Mening gifve.
Hr. J. Bielche: At Byen nyder sin Toldfrihed, dog uden Under
slef, og Tolden til Canalen og andet forbrugis. At være fri for
Consumptionen. At Religionens Frihed som i Altena og Gliikstad
blef forunt. At der blef en sat ofver, som kunde hafve Indseende,
at Majestets Privilegier blef iakttaget, og at Midlerne blefve til deris
rette Brug anvente.
Hr. O. Povish: Forblifver ved Kamer Collegii Betenkende. At
der blef nogle udvalt af Stats Collegio, som alle Forslag om dendne
Bye kunde af Grunde examinere og derom deris Betenkende indgifve.
Hr. H. Wind og Hr. C. Trolle: Forblifver ved Kamer Collegii
Betenkende.
Gr. Friis: At gifves Frihed paa Religionen, og at Fremmede
maa tilladis at sette sig der neder, og saa være et fri Asyl. Hvis
de indskibede, skulde være fri; hvis de udskibede, skulde gifvis
Told af. At der motte tagis af Consumptionen til at forferdige Ca
nalen med.
Klingenberg: At Staden blifver hiulpet af Landet, at der gafvis
Frihed paa Religionen, at de nød Frihed paa Toldene og det med
Limitation, at saadant kunde forbrugis til Canalen og andet saadant,
hvoraf en bør at forordnes at hafve Indseende.
Præs. Resen: 1) Religionens Frihed efter Hr. Cancellers Me
ning; 2) at dend blef en Asyl; 3) at de kunde forskaanis for Ind
kvartering, og Soldaterne at hafve enten Brakker eller Service;
4) Toldfrihed at nyde efter Kamer Collegii Betenkning; 5) Frihed
paa Bygningsmaterialier; 6) at Consumptionen og Tolden kunde anvendis paa Canalen og Hafnen; 7) 4 Commissarier at ordineris at
hafve Indseende, at Midlerne blef ræt anvent; 8) at her nogle blef
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udnefnt til at igiennem.se Propositionerne giorte om Byens Frem
komst.
P. Scavenius: Forblifver ved Kamer Collegii Betenkende, ikke
uden Jøder kunde gifvis Frihed der i Byen.
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Votering i S. K. 9. Marts 1674.
P. ii Bl. 96—97.

[1.] Vota andl. Soldaternis Service.
Hr. Canceller: Byen bør at hafve nogen Forlindring. Soldaternis
Service nemblig 4000 at forskaffes Byen ud af Hans May. Cassa;
confirmerer Commissariernis Forretning.
Rigs Admiral: Det er Byen og Hans May. tienligt, at de 4000
Rixd. forskaffis enten af Krigscassa eller anden Steds fra; confir
merer Commissariernis Forretning.
Hertil sluttede sig Resen.
Rigs Marskalk: Det er høit nøvendig, at Byen behielpis, om
den ellers skal blifve en Festning. Det er nok got, at enhver
Soldat bekom om Dagen en Skilling, mens som Inkvarteringen
strecker sig til 4000 Rixd., og Pengene icke af Krigscassa kand
forstreckis, da efter slig Beskaffenhed viste icke, hvor disse 4000
Rixd. skulle bekommis, og om saa var, at disse Penge kunde bringis
til Veie, formente hånd, at de icke skulle blifve nok til Soltaterne,
efterdi det var tviflagtig, om Borgerne vilde forunde en Soldat Natteleie for en Skilling om Natten.
Hr. J. Bielke: Det er got, Soldaterne fik Servicepengene nemb
lig 4000 Rixd., mens Spørsmaalet er, hvor Pengene skal bekommis,
og om Borgerne vel skulle vilde forunde en Soldat Natteleie for en
Skilling.
Baron J. Juel: Byen kand icke taale at forskaffe de 4000 Rixd.,
hvorfor det best, den hielpis paa andre Maader, om icke med alle
disse 4000 Rixd., dog med en Del.
[2.] Vota andl. Consumtionen til Haufnens Opbiuggelse og Ved
ligeholdelse.
Hr. Canceller: Formente, at det var mere practiqvabel, at
Haufnen blef hiulpen ved Pengene af Tolden end af Consumtionen,
som er lagt til Militien; item at Haufnen vel ogsaa kunde behielpis
af Træerne og Plankerne.
Hertil sluttede sig Korbitz og Jens Juel (tilf.: »andl. Træerne,
da burde der determineris it vist Qvantum«).
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Rigs Admiral: Haufnen at behielpis baade af Tolden og Consumtionen; confirmerer ellers Commissariernis Forretning.
Hertil sluttede sig Resen.
Hr. J. Bielke: Confirmerer Commissariernis Forretning.
[3.] Vota andl. Salt og Vin, item Korenvare, blef efter de flestis
Vota sluttet, at Salt og Vin motte fri indføris, og at alle Korenvare
motte fri indføris og udføris.
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Votering i S. K. 24. Marts 1674.
P.n BL 99—100.

[1.] Vota om Indkvartering.
Hr. Canceller Reetz: De burde indtil Fendricken inclusive ingen
Standkvarter hafve. Det er umuligt, at Byen kand subsistere uden
Hielp.
Hertil sluttede sig Griffenfeld, H. Bjelke, J. Bjelke, H. Vind
>og de andre«.
Hr. Rigs Harskalk: Det dependerer af Maj esteten, hvad derudi
skal giør is.
Hertil sluttede sig Powisch.
[2.] Vota om Consumptionen etc.
Hr. Canceller Reetz: Der kand ikke vel tagis af Consumptionen,
paa det Militien ikke skal fattis.
De fleste vaar i dendne Mening.
[3.] Vota om Agerdeling.
Hr. Canceller Reetz: Kiøbstederne ere lidet tient med Aufling.
Naar en Eiermand ikke sin Eiendom blifver betaget, saa kand det
ske, NB fornemmelig de Eiermend, som ikke ere skyldig, at Platserne
ikke ere blefven opbygte.
De fleste vaare udi dendne Mening.
[4.] Vota om Fridericiæ Privilegier at indføris i et Corpus.
Dette blef samtykt:
1) Byens Friheder skal extendere sig udi 50 Aar.
2) At aarlige Markeder afskaffis.
3) Citadelle ikke i Privilegierne at indføris, mens heller Slotsplas.
4) At Skiberne og Skuderne Fridericia tilhørende skal i nogle
Aar fri for Hafnepenge være.
5) Jus Asyli bevilgis.
En Part af de andre Poster blef casserit, en Part forandret og
en Part confir merit.
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Betænkning af S. K. 31. Marts 1674.

Orig. og Kone, (med Peter Reetz’ Haand) i S. K.’s Arkiv.
Kopi i Indlæg til J. R. Nr. 115.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerdybeste Underdanighed Eders kongl.
Mayts. tvende allernaadigste Befalinger, dend ene angaaende Skat
kammerets Memorial, hvorudi Forslag giøris, at Fridericia med bedre
Nytte kunde bevilges at nyde i Steden for Toldfrihed paa saa mange
Vare, som sig i Tolden til sex tusinde Rixdaler kunde bedrage,
hvormed dend nu allernaadigst er privilegeret, dend Frihed, at alle
de Vare, som i Byen blefve indført oc der consummerit, fra Told
eximeredis, saavel som oc alt det, som Landsens Indbiuggere om
kring Byen udi enstige Tønder, Skepper oc smaa Vegt sambt de
grofve Kramvare, de derfra til deris Fornødenhed hentede, Salt, Vin,
Tobak, saa oc hvis Vare Kremmere til fremmede Markeder udførte,
undtagen, oc at Fierdeparten af dend Told, som Fridericia udi det
øfrige kunde indbringe, blef paa nogle visse Aars Tid lagt til at
opbiugge Byens Hafn, Broer, Bolverker, Kirke, Raadhus, Toldboed
oc anden dets Nødvendighed, den anden belangende Præsidenten i
bemelte Fridericia hans allerunderdanigste indgifne Memorial med en
hosføied menige Borgernis Supplication, hvorudi begieris Forlindring
paa Indkvarteringen, Forskaansel for Consumptionen heller oc, at
hvis dertil blef gifvet, maatte anvendes til Byens Nødvendighed,
saasom it Raadhuses Biugning, Canalens eller Haufnens Indrettelse,
Torfvets oc Gadernis Opfylding paa nogle. Aars Tid, indstilles til
Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution efterfølgende
voris allerunderdanigst Betenkende.
At Fridericia er en umistelig Festning, eragte vi allerunder
danigst ustridigt at være, i Særdel ished fordi dend først er en Til
flugt, hvorhen Indbiuggerne i Nørre Jylland oc vel videre fra kunde
en Del salvere sig self, en Del deris Mobilier oc Formue udi paa
kommende Nødsfald, for det andet, at ved dend underholdis dend
fornøden Communication i Feidetider med Fyen oc andre Insuler,
som de øfrige Eders kongl. Mays. Provintzer i Danmark alle bestaar
udaf, for det tredie hindrer dend en Fiende, at hånd med sin Armé
ei understaar sig at gaa dend forbi ind udi Landet, hvilket Exempel
udi (!) seniste Orlog bær klar Vidnesbyrd om. Som nu Festningen
ei kand blifve ved Magt saaledis, at deri kunde ligge i Fredstid en
25
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behørlig Guarnison oc i Feidetid saadan Antal Krigsfolk, som For
nødenhed oc forefaldende Hændelser udkrefve kunde, med mindre
Byen med Indvaanere, Gaarde oc Huse er velforset oc bebiugget,
saa formene vi allerunderdanigst, at først vil af Veien rømmis det,
som mest klagis ofver at hindre Byens Opkomst, oc som det oc i
Gierningen at giøre befindes, dernest, at der vil brugis, saavit
muligt, de Middel, hvorved Byen kunde blifve folkerig oc tiltage i
Handel oc Næring. Hvad det første angaar, da bestaar det i Stand
kvarter, hvorofver Byen sig mest besverger oc udi sin Opkomst
ocsaa mest hindres. Til at borttage dend Hinder eragte vi aller
underdanigst dette Middel at være det beste, nemmelig1) at Eders
kongl. May. allornaadigst vilde bevilge, at Tolden, som Fridericia kunde
indbringe, naar dend Toldfrihed, som Byen er allerede forunt, blef
reguleret efter dend Maade, hernedenfor skal meldis, maatte bruges,
saavit dend tilstrecke kunde oc deraf udkrefvedis, til at betale Sol
datesken Servicepenge med, oc at ingen nød samme Servicepenge
uden dend gemene Soldat indtil Fendricker exclusive. Belangende
det andet, da befinde vi, at ved dend Toldfrihed, hvormed Fridericia
hidindtil hafver vaaret privilegeret, nemlig de foromrørte sex tusinde
Rixdaler, icke er naaet dend Scopus, hvilken dend sigtede til, som
er Byens Flor oc Velstand, mens at nogle faa Kiøbmænd der boendis
oc Fremmede (hvis Vare benefnte Kiøbmænd under it Skin for sine
angifve) deraf allene hafver Nytten, hvorfore os allerunderdanigst
siunes, at med Toldfriheden saaledis herefter enhver i Byen boende
til proportionerlig Nytte oc Staden i sig self til Fremtarf kunde
forholdes:
Først at alle Vare blefve tilsted at gaa toldfri ind i Fridericia,
disse efterskrefne undtagen, alt Korn, Flesk, Smør oc 01, som kunde
komme fra de Stæder, der ere udenfor Eders kongl. Mayts. Riger
oc Lande, item Tobak, Tobakspiber, Sehe, Topsucker, Pudersucker,
Candissucker, Syrup, Kaaber, Messing, Kedeler, Beckener, alt fremmit
Snedkerarbeide, Karosser udenlands giort, alt forarbeidet Jern, Kaaber
eller Staal, alle Slags bered Læder, oc at alle Slags indlendisk Korn,
Smør oc Flesk maatte være der sammesteds fri for Told, saavel i
Udgaaende som i Indgaaende, saaledis at det hverken dermed i Fri
dericia self eller paa nogen anden Stæder af Eders kongl. May.
*) Kone, har opr.: nemmelig først, at ingen Officerer indtil Fendricker
exelusive nød nogen Standkvarter, dernest..
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Toldere blef besværget; disligeste at hvis Vare, som Indbyggerne paa
Landet (Kiøbstederne undtagen) til deris Nødtørft behøfve at af
hente udi enstige Tønder, Oxehofder, Ammer, Stepper sambt smaa
Vegt oc fornøden grofve Kramvarex) maatte i Udgaaende tillands frit
udaf Portene passere.
For det andet, at der maatte leggis Jord oc Mark til flere
Gaarde oc Byggesteder i Fridericia end til de 125, som allerede
sked er, og at de Jordparter, som hører de ubebiugte Pladser
til, maatte af Magistraten aarligen bortleies. Pengene, som deraf
kunde komme, samles oc forvaris til at gifve dennem tilligemed
Byggeplatsen oc dend dertil hørende Aggerjord, som bygge vilde,
desligeste at Magistratens Vang, bestaaende i 48 Jordparter, maatte
leggis oc delis til Borgerskabets Biuggesteder, som ei allerede Jord
hafve, oc Magistraten i det Sted gifves den Vang, som er lagt til
Gvarnisonen. Oc at hvem, som paa nogen Biuggeplads hafde i saa
Maade sat god Kiøbstedbiugning, blef tillat dend dertil liggende
Jordpart for arfvelig Eiendom til hvem hannem lystede at afhende.
For det tredie, at Fridericia Bye maatte nyde deris Privilegiers
Forbedring i efterskrefne Pungter:
At Toldfriheden maatte forlengis paa ti Aar oc alle andre Byens
Privilegier paa halftrediesindstyfve Aar fra dend Tid, de nu vorder
fornyet oc forbedret, at regne.
At i Steden for aarlig Kramvaremarket, som er Byen skadelig,
maatte i Privilegierne indføris Kvæg- oc Hestemarket.
At i Steden for det Ord Citadelle maatte i Privilegierne brugis
oc settis Slotsplats.
At Fridericiæ egne Skibe oc Skuder udi ti Aar maatte være fri
ofveralt i Eders kongl. Mayts. Riger oc Lande for Last- oc Haufnepenge, saavit Eders kongl. May. sig self deraf har forbeholdet, enten
de førte eget eller fremmed Gods.
At Jus Asyli, som Fridericia hafver, maatte forlengis paa halftrediesindstiufve Aar oc Personernis Frihedsaar, som Asylum søge,
extenderis fra dette Privilegii Dato til tie fulde Aar, oc være ligesaa
vel for de, som hafde enten giort Dødslag eller oc andre Misgierninger udenfor Eders kongl. Mayts. Riger oc Lande, som for de,
2) Herefter tilføjes i Fodnote med Griffenfelds Haand: Dend 9. Sep
tember er udi Stats Collegio vedtagen, at i Steden for de Ord >og for
nøden grofve Kramvare« skulde settes »og fornødene Kramvare udi Alnetal
og smaa Partier«.
25*
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der hafde falleret, saaledis at de, som for slig Aarsager Skyld sig
til Fridericia retirere, skulle tage oc forevise Magistratens Pas under
Stads Segel, som dennem uveigerligen skulde gifves, oc de betale
bemelte Magistrat fire Rixdaler for, saafremt de ville passere sicker
did igiennem Eders kongl. Mayts. Riger, Lande, Førstendomme oc
Gebieter oc til benæfnte Fridericia ankomme, lade (om de fremdelis
Protection vilde nyde) deris Nafne i Stadsprotocollen indtegne, saa oc
gifve aarligen bemelte Magistrat derfor fire Bixdaler1).
At Libertas Conscientiæ maatte for det første tillades enhver,
som ei vaar af dend Ausburgiske Confession, dog Christen Tro, oc
dennem Fortrøstning giøris, at naar de blef 30, 40 eller 50 Fami
lier sterk i én Religion, oc de sig roligen oc vel imidlertid forholdte,
de da skulle efter dend Beskaffenhed, Eders kongl. May. befant Sagen
at være af, med videre kongelig Naade anses, desligeste at en Sy
nagoge maatte bevilges Jøder, saafrembt nogle rige portugisiske sig
der vilde nedsette2).
At naar Byens Haufn blev engang ferdiggiort, Haufnepenge da
af ithvert indkommende Skib maatte gifves oc Byen forundes, baade
til at holde Haufnen vedlige, saa oc til at forstørre dend med, naar
af benæfnte Haufnepenge kunde fra Vedligeholdelsen blifve saa mange
tilofvers, at de dertil kunde strecke3).
At udlendiske Arfvinger maatte nyde dend Arf, dennem hos Fridericiæ Borgere oc Indvaanere tilfalde kunde, foruden deraf at gifve
Siette- oc Tiende-Penge.
0 Kommissærerne havde kun foreslaaet Jus Asyli for Debitorer, der
ikke kunde betale. Peter Reetz har tilføjet i Randen af deres Forslag:
>Got, dog Jus Asyli at strecke sig til Dødslag oc andre Misgerninger,
begaait udenfor H. k. Mts. Riger oc Lande«. — Ved et derefter følgende
Forslag af Kommissærerne om, at Jus Asyli for Debitorer alle andre
Steder end i Fredericia skulde være indskrænket til 3 Maaneder, har
Reetz tilføjet: -Er imod allerede bemelte Stæder gifne Privilegier«.
2) Derefter havde Kommissærerne foreslaaet, at der i Privilegierne
skulde fastsættes en bestemt Maade at vælge Magistraten paa, nemlig at
Kongen udnævnte Præsidenten, at Magistraten, naar en Plads som Borg
mester var ledig, foreslog to Borgere — danske eller fremmede —. hvoraf
Kongen udnævnte den ene, og at Pladserne i Raadet skulde besættes af
dette selv. I Randen bemærkede Reetz: »Giørris ei nødigt«. — Kommis
særernes følgende Forslag, at Kongen skulde overlade Magistraten Patronatsretten over Byens Kirker, og at Magistraten med 12 af de bedste
Borgere skulde udnævne Præsten, erklærer Reetz for: »Ufornøden, mens
nyde, hvad andre Kiøbsteder i lige Tilfald«.
3) Kommissærerne havde derefter foreslaaet, at man i Fredericia skulde
kunne oprette Ægtepagter og Testamenter med almen Gyldighed. Dette
erklærer Reetz: »Kand forbigaais«
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At Borgerne i Fridericia, naar de inden Aardag efter, at de sig
paa Stedet hafve nedsat, deris borgerlig Ed Eders kongl. May. hafver
giort, maa, naar de eragter ei lengere at vilde der forblifve, opsige
deris Borgerskab oc uforment med ald deris Gods oc Formue foruden
at gifve noget deraf, sig derfra igien begifve1).
At det maatte være Gouverneuren oc Commendanten i Fridericia,
som nu er eller herefter kommendis vorder, forment at bevare sig
med borgerlige Sager, under hvad Prætext det oc kunde være, hindre
Commerciernis fri Lob, opholde Skibe eller Vogne i deris Ind- oc
Udfart, tage nogens Gods oc Vare, som enten tillands eller -vands ind
kommer, uden Eiermandens Samtycke oc god Betaling til hannem derfor.
At de Borgere, som efter denne Dag sig i Fridericia nedsette,
maatte i de ti første Aar være forskaanet oc fri for at udtagis til
Formyndere, Vorderere, Sandemænd, 15 eller 16 Mænd eller Næfn.
At Eders kongl. May. vilde allernaadigst bevilge en kongl. Be
faling2) til Ambtmanden paa Koldinghus, at hånd ved Bønderne i
Ambted boende, særdelis de, som hafve Nytten og Brugen deraf,
lod Landeveiene, som gaar til Fridericia, tilbørligen reparere oc siden
vedligeholde.
At alle Kroer paa tu Mile nær Fridericia maatte forbydes at
kiøbe oc hente deris 01 paa nogen anden Stæder end der.
At Elboe Herrits Ting maatte leggis ind oc holdes i Fridericia.
At Veilbye Kald maatte annexeris til Fridericiæ danske Præstes
Kald, naar det ledig blifver3).
Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 31. Martii anno 1674.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
P. Reetz.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
M. Friis G. t. F.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.
J) Kommissærerne havde derefter foreslaaet, at en Fridericia-Borgers
Gods kun maatte konfiskeres, naar han havde begaaet Højforræderi; Reetz
tilføjer: »Udeluckis«.
2) Kone, har opr.: Befaling til visse Sogne omkring ved Fridericia lig
gende, at de Landeveiene til Byen skulde vedligeholde, helst efterdi de
self hafver Nytten oc Brugen deraf.
3) Kommissærerne foreslaar herefter Oprettelsen af en god Latinskole
og et godt Hospital, som kunde lægges derhen fra Kolding, Vejle, Middel
fart eller Bogense. Reetz mener: »Udeluckis«. — Endelig foreslaas der,
at en af Kongens nærmeste Raadgivere maatte blive Overinspektør og
Patron for Byen. Reetz erklærer: »Omitteris«.
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16.—18. Febr. Ved Mødet 16. Febr. forelagde P. Reetz
et Forslag om en Kobberskat »til Stycker«, som gik ud paa,
at »af hver 2*4 Tønder Hartkorn til 100 Rixdr. bereignet,
hvoraf Rostieniste holdis, skal gifvis aarligen i trei Aar 1
Kaaber eller derfor 1 Rixdr. udi Penge, i lige Maade af Rente
penge och Kiøbstederne«. — 18. Febr. nyt Møde, hvor H. Schack,
P. Reetz, H. Bjelke, J. C. Kbrbitz, J. Bjelke, O. Powisch, C. Trolle,
E. Parsberg, Mogens Friis, Jens Juel, Klingenberg og Resen
samt senere P. Griffenfeld var tilstede. Kobberskatten behand
ledes videre, den skulde ogsaa udstrækkes til Biskopper, Provster,
Præster og residerende Kapellaner samt til Købstæderne; om det
sidste blev dog »intet vist sluttet«x). — Betænkning (Nr. 354).
24. Febr. udgik Kongebrev2) til Kammerkollegiet om at udstede
de Breve, der var fornødne for Indførelse af Kobberskatten.
354.

Betænkning af S. K. 18. Febr. 1674.

Orig. med Rasmus Rasmussens Haand i Indlæg til S. T. Nr. 50.

Allernaadigste Konge och Herre.
Efter Eders kongl. Ma. allernaadigste Ordre hafver vi med
allerunderdanigste Flid ofverveiet det os forestillede Forslag anlangende Kaaberstycker til E. ko. Ma. Flodes Fornødenhed tilveie at
bringe. Saa uanset allerede saa meget af Jordegoeds (hvorpaa dette
Forslag sig fornemmelig grunder) contribueris, at Effecten deraf icke
uden temmelig Vanskelighed af dets Proprietariis kand erlanges,
som største Delen ere af saa ringe Middel, at de neppe kand under
holde sig sielf af det, som de beholde tilofvers, naar Paaleggene deraf
ere udredde, icke des mindre, efterdi dend uomgiengelige Nødtørft
for E. ko. Ma. Flode sligt udkrefver, formene vi allerunderd. For
slaget paa efterfølgende Maade ved mindste Besvering practicabel at
vere, hvilken videre til E. ko. Ma. allernaadigste Resolution i dybeste
Underdanighed indstilles.
Først eragte vi allerunderdanigst fornøden, at alle Proprietarii
ingen undtagen, som i E. ko. Ma. Riger Danmark och Norge Jorde
goeds eier, hvoraf Rostienniste holdis, gifve sielf, foruden at tilstedes
det paa Landgoedset och sine Bønder at legge, af hver halftredie
Tønder Hartkorn i Danmark, beregnet efter Rostieniste Taxt, och af
*) P. n Bl. 95.

2) S. T. Nr. 50.
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lige meget Goeds efter Proportion i Norge tre Skaallepund Kaaber.
For det andet, at alle Bisperne gifve enhver ni Lispund. For det
tredie, at alle Provster, Prester och residerende Capelaner i Kiøbstederne saavel som jpaa Landet settes ofverhofvid enhver for trei
Lispund, och at samme Udgift af hver Stigts Ambtmand och Bisp
saaledis legges och lignes imellum dennom efter Billighed, at dend
Formuende hielper dend, mindre Efne hafver. For det fierde, at
iligemaade alle Kiøbsteder udi begge Riger settes for it vist Quantum
Kaaber, hvilket os allerunderdanigst siufnes paa denne Maade best
at kunde ske nemmelig, at Stigtsambtmanden eller Ambtmendene
hvor det for Stigtsambtmanden skulle falde for vitløftigt och besverligt, med enhver Kiøbsteds Magistrat vorder anbefalled at kalde alle
Indbyggerne for sig, Geistligheden undtagen, hvorom før er meldet,
forfatter it rigtig Mandtal ofver alle och tillige setter enhver for
noget vist efter sine Middeler, saa at af hver trei hundrede Rixdaler,
som dend hele Menighed kand eragtes at hafve, blifver gifvet tre
Skaallepund Kaaber. Paa det och Betalingens Maader och Ter
minerne maa vere desto lettere och beleiligere for de Vedkommende,
formene vi allerunderdanigst saaledis dermed at kunde anordnes:
Først, at det hele Quantum, som tilkommer enhver efter hvis før
er meldet, blef betalt i trei Aar, hvert Aar en Trediedel til dend
første Juli aarligen, dog at Terminernis Begyndelse angik dend først
kommende første Juli. Dernest, at det blef enhver frit ladet endten
at gifve Kaaber in Natura eller och en Rixmark, beregnet til tiufve
Skilling danske, for hver Skaalepund, och at herhos blef iagttaget,
at hvo som helst af sit Jordegoeds contribuerede, skulle vere fri for
at gifve af sin anden Formue, dog ingen i saa Maade fri at eragtes
uden dend, som i det ringeste hafver i Danmark fem hundrede
Tønder Hartkorn med en deri beregnet Hofvidgaard och er privilegerit
det der sammesteds at eie, och i Norge lige meget Jordegoeds efter
Proportion, endten hånd dertil hafver Hofvidgaard eller icke. Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 18. Febr. anno 1674.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och tropligtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
P. Eeetz.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
M. Friis G. t. F.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
P. Resen.
P. Scavenius.
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8.—24. Marts. 8. Marts Møde, formodentlig sammenkaldt
ved mundlig Ordre, hvori man drøftede en Memorial (Nr. 355)
fra Stiftamtmanden og Biskoppen i Sjælland, dateret 15. Jan.,
om forskellige Forhold vedrørende de sjællandske Kirker. Ved
Mødet var H. Schack, P. Reetz, P. Griffenfeld, J. C. Korbitz,
H. Vind, J. Bjelke, C. Trolle, M. Friis, Jens Juel, Resen og
Scavenius tilstede. Man forhandlede først om Provstemode.
Votering (Nr. 356). — Paa et Møde 11. Marts fortsattes For
handlingerne, idet man drøftede de Spørgsmaal, om Studenter
skulde tages til Kirkeskrivere — hvilket besvaredes benægtende —,
og om »Festebrefve udgifvet paa Kirkens Tiender skulde igienkaldis, og Tienderne igien til Tinge opbiudis«. — Dette blev
»agtet ubillig, mens vel, at Tienderne, naar de blifver ledig, da
for høist Pris at igien udfestis«J). — 24. Marts nyt Møde, hvor
P. Reetz, P. Griffenfeld, H. Bjelke, J. C. Korbitz, J. Bjelke,
O. Powisch, H. Vind, E. Parsberg, M. Friis, Klingenberg, Bier
man, Resen og Scavenius var tilstede. S. K.’s Betænkning
(Nr. 357) blev gennemgaaet2). I Henhold dertil udgik 31. Marts
Kongebrev3) til Stiftsbefalingsmænd og Biskopper i Danmark
om at tilkendegive, »hvad anlangende Kirkerne kan være at
erindre, førend den ny Lov til Ende kommer«, samt Kongebrev3)
til J. C. Korbitz og H. Vandal om Kapitelstaxt paa Sjælland.
355. Memorial fra J. C. Korbitz og H. Vandal 15. Jan. 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Kopi i Aktstykke Nr. 357.

Stormechtigste Arfvekonning, allernaadigste Herre.
Eftersom vi tilforne for lang Tid siden en allerunderdanigste
Memorial hafver indgifved paa Kirkernes Vegne i Sællands Stift om
nogle adskillige Poster, som vi af Eders kongl. May. allernaadigst
beskickede Kirkernes Forsvar allerunderdanigst hafve eragted at
kunde geraade de fattige Kirker, som ere de fleste i Tallet, til Conservation, Hielp och Nytte, da som vi ingen allernaadigste Resolution
hafve erlanget uden paa tvende Poster deriblant, nemlig om Ter
minens Forandring til det første Provstemode om Aaret och om
P. n Bl. 97.
2) P. ii BI. 98.
3) Rørdam, Danmarks Kirkelove III, 496—97.
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Kiøbet samme Tid at sætte paa Kirkernis Korn efter Ampternes och
Stædernes adskillige Beskaffenhed, saa bede och forhaabe vi i dy
beste Underdanighed, at det i kongelig Naade och Mildhed maa op
tages, det vi nu foraarsages allerunderdanigst at remonstrere, som er:
1. At hvad bemelte Provstemodes Termin angaar, som ved
Eders kongl. Mayts. naadigste Anordning er sat paa den næste
Onsdag efter Dominicam Misericordias Domini, da som samme Termin
er uvisse och ustadig och falder somme Tid tilligere och somme
Tid sildigere om Aaret, eftersom Paaske kommer tillig eller sildig
til, eragte vi saavel som Provsterne samptlig udi Siællands Stift, at
det vel skulle verre bekvemmere for Kirkernes Regenskaber och
Prisen paa deres Korn at sætte, om det allernaadigst motte behage
Eders kongl. May., at ded motte beroe ved den tilforne allerunder
danigst forreslagne Termin, nemlig den næste Onsdag for Phillippi
Jacobi Dag aarligen.
2. Dernest angaaende Taxten paa Kirkernes Korn, som naadigst
er forordned at skulle sættes‘særdelles for ethvert Ampt her i Stifted,
da siunes ded os at foraarsage nogen Vitløftighed och Desordre, naar
saa mange Slags Kiøb for saa mange Stæder i én Provinz skal
sættes och i Agt tages, och at det blifver ochsaa Kirkerne til Skade
paa Kiøbet; men vi formene allerunderdanigst, at det kunde vere
føieligere och gaufnligere for Kirkerne, om ickun 4 adskillige Slags
Taxter paa deres Korn motte settes och følges efter de fire fornem
meste Dele af Landet, som i vorres forrige allerunderdanigste For
slag videre ommeldes, hvilket saavel som det forrige til Eders kongl.
Mayts. høie och allernaad. Disposition i dybeste Underdanighed ind
stilles.
Iligemaade foraarsages vi paanye at giøre allerunderdanigste
Errindring och Ansøgning om de tre andre Poster, som bemelte
vorres forrige allerunderdanigste Memorial indeholdte, paa hvilke vi
endnu ingen allernaad. Resolution hafve erlanged, nemlig:
3. At der en eller toe dygtige Personer motte antages til at
vere Kirkeskrifvere her i Stifted, och ded helst af fattige, skickelige
Studentere, hvilke under vores Direction (saa lenge ded os vorder
naadigst paalagd at vere Kirkernes Forsvar) kunde hafve tilbørlig
Opsiun med Kirkernes Indkombst och Rettighed, med deres Repara
tion och Biugning och deres Sager til Tinge at agere sampt deres
aarlige Regenskaber med Provsterne och Præsterne at igiennemse,
beregne och undertegne, for en liden aarlig Løn, fem Mark danske
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af hver Kirke, som kunde vere Kirkerne til liden eller ingen Skade,
helst naar den rigere motte hielpe den fattigere, och er lidet at
regne imod det, som tilforne i saadanne Maader var anordned af
Kirkerne at skulle udgifves. Ti uden deslige Kirkeskrifveres Tienniste och Hielp er det os umueligt at kunde forrette, hvis os allernaadigst er anbefaled med Kirkernes Inspection, deres Regenskabers
Revision och andet saadant, eftersom vi dog ellers med mange andre
Forrætninger ere behæftede. Icke heller kunde de, som ere Eders
kongl. Mayts. Betiente ved Ampterne, tilbørligen beobagte Kirkernes
Sager, saavit os siunes, eftersom de hafver nok andet at bestille
med Eders kongl. Mayts. Interesser och Tiennester, deres Embede
vedkommende.
4. Om det motte allernaadigst tillades, de fattige Kirker til
Hielp och Conservation, at deres Tiender, som for ringe Afgift til
forne ere bortfæstede, hvoraf nu vel mere kunde gifves, de til Tinge
motte opbiudes och til dennem paanye bortfæstes, som mest til Af
gift och Fæstning deraf ville gifve, forrige Benaadinger eller Festebrefve herudinden uansete, dog at de, som Tienderne nu hafve, frem
delles blifve dennem nærmeste, om de deraf ville gifve saa meget
som nogen anden, eller om de det icke ville, dem da deris udgifvene
Festning igien at betalles, saa vit befindes at verre kommen Kirken
til Nytte.
5. At Kirkernes Skoufve, som dem af Arrilds Tid tilhørt hafve,
motte fremdelles forblifve Kirkerne til Nytte, saa at den for tre Aar
siden udgangne naadigste Skoufordinances 41. och 42. Articuler ei
motte udtydes Kirkerne til Skade och Forfang, men at de deraf
motte niude fornøden Biugningstømmer och Magt til at selge deraf
Vindfelder och fornede Træer til deres egne Bønders eller andres
Nødtørft efter Recessen Lib. 1 Cap. 4 Artic. 44.
Disse forskrefvene allerunderdanigste Ansøgninger paa Kirkernes
Vegne, hvorudi vi os til vorres forrige allerunderdanigste indgifne
Memorial, dattered d. 2. November 1672, videre referere, ville vi udi
ald Underdanighed til Eders kongl. Mayts. høie Naade och milde
Disposition hafve recommenderede och indstillede, paa det de reste
rende fattige Kirker, som nu mere ingen Hielp hafver at forvente
af de mange velformuende Kirker, som under Jura Patronatus ere
bortkomne, dog nogenledes motte conserveres och fra deres ellers
befrychtende total Ruin och Undergang befries. Saadan Eders kongl.
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Mayts. høie Naade och Mildhed imod Guds Huse vil Herren sielf
rigelligen belønne. Och vi forblifver stedse
Eders kongl. May. allerunderdanigste troeplichtskyldige Tiennere.
J. Chr. KOrbitz mp.
J. Wandal.
Kiøbenhaufn d. 15. Januarii 1674.
356.

Votering i S. K. 8. Marts 1674.
P. n Bl. 95 f.

Feltherren: Provstemodet at blifve den sidste Onsdag i April,
dog icke derom publiceris, førend Loven udgaar.
Cantzeler Reetz: 1) Er best, Studenterne blifver ved Predikestolerne; 2) Taxten blifver attesteret af Ambtmanden og Provsten,
og naar Kirkevergerne faar fra dem en Attest, at det er solt for
det høieste i neste Kiøbsted, skal hans Regenskaber passere.
Hertil sluttede sig J. Bjelke og Resen.
Corbitz: Interesseret, derfor icke voterer.
Skatmester: Got, at Provstemodet settis for Philippi Jacobi.
Kornets Taxt at attesteres af Ambtmanden, som skal gifve en Attest,
at Kornet gieldet saa megit i hans Ambt, og derefter Regenskaberne
passere.
Hertil sluttede sig C. Trolle og M. Friis.
B[aron] Juel: Terminen, at følgis Stiftsbefalingsmandens og
Bispens Forslag, mens icke noget derom publiceris. Ambtmanden
gifver sin Attestation om Kiøbet og siden Stiftsbefalingsmanden, og
Bispen at sette Kiøbet derefter.
Klingenberg: Provstemodet at holdis for Philippi Jacobi som
Cantzeler; ang. Taxten blifver ved, hvad tilforn derom er anordnet.
General Procureur: Var got, blef sat it Kiøb for Kirkernes,
Skolernes og Hospitalernes Skyld, og skal det settis, saa faar det at
settis 14 Dage for Philippi Jacobi, dog det allerbeste, at ingen Kiøb
blef sat, om det kunde ske.
Blef talt, om her skulde nogen ny Forordning udgaa, heller
beroe, at det kunde indføris i dend nye Lov.

357.

Betænkning af S. K. 24. Marts 1674.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 129.
Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Ordre angaaende efterfølgende
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Poster, hvorom paa Kirkernis Vegne i Sielland allerunderdanigst An
søgning giøris af Eders kongl. Mayts. Stigtsambtmand oc Super
intendent der sammesteds, indstilles til Eders kongl. Ma. allernaadigste videre Resolution efterskrefne voris allerunderdanigste hos hver
Post tegnet Betenkende.
1. At det er bedre for Kirkerne, at dend Termin, som Recessen
determinerer til aarlig Provstemode i Sielland, nemmelig Onsdagen
efter Dominicam primam Trinitatis, anticiperis; derom hafver efter
allernaadigste Ordre Eders kongl. Mayts. Stats Collegium indstillet til
Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution deris allerunder
danigste Betenkende in Decembri Aar 1671 oc (efter en Erklering,
som Superintendenten tillige med Ministerio her i Kiøbenhafn med
flere Geistlige giort hafde) eragted samme Provstemode at kunde
gafnligen her i Sielland holdes dend neste Onsdag efter Dominicam
Misericordias Domini (som altid indfalder for dend føromrørte Domi
nicam primam Trinitatis), oc det af dette Fundament fornem meligen,
at som Taxten paa Kirkernis Korn til merbemeldte Prestemode settes,
saa kunde Kirkevergerne, som efter samme Taxt skal giøre Regnskab,
desto bedre observere Terminen, nemmelig Philippi Jacobi Dag, til
hvilken de med samme Regnskaber bør at indkomme. Nu fornemme
vi af denne indgifne Post, at benefnte Superintendent er af en an
den Mening oc tilligemed Stiftambtmanden allerunderdanigst ansøger,
at merbemelte Provstemode motte for forbenefnte Aarsager Skyld settes
endnu videre tilbage oc holdes for Philippi Jacobi Dag, nemlig den
sidste Onsdag in Aprili, hvilket ocsaa vel icke siunes utienligt, mens
eftersom Eders kongl. May. ved en allerede publiceret Forordning
hafver allernaadigst giort dend Forandring, at Dagen dertil skulle
være dend forreslagne neste Onsdag efter Dominicam Misericordias
Domini, da indstilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste Behag,
om det icke skal blifve ved samme Forordning, indtil denne sidste
foreslagne Termin kunde i Lovbogen, som nu til Expédition er under
Hænder, indføris1), paa det at saadanne Forordninger, som ere af
dend Beskaffenhed, at de bekvemmeligen kand være en stedsvarende
Lov, icke skulle ved ny oc saa snar paa følgende Forandringer
lide nogen Formindskelse i dend Værdighed, deris Publication bør
at hafve.
*) Kone, har herefter opr.: eller oc ved en particulière Missive anbe
fale Stigtsambtmanden oc Superintendenten de Vedkommende at sammen
kalde til Provstemodits Forretning paa dend Dag, de foreslager.
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2. Herom er ocsaa allerede Eders kongl. May. allernaadigste
Forordning publiceret, oc omendskiønt vi vel maa gifve Magt, at saa
mange Taxter at sette, som efter dend forleden Aar er sked, gifver
Besværing oc Dispute imellom de, som contraherer efter Capittels
Kiøb, icke desmindre eragte vi Forordningens rette Intention denne
at være, at om Kirkeværgerne ei kunde selge Kirkens Korn paa it
Sted saa høit som paa it andet, saa skulle dog, hvad Penge de
derfor førte til Regnskab, gotgiøris oc passere, naar de efter merbenefnte Forordning beviste med Ambtmandens oc Provstens Attest,
at Kornet paa det Sted, hvor det solt vaar, ei hafde vaaret i høiere
Pris, hvorfore voris allerunderdanigste Betenkende er, at Stigtsambtmanden oc Superintendenten kunde interimsvis af Eders kongl. Ma.
ved en particulière Missive anbefalis tillige med de Vedkommende
paa Provstemodet at sette en general oc billig Taxt paa Kirkens
Korn ofver hele Siellands Stift, oc at, hvor Kirkeværgerne icke just
for dend Pris kunde samme Korn selge, der skulle forommelte
Attester oc Erkleringer gotgiøre oc authorizere deris Regnskab,
indtil sligt i Lovene engang for alle kunde determineris.
3. Vi fornemme, at denne Administration vil falde Stigtsambtmanden oc Superintendenten aliéné altfor besværlig oc fast umulig,
hvorfore vi allerunderdanigst formene, at sligt kunde1) efter dend
Maade, som Recessens klare Bogstaf gifver tilkiende oc tilforne i
mange Aar med Nytte hafver vaaret brugeligt, langt bedre oc med
mindre Bekostning forrettes end ved Studentere, hvis Embede efter
Forslaget inted andet vilde blifve end det samme, som Stigtskrifvernis
vaar, hvilke alle formedelst dend Besværing oc store Udgift, de Kir
kerne foraarsagede, af Eders kongl. May. ere afskaffede, oc kunde
samme Kirkernis Administration i Loverne efter bemelte Recessens
velgrundede Anleding bekvemmeligst indføris.
4. At deris Festebrefve skulle casseris, som Kirketienderne
fested hafver oc disse besverlige Tider (da mand neppe hafver kun
det finde de, der hafde synderlig Begierlighed til dennem at antage)
deraf hafve contribuerit, eragte vi ei billigt, mens vel, at de bort
festis det høieste oc heste, muligt er, naar de ledige vorder, dog de,
som Jus Patronatus hafver, hermed ument.
5. Om denne Post er allerede Eders kongl. May. allernaadigste
Herefter har Kone, opr.: ved enhver Steds Amptmænd oc Amptskrifvere forrettis.
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Befaling til Oberj egermesteren dend 23. Augusti 1672 saaledis udgaait, at Kirkerne ere derudinden aldelis uden Præjuditz oc Skade.
6. I det øfrige indstilles paa det allerunderdanigste til Eders
kongl. May. allernaadigste Behag, om icke Stiftsambtmændene med
Superintendenterne ofveralt kunde anbefalis, at, om de noget viste,
hvorved de om Kirkerne af Eders kongl. May. publicerte Anordninger
kunde forbedris, de det da i Tide skulle gifve tilkiende, paa det
deris Propositioner, saavit Eders kongl. May. dennem allernaad. nyt
tige eragte, kunde i det ny under Hænder værende Corpore Juris
vorde indført. Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 24.-Martii 1674.
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
P. Reetz.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
M. Friis G. t. F.
Paul von Klingenberg.
P. Resen.
P. Scavenius.

9.—24. Marts. 9. Marts Møde, sammenkaldt ved Konge
brev1) af 9. Febr., stilet til samtlige Tilforordnede i S. K.,
hvorved dette fik Ordre til at afgive Betænkning i en meget
indviklet Sag mellem Christiania og Frederikstad, der begge
gjorde Fordring paa Eneret til Tømmerkøb i Odalen og Øster
dalen. — Til S. K. indsendtes en lang Række Dokumenter, der
nu delvis er tabte: en Herredagsdom af 6. Dec. 1628, et Forlig
af 9. April 1653, Kopi af alle Sarpsborgs og Frederikstads Pri
vilegier, Supplik fra Præsidenten i Christiania Chr. Stockfleth
paa Byens Vegne (4. Aug. 1670) med Erklæring af Gyldenløve,
Christianias Privilegier af 16. Nov. 1670, Supplik fra Magistrat
og Borgerskab i Frederikstad (21. Okt. 1672) med vedføj et Er
klæring af Ulr. Fr. Gyldenløve, Extrakt af et Forslag fra Gylden
løve m. fl. om Forlig mellem Byerne m. m. To af disse Indlæg
meddeles her (Nr. 358 og 359). — I Mødet 9. Marts blev kun
Kongebrevet oplæst. Forhandlingerne fortsattes 11. Marts. Vo
tering, der tillige drejede sig om, hvorledes det afbrændte Fre
derikstad skulde genopføres (Nr. 360). I Mødet 24. Marts op
læstes og approberedes Betænkningen (Nr. 361). I Henhold til
den udstedtes 31. Marts Kongebrev2) til Ulr. Fr. Gyldenløve.
0 S. T. Nr. Bl.

2) N. T. Nr. 12.
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Indlæg fra Frederikstad.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Efterskrefne, som af Sandhed och Fundament kand gifve hos
Hans Ma. Anleding til Frederikstad Byes Hielp och Opkombst.
1. Rigens Raads Dom, gaaen udi Christiania 1628 den 6. Decembr., hvorudinden demonstreris baade Christiania och Frederikstad
gamble Previlegier, af fremfarne Konger meddelt.
2. Den Formning, som er gaaen Byerne imellem 1653, som
herhos demonstreris, under de goede Herrers salig Hr. Gregers Krabbes,
førige Stadtholder i Norge, och Hr. Generallieutenant Bielches Hender,
daterit Aggershus den 9. Aprilis samme Aar.
3. Kand och ses af den Befaling, den salig Herre Hr. Han
nibal Sehested af Hans kongel. Ma. salig och høiloflig Ihuekommelse
naadigst er meddelt, at ligne begge Byerne imellem, saa enhver kunde
ved Macht blifve, udsted 1647, som i førige indlefveret Documenter
findis, saavel som i Candtzeli-Protocol indført.
4. Befindes och, Sagen er henvist til Loug och Ret 1668,
førend de i Christiania bekom de seniste Previlegier 1670.
5. Byens Opkombst formedelst Festningens Skyld er høielig
baade Hans Ma. och Landet tienlig, som noksom vitterligt er.
6. Den Troskab, som Fredrikstad Indvaaner beviste Hans
kongel. Ma. udi seniste Feigdetider fremfor andre, som med hosfølgende Documenter demonstreris. Forhaabes och, blifver saaledes
udi Naade optagen, at deraf kand ses, at di hafver ligesaa vel Ret
til fremdelis at boe under Hans Ma. Beskiermelse och niude deris
førige Previlegier, som Christiania heller nogen Byes Indvaaner
udi Norge.
7. Dersom blifver efterspurt, hvor de Christiania Magistratis
paaberobte opfunden, siden Herredagsdom er gaaen 1628, Previlegie, saavel som, hvor det Kongebref in Original er, de siger sig
hafver forhverfvet efter samme Previlegie 1646, efter hvilket de nu
skal hafve forhverfvet deris seniste Previlegier, som de saa hart paastaar imod Fredrikstads Indvaaner, deris fornemmeste borgerlig Næ
ring til aldsom største Sveckelse, da allerunderdanigste formodes,
Sandhed udi den Post blifver opliust.
8. Hvad hellers Besveringer och Traival bemelte lille Bye
Fredrikstad hafver nogle Aar tilbage udstanden, serdelis saasom paa
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en Grendtsested udi trende skadelige Kriger, trende Ildebrande,
mange Skibe och Skuder ved Søeskades Mistelse, er Gud och got
Folk bekient.

359.

Indlæg i Sagen mellem Christiania og Frederikstad.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 31. Kopi i S. K.’s Arkiv.

Christianiæ Bye hafver anholt om frie Tømmer-Kiøb allene at
nyde udi Oplandene, saa at dennem i samme Handel ingen Indpas
motte ske af Fredrikstads Indvaanere, men de at kiøbe deris Tøm
mer af Christianiæ Borgere i Bingen. Denne Christianiæ Byes Begiering er af Statholder Gyldenløve approberet og bemelte Bye der
efter Eders kongl. Mayts. Privilegium allernaad. forunt. Derefter
hafver Her Jørgen Bielcke og Krigs Commissar. Hr. Erik Banner
efter Eders kongl. Mayts. allernaad. Befaling at finde et Expedient
om denne Tvistighed imellem begge Stederne eragted for got, at
begge Stederne beholt fellis Handel med Tømmerkiøb i Oudalen og
Oplandene.
Denne Betenkende er iligemaade af Hr. Statholder Gyldenløve ap
proberet. Følger derefter Hr. Ouge Juells Betenkende, at Christiania
Bye beholt allene frie Kiøb i Oudalen og Oplandene, og Fredriksstad at nyde tilligemed Christianiæ Bye frie Tømmerkiøb i Bingen
som paa en offentlig Marketsplads.
Dette siunis Hr. Statholder Gyldenløve at bestaa i Bilighed.
360.

Votering i S. K. 11. Marts 1674.
P. ii Bl. 97 f.

1. Blef talt om dend Tvistighed, som indfalder imellem Chri
stianiæ og Friderichsstads Byes Indvonere om Tømmerkiøbet i Oudalen
og Bingen.
Feltherren*. Blifver ved Hr. Jørgen Bielchis og Erik Banners
Forretning, og Tømmerkiøbit fellits bevilgis Christiania og Friderichstad, og ald Forprang afskaffit.
Hr. Cantzeler Reetz: Best er, at de begge har Del i Tømmer
handelen saaledis, at skal det kiøbis paa Landit, skal de baade
kiøbe der, og skal det icke kiøbis der, da for begge Stederne frit
og fellis at kiøbe i Bingen.
Cantzeler Griffenfeld*. Idem, og at Orderen indrettis til Stat
holderen, at udi de 3 Fogderier og i Bingen skal begge Byerne
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hafve fri Handel, dog om Forprang kand afskaffes, og det er practicable, da at ickun kiøbis i Bingen og icke i Oudalen.
Hertil sluttede sig H. Bjelke, J. Bjelke, E. Parsberg, M. Friis,
Jens Juel, Klingenberg, Besen og Scavenius.
2. Om Fridericbstads Biugning med Sten eller Tømmer.
Feltherren'. Efter forrige af Krigs Collegio indgifne Betænk
ning].
Cantzeler Beets: Indvonerne nyder Privilegierne i Byen, og med
deris Biugninger saaledis modereris, at de, som nyde Privilegierne,
skulle bygge Grundmur, og de, som icke bygger Grundmur, icke
nyde Privilegier.
Cantzeler Griffenfeld: Det er uraisonable at paalegge Vilkor,
som icke kand præsteris. Idem som Hr. Cantzeler, dog det derhos,
at mand saae igiennem Fingre med dem, som biugde med Bindverk,
icke af nogen Mudvillighed, mens af en Umuelighed at biugge anderledis, og de Personer, som boer uden Byen og dog inden Byens
District og handler, bør at bygge.
Bigs Admiral: Idem, og at de, der bygge, icke alleniste skulle
nyde Frihederne, mens endog 3 eller 400 Rixd. Frihed i Told.
Hr. Jørgen Bielke, Hr. Env. Parsberg, Gr. Friis, Biermand,
P. Besen og General Procureur: Som Hr. Rigs Cantzeler, mens at
der derved menis Gader, som er nøtteligt for at hindre Ildebrand.
Baron Juel: Hvem der bygger Stenmur, Frihed paa 30 Aar,
Binding paa 20 Aar og Trehuse ingen Frihed og icke Saugsbrugseiere at være undergifven Borgernis Vilkor.
Klingenberg: Idem; de Stenhuse bygge, at nyde af Consumptionen,
naar dend indføris, 100 Sldr., og de, som sidder paa Landet og bruger
Næring, bør at bygge i Byen. De, som boer paa Landet og bruge
Handel, skulle med Rette bygge grundmurede Huse.

361.

Betænkning af S. K. [24.] Marts 1674.

Kone, med Peter Reetz' Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed E. k. Mt. allernaadigste Befaling angaaende dend Timmerkiøbstridighed, som er imellem E. k. Mts. Kiøbs tæder i Norge Christiania
paa dend ene oc Fridrichstad paa dend anden Side, dernest Fridrickstads allerunderdanigste Begæring belangende dend Bygning af grund26
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murede Huse, som baade de, der vil nyde de Privilegier, Staden af
E. k. Mt. allernaadigste er med forlent, saa oc de, som hafve Sauger
i dets District, tilholdis at bygge, indstillis til E. k. Mts. allernaadigste
videre Resolution efterskrefne voris allerunderdanigste Betenkende.
Hvad dend første Post angaar, da er Sagens Beskaffenhed
denne: Christiania tilholder sig første Timmerkiøb i Oplandene i
Norge1) efter de sidste Privilegier, dennem af E. k. Mts. Hr. Fader
er blefven meddelt oc siden af E. k. Mt. self allernaadigst confirmerede, hvilke i Mening saaledis lyde, at eftersom Christiania aller
underdanigst klager ofver dend store Indpas, som Friderickstads Indvaanere formedelst Handling oc Timmerkiøb giør dennem i Oplandene,
som ligger under deris Privilegiers District, da skal Fridrickstads
Indvaanere icke anderledis maa kiøbe det Timmer, som i benæfnte
Oplandene falder, end af Christianiæ Borgere self oc det, naar Timmerit er kommen neder i et Vand, kaldit Bingen, hvorhen det fra
Oplandene flodis, oc enda icke, førend bemelte Christianiæ Indvaanere
hafver forsynit alle deris egne Sauger med Timmer.— Fridrickstad Ind
vaanere prætenderer fellits Timmerkiøb tilligemed Christiania udi be
melte Oplandene2), oc det efter dend Frihed, de dertil af gammel
Tid hafver haft, oc som ved en Herredagsdomb afsagt dend 6. Decemb.
Aar 1628 er blefven stadfæst, der Tvistighed imellem begge bemelte
Kiøbstæder falt om samme fellits Tømmerkiøb, hvilken klarligen tillegger Fridrickstad fellits Timmerkiøb med Christiania i Oudalen, oc
saa vit dend østre Elf sig strecker igiennem Soløer oc Østerdalen.
Dernest funderer Fridrickstad sin Prætention paa et Forligelsemaal,
som imellem begge Stæders Byes-Øfrigheder er giort Aar 1653,
hvorved saaledis er blefven forafskedit, at begge Parter skulde hafve
fellits Kiøb i Timmerit, naar det vaar nedkommen i det Vand Bingen,
saasom it frit Markit, oc at ingen skulle tillat verre tilforn sig nogit
Timmer i Landit oc førend det i bemelte Bingen nedkommen vaar,
at forhandle. Til denne entstandne Irrings Decision er giort adskil
lige Forslag, nemmelig at dend kunde hæfvis, naar det blef ved Forligelsemaalet, som Aar 1653 er sked. Dernest, at begge Parter
burde at nøies, naar Christianiæ Byes Indvaanere beholdt allene fri
Timmerkiøb i Oudalen oc Oplandene, oc det derimod blef FridrickJ) Kone, har opr.: paa de tre Steder i Oplandene i Norge, som kaldis
Oudalen, Soløer oc Østerdalen.
2) Herefter tilf. opr.: paa ofvenbemelte tre Steder, nemmeligen Oudalen,
Soløer oc Østerdalen.
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stads Indbyggere tillat at kiøbe som paa en offentlig Marketsplats
Timmer i Bingen, item at Fridrickstad i Henseende til deris Ildebrands Skade paa nogle Aars Tid i Bingen allene oc ei i Oplandene
kunde nyde Timmerkiøb under de samme Vilkor, som Christianiæ
Borgere deris Handel drifver. Nu eracte vi allerunderdanigst, 1) at
Fridrickstad icke med Rette kand sigis at hafve giort Christianiæ
Indvaanere (saasom de til Fundament af deris Privilegiers Erlangelse
hafve andragit) Indpas i deris Friheds District udi Oplandene, saavit de enten paa obenbemelte tre Steder, nemmelig Oudalen, Soløer oc
Østerdalen, efter Herredagsdommen eller oc i Bingen efter Forligelsemaalit hafver kiøbt oc handlit sig Timmer til; 2) er det ufeilbar,
at dersom nogen af merbemelte Kiøhsteder faar dend Prærogative
enten at hafve Forkiøb paa Timmerit i Landit, førend det kommer i
Bingen, hvorhen det fra Landit flodis oc samlis altsammen, eller oc at
dend ene intet maa kiøbe nogit Timmer uden af dend anden, oc det
først, naar det i bemelte Bingen er ankommen, oc dend tilforn sin
egen Fornødenhed hafver forsynit, saa ruinerer dend, som slig Præ
rogative nyder, dend andens Handel. Ti formedelst det første er
Timmerit allerede opkiøbt til dend, som hafver Forkøbit, hans egen
Saugbrugs Fornødenhed oc blifver da for dend anden Part ei tilfals,
naar det er kommen i Bingen. Formedelst det sidste faar dend ene
Part intet videre eller andit Tømmer at kiøbe end det, dend anden
Part forskyder, oc maa enda betale det af anden Haand dyrere, da
hånd det af første Haaud bedre Kiøb kunde hafve bekommit. Saasom
det nu er ustridigt, at det ligger E. ko. Mt. ligesaa vel Magt paa,
at dend ene af merbemelte Kiøbstæder blifver conserverit som dend
anden, saa eracte vi allerunderdanigst denne stridige Sag til beggis
Conservation saaledis at kunde lempis oc med Føie oc Billighed ter
mineris, at Christianiæ Privilegier icke derhen blifver forstaait, at
Fridrickstad skulde miste sin ældgamle oc ved solennel Domb for
yderste oc høieste Rettens Instantz bekræftet Frihed, mens nyde
derefter fellits Timmerkiøb tillige med Christiania i Oudalen, oc saavit dend østre Elf sig strecker i Soløer oc Østerdalen, oc at Chri
stiania, som derved i sine Privilegier, saa vit de sig med Rette ofver
Fridrickstad beklagede, den Tid de dennem erlangede, ingen Indpas
sker, beholder efter samme Privilegier deris Handel oc Næring som
tilforn i dend øfrige Del af Oplandene.
Hvad sig dend anden Post belanger, da paa det Fridrickstads
Indbyggere icke skulle paaleggis det, som deris Formue ei kunde
26*
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afstedkomme, de uvillige, som Middel hafve, ocsaa kunde betagis
dend ringe Genegenhed, de ellers til anden Bygning end Bul at
sette kunde hafve, formene vi allerunderdanigst dette Middel tienligt
at verre, at de, som vilde bygge gandske Grundmur, nød tredifve
Aars Toldfrihed, oc at de, som vilde bygge Taufl- eller Bindværk,
nød tiufve Aars fra Privilegiets Dato at regne, mens at de, som ei
vilde forstaa sig til paa enten af forskrefne Maader at bygge, nød
aldelis ingen Frihed. At de, som hafve Saugbrug i Fridrichstads
District oc icke allerede enten boer i Byen eller acter did at komme,
skulle, uden de self godvilligen ville, forbindis til at sette saadanne
Bygninger, som for er meldit, der sammesteds, eracte vi allerunder
danigst ei vel practiquabel oc uden de Interessertis store Incommoditet, Skade oc Ruin icke giørligt. Af Raadstuen for Kiøbenhafns
Slot dend [24.] Martii anno 1674.
Eders kongel. Mayts. allerunderdanigste och troepligtigste Tiennere.
24.—26. Marts. Ved Mødet 24. Marts behandlede S. K.
Gyldenløves Forslag om Maste- og Skovhugning i Norge, der
før var bleyen behandlet paa en Række Møder 27. Okt.—10. Nov.
1673. Votering (Nr. 362). Betænkning (Nr. 363) med Dato
26. Marts. -I Henhold dertil udgik 30. Marts Kongebrev1) til
Ulr. Fr. Gyldenløve.

362.

Votering i S. K. 24. Marts 1674.
P. ii Bl. 98.

1. Votering om Mastehug og Skovhug i Norge.
Hr. Canceller Reetz: At der skulde giøris en Forordning derom,
at Skofvene blef bolt ved Magt, og at Guidenleve sig videre derom
kunde erklore.
Hr. Canceller Criffenfeld: At skikke Guidenløve en Copie af
en Erklering om Skofvene, at hånd sig derpaa kunde erklere.
Hertil sluttede sig E. Parsberg og P. Resen.
Hr. Rigens Admiral: At der behøfvedis Guldenløvis videre
Betenkning.
Hr. Rigs Marskalk: Det er for haart at foreskrifve Proprie
tarierne en vis Skofhug. At Guidenleve kunde opsendis det derom
N. T. Nr. 11.
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indrettede Reglement til at igiennemse, paa det der ingen Klagemaal
skulde foraarsagis.
Hertil sluttede sig O. Powisch.
Hr. J. Bielche*. Det er hart at forbyde Proprietarierne at hugge
i deris Skof. Kunde der forbydis, at der ikke mer skulle huggis,
end vel kunde selgis, og ikke til Ofverflød; ellers som Hr. Rigs
Marskalk.
Hr. H. Wind: At stemple og krone saa mange Træer, som
mand kunde eragte fornøden til Master. At Majesteten tilforhandler
sig en Del Skofve, hvoraf der Master kunde bekommis. At der gik
en Befalning til Guidenleve og andre, at de derom deris Betenkende
indgifver.
Hertil sluttede sig C. Bierman.
Gref Friis: Reglementet synis got, mens dog -Gullenleve at til
skikkis derom videre sig at erklere. At Guidenleve søger Kundskab,
hvor de beste Skofve ere til Masthug, og de kunde blifve af Maje
steten indkiøbt.
Klingenberg’. Som Hr. Rigs Canceller. At nogle Skofve, hvoraf
Master kunde bekommis, blef af Majesteten tilforhandlet.
Scavenius\ Gandske Skofhuggene at forbydes, som til Misbrug
sker. Der ere adskillige, som sig tilholder og bruger Skofve, enddog
derom ikke i deris Skøder meldis. Og hvad derom blifver opsat,
skulde Guidenleve tilskikkis sig derom videre at erklere. Om Masterne
efter Toldrullen.
363.

Betænkning af S. K. 26. Marts 1674.

Orig. i N. R. A. (Indlæg 30. Marts 1674).
Kone, med Peter Reetz’ Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme udi allerstørste oc hørsommeligste Under
danighed Eders kongl. May. allernaadigste Befaling anl. Eders kongl.
Mayts. Statholder Hr. Ulrik Friderich Guldenløwes allerunderdanigste
Erindring oc Forslag om Master at forskaffe oc dets fornøden Qvantitet herefter at conservere til Eders kongl. Mayts. Flodes uomgiengelig
Tarf, indstilles til Eders kongl. Ma. allern. videre Resolution efterskrefne voris allerunderd. Betenkende.
Vi befinde allerunderd., at til ti enlige Masters Forraad for Eders
kongl. Ma., saa oc til at hindre ald Trælastis ødsel oc skødisløs Brug
i Norge, er Aar 1670 dend 9 Juli i it Skoufreglement giort, som til
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Øiemerke oc Grund disse tre Ting bruger: først at Eders kongl. May.
altid kand bekomme fornøden Master oc store Lodbielker; for det
andet, at udi Trafiquen oc Eders kongl. Mayts. Toldintrader ingen
Formindskelse ved samme Reglement skal ske, for det tredie, at
Bønder i Norge ved Trælastens Brug kunde fortienne det, som de
baade til Underhold, saa oc til at udrede Landskyld oc Skatter med,
behøfve, hvilket selfsamme Reglement ocsaa af Eders kongl. May. er
allernaadigst confirmeret. Saasom vi nu allerunderd. icke kand forstaa, at merbem. Skoufreglement kunde sigte til en bedre Scopum,
end i forbenefnte trei Poster findes begreben, saa siunes os aller
underd., at det kunde velbem. Hr. Statholder tiisendis med hosføiet
Eders kongl. May. allernaadigste Befaling at gifve sin allerunder
danigst Mening til Kiende, om hånd befinder, de Midler, som Regle
mentet setter til at erlange Effecten af de forbenefnte tre Poster
ved, ere af dend Fuldkommenhed, som Effectens Eigenskab udkrefver,
oc hvis hånd anderledis skulde befinde, at hånd da til Eders kongl.
Mayts. allernaadigste videre Resolution sit allerunderdanigste Betenkende indstillede, hvorudi hånd formener samme Midler at kunde
forbedris oc perfectioneris.
Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot
d. 26. Martii 1674.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
Hansz Graff von Schack.
P. Reetz.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
M. Friis G. t. F.
Paul von Klingenberg mp. C. Biermann. P. Resen. P. Scavenius.

6. April Møde, hvor man i Henhold til et Kongebrev1) af
4. Juni 1673 drøftede to Andragender2) fra Peter Motzfeldt og
Jakob v. Fuiren paa det københavnske Vinhandlerlavs Vegne.
I det første (29. Marts 1673), der er stilet til »de høiædle velbaarne Herrer, Hans ko. Ma. Raad oc Tilforordnede udi Cantzeli
Collegio«, ansøgte de om, at en af Lavet maatte, »som paa
andre fornemme Handelstæder brugeligt er«, føre Tilsyn med
den Vin, som fremmede Købmænd lagde op i København, indtil
Vinen blev solgt eller udført; de erklærede, at denne deres An
søgning ikke maatte opfattes, som om de vilde skade Kongens
9 S. T. 1673 Nr. 256.

2) I S. K.’s Arkiv.
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Interesse og svække Handelen eller gravere vedkommende Frem
mede med Provision eller lign., de vilde kun hindre dem i at
udsælge Vinen i Smaapartier til Skade for Vinhandlerlavet og
bad derfor Kancelliet være deres Fortaler hos Kongen. Det
andet Andragende er dateret 12. Dec. 1673, altsaa efter Konge
brevet, stilet til Kongen og beder denne om, at den forrige
Supplik maa blive expederet.
Ved Mødet var P. Reetz, P. Griffenfeld, H. Bjelke, O. Powisch, H. Vind, C. Trolle, M. Friis, Klingenberg og Scavenius
tilstede; senere kom J. C. Korbitz og E. Parsberg. Votering
(Nr. 364). Betænkning (Nr. 365). I Henhold hertil udstedtes
27. April det nævnte Privilegium1) samt Kongebrev1) til Kam
merkollegiet, hvorved der tilstodes Vinhandlerne, hvad de ønskede.

364.

Votering i S. K. 6. April 1674.
P.n Bl. 101.

Cantzeler Reetz: Al den Stund, Kongen och den Trafiqverende
lider ingen Skade, da holder hånd Vinhandlernis Proposition icke
skadelig, men gafnlig.
Hertil sluttede sig Griffenfeld.
Rigs Admiral: Hans Mts. Interesse burde vel at søgis, dog at
Commercien ei derved hindris.
Rigs Marskalk: Holder Vinhandlernis Begiering raisonnabel,
dersom den Trafiqverende ei derved skulde lide Skade.
Hr. Otte Povisk: Nøglen, som tilforne Tolderen vaar betroet,
at betroes en af Vinhandlerne.
Hr. Holger Vind: Holder for best, at de, som Vin udskiber,
tog Oldermandens Seddel.
Hertil sluttede sig C. Trolle og E. Parsberg.
Gr. Friis: Ser icke, Vinhandlernis Begiering tiener til H. Mts.
Interesse.
P. Klingenberg: Holder nødvendig, at den Undersleb blef fore
kommet, derfor Vinhandlerne at hafve Tilsiun, at ingen Vand for
Vin eller tomme Tønder udførtis; ellers ei got, at mere Nøgler for
Pakhuserne settis, mens [h]eller gandske afskaffis.
!) Tr.: Kbhs. Dipi. VI, 637—38.
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D. Scavenius: At blifve ickun tvende Nøgler som tilforne, mens
ved Tolderens Regenskab at leggis en Attest af Oldermanden eller
hvem af Vinhandlerne dertil forordnet vorder, hvor meget Vin den
Dag med saadant och saadant et Skib er vorden udskibet.

365.

Betænkning af S. K. [6.] April 1674.

Orig. i Indlæg til S. R. Nr. 146.
Kone, med Peter Reetz* Haand i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. May. allernaadigste Befaling angaaende Vinhandlerne
her i Staden deris allerunderdanigste Begiæring om Tilsiun med dend
Vin, som af Fremmede her opleggis oc icke strax af Skibene selgis,
indstilles til Eders kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution
efterskrefne voris allerunderdanigste Betenkende.
Vinhandlernis allerunderdanigste Begiering bestaar derudi, at det
icke maatte tillades nogen Fremmede, som Vin hid til Staden føre
oc dend ei strax af Skibene selge, her sammesteds at oplegge, med
mindre det sker under en af deris Middels Tilsiun, formenende sligt
hverken at være Eders kongl. May. Interesse til Sveckelse, ei heller
Commercierne til Hinder. Vi kunde icke andet forstaa, end at, saasom dend Tilsiun, Vinhandlerne for sig begierer, jo hafver dette
Henseende, at ald Underslef, som begaais eller begaais kand med
det bedragende Skin af dend Vins Udførsel, som Fremmede her op
legge, maatte hindres, oc ingen hafver større Interesse i, at sligt
ei sker, end Vinhandlerne, hvis Næring i høieste Maader derved lider
Skade, saa bestyrker oc ingenlunde svecker saadan Tilsiun Eders
kongl. Mayts. Interesse. Vi kunde ei heller se, hvorledis dend kand
præjudicere Commercierne, anscende Vinhandlernis Tilsiun tenderer
fornemmeligen derhen, at seniste Toldrulle oc Ordinantz, hvilken i
Særdelished er indretted oc forfatted til Trafiqvens Forbedring, maa,
saavit Vinhandelen angaar, stricte observeris, ti uden det er ald
dend Opsiun, de begiere at hafve, for dennem gandske oc aldelis
frugtesløs. Mens som dend Tilsiunsmaade, hvilken merbemelte Vin
handlere allerunderdanigst foreslaar, nemlig at hafve tillige med Eiermanden oc Tolderen en tredie Nøgel til de Pakhuse oc Steder, hvor
de Fremmede deris Vin oplegge, eragtes at vilde gifve dend Trafiquerende Hinder oc ny Besværlighed i sin Handel, saa hånd derved
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vel maatte afskreckis oc fravennis her at negotiere, siuues os aller
underdanigst hermed saaledis tienligst at kunde forholdes, at ingen
Fremmede blef af Tolderen tillat nogen Vin her enten at oplegge
eller igien udføre, medmindre Oldermanden for Vinhandlerne eller,
hvem de paa Laugets Vegne dertil beskickede, vaar tilstede for at
hafve fuldkommen Videnskab saavel om Vinens Qvalitet oc Qvantitet,
der af Fremmede blef oplagt, som om dends, der igien blef udført.
Oc paa det fornøden Bevislighed hos Tolderens Regnskaber (som
sligt forklare bør) herom kunde hafves oc fremleggis, naar de paa
Eders kongl. Mayts. Skatkammer indkommer, formene vi allerunder
danigst, at en Attest af merbemelte Vinhandleris Oldermand eller
dend af deris Middel dertil beskickede Person bør Tolderen til dend
Ende at meddelis oc deri specificeris Tiden, naar Vinen blef indført,
oc Tiden, naar dend blef udført, hvor meget oc hvad Slags Vin op
lagt blef, oc hvor meget oc hvad Slags Vin igien blef udført, fra
hvad Sted dend her indkom, oc til hvad Sted dend igien udgik, item
med hvad Skiberumme oc af hvad Skippere. Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. [6.] April 74.
Eders kongl. May. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
P. Reetz.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Otto Powisch mp. H. Wind mp. Corfitz Trolle mp. M. Friis G. t. F.
Paul von Klingenberg. C. Biermann. P. Resen. P. Scavenius.

Samme Dag behandlede man formodentlig efter mundlig
Ordre Roskilde Kapitels Privilegier. Man drøftede, 1) om der
skulde være noget Kapitel, da der kun var saa.faa Medlemmer,
2) om dette skulde nyde de Privilegier, som Kommissærerne
C. Trolle, E. Parsberg, Rasmus Vinding og Borgmester Jørgen
Fogh havde foreslaaet. — Man vedtog foreløbig, at Kapitlet
skulde bestaa, til dets Medlemmer var uddøde, og nyde samme
Privilegier som Gejstligheden i Jylland; efter Ophævelsen skulde
Indtægterne tilfalde Københavns Universitet1).
6.—10. April. I Mødet 6. April drøftedes endvidere, vist
nok efter mundlig Ordre, et Andragende2) af 20. Marts fra
Kirsten, Enke efter Niels Hansen Vind, om, at hun maatte blive
fri for at betale nogle Penge, som hendes Mand skyldte nogle
P. n Bl. 101.

2) I S. K.’s Arkiv.
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Købmænd i Hamburg, i Betragtning af, at han aldrig havde
kunnet faa 7500 Rdr., som han siden 1669 havde haft til Gode
hos nogle Hamburgere for en Ladning islandske Varer. — Alle
S. K.’s Medlemmer var enige om, at det var bedst, at Magi
straten standsede med Exekutionen hos hende, til hun selv havde
faaet Betaling. Betænkning (Nr. 366) med Datoen 10. April.

366.

Betænkning af S. K. 10. April 1674.

Orig. og Kone., den sidste med Peter Reetz’ Haand, i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Til at efterkomme i allerstørste oc hørsommeligste Underdanig
hed Eders kongl. Mayts. allernaadigste Ordre angaaende Kirsten salig
Niels Hanssen Winds allerunderdanigste Supplication indstilles til
Eders ko. Mayts. allernaadigste videre Resolution efterskrefne voris
allerunderdanigste Betenkende. Dend Sags Beskaffenhed, som supplicando andrages, er denne, at Enken paa sin salig Hosbunds Veigne
hafver en Gieidsfordring paa ungefehr 7500 Rixdaler i Hamborg,
hvorfor hun ingen Betaling hidindtil hafver kundet erlange, oc giør
derfore allerunderdanigst Ansøgning, at efterdi hun imod Billighed
med dend Summa Penge, hende der sammesteds tilkommer, oppeholdis, hun da motte faa Eders kongl. Mayts. Benaadingsbref at være
for sig oc sine Arfvinger fri for en Gieid, som hun nogle af benefnte Stads Indvaanere er skyldig (oc de nu paa det strengeste
søger Betaling hocs hende for), indtil hun bekommer Fornøielse hoes
dennem. Nu befinde vi vel af dend Underretning, vi om benefnte
Enkis Gieidsfordring hafve, at dend er i alle Maader retmessig, oc
at dend Medhandling, hendes salig Mand oc hende self i dends Krauf
i Hamborg vederfaret er oc endnu vederfares, er imod ald Ret og
Skiel, mens saasom det paa dend ene Side ei kand tilskrifves de Per
soner, som Betaling hoes Enken søge, at hende sker Uskiel, oc der
paa dend anden Side indtet er billigere, end at hende sker Ret, oc
til det at haabe neppe anden Middel findes end at giøre de Per
soner, som hende for Betaling anstrenger, interesserit i sielf derpaa
hoes Magistraten i Hamborg at drifve, at hun maa befordris til det,
som Justitien er gemæs, siunis os allerunderdanigst sligt ved dette
Expedient at kunde ske, nemmelig at Magistraten her i Staden blef
mundlig advaret, at de saasom af sig sielf oppeholdte benefnte En
kens Creditorer oc gaf dennem at forstaae, at de icke saae, hvorfor
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mand her skulle haste meget med at befordre dennem, ald dend Stund
Kiøbenhafns Indvaanere nafnligen denne Enke blef imod ald Skiel
oc Billighed opholt oc veigret Ret i lige Ansøgning udi Hamborg.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 10. Aprilis anno 1674.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc troepligtigste Tionnere.
P. Reetz.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
M. Friis G. t. F.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.

6. April—21. Dec. I Mødet 6. April drøftedes tillige et
Kongebrev1) af 21. Okt. 1673, stilet til S. K., om Duellers Af
skaffelse. Kongen udtalte heri, at »vi fast dagligen ugierne
maa forneme en oc anden ulyckelige Hendelser formedelst Dueller
oc Slagsmaal sig at tildrage; da saasom nu moxen hos alle
christne Potentater oc ofver alt, hvor nogen vel constituerit
Regiering oc Gouvernement findes, saadan uchristelig oc bar
barisk Vane strengeligen oc under haardeste Straf findes at
være forbudden«, vil Kongen ogsaa afskaffe den ved strængt
og alvorligt Forbud. S. K. skal derfor overveje og indgive Be
tænkning om, hvorledes en Forordning kunde udfærdiges, »hvor
ved saadan ugudelig Handel oc deraf entstaaende Ulycke hest
kunde forrekommis, oc de klammervurne, som Lyst hafver Trette
at yppe oc modvilligen sig af balstyrig Kaadhed udi Klammer
velte, tilbørligen straffes, saa at de, som deris Ære oc Reputa
tion kier hafver, icke skulle nødis til at gribe til slig Extremiteter oc ulovlige Middeler for dend at maintenere«.
Ved Mødet blev Kongebrevet oplæst. Nyt Møde 13. April,
hvor P. Reetz, P. Griffenfeld, H. Bjelke, J. C. Korbitz, M. Friis,
Klingenberg, Resen og Scavenius var tilstede; senere kom O. Po
wisch. Sagen blev drøftet, men man kom ingen Beslutning til2).
26. Okt. nyt Møde, hvor Sagen paany blev drøftet, men der
efter udsat3). — 2. Nov. nyt Møde, hvor Drøftelsen fortsattes;
der blev givet Ordre til at lade omsende Kopier til S. K.’s
Medlemmer af en sachsisk Plakat om Dueller4). — 21. Dec.
x) S. T. 1673 Nr. 559.
*) P.m Bl. 12.

2) P.n Bl. 102.

3) P.m Bl. 8.
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nyt Møde. Her blev Betænkningen (Nr. 367) om Dueller op
læst og underskreven for senere at indføres i Corpus Juris1).
367.

Betænkning af S. K. 21. Dec. 1674.
Kone.2) i S. K.’s Arkiv.

Stormegtigste, allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafve efter Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling den
Materie om Duellers Afskaffelse med ald Flid ofverveiet, og er alle
deri enstemmede, at slig Dueller og Slagsmaal stride icke allene
imod Guds Love, mens endog imod al velskicket Polities og Regierings Love og Forordninger. Det er ufeilbar og uimodsigelig, at en
af de fornemmeste Aarsager, som i Begyndelse hafver gifvet Anled
ning til at fundere Regieringen og at sammendrage og forsamble
Folk fra en adspredt Mengde udi en civil Societet och Samkveme,
hafver verit denne, nemmelig paa det icke den Svagere af den
Sterkere skulle forurettis og fredferdige af trettekiere og balstyrige
Mennisker slet skulle tredis under Føder, til hvilket derfor at fore
komme mand sig under Øfrighed og Regenter godvilligen gifvet
hafver, som ved deris Autoritet og Myndighed enten immediate eller
ved deris Subdelegerede kunde adskilde de Stridende og forskaffe,
hvis Ret vaar, udi de paakommende Tvistigheder, eftersom Forfaren
hed nogsomlig lert hafde, at enhver vaar blind udi sin egen Sag
og en altfor passionered Dommere udi sin egen Interesse, hvorimod
nu saasom Dueller directe strider og intet andet er end at vilde
kiende sig sielf og ingen anden til Dommere imellum sig og sin
Vederpart, foruden at melde om de tit og ofte frivole, ja latterlige
Aarsager, ofver hvilke saadanne Dueller yppis, og de kieckeste og
braveste liderligen omkomme og sette det Lif til udi lumpene og
Skarns Occasioner, som de med støre Gloire og Berømmelse efter
deris Pligt og Skyldighed for deris Konge og Fædernelande voge og
opofre kunde; saa kunde vi icke andet finde eller raade Eders kongl.
May. end at afskaffe og forbyde efter andre vel constituerede Regieringers Exempel denne barbariske og uchristlige Sædvaane for at
icke giøre sig delagtig i det Blod, som ved slig Conniventz udgydes,
og ere vi alle herom enstemmede. Mens saasom nogle af os erin
dret hafve, at udi den Forordning, som Eders kongl. May. herom
P.ni Bl. 42.
2) Orig. var sammesteds, men blev taget 10. Juni
1679 af Caspar Schøller og er senere forsvundet.
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skulde vilde lade sig behage at lade publicere og udgaae, skulde
meldis om dend Satisfaction, som en og anden Injurierede skulde i
den Sted igien hafve udi de Quereller, som ellers med Kaaren pleier
at udføres, hvilket saasom bestaaende udi en hel Hob Punctillier
og det, som Italienerne pleier at kalde Regole cavallieresque, som
intet til Grund hafve end Menniskers Vanitet og Indbilding og
undergifven daglig ja øienbliklig Forandring efter Personnernis og
Omstendighedernis Loilighed, en Part af os derfor forment hafve icke
saa vel udi en Forordning at kunde indføris, medmindre der skulde
forbigaaes en utallig og uendelig Hob Omstendigheder, hvilke om
udelat eller forglembt strax dend gandske Sag variere og forandre
ville, saavel som ogsaa at exponere sig til en og anden lystig
Humeurs satyrique Censure, og derfor holde det for best at være
foruden nogen sær Forordning derom at giøre dette udi det nu under
Hænder værende nye Corpus Juris i Agt at tage og der saavel at
forandre, hvis udi Gaardsretten in contrarium findes, som at sette
fuldkommeligen dette Forbud under Lifs og Boslods Fortabelse om
Duellerne med alle Slags Gevær, som nu udi Recessen ufuldkommen
med Bøsser og Pistoler siunis allene at være forbuden, og skulde
da nogen af dend Stand og Condition være, Querellens Natur ogsaa
saaledis beskaffet, at dend endelig med Kaaren skulde udføris, da
kunde derom til Eders kongl. May. suppliceris, som ved forordnede
Commissarier derom kunde inquirere lade, og efter befundene Be
skaffenhed Sagen enten da bileggis, eller og Parterne af E. k. Mts.
høie absolute souveraine Myndighed enten Duellen bevilges eller
æternum Silentium imponeris. Vi indstiller dog alting udi dybeste
Underdanighed til Eders kongl. Mayts. videre allernaad. Resolution.
Datum Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 21. December 1674.
3. Aug. Instrux for Rigskansleren, hvori der findes vigtige
Bestemmelser (Nr. 368) om S. K.

368.

Af Instruxen for Rigskansleren 3. Aug. 1674.

Instructionsbog I, 125 ff.

Tr.: Aarsberetn. for Geheimearch. II, 221—22.

6. Udi Collegio Status skal hånd ad deliberandum proponere,
hvis enten ved sær kongelige Missiver did remitteret vorder, eller
vi hannem mundlig befale kunde der at foredrage, eller oc hånd self
kunde raadeligt befinde, der først at blef ventilered, førend det os
til endelig Resolution skulle andrages.
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7. Ved de tvende Cancelli-Secreterere, som deris Contingent af
Cantzeli-Sportulerne nyder, skal hånd Protocol oc Registrant holde
lade ofver de udi Collegio Status faldende Vota oc til os indgifvende
Betenkninger, hvilke hånd oc ved bemelte tvende Secretairere (som
til disse Forretninger at giøre skiftes skulle), eller hvem hånd helles
dygtigst dertil befinder, kand concipere lade.
8. Hånd skal sambtlige voris Geheime- saavel som Etats-Raad
oc Assessores udi bemelte Collegio Status tilsige lade at møde or
dentlig hver Mandag Formiddag oc helles saa tit, hånd det fornøden
at være befinder, oc maa band det da saa mage, at de med en ringe
Pengemulct vorder anset, som. enten silde kommer eller foruden lov
lige Undskyldinger aldelis udeblifver.

9. Sept.—26. Okt. 9. Sept. Møde1), hvor P. Griffenfeld,
H. Bjelke, J. C. Korbitz, M. Friis, O. Powisch, O. Juel, H. Vind,
E. Parsberg, Chr. Skeel, P. Klingenberg, Com. Lerche, Erik
Rosenkrantz, Resen og Scavenius var tilstede. Man behandlede
en Sag mellem Raadmand Hans Petersen Blad i København og
hans Søn Peter Blad, Købmand paa Island, paa den ene Side,
og paa den anden Side nogle engelske Købmænd, der havde
ladet Peter Blad arrestere for Gæld i England. Først efter lang
Tids Forløb havde Karl II indvilget i at lade Sagen paadømme
af fire Danske, Thomas Fincke, Titus Bulche, Johan Høyer og
Bartholomæus Jensen, og S. K. skulde nu afgøre, om disse fire
kunde paatage sig en Kommission, der var overdraget dem af
en fremmed Monark2). Betænkning (Nr. 369), der tilraadede,
at Kommissionen hurtigst muligt blev foretaget, dog at dens
Betænkning blev forelagt S. K., førend den afgik til England.
— Paa et Møde 26. Okt. blev »Kommissionen, forretted af Tho
mas Fincke og hans Consorter, overvejet og revideret«, før den
blev sendt til det engelske Kancelli3).
O Møderne synes fra nu af altid at være sammenkaldte ved mundlig
Ordre.
2) Som Indlæg til Betænkningen findes en Række Klager til Kongen
og Griffenfeld fra Hans Petersen Blad (af 30. Juni, 14. Juli, 8. Aug. og
9. Nov.), Instrux for Kommissionen om Vidneførsel i Sagen m. m.
3) P.m Bl. 8. Sagen findes i Pk. England A, 1670—81.
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Betænkning af S. K. 9, Sept. 1674.

Orig. og Kone, (med Rettelser af Griffenfeld) i S. K.’s Arkiv.
Referat i P.m Bl. 1.

Allernaadigste Konge og Herre.

Eders kongl. Mayts. Undersaat Hans Petersen Biat, Raadmand
her i Eders kongl. Mayts. Ressidentz Stad Kiøbenhafn, hafver udi
Estats Collegio adskillige Memorialer udi en Sag hans Søn Peter Biat
angaaende indlefveret, hvoraf fornemmis, at bemelte Peter Biat hafver
anno 1668 ofver nogle Engelske forhverfvet Dom, funderit paa den
Octroye, som Eders kongl. May. Hr. Fader høilofligst Ihukommelse
til Hendrik Møller og bemelte Hans Petersen Biat anno 1662 hafver
gifvet, efter hvilken nogle bemelte Engelsker tilhørige Kiøbmandsvare ere blefne confisquerede, med hvilke do ere blefne ertappede i
Berrevig under Stapels District paa Eders kongl. Mayts. Land Island
at handle, eftersom saadant med Octroyen stridigt befindis, mens
som forskrefne Peiter Biat udi Septembri Maanet anno 1673 til
Londen udi Engeland er ankommen med en hans Lading den der at
forhandle, er hånd uden nogen foregaaende Proces eller Rettergang
sat i Arrest, indtil hånd for saadan en Summa Penge, som bemelte
engelske Kiøbmend, hvilke det foromrørde confisquerede Gods hafde
tilhørt, prætenderede, maate stille Caution, endeligen er ved Eders
kongl. Mayts. intercessional Skrifvelse til Kongen af Engeland, saa
og ved Eders kongl. Mayts. Envoyé extraordinaire Marchus Giøe hans
giorde Assistence, Sagen saa vit bragt, at Hans May. af Engeland
hafver ladet sig behage en Commission til efterskrefne Eders kongl.
May. Undersaater, nemblig Thomas Fincke, Titus Biilcke, Johan Høyer
og Bartholomæus Jenssen at udstede, hvorudi de befuldmegtiges Vidner
efter nogle Interrogatoria, som med Commissionen fuldte, ædlig og
særlig at forhøre og siden deris Forretning udi det engelske Cantzeli
at indskicke, mens som herved indfalder tvende Qvæstioner: Først,
om det icke skulde vere Eders kongl. Mayts. Høihed til Præjudice,
at Eders kongl. Mayts. Undersaater en fremmede Herres Ordre og
Commission skulde sig undergifve og parere, for det andet, om de
Interrogatoria, som med Commissionen ere fulte, hvorefter de Committerede Vidnerne at forhøre ere andbefallede, er af den Natur og
Beskaffenhed, at de foruden Eders kongl. Mayts. udisputerlig Rettig-
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hed og Høihed i Tvifl at drage af bemelte Committerede kand fore
tages. Da hvad angaar den første Quæstion, kand vi icke eragte
Eders kongl. Mayts. Høihed ved den udgifne Commission toucheris,
eftersom den icke kand ses at vere udsted til anden Henseende end
Rettens Befordring, Kongen af Engeland og derudi lader kiende sin
Genegenhed at hielpe Eders kongl. Mayts. Undersaat Peter Biat til
rette, idet hånd hannem udi saadan nødtrengende Forfald Commission
meddeler og Sagen, som udi Engeland mod Peter Biat af hans An
klagere var giort anhengig, derfra under en fremmit Jurisdiction og
til fremmede Commissarier til bemelte Eders kongl. Mayts. Undersaates Faveur og Gafn og hans Anklagere, som siunis, til Desavan
tage henvisser. Vi kand og for det andet ei befinde, at Eders kongl.
Mayts. Høihed og Rettighed ved de Interrogatoria, som med Commissionen ere skickede, giøres disputerlig eller derved noget Eders
kongl. May. præjudicerligt skulde søgis, eftersom udi Engeland saavel
som her er bevist, at Eders kongl. Mayts. Høihed og Rettighed til
Island af fordum Konger i Danmark og Norge er acquirent og til
Eders kongl. May. Jure Successionis transfererit, saa og ved adskil
lige Tractater med fremmede Potentater og Republiguer, og i Syn
derlighed med Kongen af Engelands Forfædre saavel som itzige re
gierende Konge oprettede stabilierit, saa don ei ved slig en Com
mission kand sveckes eller læderis, mens alleniste kand anses at
hafve sin Aarsag af den bekiente vedtagen Skik og Modo procedendi
udi Engeland, som der saaledes udi alle Sager, ihvor klare de og
ere, practiceris, hvorfore, paa det den store Skade og Ruin kand
forekommes, som bemelte Hans Petersen Biat sig befrychter ved
Commissionens Prolongation eller Udeblifvelse at skulde udi geraadc,
vi allerunderdanigst formene foromrørte Commissarier Commissionen
med forderligste at kunde foretagge og til Endskab giøre, J)og at
deris Forretning, som de i saa Maade skriftlig udi Kongens af
Engelands Cantzeli skulde indskicke, først af os endnu ofverveies
kunde, paa det indtet Eders kongl. Mayts. Høihed og ucontesterede
Rettighed ofver Island og Nordsiøen (som udi alle med Kongerne
af Engeland oprettede Tractater saa sær og udtryckelig er vorden
med al Omhyggelighed reserveret og i Agt taget) til ringeste Præjuditz derudi skulde med underløbbeT). Indstiller dog i dybeste Un1

x) Dette er i Kone, tilføjet med Griffenfelds Haand.
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derdanighed alting til Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste Re
solution og forblifver
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste tropligtige Tiennere.
Griffenfeld.
H. Bielcke. J. Chr. Korbitz mp. M. Friis G. t. F.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
Chr. Skiell Jørgensen. Paul von Klingenberg.
Erick Rosenkrantz.
C. Biermann.
P. Resen.
Datum Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 9 September 1674.

Paaskrift af Griffenfeld'. Dette har Hans kongl. May. appro
beret, og har jeg det de Vedkommende til Efterretning mundlig for
stendiget.
Samme Dag drøftedes ifølge Kongebrev1) af 1. Juli, stilet
til samtlige Tilforordnede i S. K., en Ansøgning (Nr. 370) fra
Christian Abel, Præst for den danske og norske Menighed i
Amsterdam, om Statstilskud til Menighedens Konservation og
en Kirkes Opbyggelse. S. K. stillede sig, som Betænkningen
(Nr. 371) viser, meget uvilligt. Man bestemte, at Ove Juel
skulde stævne Chr. Abel for sig og afvise ham for »denne Gang,
dog ikke uden Forhaabning«2).

370.

Ansøgning fra Præsten Chr. Abel 23. Juni 1674.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 232.

Allerunderdannigste Forslage til Christi Rigis Udbredelse, hvorudaf den danske oc nordske Menighed i Amsterdam ocsaa er en
liden Stad.
1. Dersom det Hans kongel. May. icke naadigst behager, at
der skulde til Kirkens Opbiugelse oc Menighedens Vedligeholdelse
komme noget af Søefarten imperative, som tilforn allerunderd. er begierit; da
2. Om Hans kongel. May. vilde allernaad. noget vist aarligen
dertil gifve oc derhos bevilge at maatte Collect-Bøsser paa nogle
Toldsteder indsettis for enhver Kiøbmand oc Skipper, som Gods for
tolder, der noget derudi god- oc frivilligen vil gifve;
x) S. T. Nr. 232. Vedlagt en trykt Anbefaling for Abel fra Byen Sultzbach.
2) P.ni Bl. 1.
27
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3. Eller oc, om det maatte allernaad. befalis oc bevilgis, at der
maatte i de fire Biskopsdømme udi Norge gaa Tafler om hver
Søndag oc andre Fester i alle Kirker i Kiøbstederne oc paa Landet
for forbemelte Menighed.
4. Eller oc, at der maatte gifvis af enhver Hofvedkirke i Norge
til samme Kirkis oc Menigheds Opbiugelse oc Vedligeholdelse aarligen 1 Sletdaler oc af enhver Annex Halfparten saa meget.
Vi underdannig formoder, at Hans høigrefvelig Excellens skal af
disse Forslage det beste for os udsøge oc indse oc det samme da
af Gunst oc Naade imod forbemelte Menighed hos Hans kongel. May.
befordre. Hvilket hierteligen til Guds Ære ynsker oc begerer underd.
Christian P. Abel.
Menighedens Tiener udi Herrens Ord oc ellers.

Hafniæ d. 23. Junii 1674.
Paaskrift\ Underdanig Memorial til Hans grefvelig Excellentz
Her Cantzeler Griffenfeld ....

371.

Betænkning af S. K. 9. Sept. 1674.

Orig. og Kone, i S. K.’s Arkiv.

Referat i P.m Bl. 1.

Allernaadigste Konge og Herre.
Til at efterkomme udi allerdybeste Underdanighed Eders kongl.
Mayts. allernaadigste Befaling, dateret Kiøbenhafn den 1. Jullii anno
1674, hvorudi os allernaadigst anbefales Hr. Christian Abell, Prest
for den danske og norske Menighed til Amsterdam, hans allerunder
danigste Begiering og Forslaug om Hielp til samme Menigheds Conservation og en Kierkes Opbygelse sammesteds at ofverveie, da er
til Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste vidre Resolution derom
voris allerunderdanigste Erklering og Betenkende, som følger:
At saasom vi os i største Underdanighed plichtskyldig erkiender
alle voris Consilia derhen at dirigere, at Eders kongl. Mayts. Landes
og Rigers icke aleniste Conservation, mens og Tiltagelse derved kand
befordris, og vi dertil allerunderdanigst eragter saadanne Anslage
icke ringe at contribuere, som til Eders kongl. Mayts. Riger og
Lande at peuplere og folkrig giøre (hvorved Negotiens og Manufacturers Introduction udi it Land eller Kongerige uforbigengeligen
følger) kand tienlig eragtis, til hvilken Ende og her udi Estats Col
legio efter Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling ofte er blefven
delibererit om adskillige Privilegier, som alle fremmede Nationer icke
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aleniste af den lutherske, mens endog af adskillige andre Religioner,
som sig her udi Eders kongl. Mayts. Riger og Lande vilde nedsette,
kunde forundes, dennem i Eders kongl. Mayts. Riger og Lande derved
at indloke, saa udkrefver iligemaade voris allerunderdanigste Plicht
alt det, som saadanne nyttige Desseins kand hindre, at forebygge,
hvorfore (foruden det, at bemelte Hr. Christian Abels giorde Forslaug
til den begierte Hielp en Del den Trafiquerende, en Del Eders kongl.
Mayts. Undersaatter i Almindelighed vilde gravere) vi billig Betentenkende drage hans Begiering herudi at bifalde, i Synderlighed,
naar vi os til Gemyt fører, at en stor Mengde af Eders kongl. Mayts.
Undersaater udi fremmede Lande saavel som i fremmede Herrers og
i Synderlighed i hollandske Tieniste og til Amsterdam sig opholder,
hvilke, naar de en Gang gaar i deris egen Samvittighed og komme
udi Betenkning om den Plicht, de sig self skyldige ere for at befordre
deris ævige Velfart, om icke af Kierlighed til andet, da til dennem
self, sig udi Eders kongl. Mayts. Riger og Lande skulde indfinde,
hvor de kand hafve it frit Exercitium Religionis og Kierker at søge,
hvor den rene lutherske Lerdom forhandlis, hvilket dennem paa
fremmede Steder fattis, hvilke ellers, om dennem til deris Menigheds
Conservation og en Kierkes Opbygelse til Amsterdam Hielp allernaadigst blef bevilget, skulde forglemme nogen Tid om deris fæderne
Land sig at erindre, mens gandske udeblifve. Vi forblifver
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste tropligtige Tiennere.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. KOrbitz mp.
M. Friis G. t. F.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
Chr. Skiell Jørgensen.
Paul von Klingenberg.
Erick Rosenkrantz.
C. Biermann.
P. Resen.

Datum Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 9 Septembr. 1674.
Paategning af Griffenfeld’. Herpaa har Her Ove Juel fordret
ham for sig og efter den derom tagne Afsked vist ham af.

Samme Dag drøftedes en Memorial1) fra Superintendenten
Mathias Foss i Aalborg om den daarlige Tilstand, hvori en Del
Provstikirker i hans Stift befandt sig, »saa at deris visse Ruin
kunde befryctis, inden det nye Corpus Juris kunde vorde forOrig. (udateret) i S. K.’s Arkiv.
27*
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færdiget og publiceret«. Han stillede derfor forskellige Forslag
til Reformer. Forslagene billigedes, som Betænkningen (Nr. 372)
viser, af S. K., og i Henhold dertil udstedtes 24. Sept. Konge
brev !) til Stiftamtmanden og Superintendenten over Aalborg Stift.

372.

Betænkning af S. K. 9. Sept. 1674.

Orig. i Indlæg til J. T. Nr. 53.

Kone, i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge og Herre.
Anlangende den af Superintendenten ofver Aalborg Stigt hans
til Eders kongl. May. allerunderdanigst ofverlefverede Memorial, hvorudi foredrages, at saasom adskillige Enormiteter ved ProvstiekierkeTienders Bortfestelse, saa og Provstieskrifvernes onde Administration
og Forvaltning passerer, da, paa det Kierkernis videre Skade betimeligen kunde forekommes, er hånd Eders kongl. Mayts. allernaadigste
Befalling allerunderdanigst begierendes udi den Mening, at Stigtbefalingsmanden og Superintendenten skal strax Kierkeprovsterne udi
Stiftet forstendige, at de hverken nogen Kierketiender eller Jorde
bortfeste uden Stigtbefalingsmandens eller Superintendentens eller
deris Fuldmegtiges Consens og Videnskab, hvilke Festebrefvene med
dem skulde underskrifve og forseigle, desligeste, at bemelte Kierkeprovster ei heller tillader deris Provstieskrifver nogen Regenskab at
høre uden i Prestens og Herretsprovstens Ofververelse, som Regen
skaberne tillige med dennem skulle underskrifve og en rigtig Copie
deraf i Stiftkisten aarligen indlefvere; ydermere, at Stigtbefalingsmanden og Superintendenten skulde fordre alle Festebrefve paa Kierketiendernis Afgift for sig og dem med Kierkebøgerne confrontere, om
endten udi Afgiften eller Festen Kierkerne nogen Skade kand vere
tilføiet. hvorfore endnu kunde ventes nogen Opreisning, sampt og
efterse alles Adkomst, som hafver murede Begrafvelser udi Kierkerne,
at, hvor ingen Betalling er sket, Kierkerne da ved en lidelig Recognition, eftersom med de Interesserede kunde accorderis, maatte
hielpes til Rette — er denne voris allerunderdanigste Mening, at, soin
vi bemelte Superintendentis allerunderdanigste Forslaug og Begiering
grundeligen hafver ofverveiet, befinde vi den til Kierkernis Velstand
saaledes at verre dirigeret, saa vi indtet vide derimod at erindre,
som forskrefne hans Forslaug og Begiering kand imod stride eller
!) J. T. Nr. 53.
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hinderligt verre. Henstiller dog allerunderdanigst alting til Eders
kongl. May. videre allernaadigst Behaug. Vi forblifver
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste tropligtige Tiennere.
Griffenfeld.
H. Bielcke. J. Chr. Korbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
Chr. Skiell Jørgensen.
Paul von Klingenberg.
Erick Rosenkrantz.
C. Biermann.
P. Resen.
Datum Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 9. September 1674.

24. Sept. Møde, hvor Griffenfeld, H. Bjelke, J. C. Korbitz,
M. Friis, J. Bjelke, O. Powisch, O. Juel, H. Vind, C. Trolle,
E. Parsberg, Chr. Skeel, Klingenberg, Erik Rosenkrantz, Bierman
og Resen var tilstede1)- Man drøftede en Memorial (Nr. 373) fra
Superintendenterne Vandal og Foss, dateret 2. Sept., om Præsters
Forpligtelse til Værgemaal for umyndige Præstebørn. Betænk
ning (Nr. 374). I Overensstemmelse med den er en Højesterets
dom2) af 28. Sept.

373.

Memorial fra Hans Vandal og Mathias Foss
2. Sept. 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Høi- og velbaarne Hr. Rigs Canceller, gunstigste Patron.
Eftersom vi erfare, at en Sag for denne høieste Ræt er indstevned angaaende et Skifte efter en Præstemand i Aarhus Stift,
hvor Stiftsamptmanden salig Hr. Hendrik Rantzov efter kongelig
allernaadigst Anordning udi de Geistligheden sidst meddelte Benaadinger skal hafve befalet en Herredsfoget at tilskicke Formyndere
for den afdøde Præstes efterlatte umyndige Børn, hvilken Befalning
ei skal være efterkommed, fordi Herredsfogden ei understoed sig eller
ville bekveme sig til at paalegge andre Hærskabers Bønder og
Tienere saadan Formynderskab, eftersom Hans kongl. May. nu ingen
egne Bønder der ved Stedet skal hafve, hvorfor Sagen baade til
Hiemtinge skal være agered og nu af den høiloflige høieste Ræt
skal paakiendes, da bede vi paa det ydmygste, at, som Eders høigrefvelig Excellence self gunsteligen hafver forhverfved Geistligheden
P.ni Bl. 2.

2) Tr.: Rothe, Chr. Vtes Reskripter, 402.
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bemelte kongl. Benaadinger, hvoriblant den 4de Articul melder om
Formyndere at forordnes af Amptmanden eller Amptsforvalteren eller
Stiftsbefalningsmanden for de Geistliges Børn paa Landet, hvor
ingen fødde Verger ere, saa at ingen Præst imod sin Villie noget
Vergemaal skulle paalegges, Eders høigrefl. Excellence da med lige
Gunst og Velbevaagenhed og særdeles nu, som ecclesiastici Ordinis
Patronus, ville disponere alting saaledes, at bemelte kongl. Benaading
motte for Geistligheden blifve fremdelis conservered, upræjudicered
og usvæcked, hvilket vi uforgribeligen eragte ei anderledes at kunde
ske, enten nu eller i Frembtiden, end om kongl. allernaadigste Declaratiori motte tilveiebringes, at alle Bønder paa Landet, de være
sig nu hves Bønder og Tiennere, de være kunde, særdeles de, som
tilforne haver været Kongl. Mayts. egne Bønder og siden til andre
afstendne, de motte være forpligtede efter Amptmandens, Amptsforvalterens eller Stiftsbefalningsmandcns Ordre og Befalning ved
Amptsbetienterne og Herredsfogderne paa hvert Sted at antage sig
saadanne paabudne Vergemaale, hvor ingen anden Raad er til For
myndere at bekomme, og at de motte uden Exception tilholdes at
svare dertil som til andre Onera publica, hvorfra ingen HærskabsBonde og Tiener kand være forskaaned, men hvor Birker ere, at der
Birkets Herrer efter Stiftsamptmandens Ansøgning motte paalegge
dem af deres Bønder det, hvilke de sielf lystede, og som de holte
for vederheftige, og at saa Herreds- eller Birkefogderne tillige med
Amptskrifverne eller Ridefogderne i hvert Ampt motte obligeres til
at beskicke saadanne Formyndere, som ere vederheftige, og med
dennem at hafve tilbørlig Indseende, som de ville ansvare. Ti hves
dette icke allernaadigst maa behage at bevilges, da se vi ingen
Vei eller Middel, hvorved enten den første kongl. Benaading, Skifter
iblant Geistlige angåaende, af salig og høiloflig Ihukommelse Kong
Friderich den Tredie iblant Geistlighedens Privilegier allernaadigst
indsat, eller den derpaa af vores nu regierende allernaadigste Arfvekonge og Herre meddelte Benaading kand blifve ved sin Vigeur og
fulde Magt, men begge siunes at ville undergaae, og derved at ske
et Skaaer i de andre kongl. allernaad. forlænte Privilegier og Benaa
dinger, hvilket Gud saa naadeligen afvende, som vi noksom ere for
sikrede om Ed. høigreflige Excellences goede og gunstigste Intention
og Omsorg for Geistlighedens Gafn og Fremtarf. Vi indstille alting
til Eders høigrefl. Excellences egen høist-fornuftige Betænkende og
gode Disposition, bedende paa det ydmygste, at denne vores tiennist-
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pligtigste Erindring i sædvanlig Mildhed og Gunst maae optages,
og forblifvende stedse
Ed. høigrefl. Excellences pligtskyldigste og ydmygste Tienere.
J. Wandal.
M. Foss.

Hafn. 2. Septemb. anno 1674.

374.

Betænkning af S. K. 24. Sept. 1674.

Orig. og Kone, (med Rettelser af Griffenfeld) i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge och Herre.
Eftersom udi de Geistligheden af Eders kongl. May. den 15 Decembris anno 1670 allernaadigste gifne Privilegiers 4de Articul for
meldis, at naar nogen Prest paa Landet ved Døden afgaaer och sig
efterlader umyndige Børn, hvilke ingen vederheftige fødde Formyn
dere efter Loven hafver, Herritsprovsten da om en Verge at forordne
hos Eders kongl. Mayts. Amptmand, Amptsforvaltere eller och Stigtslensmanden skulde giøre Ansøgning, hvilke och anbefalis vederheftige
Formyndere af dennem, der udi det Herrit ere boesiddendis, hvor
Presten ved Døden er afgangen, de Umyndige at forordne, saa at
ingen Prest noget Vergemaal mod sin Villie paaleggis; mens som
Tid efter anden adskillige Klagemaale indkomme, at umyndige Prestebørn paa deris dennem med Rette tilkommende Arfver ofte lider
Skade och kommer til Kort, hvortil er fornemmelig Aarsagen, at
naar ingen af Eders kongl. Mayts. Bønder udi det Herred findis,
hvor den afgangne Prestis Sterbboe er, och hvorudi Umyndige af den
Beskaffenhed, som forskrefvet staaer, ere, saadanne Faderløse da
ingen Verger, dennem ufeilbarligen til største Skade, af Lensmanden
eller andre, som af Eders kongl. May. dertil ere anbefalede, kand
forordnis, eftersom de icke ere autoriserede andre Proprietarier deris
Bønder eller Tienere saadan Last at paabiurde; herforuden, omendskiønt efter den i bemelte 4de Articul forskrefne Maade de Umyn
dige vorder Verger tilforordnede, er dog ei med deris Vergemaals
Forvaltning saa omhyggelig Inspection, som billigen udkrefvis, for
medelst Amptmanden eller anden verdslig Øfrighed, som Formyndere
aleniste hafver at sette, icke paa Skifte har veret ofverværendis,
och Provsten, som med tvende Prester i samme Herrit, hvilke efter
den Ilte Articul udi de Geistligheden af Eders kongl. Mayts. Hr.
Fader høielofligst Ihuekommelse d. 24. Januarii anno 1661 gifne Pri-
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vilegier Skiftet aleniste at forvalte er tillat, sig Inspectionen, som
dennem icke er befalet, antager; da de Umyndiges Skade herefter
at forekomme hafve vi til Eders kongl. Mayts. egen allernaad. videre
Resolution for raadsomt befunden følgende vor i s allerunderd. Forslag
at giøre.
Vi erkiende med allerunderd. Taknemmelighed Eders kongl.
Mayts. høiberømmelig Omhue for sine kiere Undersaatters och alle
Stenders Velstand och Opkomst, som sig fra Eders kongl. Mayts.
Regierings Indtrædelse iblant andet ved adskillige dennem allernaadigst gifne Privilegier och Benaadinger til deris største Fornøielse
merkeligen hafver ladet se och kiende, hvilke saasom Eders konel.
Mayts. souverain Myndighed (naar saa allernaadigst siunis) gandske
kand ophefve, saa staaer det och Eders May. frit fore, hvis derudi
til Perfection kunde feile, efter foregaaende bedre och grundeligere
Eftertenkende ved saadan Anordning, som tienligere och fuldkomnere
kand eragtis, at corrigere, da, dersom det maatte allernaad. behage
Eders kongl. May., eragte vi udi ofvenskrefne Tilfald for de umyn
dige Prestebørn gafnligt, Ed. kongl. May. den udi bemelte fierde Articul Prestene paa Landet gifne Privilegie saaledis vilde explicere
och derhen tyde, at de for alle Vergemaale, som de sig ei godvilligen
ville paatage, skal vere frie och forskaanede, med mindre det umyn
dige Prestebørn angaaer, som ingen efter Loven fødde vederheftige
Verge hafver, hvis Vergemaal samme Herrids Prester skulde vere
forpligtede at antage och forsvarligen forestaae, hvormed da Super
intendenterne hver udi sit Stigt flittig Indseende hafve skal, som de
i sin Tid agter at forsvare och bekient vere. Vi forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderd. och troplichtigste Tienere.
Griffenfeld.
J. Ghr. Kdrbitz mp.
M. Friis G. t. F. mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
En vold Parszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
Paul von Klingenberg.
Erick Rosenkrantz.
C. Biermann.
P. Resen.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 24. Septembris anno 1674.

Samme Dag drøftedes en gammel Betænkning (Nr. 375) af
10. Okt. 1671 fra Kommercekollegiet, hvori det blev foreslaaet
at forene København og Christianshavn til én Kommune. S. K.
tiltraadte, som Betænkningen (Nr. 376) viser, dette Forslag.
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I Overensstemmelse hermed udstedtes 15. Okt. aabent Brev1)
samt Kongebrev1) til Københavns Magistrat.
375.

Betænkning af Kommercekollegiet 10. Okt. 1671.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Stormegtigste Konning, allernaadigste Herre.
Eders kongl. May. kunde vi icke underlade allerunderdanigst at
andrage, hvorledis det siufnis megit skadelig och urigtig, saa for ald
Handel och Negotien, saavel som ochsaa for alle Handverkslaugene,
det saa ner ved hverandre och under differente Magistrater ere toe
Steder som Kiøbenhaufn och Christianshaufn, da stundum dend ene
dend anden contrequarrerer, och hvem sig paa it Sted passellig
skicket, paa it andet ofverløber. Ti eragtis gaufnligt, at Eders May.
begge disse toe Steder til én giorte och det saaledis, at de begge
hafde tilfellis én Magistrat, nemlig Borgemestere och Raad, och
kunde da lige goet vere, enten samme paa Christianshaufn eller i
Kiøbenhafn vare boesiddendis, mens Byefouget kunde icke utienlig
eragtis, at enhver sin beholte, och paa det det skulde falde dennem
saa meget taaliger, som nu er Borgemestere och Raad paa Christians
haufn, saa kunde de nu strax incorporeris med Kiøbenhaufns Magi
strat och Borgemestere paa Christianshafn nyde Plads nest efter
Kiøbenhaufns Borgemestere och ofver alle Kiøbenhafns Raadmend,
och dend paa Christianshaufn verende Raadmand efter Senium med
Kiøbenhafns Raadmend och Christianshaufns Magistrat niude det for
Løn, som de nu hafver, mens naar nogen af Kiøbenhaufns afgik,
da de andre, som er ofver Talet, succedere i deris Fordel af Løn,
saa at forstaa, at naar nogen Raadmand ved Døden afgik, da kand
dend elste Christianshaufns Borgemester at nyde den Løn, samme
Kiøbenhafns Raadmand hafde haft, och saa fremdelis, hvilket til
Eders Mayts. allernaadigste høikongelige Dijudication allerunder
danigst henstilles, och vi for voris Personer efter høi Skyldighed
stedse forblifver Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och tropligt
skyldige Tienere.
V. F. Guldenlew.
Jensz Juell.
P. Pedersøn Lerke.
M. Rötlin.
Hans Nanszen.
Hafniæ den 10. October 1671.
’) Tr.: Kbhs. Dipl. VI, 642-43.
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Betænkning af S. K. 24. Sept. 1674.

Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge och Herre.
a) Eftersom Eders kongl. May. os allernaadigst hafver anbefaled
voris allerunderdanigste Mening og Betenkende til Eders kongl. May.
at indgi fve, om vi efter det af Commercie-Collegio til E. k. Mt. for
rumb Tid siden aflefverede Memorials Anledning for raadeligt og
gaufnligt eragte, at Christianshaun blef i Kiøbenhaun incorporerit og
indforlifvet, da er voris allerunderdanigste Mening herom dennea).
Vi befinde, at foruden at melde om den store og daglige For
virring og Confusion saavel udi Handelen och Negotien som udi
alle Handverkslaugene b)derofver foraarsages, at disse efter Situa
tionen saa nær combinerede Steder ved sær Privilegier, sær Jurisdiction og sær Magistrat ere adskilde og separerede, saa er det jo
endoch gandske ufornøden, ja fast urimeligt, at tvende under én
Volds og Fortifications Begreb liggende og forenede Stederb), skal
vere med sin sær Øfrighed forset, mens holde det langt tienligere,
at Christianshafn [med] Kiøbenhafn blef incorporerit och den paa
Christianshaun nu verende Magistrat, som nu bestaar udi tvende
Borgemestere och en Raadmand (c)af hvilke den ene Borgemester
ofver Aar og Dag har været af Byen, den anden icke i langsommelig
Tid søgt Raadstuenc)) gandske afskaffet, saa at bemelte Christians
hafn herefter Kiøbenhafns Jurisdiction blef underlagt; dog at udi
Henseende til Begrebets Vitløftighed af Eders kongl. Mt. en dychtig,
skickelig og vederheftig Person i Steden for den der nu værende til
»—») Indsat af Griffenfeld i Steden for: Eftersom daglig Forfarenhed
udviser, hvor store Uskickeligheder och Enormiteter deraf foraarsagis, at
disse tvende saa nær ved hinanden beliggende och inden én Vold slut
tede E. k. Mts. Rigs- och Stabelsteder Kiøbenhafn och Christianshafn
under tvende Jurisdictioner och Magistrater ere befattede, hafve vi holdet
det for uomgengelig paa Middel och Raad at vere betenkt, hvorved alle
de Inconvenientier och Disordres, som deraf hidindtil ere entstandne,
kunde forekommis och engang for alle corrigeris och gandske til Side
rømmis; ti er derom (indstillendis dog alting til Eders kongl. [Mayts.]
egen allernaad. Resolution), voris allerunderd. Retenkende, som følger.
b-b) Indsat af Griffenfeld i Steden for: udi disse tvende saa nær hin
anden situerede Steder tilføies, foruden andre mere Forvirringer, som
deraf hafve sin Udspring (hvorom Commercie-Collegium til Eders kongl.
Mt. deris allerunderd. Erindring hafve giort), at det er gandske ufornøden,
at enhver af bemelte Steder, som ere begge inden én Vold och saa nær
hinanden beliggende,
c-c) Indsat af Griffenfeld.
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Byefoget sammesteds allernaad. blef forordned, hvilken udi de Sager,
som imellem Indvonerne paa Christianshafn och andre dertil hørende
forefalder, herefter som tilforne kunde kiende och ellers, hvad hans
Bestilling vedkommer, forrette, hvis Domme och Forretninger for
Præsident, Borgemestere och Raad her i Kiøbenhafn skulde til Paakiendelse directe indstefnis och derfra, om videre paaskadis, for E.
kongl. Ms. høieste Ret indkomme; samme Byefoget skulde och efter
voris allerunderdanigste Betenkende for at vere ved Haanden, naar
hans Hielp ved Dag- eller Nattetide fornøden giøris och begieres,
paa Christianshafn bo og residere. d)En sær Byskrifver vilde der
da og vel være, og kunde den, som nu der er, nok fremdelis udi
samme Bestilling, om E. k. M. saa allernaadigst behager, forblifve,
og eftersom saavel Byfuogets som Byskrifvers Bestillinger ickon ere
af hel ringe Indkomst, vaar det vel og got, om Eders kongl. May.
saavel Birkefogderiet som Birkeskrifveriet paa Amag til forbemelte
Byfogets og Byskrifvers Bestillinger vilde annexerit forblifve laded).
Vi indstille dog alting [til Eders kongl. Mayts. egen Behag].
Raadstuen d. 24. Sept. 1674.

Samme Dag drøftedes en Betænkning (Nr. 377) af 20. Juli
fra Kammerkollegiet, hvori dette refererede en vidtløftig Strid
mellem Stavanger og Ryfylke, hvilket sidste Toldsted var
bleven afskaffet, men nu foresloges genoprettet. S. K. sluttede
sig, som Betænkningen (Nr. 378) viser, hertil. I Overensstem
melse hermed udstedtes 15. Okt. Kongebrev1) til Kammer
kollegiet.

377.

Betænkning af Kammerkollegiet 20. Juli 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Herre.
Eders kongl. May. andragis hermed paa det allerunderdanigst,
at ved Stavanger och Ryfølke Toldsteder adskillige Misligheder fore
kommer, idet Magistraten i Stavanger Bye hafver paaført Tolderen
d—d) Indsat af Griffenfeld i Steden for: hvilken och en Byeskrifver til
lige med hannem Retten at administrere skulde tilforordnis, och eftersom
deris Bestillinger ere saa ringe, at de sig næppe af dessen Indkomst skal
kunde opholde, indstille vi allerunderd. til E. k. Mts. egen Behag, om
dennem icke tillige Bierkefogderiet och Skrifveriet paa Amager allernaad.
maatte forundis.
0 S. T. Nr. 380.
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der i Ryfølke nu paa nogle Aars Tid en stor och vitløftig Trætte
paa Ære, Lif, Goeds och Bestillings Fortabelse, och det allene for
Eders kongl. May. Interesses Skyld, som hånd gierne vilde befordre,
hvilken Tvistigheds egentlige Beskaffenhed ret at udfinde och om
mueligt Parternis Stridighed uden Eders kongl. May. Interessis Skade
at bilegge och slette vi forleden Aar den 30. Augusti 1673 hafver
beordrit Obertoldinspecteuren Hans Christophersen at foretage och
Parterne for sig kalde, som och er sked, och derpaa sin Relation
til Kammerit nedsent och befunden deris Stridighed at bestaa korteligen herudi, nemblig at Stavanger Byes allernaadigst gifne Privi
legier sub Dato 30. Julii Anno 1662 forbyder ald Landprangerie och
Brug, som paa Landet i Stavanger Ambt, hvorunder Ryfølke Told
sted er begreben, findis och begaais, mens alle Vare, som paa
Landet falder, och andre der til Ambtet ankommende Vare at føris
til Stavanger Bye och selgis, ydermere efter sidste forhverfvede Pri
vilegier meldende, at Trælasthandlen skal allene hoes Borgerskabet
forblifve. dog at ingen, som for vit fra Kiøbsteden er boende, skal
vere tvungen sin Last did at føre, mens Borgerskabet ved deris
Factorer paa de vit afliggende Steder Lasten lade kiøbe och Eiermanden saa billig Værd derfore gifve uden nogen Paaklage af nogen;
item efter Eders kongl. May. allernaadigste Bref, dateret 22. Martii
1672, at paa Ryfølke Toldsted ved Toldboden Trælast och ingen
anden Vare skal føris och lades, mens alle andre Vare, som indføris
och ellers fra fremmede Steder ankommer, sambt Fædevare, som i
Ambtet falder och pleier at udføris, at lossis och lades udi Stavanger
Hafn allene; saa formener nu Magistraten, at Tolderen udi Ryfølke
sig imod forbemelte deris Privilegier skal hafve forgrebet, idet hånd
skal hafve tilsted tvende eller trende skodske Skippere udi Ryfølke
at fortolde nogle indførende Vare, saasom Korn, Tobak, Lerrit etc.,
som dog befindes af gandske ringe Importantze, hvilke Vare Magi
straten foregifver til Stavanger Bye burde verit henført och fortoldet
och derofver giort Arrest paa Vårene och paa Skipperne haard Proces
til Varernis Confiscation och anden Strafs Lidelse som Eders kongl.
May. Mandaters Ofvertrædere. — Tolderen derimod paa den anden
Side forklarer med Vidne til Tinge, at hånd saadan de Stavangerske
Privilegiers Indhold Skipperne skal hafve ansagt och giort vidende,
Vårene endoch mestendel til Stavanger Borgere, som der paa Lade
stedet Ryfølke er boende, skal vere solt, och dersom Tolderen Skip
perne paa denne begierte Maade ei til Fortolding ville admittere,
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ville de sig med Skib och Vare til anden Toldsted nafnlig Sundhord
i Bergenhus Ambt at losse och lade begifve, eftersom det skulle
falde dem altfor besverligt och skadeligt sig hver Gang med saadan
ringe Indførsel til Byen at begifve, hvor sammesteds de dog ingen
saadan Trælast forefinder, som de sig igien kunde tilforhandle.
Obertoldinspecteuren i sin nedsente Relation forklarer och, at
Ryfølke er it Toldsted, bekvemmelig for den Trælast, som udi Fiordene
5, 6 å 8 norske Mile fra Stavanger falder, dette Toldsted Ryfølke
och mestendel af den skotske Nation beseigles och for den Negotierende. som kommer lige af Søen ind i Fiordene til Toldstedet,
beleilig och for Eders kongl. May. Interesses Skyld hel fornøden.
Ti ellers for Stavanger Bye at indløbe deris indførende Vare at for
handle, som er til Kraags, och siden derfra til Fiordene, Trælast at
indtage, och saa atter igien tilbage til Stavanger Toldsted skulle
medføre dem altfor stoer Besvering och Forsømmelse, ja de Frem
mede til saadan Omseigling med Tiden och ved contrarii Vind skulle
tage Afskye Ryfølke Toldsted at beseigle och handle, Eders kongl.
May. och Landsaatterne icke allene til Skade, men och Byen deraf
ingen Fordel; Tolderen och især beretter, at de Stavangerske eller
ved deris Factor nu paa nogle Aars Tid icke, saasom paa andre
Steder sker, udi betimelig Tid indkiøber Trælasten fra Bønderne udi
Fiordene och til Toldstedet Ryfølke lader henføre och opsette, førend
at de fornemmer, at Skipperne der til Toldstedet ere ankomne, da
udskicker Magistraten først en Person, som Lasten hos Bønderne
skal betinge och indkiøbe for den Pris, de self løster at gifve,
hvilken de siden udi Smaapluk lader fremføre til Ladestedet, efter
som Bønderne ingen bekvemme noksom store Fartøig dertil hafver
och Borgerskabet ei heller deris egne Jegter ville tillade, hvorudofver Skipperne, som i forige Tider paa 8 å 14 Dags Tid pleier
baade at kunde forhandle deris Indførende och igien tilladis med
Trælast, nu maa ligge och forvagte en Maanets Tid och lenger der
efter, med megen anden Vandskelighed mere, som Magistraten i saa
Maader indfører och for Vitløftigheds Skyld her forbigaaes, saa
derudaf omsider icke andet vil følge, end Trælastens Virkning af
Bønderne til deris Nærings store Skade sampt Eders kongl. May.
deraf dependerende Skatter og Tolds Forlyst gandske vil forfalde
och consequenter saadan it bekvem Handel och Toldsteds Afskaffelse
vil foraarsage; indstillis derfore til Eders kongl. Ma. egen allernaadigste Villie, om icke Stavanger Bye, saasom tilforn och alle
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Vegne andensteds i Norge er bruggelig, maa tilholdis at hafve deris
Factorer ved Ryfølke, som Trælasten af Bønderne kunde indkiøbe
och igien af de Fremmede tilforhandle sig, hvis de indførte, hvor
med Bønderne til deris Fornødenhed kunde forsynis, och det med de
Vilkor, at naar Borgerskabet inden 8te Dage efter, at Skiberummene
var ankommen, icke tilforhandlede sig, hvis som indførtis, at da
Landmanden maatte tilhandle sig, hvis de fornøden hafde, item naar
Borgerskabet icke hafde Trælast til Rede, hvormed Skiberummene
kunde aflades, at da Skipperne maatte tilhandle sig Lasten af Bøn
derne, paa det Handlingen kunde befordris och Almuen bekomme
billig Betaling for sine Vare, dog Fædevare at føris til Stavanger
och der forhandlis, hvorved Stavanger Byes Privilegier kunde ved
Magt blifve och ald Stridighed mellum Stavanger Bye och Tolderen
i Ryfølke forekommis och Trafiquen paa begge Toldsteder hafve sit
fri Løb, Landmanden uden ald for stor Klagemaal sambt Eders kongl.
May. Tolds Indkombstis Befordring, intil Stavanger Bye sig med formuende Folk kunde forsyne deris Privilegiers Indhold forsvarligen
at iverkstille. Hvorpaa forventes paa det allerunderdanigste Eders
kongl. May. allernaadigste Resolution.
Eders kongl. May. allerunderdanigste och tropligtigste Tienere.
H. Wind mp.
Hinrick Müller.
Ch. Gerstorff.
P. Scavenius.
Friderich Giesze.
Skatkammerit 20. Julii 1674.
378.

Betænkning af S. K. 24. Sept. 1674.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 380.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge og Herre.
Eders kongl. May. hafver ved en sin allernaad. Befaling til
Kammer-Collegium, dend 21. Sept. anno 1671 udsted, de derudi Til
forordnede efter en derhos følgende Commercie-Collegii allerunder
danigste Betenkende anbefalet paa behørige Steder dend fornøden
Anordning at giøre, at Ryefolke Toldsted, som efter Forregifvende til
Stavanger Byes merkelig Sveckelse hiedindtil er vedligeholdet, her
efter vorder ophefvet og afskaffet, saafrembt de ei noget herimod
kunde hafve at erindre, hvorpaa er fult Kammer-Collegii allerunderd.
Erklering, hvorudi de sig først refererer paa en Obertoldinspecteurens
nordenfields hans nedsente Relation, forklarende, at Ryefølke er et
Toldsted, bekvæm for dend Trælast at indlade, som udi Fiordene
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5, 6 å 8 Mile fra Stavanger falder, tilmed for dend Negotierende,
som kommer lige af Søen ind i Fiorden til Toldstedet, beleilig og
for Eders kongl. Mayts. Interesse Skyld hel fornøden, med videre,
bemelte Obertoldinspecteurens Relation om formelder og i KammerCollegii Betenkende omstendligen indføres, hvorfore bemelte Collegii
Tilforordnede til Eders kongl. Mayts. egen allernaad. Villie indstiller,
om icke Stavanger Bye, saasom tilforne og alle Vegne andensteds i
Norge er brugelig, maa tilholdes at hafve deres Factorer ved Ryefølke, som Trælasten af Bønderne kunde indkiøbe og igien af de
Fremmede tilforhandle sig, hvis de indførte, hvormed Bønderne til
deres Fornødenhed kunde forsiunes, og det med de Vilkaar, at naar
Borgerskabet inden 8te Dage efter, at Skiberummene vare ankom mene,
icke tilforhandlede sig, hvis som indførtes, at da Landmanden maatte
tilhandle sig, hvis de fornøden hafde, saa og naar Borgerskabet icke
hafde Trælast til Rede, hvormed Skiberummene kunde aflades, at da
Skipperne maatte tilhandle sig Lasten af Bønderne, paa det Hand
lingen kunde befordres og Almuen bekomme billig Betalling for sine
Vare, dog Fedevare at føres til Stavanger og der forhandles, hvorved
Stavanger Byes Privilegier kunde ved Magt blifve og Trafiqven paa
begge Toldsteder hafve sit frie Løb, Landmanden uden ald for stoer
Klagemaal sampt til Eders kongl. Mayts. Tolds Indkomstes Befordring,
indtil Stavanger Bye sig med fremmede Folk kunde forsiune, deres
Privilegiers Indhold forsvarligen at iverkstille; da hafve vi bemelte
Kammer-Collegii Betenkende flitteligen igiennemset og grundeligen
ofverveiet og kunde icke andet, i Synderlighed, naar vi Eders kongl.
Mayts. Interesse og Trafiqvens Commoditet formiddelst Ryefølke Hafns
bekvemme Situation betragter, end samme Betenkende udi alle Maader
biefalde og af alle foromrørte Omstendigheder fuldkommeligen slutte,
at Ryefølke Toldsted uden Eders kongl. Mayts. Intraders Afgang og
Negotiens og Trafiqvens Hinder ei kand afskaffes. Hvilken vores
allerunderdanigste Betenkende vi dog til Eders kongl. Mayts. egen
allernaad. Resolution indstiller og forblifver
Eders kongl. Mayts. allerunderd. tropligtige Tiennere.
Griffenfeld.
J. Chr. Kbrbitz mp.
M. Friis G. t. F.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
Chr. Skiell Jørgensen.
Paul von Klingenberg.
Erick Rosenkrantz mp.
C. Biermann.
P. Resen.
Datum Raadstuen for Kiøbenhafns Slot 24. September 1674.
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21. Okt. Møde, hvor »Hans ko. Mayts. høieste Ministri og
Geheimeraad« H. Schack, P. Griffenfeld, J. C. Korbitz, O. Powisch, O. Juel, H. Vind, E. Parsberg og Chr. Skeel, Etatsraad
Poul Klingenberg og Assessorerne Bierman, Resen og Scavenius
var tilstede1). Man drøftede her et Andragende2) af 8. Juli fra
Magistraten i København om, at Kongen, i Betragtning af Dyr
tiden paa Kom, vilde forbyde Udførsel deraf, for at Prisen ikke
skulde stige for højt, samt et Andragende2) af 14. Okt. fra en
Del Købmænd i København om, at Korntolden maatte blive
nedsat til samme Beløb som i Bergen for at lette Tilførselen.
S. K. fraraadede Udførselsforbud, men tilraadede Nedsættelse i
Told og Opsamling af Kornforraad. Betænkning (Nr. 379).
I Henhold dertil udgik 3. Nov. Kongebreve3) til Kammerkol
legiet samt til Magistraterne i København, Fredericia, Korsør,
Nyborg og Nakskov.
379.

Betænkning af S. K. 21. Okt. 1674.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 409—12.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.ni Bl. 3.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet tvende af Præsident,
Borgemester og Raad her i Staden saavel som en Del Kiøbmend her
sammesteds deris allerunderdanigste Supplicationer, hvorudi de begierer, at Eders kongl. May. i Henseende til den ringe Forraad, som
de formener formedelst dette Aars Misvext, særdelis paa Rug og
Hvede, nu at vere i disse Eders kongl. Mayts. Lande, allernaadigst
vilde behage at lade udgaa og publicere it Forbud paa Korneds Ud
førsel af Riget, og at Eders kongl. May. iligemaade allernaadigst
vilde bevilge nogen Afslag paa Tolden af, hvis Rug og Hvede hid
ind i Riget fra fremmede Steder kunde blifve indført, hvilket de for
mener at vere et Middel, hvorved Landet og særdelis denne Eders
kongl. Mayts. Residentsstad med samme Vare betimeligen, førend de
altfor høit i Prisen skulle opstige, kunde vorde provideret og forsiunet; da, eftersom voris allerunderdanigste Pligt og Skyldighed til
holder os af yderste Flid at eftertenke alle de Midler, hvorved baade
Eders kongl. Majts. Tieneste kand fordris, saa og dessen Lande og
*) P.m Bl. 3.
Dipi. VI, 644—45.

2) I S. K.’s Arkiv.

3) S. T. Nr. 409—12; ét tr.: Kbhs.
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Undersaater stedse i god Velstand conserveris og erholdis, og vi
derfor betragte disse Tiders besverlige Tilstand uomgengelig at ud
fordre hos samptlige Eders kongl. Majts. troe Undersaater mange
og store Udgifter, saa befinde vi derhos, at Kornet er den fornemste
og fast eniste disse Lauders Afgrøde, som kand giøris i Penge,
samme Udgifter med at erlegge og udrede, hvorfor vi eragter det
for Landet og samptlige Eders kongl. Majts. Undersaater høiønskeligt og meget gafnligt, at Kornet motte komme i nogen considerabel
og høiere Pris, end det enten nu er eller i langsommelig Tid været
hafver, hvilket vi dog icke ser at kunde ske, saafrembt Undersaaterne formenis enten self eller ved andre at udføre deris Korn
til de Steder, hvor det mest kand gieide. Eragte derfor icke raadeligt nogen Forbud paa Korneds Udførsel nu at ske. 9 Og saasom
en saare ringe Del af dette Aars indauflede Korn kand for Martini
blifve udtursken, Vinteren og, som derefter strax vil indfalde, vel
skal hindre og forbiude Korneds Udførsel, da, dersom imidlertid imod
Forhaabning nogen anden større Fornødenhed, end enten endnu for
nemmis eller forregifvis, skulle tilraade, at der skede Forbud paa
nogen Slags Korns Udførsel af Riget, da formene vi allerunderd.
slig Forbud imod Foraaret tilig nok at kunde ske1).
Men saasom vi dog icke kunde andet end approbere den Om
hyggelighed, som Præsident, Borgemestre og Raad med dette deris
Forslag gifver tilkiende derfor at hafve, at denne Eders kongl. Mayts.
Residents-Stad med Kornvare tilbørligen motte vorde forsiunet, saa
eragte vi allerunderdanigst tienligt, at Eders kongl. May. lod bemelte
Præsident, Borgemestre og Raad her i Staden sampt Magistraten
ofver det gandske Rige saavel som og i Fyrstendommene, hvor nogen
Eders kongl. Majts. Festning findis, anbefale den Anstalt at giøre,
at alle Indvonerne, af hvad Stand de var, som mest Formue hafde,
blef tilholt stedse Aar ud og Aar ind at providere og forsørge deris
Huse med et gandske Aars, og de, af ringere Middel vare, i det
rin ges te med et half Aars fornøden Forraad af Rug og Malt.
Angaaende Toldens Afslag, som begieris paa hvis Rug og Hvede
fra fremmede Steder indføris, da kunde vi icke efterlade allerunder
danigst at føre Eders kongl. Maj. til Gemyt, hvorledis Handelen,
som fra Østersøen særdelis med Rug og Hvede altid i forrige Tider
1—1) Senere Indskud i Kone. Skriveren har tilføjet: Vidis icke, om
Eders høigreflig Excellents denne Post nogensteds i Relationen vil hafve
insererit.
28
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hafver foraarsaget i disse Eders kongl. Mayts. Lande og i Synderlig
hed denne Stad temmelig god Provision af samme Vare, nu for
medelst Toldens Forhøielse, som Fremmede er paalagt af disse Varers
Indførsel, icke er saa stor som tilforn, uanset det vel lader sig anse,
at baade Rug og Hvede nu mere end i mange Aar tilforn formedelst
nerverende Aars Misvext paa samme Vare skulle agtis fornøden fra
fremmede Steder at indføris; hvorfor, om Eders kongl. May. behagede
allernaadigst at bevilge Fremmede nogen Afslag i Tolden ligesaa vel
af hvis Rug og Hvede, som de i disse Eders kongl. Majts. Lande
skulle ville indføre, som dem ellers allerede er forunt af samme
Specier, som de til Norge indbringer, da eragte vi allerunderdanigst,
at det baade i disse Tider var gafnligt for Landet og samptlig
Eders kongl. Majts. Undersaater, saa og utviflagtig formene, at Eders
kongl. Mayts. Toldintrader formedelst Mengden af samme fremmed
Korns Indførsel snare skulle forhøies end ved slig Eders kongl.
Majts. allernaadigste Bevilling forringes; ^især formene vi, at udi
Norge fornemmeligen dette endnu mere, end ved seniste Moderation
sket er, vil i Agt tagis, helst efterdi af alle og endnu nylig fra
Her Statholder indkomne Relationer fornemmis en meget slet Tid
deroppe og stor Misvext at være1). Indstiller dog alting i dybeste
Underdanighed til Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste Villie og
Resolution. Af Raadstuen d. 21. Oct. 1674.

Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og troepligtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.

Samme Dag drøftedes en Betænkning, dateret 7. Okt.
(Nr. 380), af Kammerkollegiet i Anledning af et Andragende
fra Nibe om Nedsættelse af Konsumptionen. S. K. delte sig
i to Partier, Flertallet foreslog, at Konsumptionen delvis blev
ophævet og Resten af den ikke bortforpagtet til Fremmede,
samt at denne Bestemmelse ogsaa skulde gælde for Løgstør og
Fladstrand; Mindretallet (Korbitz, Ove Juel, Parsberg og Skeel,
1

O Indskud i Kone, med Griffenfelds Haand.
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af hvilke dog Ove Juel gik over til Flertallet) foreslog, at baade
Konsumption og Købstadsrettigheder skulde ophæves1)- Betænk
ning (Nr. 381). I Overensstemmelse med Flertallets Mening
udgik 3. Nov. Kongebrev2) til Kammerkollegiet.
380.

Betænkning af Kammerkollegiet 7. Okt. 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Kopi i P.m Bl. 3—5.

Stormægtigste Konge, allernaadigste Herre.
Eftersom Eders kongl. May. allernaadigst hafver ladet remittere
til voris allerunderdanigste Erklering paa Nibe Indbyggeres Supplication, belangende [de] deris Matricul- och deraf dependerende Skat
ter och dog tillige Consumption udgifver, hvorfor de allerunderdanigst
andrager, at deris Fiskeleier bestaar udi adskillige Proprietarier,
hvoraf de hafver sted och fest fierde Part Gaarde och Husgrunde
for aarlig Jordskyld och Arbeidspenge, hvoraf de maa gifve deris
Kvartal Oxse-, Fleske- och Korn-Skatter, saa och Rytter- och Sol
daterhold; disligeste en Del, som bruger Fiskerie, maa af de Pladser,
som de deris Garen skal sette, i lige Maader gifve Feste och aarlig
Afgift, saa de ingen borgerlig Næring hafver eller bruger, hvilket
dog Consumptions-Forpachteren icke vil anse, men ville forklare
Consumptions Forordning til den Ende, at de skal gifve kongl.
Tynge som Bønder och Consumption som Kiøbsteders Handelsmend,
och derforuden Forpachterens haarde Medfart udi Handkverne-Malen
och Igiengifvelses Veiring, hvorfor de allerunderdanigst beder, at de
for Consumption maatte forskaanis, med vidre samme deris aller
underdanigste Supplication indholder och formelder, hvilket vi och
efter allerunderdanigste tropligtigste Skyldighed strax ofverveiet saavel som och udi Matriculen ladet efterse, hvoraf befindes, at udi
Nibe allene til Hartkorn er beregnit och anslagen en half Gaard och
21 Boele til 341/2 Tønder Hartkorn, mens derforuden at være 125
Huse for Sild-Landgielde, saa och 121 Huse for Penge-Landgilde at
udgifve, som dog icke udi Matriculen til Hartkorn beregnit eller
gifver nogen Contribution, saa at Nibe udi alt bestaar udi 268 Bo
liger och Huse, som bevonis, hvilket ved Consumptions Indrettelse
udi Stats Collegio blefven considereret, och formedelst saadan ringe
Anslag udi Matriculen imod saa mange Vonninger blefven anset med
!) P.in Bl. 5.

2) S. T. Nr. 408.
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andre dislige Steder at gifve Consumption saasom andre Byer eller
Kiøbsteder, och derfor samme Consumption siden til den mestbydende
blefven forpachtet. Belangende Forpachterens Medfart hafver vi
hannem derofver hørt, som derpaa svaret, at Handkvernis Afskaffelse
var sked efter Forordning och dennem igien paa it bekvem Sted
siuf Handkverne oprettet foruden tvende store Møller, som nest hos
befindis, och den Igiengifvelse nu ved den visse Taxt paa Baaderne
hver Gang en Mark blefven remederet; erbyder sig ellers for det til
kommende Aar at gifve 100 Rdr. mere udi Forpachtning end udi
Aar och saaledis for de forige 400 Rdr. at erlegge 500 Bdr. och
det endda saaledis at lempe och moderere, at de ingen billig Aarsag
skulle hafve at klage. Da, saasom den begerede Forskaansel eller
Forandring udi Consumptionen ei vel kunde ske formedelst Consequentz for andre och dertil med des Afgang udi Militiens destinerede Midler igien i andre Maader vil erstattis, saa beroer det paa
Eders kongl. Ma. allernaadigste Villie, hvad Eders kongl. Ma. allernaadigst behager derudi at bevilge, om de for deris Aufling, saavit
de udi Matriculen och Skatten er anslagen for, maatte vere forskaanit
och derhos self nyde den øfrige Forpachtning imod saadan aarlig
visse Afgift, som andre biuder, eller och om Forpachteren som den
høistbiudende det fremdelis med de Vilkor, som forskrefvit staar,
maa beholde, som allerunderdanigste indstilles udi Eders kongl. May.
allernaadigste Villie och vidre Resolution. Skatkammerit 7. October
1674.
Eders kongl. May. allerunderdanigste och tropligtigste Tienere.
H. Wind mp.
Sten Hondorff.
Hinrick Muller.
P. Scavenius.
Friedrich Giese.
J. Reitzer.
H. va. Stocken.

381.

Betænkning af S. K. 21. Okt. 1674.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 408.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.111 Bl. 5.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid ofverveiet Kammer Collegii aller
underdanigste Erklering paa Nibe Indbyggeris Supplication, udi hvil
ken de for Eders kongl. May. klageligen lader andrage, at af dennem
skal fordris Consumption lige ved andre Eders kongl. Majts. Kiøbsteders Indvaanere, da de dog formener sig efter Matriculen at gifve,
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af hvis Gaardsparter og Husgrunde de besidder, Kvartal-, Oxe-,
Flesk- og Korn-Skatter, saa og Soldater- og Byterhold, disligeste en
Del, som bruger Fiskerie, iligemaade af de Pladser, som de deri s
Garn skal sette, at gifve Feste og aarlig Afgift, saa de ingen bor
gerlig Næring skal hafve at bruge; hvorimod Eders kongl. Mayts.
Kammer-Collegium remonstrerer, at i Nibe icke videre efter Matriculen skal contribueris end af 341/2 Tønde Hartkorn, som bestaar
i en half Gaard og 21 Boele, men at derimod skal sammesteds be
findes at vere 268 Boliger og Huse, som bevaanes, hvilket og ved
Consumptionens Indrettelse i Stats Collegio er blefven considereret,
og formedelst saadan ringe Anslag i Matriculen imod saa mange
Vaaninger er Nibe blefven anset med andre deslige Steder at gifve
Consumption som andre Byer eller Kiøbsteder, og er derfor samme
Consumption siden til den mestbiudende blefven forpagted, saa at
deraf i nerverende Aar er gifven 400 Rixdr., og for det tilkommende
skal allerede vere bøden 500 Rixdr., saa den begerte Forskaansel
derfor icke vel skal kunde ske enten uden Conseqvents for andre
eller Afgang i Militiens destinerede Midler1), som igien i andre
Maader vilde erstattis.
Og er herofver tvende differente Meninger falden: Somme af os
formene, Skatkammers Erklering baade paa forregaaende tvende udi
Eders Majts. Collegio Status ofverveiede og igiennemsete Consumptions Forordninger, hvorudi end dette til Fundament settis, nemlig
efterdi bemelte Byer mere end Bonde-Næring og Aufling hafver, da
skulle de lige ved andre Kiøbsteder gifve Consumption, saavel som
ogsaa helles paa Eders Mayts. Krigs-Fundi og andre uforbigengelige
Udgifters itzige Beskaffenhed, hvorudi helles meget vilde afgaa, saa
vel funderet at vere, at vi icke andet kunde end den i alle Maader
approbere, dog med den Moderation, at os allerunderdanigst siunes,
Nibe Indvaanere at kunde forskaanis for Consumption af deris
Fiskerie sampt indavlede Korn og Kveg, og at Consumptionen der
paa Steddet icke blef til nogen Fremmed forpagted, hvilket vi og
formene og for billigt holde udi Fladstrand og Lykstør iligemaade
udi Agt at tagis og samme Moderation der at brugis. — Nogle der
imod af os hafve forment forbemelte Stedder al borgelig Næring
at skulle betagis og imponeris allene ved Bonde-Aufling og Næring
at blifve og derimod for al Consumption at verre forskaanet, eller
og de allene den at udgifve, som borgelig Næring derforuden bruge
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ville1)- Indstiller dog alting i dybeste Underdanighed til Eders
kongl. Majts. videre allernaadigste Resolution.
Og ere af den første Mening vi underskrefne Eders kongl. Majts.
allerunderdanigste og tropligtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld. H. Bielcke.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.

Af den ai^den Mening erre vi underskrefne Eders kongl. Majts.
allerunderdanigste og tropligtigste Tienere
J. Chr. KOrbitz mp.
Chr. Skiell Jørgensen. Envold Parszberg mp.
Raadstuen d. 21. Oct. 1674.

26. Okt. Møde, hvor Kongens »høieste Ministri og Geheimeraad« H. Schack, P. Griffenfeld, H. Bjelke, J. Bjelke, O. Po
wisch, O. Juel, H. Vind, E. Parsberg og Chr. Skeel, Etatsraad
P. Klingenberg samt Assessorerne Bierman, Resen og Scavenius
var tilstede. Her drøftedes Spørgsmaalet om St. Jørgens Sø.
Københavns Kommandant Niels Rosenkrantz havde nemlig 24.
Okt. 1674 tilskrevet Kongen, at Søen snarest muligt burde op
dæmmes, om det skulde ske før Vinteren. Dette gav Anledning
til, at S. K. optog Spørgsmaalet om Ejendomsretten til Søen.
Kollegiet mente, som Betænkningen (Nr. 382) viser, at St. Jør
gens Sø burde bevares som Sø og danne et Led af Byens Be
fæstning2). I Overensstemmelse dermed udgik 5. Nov. Konge
breve3) til Niels Rosenkrantz, Kammerkollegiet og Københavns
Magistrat.
1—l) I Steden for dette Stykke havde Kone, opr.: Hvilken KammerCollegii allerunderdanigste Erklering vi icke vide at kunde fragaa, men
den i alle Maade approberer, dog med den Moderation, at os allerunder
danigst siunis Nibe Indvaanere at kunde forskaanis for at gifve Consumption af deris Fiskerie, saavel som af hvis Kveg og Korn de indaufler, og at helles Gonsumptionen icke blef forpachted til nogen Fremmed,
men de, som boer paa Steden, den imod en vis Afgift at nyde, hvilket
vi og formene at kunde i Acht tagis og paa lige Maade forholdis med
Fladstrand og Løchstør.
2) P.Hi Bl. 6. I S. K.’s Arkiv findes Niels Rosenkrantz’ Brev samt Af
skrifter af de i Betænkningen nævnte Kongebreve (af 15. April 1619 og
8. Juli 1662).
3) Tr.: Kbhs. Dipi. VI, 645-46.
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Betænkning af 8. K. 26. Okt. 1674.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 416.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.m Bl, 6—7.
Delvis tr.: O. Nielsen, Kbhs. Historie V, 528—29.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid overveiet den Memorial, som Eders
kon gi. Mayts. Commendant her i Staden underdanigst hafver ofverlefveret angaaende St. Jørgens Søe her udenfor Staden at motte inden
Vinter vorde roed Vand opdemmet, hvilken Opdemning band især
formener at vere til Fortificationens Sickerhed hel nødvendig, saa og,
naar til Voldene Tørfve behøfvedis, at mand da en Del af samme
Søe kunde lade udløbe og den siden igien opdemme. Og fornemme
vi saaledis med bemelte Søe at være beskaffet, at efter at Demningerne i seniste Beleirings Tid ere mestendel nedbrutte, hafver afgangne Statholder Christoffer Gabell efter et Eders kongl. Mayts.
Her Faders salig og høiloflig Ihukommelse derpaa hannem og hans
Arfvinger til Eiendom allernaad. gifven Skøde ladet samme Søe ind
hegne og giort den til en Engbond, uanset vi befinde, at Funda
mentet til samme Skøde skal vere den Adkomst, som Eders kongl.
Majts. Her Farfader Christianus Qvartus høiloflig Ihukommelse
d. 15. April 1619 af Magistraten paa Stadens Vegne hafver paa
samme Søe bekommet ved en Transaction og Forening, som er limi
teret med denne formal Restriction, at denne St. Jørgens Søe dog
skulle tillige med de andre udi samme Bref specificerede Søer her for
Staden være og forblifve Byens Grafver, hvorudinden høistbemelte
Herre for sig og sine Efterkommere Konger i Danmark ville hafve
alleneste Fiskeriet forbeholden. Hvoraf vi icke kunde se eller slute
samme Søe, saa vit dens Grund angaar, at vere nogen Tid fra Byen
afhendet eller abalieneret, i Synderlighed til nogen anden eller frem
med Brug, end den altid tilforn veret hafver, men fast mere ved
høistbemelte Eders kongl. Mayts. Her Farfaders Bref beskicket stedse
ved Byen at verre og forblifve, hvorfor vi allerunderdanigst formene,
at Christoffer Gabels Arfvinger icke med Billighed eller efter nogen
Ret kand prætendere anden eller større Rettighed til samme Søe,
end høistbemelte Eders kongl. Majts. Her Fader og Farfader ved
obenbemelte Adkomst allernaadigst hafver behaget sig self at tilegne.
Derforuden betragte vi, at Vandet er en af de fornemste Poster,
hvormed en Bye og særdelis denne Eders kongl. Majts. Festning og
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folkerig Residents-Stad stedse bør verre forsiunet, hvorfor og de,
som af Eders kongl. May. for rom Tid siden hafver veret committered og anbefalet at efterse, hvorledis med Vandes Indrettelse her
i Staden best kunde forholdis, hafver i deris allerunderd. Erklering
eragted fornøden, at samme Søe igien med Vand blef opdemmet;
Eders kongl. Majt. Commendant det samme endogsaa forregifver til
Fortificationens Sickerhed meget nødvendigt at vere, og det derfor paa
ingen Steder findes tilladeligt, at nogens particulair Brug eller Nøtte,
i hvor god Adkomst mand end dertil kand hafve, bør præjudicere eller
komme det almindelige Beste til nogen Hinder eller Skade; hvorfor
vi icke heller kunde eragte, at det bemelte Christoffer Gabell allernaadigst meddelte Skøde kand tilstaa hans Arfvinger den Brug, som
de med Engbond hafver giort af samme Søe imod den almindelige
Byens og Fortificationens Nøtte, mere end al dend Rettighed, som
mange Eders kongl. Majts. Undersaater af alle Stender hafver haft
baade ved Arf og Kiøb til deris Huse, hafver kundet befrie dem for
samme deris Huse formedelst Fortificationen, som de ere befunden
hinderlig at hafve verret, med deris største Skade, endog uden nogen
Vederlag, at afbryde.
Følger saa endelig herpaa denne voris allerunderdanigste Betenkende, at samme Søe efter Commendantens allerunderdanigste
Forslag nu strås og inden Vinter til Byens og Fortificationens
Nøtte kunde og burde opdemmis, og at bemelte Christoffer Gabels
Arfvinger efter deris Skøde og den Adkomst, som Eders kongl. Majts.
Her Farfader self hafver behaget paa samme Søe at tage, beholt
allene frie Disposition ofver Fiskeriet i forbemelte Søe, saa og at,
naar den engang var opdemmet med Vand og beset med Fisk, den
da icke nogensinde uden deris Minde, som enten hafver eller be
kommer Disposition ofver Fiskeriet, blev udskaaren, saafremt sligt
motte befindes at verre Fiskeriet til Skade i nogen Maader. Ind
stiller dog alting i dybeste Underdanighed til Eders kongl. Mayts.
egen videre allernaad. Resolution. Raadstuen d. 26. October 1674.
Eders kongl. Majts. allerunderdanigste og troepligtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
Jørgen Bielcke mp.
J. Chr. Körbitz mp.
M. Friis G. t. F.
H. Wind mp.
Otto Po wisch mp.
Offne Juel mp.
Envold Parszberg mp. Ch. Skiell Jørgensen. Paul von Klingenberg.
P. Resen.
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Samme Dag behandledes et Andragende (Nr. 383) fra Kø
benhavns Magistrat af 5. Okt. om Tilladelse til at opkræve
Jordskyld af dem, der byggede udenfor Vesterport. S. K. bil
ligede, som Betænkningen (Nr. 384) viser, Andragendet, og i
Overensstemmelse hermed udgik 5. Nov. Kongebrev1) til Ma
gistraten.
383.

Memorial fra Københavns Magistrat 5. Okt. 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Kopi i P.ni Bl. 7—8.

Høi- och velbaarne Hr. Rigens Canceler.
Eftersom det er tildraged sig, at nogle af Indbiugerne her i
Staden efter underdanigst Ansøgning (os paa Stadens Vegne aldelis
uafvidende) hafver erlanged Hans ko. Ma. allernaadigste Tilladelse
paa nogle Pladser uden Vesterport paa Stadens Grund, sær til Skyde
baners och sær til Veirmølle-Stavnis samt Vaaningers Indrettelse,
sig at mue nyttige giøre, och høistbemelte Ko. Mayts. dennem naadigst gifne Brefve hverken determinerer eller melder om nogen
Jordskyld eller Kendelse deraf til Staden at gifve, fast mindre den
nem, det vi allerunderdanigst formoder, derfra befrier; da som tvende
af samme. Pladser fornemmelig ligger udi de gamle Buttenverker,
som for ungefer 30 Aar siden af Stadens Grund ved Borgerskabed
self och paa deris Bekostning blef fortificerit, dog nu demoleris och
sleifis skal, Staden tilmed af Arilds Tid stedse hafver nyt en billig
Kiendelse af de, hvilke saaledis ere blefne tilladte sig paa deris
Grund uden Portene at nedersette, ti ere vi paa Stadens Vegne
allerunderd. begierende, at Hans høigreflige Excellence høigunstl.
ville vere os hos Hans ko. Ma. befoerderlig, at saa mange, som i
saa Maade paa Stadens Grund formedelst Ko. Ma. Brefve ere bene
ficerede och sig med en billig Kendelse til Staden ei goedvilligen
har villed indstille, derudi ved en sær kongelig Befaling maatte
imponeris och tilrettesettis, naadigst anseende, at Staden ellers
derudofver i Lengden taber sin Frihed och disse gifvis Leilighed
derpaa ved rolig Hefd at vinde det til fri Eiendomb, hvormed
Staden af Arilds Tid af høiloflige Konger saavel som voris itzige
allernaadigste Arfveherre har verit och efter Privilegierne endnu er
O Tr.: Kbhs. Dipi. VI, 646.
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beneficerit. Vi forventer herpaa Rigens Cancelers høigunstige Be
fordring och forblifver Eders høigrefl. Excell. tienstskyldige Tiennere

P. Resen.
Titus Bulche.
Jørgen Fogh.
B. Seckman mp.
H. Bladt.
Johan Lehn.
Frannds Joensen.
Biørn Jacobsen.
Arent Berntsen mp.
Johan Høyer.
Daterit Hafniæ d. 5. October 1674.

384.

Betænkning af S. K. 26. Okt. 1674.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 417. Kone, i S. K.’s Arkiv.
Referat i P.hi RI. 8.

AUernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid ofverveiet en Præsident, Borgemestre
og Raad her i Staden deris allerunderdanigste Supplication angaaende
dennem, som hafver bekommet Eders kongelig Mayts. Skøde paa
nogle Pladser enten til Skiudebane, Veir møller eller anden Biugning
at opsette udenfor Vesterport paa Stadens Grund og dog skal und
slå sig for deraf at gifve enten Jordskyld eller anden Kiendelse til
Staden, hvorfra dog bemelte Præsident, Borgemestre og Raad for
mener samme Eders kongl. Majts. Skøder dennem ingenlunde at be
frie; begierer derfor allerunderd., at alle de. som med slige Eders
kongl. Majts. Skøder paa de Pladser, som Stadens Grund tilhører,
ere benaadede, motte ved Eders kongl. Majts. sær Befaling imponeris og tilholdes sig med en billig Kiendelse hos Staden at ind
finde, paa det Staden icke derofver skulle miste sin Ret til samme
Grund, og de, som slige Pladser hafver erlanget, gifvis Leilighed
ved rolig Hefd at vinde til frie Eiendomb det, som Staden saavel
af forrige Konger som af Eders kongelig Maj. self efter de den allernaadigst meddelte Privilegier stedse forunt veret hafver. Og befinde
vi samme Præsident, Borgemestres og Raads allerunderdanigste Begiering i al Billighed at bestaa, saa vi derfor allerunderdanigst for
mene, at alle og enhver, som nogen Pladser efter Eders kongelig
Majts. dennem allernaadigst forunte Skøde paa Byens Grund, enten
til Skiudebaner, Veirmølle eller anden Biugning at opsette, allernaa
digst er bevilget, bør tilholdes deraf at gifve Byen en billig Kien
delse, dog at icke nogen herved skulle gifvis Aarsag eller Leilighed
nogen slig Biugning at opsette, som kand vere Fortificationen enten
for nær eller i andre Maader præjudicerlig. Indstiller dog alting
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til Eders kongl. Majts. egen videre allernaadigste Resolution. Raadstuen d. 26. October 1674.
Eders kongl. Majts. allerunderdanigste og troepligtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp. Ch. Skiell Jørgensen. Paul von Klingenberg.
P. Resen.

2. Nov. Møde, hvor »Hans kongl. Mayts. respective høie
Ministre och Geheimeraad« H. Schack, Griffenfeld, H. Bjelke,
J. Chr. Korbitz, Mogens Friis, J. Bjelke, O. Powisch, O. Juel,
H. Vind, E. Parsberg og Chr. Skeel, Etatsraad P. Klingenberg

og Assessor P. Resen var tilstede1)- I dette Møde behandledes
et Andragende (Nr. 385) fra Ceremonimester Bolle Luxdorph
om, at han maatte have Tilladelse til paa egen Haand at tage
Vomede, der var fødte paa hans Gods, men ikke opholdt sig
der, og gøre dem til Soldater. S. K. fraraadede, som Betænk
ningen (Nr. 386) viser, enstemmigt dette Andragende.
385.

Supplik fra Ceremonimester Bolle Luxdorph.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Kopi i P.ni Bl. 9—10.

Allernaadigst Konge og Herre.
For Eders kongl. May. hafver jeg mig paa det allerunderdanigst
at beklage, hvorledis at fast alle Vornede paa mit Gods af de Pro
prietarier, som det for mig eiet hafver, saa rent ere bortsolte, saa
jeg ei allene derofver hafver faaet og endnu daglig bekommer mange
øde Gaarde, men endog lider saadan Mangel paa Soldater til Eders
kongl. Mayts. Tienneste, saa hvis Eders kongl. May. ei herudi vil
af sær kongl. Mildhed og Naade recke mig sin hielperige Ha and, er
jeg forsikret og forvisset paa it øde og forarmet Gods inden faa
Tider, idet at Bønderne foruden de stoere og mangfoldige Contributioner, som de daglig udi disse vanskelige Tider udgifver, endnu
skal bære denne store Last og Byrde til med Soldatter at leie, hvil
ket kommer dennem langt haardere og besverligere for end fast alle
andre Skatter og Contributioner, ti saadanne Leiesoldatter er snart
ei for Penge at bekomme, og naar Officererne varer til, at Soldatterne
») P.ni Bl. 9.
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skal møde, og der da mangler Soldatter, maa Lexmendene sielf gaa
i Soldatternis Sted, og Gaardene derofver blifver staaendis øde, og
jeg self derfor maa udgifve Contributionerne. Ti indflyer jeg paa
det allerunderd. til Eders kongl. May. med allerunderd. Bøn og Begiering, at Eders kongl. May. allernaad. ville bevilge, at jeg maatte
lade tage alle saadanne unge ledige Karle og Løsgengere, som ei
paa andre Steder hafver sat sig og allerede ere boesiddendis, omendskiønt de hafver deris Fribrefve, og bruge dennem ei udi min
egen, men udi Eders kongl. Mayts. Tienneste for Soldatter, naar jeg
kunde bevise, at de paa mit Gods vare føde, ti Forordningen om
Soldaterhold siger udtrøckelig og uden nogen Exception, at den, som
er føed udi Legget, hånd skal gaa for Legget, hvilket og er bruge
ligt i Fyen og Jylland og paa andre Steder, hvor ingen Vaarnede
ere, at de, som ere fødde udi Leggene, maa gaa for Leggene. Og
omendskiønt at en Proprietarius hafver Magt at forunde og selge
sine Vordnede Frihed for Stavn og Fødestæd, ved jeg derfor icke,
om hånd hafver Macht at selge hannem Frihed for Eders kongl.
Mayts. Tienneste. Ti kand ingen Proprietarius, ihvem hånd er, undslaae eller befrie sig self fra den Tienneste, som hånd er Eders
kongl. May. og hans Fæderneland skyldig, troer jeg, at hånd langt
mindre kand selge eller forunde en anden det, hånd sielf ei hafver.
Jeg forventer herom Eders kongl. Mayts. allernaadigste og milde
Resolution og forblifver med Lif og Bioed Eders kongl. Mayts., min
allernaad. Arfvekongis og Herris, allerunderd. og troplichtskyldigste
Tiennere
Luxdorph.

386.

Betænkning af S. K. 2. Nov. 1674.

Orig. og Kone.J) (med Rettelser af Griffenfeld) i S. K.’s Arkiv.
Referat i P.m Bl. 10.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet en Ceremoniemesterens
til Eders kongl. May. indgifne allerunderdanigste Supplication, hvorudi hånd sig beklager, at fast alle Vornede paa hans Gods af de
Proprietarier, som det for hannem eiet hafver, saa rent skal vere
bortsolte, saa hånd derudofver ei alene skal hafve faaet och endnu
daglig bekomme mange øde Gaarde, men endoch lide stor Mangel
paa Soldater til Eders kongl. Mayts. Tieniste, saa hvis Eders kongl.
Kone, er opr. fælles for denne Betænkning og den om J. Chr. Kbrbitz’s Supplik (Nr. 887).
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May. af sær kongelig Mildhed och Naade icke vil recke hannem sin
hielperige Haand, befrychter hånd sig och er forvisset paa et øde
och forarmet Gods inden faae Tider; indflyer derfor til Eders kongl.
May. med allerunderdanigste Bøn och Begiering, at Eders kongl. May.
allernaadigst vilde bevilge, at hånd maadte lade tage alle saadanne
unge Karle och Løsgiengere, som ei paa andre Steder hafver sat
sig ned och allerede ere boesiddendis, omendskiønt de hafver deris
Friebrefve, och bruge dennem ei udi sin egen, men udi Eders kongl.
Mayts. Tienniste for Soldater, naar hånd kand bevise, at de paa hans
Gods ere fødde, til hvilken hans allerunderd. Begiering at facilitere
hånd adskillige Motiver i bemelte sin Supplication forebringer.
Da, hvad angaaer Ceremoniemesterens allerunderd. Begiering, er
derom voris Betenkende, som følger, at, enddog hånd udi sin ofverlefverte allerunderd. Supplication indfører adskillige Motiver och
iblant andet refererer sig til Forordningen om Soldaterhold, som for
melder, at den, som er fød udi Legget, skal gaae for Legget, och
at, omendskiønt en Proprietarius kand forunde och selge sin Vornede
Frihed for Staufn och Fødested, kand hånd dog ligesaa lidet, som
hånd er megtig at eximere sin egen Person for Eders kongl. Mayts.
Tieniste, hafve Magt at selge en anden Frihed derfor; saa forklarer
dog de om Soldaterhold udgangne Forordningers anden Articul hans
første Argument saaledis, at de unge Karle, som er fød udi Legget
och tilstede findis, skal til Soldater udskrifvis, hvilket ei om dennem,
som hafver Frihedsbrefve och sig paa andre Proprietariers Gods op
holder (saasom Ceremonimesteren siunis Forordningen at ville ud
tyde) kand forstaaes *),. de Frihedsbrefve och, som af Proprietarierne
til deris Vornede udgifvis, ei kand befrie dennem, som sig for deris
Fødested alene hafve friekiøbt, at de jo af den (!) Proprietarier,
paa hvis Gods de sig opholde, kand paagribes och til Soldater udskrifves, hvilket Ceremoniemesteren, saafremt hånd slige nogle paa
sit eget Gods hafver, saavel som andre Proprietarier efter Forord
ningens Mening ei tillat, mens icke paa andre Proprietariers Gods
sine Vornede, som af hans Formænd Frihedsbrefve hafve, at søge
och til Soldater at udskrifve1).
1 9 Hele Stykket er i Orig. senere sat i Parentes og betegnet som
udeladt. — Efter dette Stykke følger opr. i Kone.: i Synderlighed, naar
vi betenker, hvor høit sligt vilde præjudicere fordum Proprietarier til
samme Gods, som derofver hafver haft fuldkommen Direction, at deris
Haand och Segel, de adelige Privilegier uagtet, saaledis skulde casseris
och gandske til Intet giøris.
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Och eftersom dette hafver nogen Cohærentz och sinnis at vere
en Materie, som er combinerit med det Forehafvende af den nye
Soldaterudskrifning, hafver vi deraf taget Aarsage her hos Eders
kongl. May. voris allerunderd. Betenkende derom at gifve, som er,
at vi holde det hverken for raadeligt eller gafnligt med nogen nye
Udskrifning (J) enddog vi vel vide den ickun en eventual Udskrifning
at vere och Intentionen deraf ickun denne, at de in omnem Eventum
och paa et Nødfald kunde vere i Beredskab) *) strax at fortfare, ti
mand derved skulde altfor meget allarmere den gemene Almue, som
af Frycht sig skulde forsticke eller och gandske af Landet udløbe,
2)och i saa Maader frustrere sig self af den deraf forventende Nytte2),
saa at, naar de best behøfvedis, mand da skulde hafve Mangel for
Folk, ti holde vi det for langt tienligere, at dermed blef indeholt,
indtil det andet Folk, som allerede udskrefven er, (om det dertil
skulde komme) af Eders kongl. May. blef befalet at udmarchere,
eller anden Fornødenhed det bedre udkrefde 3) strax at skulde ske,
eftersom saadant med bedre Frugt og Nytte strax kand udi Verk
stilles, end naar som helst ved saadan en eventual Udskrifning den
gemene Mand och Almue først derom advaris3).
Indstille dog i dybeste Underdanighed alting til Eders kongl.
Mayts. egen allernaadigste videre Resolution og forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och troplichtigste Tienere.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scaveuius.
Raadstuen d. 2 Novembr. anno 1674.
Samme Dag drøftedes et Andragende (Nr. 277) fra Rigs
marskal J. Chr. Korbitz, dateret 31. Marts 1672, om, at de
Frihedsbreve, der var givet Roskilde Domkirkes Vornede siden
1660, skulde være magtesløse, hvis de ikke var bekræftede af
Kongen. S. K. havde allerede i et Kongebrev4) af 3. Sept. 1672
1—J) Senere Tilføjelse i Kone, med Griffenfelds Haand.
2—2) Senere Tilføjelse i Kone, med Griffenfelds Haand.
3—3) Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for: da paa den sædvaanlige Maade af enhver Proprietario paa sit Gods kunde bekvemmeligere
ske Udskrifning, hvormed da Eders kongl. Mts. Undersaatter ei mere end
som én Udskrifning paa én Tid hafde at underholde.
4) S. T. 1672 Nr. 544.
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faaet Ordre til at beskæftige sig med denne Sag (se 2. Sept.—
4. Nov. 1672). S. K.’s Betænkning (Nr. 387), som dog ændre
des meget af Griffenfeld, var velvillig, og i Overensstemmelse
hermed udgik Kongebrev1) til J. Chr. Kbrbitz 11. Nov.
387.

Betænkning af 8. K. 2. Nov. 1674.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 432.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.m Bl. 12.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet en af Eders kongl. Mayts.
Geheimeraad och Rigsmarskalk indgifven allerunderd. Supplication,
udi hvilken andragis, hvorledis Dombkierken i Roeskilde tilegnis en
meget stor Del øde Gods, som den i fremfarne Tider skal vere til
skift, hvoraf intet, ihvad Møie och Flid derpaa end anvendis, skal
kunde faaes saa stadig besat, som det sig burde, eftersom der skal
fattis Folk och Bøndersønner til Godsets Besettelse, hvortil hånd
foregifver blant andet endoch fornemmeligen dette Aarsagen at vere^
at forrige Kierkeverger eller och andre, som Godset vere sig ex
Gratia, udi anden Possession, Verge eller Forlening niudt hafver,
Bøndersønnerne Frihedsbrefve for deris Fødested hafver forunt, hvor
efter de, naar mand ved Proces søger dennem til Staufn at drifver
af Dommerne gemenligen friekiendis, hvorimod bemelte Hr. Rigs
marskalk formener, at hverken Kierkens eller andre deslige Godsets
Forstandere och ei heller de Personer, som noget Præbende eller
Vicariat ex Gratia niudt hafver, fuldkommen har voren berettiget
Vordnede at løsgifve, fornemmelig naar Godset icke saaledis vaar
besat, at aldelis ingen Vornede behøfvedis, hvorfore merbemelte Hr.
Rigsmarskalk Eders kongl. Mt. paa forbemelte Kierkes Vegne aller
underdanigst ansøger om Tilladelse, at slige Frihedsbrefve, som af
Kierkens Verge eller andre, hvilke det Godts, den nu eier, hafver
forestanden, eller af dennem, som med noget des Gods hafver vaaren
forient, kand vere udgifne och den nu kand vere nachdelige, ei
anderledis skal komme den til Skade, end at den jo alle sit Godses
Vornede med deris Gods och Formue maae blifve følgagtig til at
besidde Gaarde eller Huse paa Dombkierkens Grund, hvor dennem
forevist vorder, paa samme Maade, som andre Proprietarier deria
Gods af Arrilds Tid nyder.
») S. T. Nr. 432.
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^Hvad sig nu angaaer Hr. Rigens Marskalks allerunderd. An
dragende, som fornemmeligen grundes paa bemelte Dombkierkes uforbigengelige Nød och Tarf, och at de, som des tilhørende Gods udi For
valtning, Forlening eller udi andre Maader haft hafver, vel dessen
Brug, mens icke Misbrug forunt och tillat verit hafver, Kierkers,
Skolers och Fattiges Sager ochsaa ofver alt inter Causas maxime
favorabiles pleier at regnis, da kunde vi icke andet se, end at jo
velbemelte Hr. Rigsmarskalk stor Føie til denne hans Begiering
hafver. Mens eftersom det dog icke kand negtis, at jo Capitulares
har haft al den Rettighed och Herlighed med Vordnede, som Adelen
nogensinde paa deris Gods haft hafver, hvilket endoch vel deraf
kand sluttis, at de self i deris Statutis Capituli endoch iblant andet
dette imellem sig indbyrdis oprettet, at ingen Vordnede under 18 Aar
frigifves skulde, it Tegen, at de en ulimiterit Frihed haft hafver,
hvis Misbrug de i saa Maade til videre deraf forventendes Ulempe
at forekomme self hafver villet limitere, det och vel billig siuntes,
at, om slig Friebrefve casseris skulde, de Vedkommende burde igien
gifves och erstattes, hvis de for deslige Brefve at erholde udgifvet
hafver, hvilket da en stor Forvirring vilde foraarsage och neppe
skulde vere at udfinde eller bevisligt giøre, om, hvad och hvor meget
Dombkierken deraf bekommet och den deraf til Beste vent veret hafver,
da eragte vi dette Expedient tienligst, at nemmeligen de af saadanne
Brefve aleniste, som siden Arfveregieringens lyckelige Begyndelse
udgifne och icke af Eders kongl. Mayts. Hr. Fader eller och af Eders
kongl. May. self confirmeret ere, skulde aldelis ophefvit, død och
magtesløs vere, och Dombkierken tillat saadanne sine siden bemelte
Tid frigifne Vordnede, alle slige Frihedsbrefve uagtede, ubehindret i
alle Maader at nyde. Indstille dog denne voris allerunderd. Betenkende til Eders kongl. Mts. videre allernaad. ResolutionJ) och forblifve
Eders kongl. Mts. allerunderd. och tropligtigste Tienere.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.
Raadstuen d. 2. November 1674.
1
Hele Stykket er indsat af Griffenfeld. Kone, har opr. i Steden
for: Hvad angaar Hr. Rigsmarskalks allerunderd. Andragende, da forruden
det, at Capitulares siden Arfveregieringens Begyndelse ei hafver erlanget
nogen Confirmation paa deris Privilegier, och at deris Societet paa alle
Steder ved adskillige siden den Tid indfaldne Forandringer er nesten
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2.—16. Nov. I Mødet 2. Nov. forhandlede man ligeledes
om Rytterhold ved Rostjenesten, »som efter Forordningen faaer
større Besolding end Sogne- eller Nationalryttere«. Man ved
tog, at J. C. Korbitz, M. Friis og Chr. Skeel skulde opsætte
en Memorial om denne Sag1).
16. Nov. nyt Møde. Her oplæstes en Memorial (Nr. 388),
dateret 10. Nov.2), fra Kørbitz, Friis, Skeel og E. Parsberg.
Forslaget blev, som Betænkningen (Nr. 389) viser, i det væsent
lige billiget, og i Henhold hertil udgik 24. Nov. Kongebreve3)
til Stiftslensmændene og Greverne i Danmark.
388.

Memorial om Rostjenesten 10. Nov. 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Kopi i P.m Bl. 22—24.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Herre.
Eftersom vi hafver bekommit Eders kong. Mayts. allernaadigste
Befaling anlangende Rostiennistens Munstring til den 27. November
dissolverit, befinde vi och, at de, som med Præbender och Vicariater har
voren ex Gratia forlente, saavel som Kierkens Forstandere, ingen fuld
kommen Myndighed nogen Tid hafver haft Kierkens Vornede at afhende,
de och, som dermed har voren benaadede, efter den Stil, Forleningsbrefve
med sig fører, och efter den Skyldighed, Feudatarius er med forbunden,
vaare plichtige det dennem forlente Gods ved god Hefd och Magt at holde,
hvilket icke tilbørligen af dennem siunis at vere i Agt taget, som Penge
eller anden Værd for Kierkens Vorneders Frihed for deris Fødested hafver
taget; ti vi eragte efter merbemelte Hr. Rigsmarskalks Angifvende saadant
at vere den fornemmeste Aarsage til, at saa meget øde Gods af Dombkierkens findis, hvilket ellers kunde vere besat, hvorudofver Kierken paa
sin Indkomst maae uden al Tvifl tage stor Skade, och holde det for ustri
digt, at omendskiønt alle de Penge och andet, som saaledis for dets Vor
neders Frihedsbrefve er oppebaaren, vaar kommen Kierken (som paatvifles) til Beste, kand det dog ei æqvivalere den Skade, som tagis ved
det meget øde Gods, som den derudofver hafver bekommet och i saa
mange Aar mister Indkomsten af, hvorfore vi, dersom Ed. kongl. Mt. saa
allernaad. maatte behage, for Dombkierken gafnligt befinder, at Eders
kongl. May. lod udgaae en oben Mandat, at alle de Frihedsbrefve, som
siden Arfveregieringens lyckelige Begyndelse til Vornede paa Roeskilde
Dombkierkes Gods kand vere udgifven, enten af Kierkevergerne. des For
standere eller Prælater, som med bemelte Roeskilde Dombkierkes Gods,
den nu eier, har ex Gratia vaaren forlente, skulde være af ingen Værdie,
mens Eders kongl. Ms. Stigtslensmand eller hans Fuldmegtige tillat ved
orctinarie Lands Lov och Ret saadanne Vornede at tiltale och til Staufns
(deris Frihedsbrefve uagtet) dele, hvilket vi saaledis billigt og for dennem,
som saadanne Frihedsbrefve hafve, taaligt at vere formener, naar udi
samme Forordning blef indført, at slige Vornede, som sig hafde friekiøbt,
deris udgifne Penge och andet enten af Kierken, om saadant befindes
den til Regenskab at vere ført, eller och af Kierkens Forstandere eller
Prælaterne, om de det til deris egen particulier Nytte hafde oppebaarit,
skulde igiengifves, paa det de ei ofver slig E. kongl. Mts. Forordning med
Rette skulde hafve sig at besverge.
*) P. ni Bl. 12.
2) P.m Bl. 22.
8) S. T. Nr. 446—47.
29
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førstkommendis, hvorudi os allernaad. befalis at iverksette og derofver holde, at Eders kong. Mayts. udgangene Forordning om Rostiennisten sub Pato d. 17 Junii Anno 1673 allerunderd. tilbørlig
vorder efterlefvit, da som samme Eders kong. Mayts. allernaad. For
ordning indholder, at Proprietarierne, hvor en heller flere i Leg er,
skulle gifve Rytteren, som af deres Goeds skulle ride, til sin, sin
Hestis og Gevers Underholding maanitlig udi de femb Sommermaaneder sex Rixdaler og udi de siuf Vintermaaneder siuf Rixdaler,
da, som vores allerunderdanigst Pligt os tilholder Eders kong. May.
allerunderd. at tilkiendegifve den stoere Fattigdom, iblant de fleste
af Eders kong. Mats. Undersaater findes til slig it Qvantum maa
nitlig at opbringe, som vi icke troer med nogen Bestandighed at
kunde Facit paa giøres, mens idelig ved Execution vil søgis, om
det enda bekommis kand, da giøres allerunderdanigst dette uforgribe
lig Forslag til Undersaaternis Forletning og Eders kong. Mats. Tiennistis sickerer Befordring, om det allernaadigst maate behage Eders
kong. Ma., at samme Rostienniste Tractament maate maanitligen
forblifve ved femb Rixdr., som Eders kong. Ma. gifver sine egne
Sogneryttere, der ingen Ryttergaarde hafver, som er en Rixdaler
mere, end som nogen af Landrytteriet bekommer, som Ryttergaarde
hafver, eftersom Proprietarius er skyldig ligesaa vel som den Land
rytter, der af sin Gaard skal ride, at mundere ham med Hest, Kleder og Gever, og nyder sin Løn, Ophold og Underholding af sin
Hosbund, saa lenge hånd hiemme hos hannem er, ligesaa vel som
Landrytteren nyder af sin Ryttergaard, som, naar hånd er paa noget
Toeg, nyder icke mere af Eders kong. May. end fire Rixdr. maanitlig,
og at det derhos maate vere Proprietarierne tillat, om de lettere og
bekvemmere in Natura kand Rytteren underholde end hannem Penge
at gifve; item at Officererne maatte allernaad. befalis, om Rostiennisten noget under Standar[t]erne skal blifve bestandende, at hafve
saadan skarp Indseende, som de ville forsvare, at Rytterne icke
muthwillig og med Uagtsomhed forderfver deres Hosbunds Heste og
Gever, mens at det maate conserveris til Eders kong. Mats. Tienniste, at Proprietarius icke skal vere forobligeret til nye og s toer
Omkostning paa anden Mundering at giøre, om den, nu lefveres,
forderfvis. Var og at ønske, at Eders ko. Ma. allernaad. ville vere
tilfreds, om nogen Hosbunde befant, at hans Tienere omgickis nacklessig og forsømmelig med hans Hest og Mundering, at hånd da
maatte hafve det Forlof, som altid har veret brugelig under Ros-
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tiennisten, at afskafe ham, naar hånd en anden døgtig Knegt i hans
Sted forskafede, og Officererne derudi icke at vere Proprietarierne
hinderlig heller Rytterne nogen Medhold imoed deres Hosbunde giøre.
Eders kongl. Ma. beviser hermed Eders kongl. Mats. Undersaater en
stoer Naade, og beder allerunderdanigst, at dette vores velmente
allerunderd. Forslag maa behage Eders kongl. Ma., saasom vores
Henseende derudi intet andet er end til Eders kongl. Mats. Tiennistes
Befordring som
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og troeskyldigste Tienere.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
Envold Parszberg mp.
Chr. Skiell Jørgensen.
Kiøbenhafn dend 10. Nov. 1674.
389.

Betænkning af S. K. 16. Nov. 1674.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 446.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.ni Bl. 24 f.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet en a)udaf nogle Eders
kongl. Mayts. Stigtsbefalingsmænd indgifnea) Memorial, bestaaende
udi trende Poster. I den første andragis den store Fattigdom, hos
de fleste af Eders kongl. Mayts. Undersaatter skal findis, til slig et
Qvantum maanetlig at opbringe, som dennem efter Eders kongl.
Mayts. allernaadigste Forordning om Rostienisten, d. 17. Junii 1673
udgangen, er paalagt at udgifve (nemblig til hver Rytter de femb
Sommermaaneder sex Rixdr. och udi de siuf Vintermaaneder siuf
Rixdaler), som de icke troer med nogen Bestandighed at skal kunde
giøris Facit paa, mens idelig ved Execution søgis, om det endda skal
kunde bekommis, hvorfore de til Eders kongl. Mayts. Tienistis sickerer
Befordring och Undersaatternis Forlindring giører dette allerunderd.
Forslag, om det allernaad. maatte behage E. kongl. Mt., at samme
Rostienistis Tractament maatte maanetlig forblifve ved femb Rix
daler, saasom Eders kongl. May. gifver sine egne Sogneryttere, som
er en Rixdaler mere, end Landrytteriet, som Ryttergaarde hafver,
bekommer, hvilket deris Forslaug de grunder paa følgende Raisons,
at Proprietarius er skyldig ligesaa vel som den Landrytter, der af
sin Gaard skal ride, at montere sin Rytter med Hest, Kleder och
a-a) Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for: Hr. Johan Christoff von
Korbitz, Grefve Her Mogens Friis, Hr. Envold Pasbierg och Hr. Christen
Skeel, alle Eders kongl. Mts. respective Geheimeraad och Stigtslensmænd,
deris udi Stats Collegio indlefverede
29*
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Gevær och at gifve hannem sin Løn och Ophold, saa lenge hånd er
hiemme hos hannem, ligesaa vel som Landrytteren nyder af sin
Gaard, hvilken, naar hånd er paa noget Tog, icke mere af Eders
kongl. May. end fire Rixd. maanetlig bekommer. Herforuden for
mener de Proprietarierne at kunde tilladis, om de lettere och be
kvemmere dermed kunde tilkomme, Rytteren in Natura at underholde
och icke vere forplicht hannem rede Penge at gifve. — Udi den
anden Post anholdis, at Officererne maatte anbefalis, om Rostienisten
noget under Standarten skal blifve bestaaende, at hafve saadan skarp
Indseende, som de ville forsvare, at Rytterne icke med Mutvillighed
och Uagtsomhed forderfver deris Hosbunders Heste eller Gevær, saa
det til Eders kongl. Mts. Tieniste kand conserveris, och Proprietarius
ei i nye Bekostning skal bringis. — For det tredie ynskis, at Eders
kongl. Mt. allernaad. vilde være tilfreds, at Hosbunden, om hånd
skulde befinde, hans Tienere omgickes nacklessig och forsømmelig
med hans Hest och Montering, maatte da hafve den Forlof, saasom
altid under Rostienisten hafver vaaren brugelig, hannem at afskaffe,
naar hånd en anden dygtig Knegt i hans Sted forskaffede, och Offi
cererne Proprietarierne ei herudi hinderlige at vere.
Hvad nu angaaer den første Post, at Proprietarierne ei skulde
vere forplicht at gifve sine Ryttere under Rostienisten større Tractament, end Eders kongl. Mt. sine Sogneryttere gifver, da befinde vi
dette Forslag paa saa gode Fundamenter at vere grundet och til
Eders kongl. Mts. Undersaatters Forlindring saaledis rettet, at vi
icke vide noget derimod at indvende, mens efter voris allerunderd.
Betenkende endnu mere i deris Mening styrkis, naar vi eftertenker,
hvad indbyrdis Jalousie det vilde foraarsage, om de under Ros
tienisten større maanetlig Tractament end Sogneryttere eller andre
skulde nyde, hvilket hos dennem, som mindre bekommer, Mutvillighed
och Opsetsighed kunde foraarsage; vi kunde herforuden ingen billig
Aarsag finde, hvorfore de, som ere under Rostienisten, skulde nyde
større Tractament, end Sognerytterne bekomme, naar dennem, saa
lenge de staaer under Standarterne, gifvis saavel som Sognerytterne
Standkvarter, hvilket vi allerunderdanigst formene dennem billigen
bør forundes, eftersom de ligesaa vel som de andre ere udi Eders
kongl. Ms. virkelig Tieniste och til Landets almindelig Defension
ere opbødne. Hvad angaaer, at udi bemelte første Post begieris, at
om Proprietarierne lettere och bekvemmere deris Ryttere in Natura
kand underholde, de for at gifve dennem Penge maatte forskaanis,
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saa hafver vi til denne Begiering at biefalde dette Fundament, at
Rytterne och i Synderlighed dennem, som til Drik och Dobbel ere
genegne, dermed betagis Leilighed och Middel sin Hosbundis Penge,
som hånd til Hestefoder och sit Geværs Vedligeholdelse skulde an
vende, unyttelig och motvillig at fordøie, hvorfore vi allerunderd.
formene, at sligt Proprietarierne, som dertil finde Bekvemmelighed,
noksom, saa lenge Rytterne ligge i deris Kvarterer eller Guarnison,
at kand bevilges, mens naar de paa noget Tog eller andensteds udi
Eders kongl. Mayts. Tieniste vorder udcommenderit, da dennem den
forskrefne maanetlig Tractament, nemlig 5 Rixdaler, i rede Penge at
gifves. — Anlangende den anden Post, som indeholder, at Officererne
maatte befalis med deris Underhafvende skarp Tilsiun at hafve, at
de icke mutvilligen och med Uagtsomhed forderfver deris Hosbunders
Heste eller Gevær, eragte vi det gafnligt at skulde vere, baade for
Eders kongl. Mayts. Tienistes Befordring, saa och for Undersaaternis
Omkostning at spare, hvorfore det och meget tienligt være skulde,
om Officererne ochsaa alvorligen maatte forbydes nogen af Rostienistens Ryttere udi deris egen Verb eller Ærinde at udcommendere. — Den tredie Post befinde vi til Eders kongl. Mayts. Tieniste
och Proprietariernis Beste saaledis at vere dirigerit, at vi icke andet
kunde end det derudi giorde Forslag udi alle Maade at biefalde.
b) Helles hafver denne Materie gifvet Anledning til efterfølgende
ringe Poster ochsaa at ofverveie, och hafver vi for got, ja fornøden
befunden b), at alle Proprietarier, som første Gang paa Indretningens
Legge och Ruller efter deris egen Angifvende ere blefne lagt udi
Leg sammen, enten de ere udi Provincien eller udenfore, skal ved
første Enroullering nu forestaaende Munstring forblifve C)och icke
tilstedis herudinden denne Gang, nu Rostienisten allerede opbuden
er, nogen Forandring at giøre, al Confusion och derofver befrygtende
Sinkelse at forekomme0). Eftersom och fornemmis, at Hofvitmanden
blant de Proprietarier, som første Gang ere lagde i Leg tilsammen,
prætenderer sin anvente Bekostning och Underholdning af dem, som
hannem i Leg ere tillagde efter Ordonnancen fra 1. Julii 1673, de
ere enrollerit, da for at forekomme adskillige Forvirringer och Misb—b) Indsat af Griffenfeld i Kone, i Steden for: Hvis Eders kongl. Mt.
saaledis allernaad. maatte behage, eragte vi fornøden at vere, at en kongl.
Forordning om alt forskrefne udgik, och at der tilligemed for at forklare
nogle sær Qvæstioner, som imod bemelte udgangne Forordnings rette
Mening giøris, saa och til dens bedre Elucidation blef indført,
c—c) Indskudt i Kone, af Griffenfeld.
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ligheder, som derudofver kunde foraarsagis, formene vi det best at
være slig Underholds Bekostning, hvis Andel nogen af den sig udi
Legget tillagde skulde vilde prætendere, først bør at regnis och be
gynde fra den nu tilstundende Munstringsdag. Skulde och nogle
Proprietarier findis, som siden d. 1. Julii 1673, da Enroulleringen
skede, enten kand hafve ved Kiøb, Sal, Mageskifte, Misregning eller
i andre Maader deris Jordebøger forandret, hvorofver de indrettede
Begge kunde vere brut, da vil sligt strax ved nu tilstundende Munstring rettis, d)och de efterladende, som med deris Rostieniste at
udrede forsømmelige findes, ved militariske Execution efter Stigtsbefalingsmændenes Ordre at settis til Rette, helst naar ingen Paamindelse hielpe vil eller Malice och Modvillighed derhos befindes at
vered). Indstille dog i dybeste Underdanighed alt dette til Eders
kongl. Mayts. egen allernaadigste Resolution och forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderd. och troeplichtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack. Griffenfeld. EL Bielcke. J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F. G. Bielcke mp. Offue Juel mp. H. Wind mp.
Envold Parszberg mp. Paul von Klingenberg. P. Resen.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 16. Novembris anno 1674.

2. Nov. drøftedes endvidere et Forslag (Nr. 390) af 10. Aug.
1672 fra Kommercekollegiet om en Ændring i Reglerne for
Defensionsskibene. Allerede 9. Sept. 1672 havde et Kongebrevr)
befalet S. K. at tage denne Sag for. — S. K.’s Betænkning
(Nr. 391) fraraadede Forslaget.
390.

Betænkning af Kommercekollegiet 10. Aug. 1672.

Orig. i S. K.’s Arkiv. Kopi i Indlæg til S. T. 1672 Nr. 554 og i P.ni Bl. 12—13.

Stormegtigste Konning, allernaadigste Herre.
Eftersom vi anser dend af Eders May. allernaadigst udgifne
Forordning og Certer særdelis til dend Ende udgifvet at beneficere
sine Undersåtter i Farten, og at Eders May. alleneste hafver brugt
det Nafn af Defensions Skibe og dend deri foreskrefne Certer for at
d—d) Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for: Hvis och nogen efter
ladende skulde findes, som ei deris Qvota af Rostienisten betale, da,
saafremt nogen Malice eller forsetlig Mutvillighed hos de dermed tilbagestaaende skulde findis, eller de efter foregaaende Paamindelse sig ei med
Betaling indstiller, da af Stigtslensmanden, under hvis District den nachlessig er boendis, den Klagende Execution at meddelis.
0 S. T. 1672 Nr. 554.
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forunde sine Undersåtter nogen mere Frihed i Comparaison af Frem
mede, end som Tractaterne med diverse fremmede Potentater forreskrifver, og vi ogsaa befinder, at Eders Mayts. Undersåtter sig tem
melig deri beflitter, saa at det staaer til at formode, at, dersom det
nogen Stund saaledes continuerer, skulde de vel blifve saa megtig
deris egen Handel self at kunde drifve. Alleneste finder vi end et
Obstaculum, at stundum et Skib, som enten allerede ere bygt eller
tilkiøbt, kunde fattes i Lengden et Par Fødder og i en eller anden
af de andre Proportioner en Foed; skulde nu samme Skibe derfor
inhabil agtes, laa de enten gandske stille eller motte med Skade
forselges, hvorved Eders May. icke da naade sin Intention at forøge
Skibsfarten, for hvilket at remedere vi stiller til Eders Mayts. allernaadigste Resolution, om icke Eders May. allernaadigst vilde Commercii Collegio saa meget tiltro, at de icke desto mindre, hvor
Differencen icke var større, saadanne Skiberumme antage (og for Defensions og monterede Skibe qualificerede) motte, hvorpaa forventer
Eders kongl. Mayts. allernaadigste Resolution, stedse forblifvende
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og tropligtskyldige Tiennere.
V. F. Guldenlew.
Jensz Juell.
P. Pederson Lercke.
M. Rotlin.
Hans Nanszen.
Hafniæ d. 10. Aug. 1672.
391.

Betænkning af S. K. 2. Nov. 1674.

Orig. og Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv.
Referat i P.ni Bl. 13.

Allernaad. Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet Commercie Collegii allerunderd. Erindring och Begiering til Eders kongl. Mt. for rumb Tid
siden ofverlefverit, bestaaende derudi, at saasom Eders kongl. Mayts.
Forordning om Defensionsskibene særdelis til den Ende er udgifvet
for dermed at beneficere sine Undersaatter i Farten, och at Eders
May. aleniste hafver brugt det Nafn af Defensionsskibe for at for
unde sine Undersaatter nogen mere Frihed i Comparaison af Frem
mede, end som Tractaterne med diverses fremmede Potentater foreskrifver, hvorfore de formoder, at dersom det saaledis nogen Stund
continuerer, skulde vel E. kongl. Mts. Undersaatter blifve saa megtige, at de deris egen Handel self skulde kunde drifve; beretter
derhos, at de dog finde et eniste Obstaculum, som skal vere, at
undertiden et Skib, som enten allerede er bygt eller kiøbt, kand
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befindes at fattes et Par Fødder i Lengden och i en eller anden af
de andre Proportioner én Fod, och dersom samme Skib skulde for
saadan Aarsag inhabil agtes, maatte det enten gandske ligge stille
eller med Skade selgis, hvorudofver Eders kongl. May. ei skulde naae
sin Intention til at forøge Skibsfarten, da for saadant at remediere
indstiller bemelte Commercie Collegium til Eders kongl. Mayts. allernaad. Resolution, om icke Eders kongl. May. vilde de derudi Til
forordnede saa meget tiltroe, at de, hvor Differencen icke findes
større, end som før er melt, saadanne Skiberumme for Defensionsoch monterede Skibe maatte antage.
Hvorimod vi allerunderd. formene och for best befinde, at der
med herefter som tilforne blifver forholdet, nemlig at om nogen af
Eders kongl. Mayts. Undersaatter noget Skiberum eier, som enten
allerede er bygt eller kiøbt, hvilket dog ei er af nogen af de Sarter,
Forordningen tilholder Defensionsskibene bør at vere, och samme
Forskiel dog kunde vere saa liden, at Eiermendene derved kunde
gifves Anledning och Forhaabning om saadanne Friheder paa slige
Skiberumme at anholde och erlange, som Defensionsskibene allernaadigst ere forunte, de da a) saadant ved allerunderd. Supplication
for Eders kongl. May. kunde lade andrage, och dersom Eders kongl.
May. fornøden skulde eragte først derom Admiralitets och Commercie
Collegii Erklering at hørea), af hvad Storlighed udi Lengde, Dybde
och Brede de findes, saa och, hvorvit de udi alle Proportioner
Sarterne af de i bemelte Forordning ommelte Defensionsskibe ere
conformes, b)kunde jo det bemelte Collegiis af Eders May. anbefales,
och derefter de Vedkommende siden af Eders kongl. May. Privilegier
paa samme Skiberumme videre erholdeb). Indstiller dog denne voris
allerunderd. Erklering til Eders kongl. Mayts. egen allernaad. Reso
lution och forblifve stedse
Eders kongl. Mayts. allerunderd. og troplichtigste Tienere.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp,
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
Chr. Skiell Jørgensen.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.
Raadstuen den 2. Novembris anno 1674.
»-») Indsat af Griffenfeld i Steden for: først søger Admiralitets och
Commercie Collegii Erklering.
b-b) Indsat af Griffenfeld i Steden for: hvorefter de siden hos E. kongl.
Mt. om Privilegier paa samme Skiberumme kunde giøre allerunderd. An
søgning.
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Samme Dag forhandledes om en Memorial (Nr. 392) fra
den hollandske Resident Jakob le Maire, hvilken S. K. allerede
ved Kongebrev1) af 10. Marts havde faaet Ordre til at overveje.
Le Maire optraadte for et Assuranceselskab i Amsterdam, som
havde assureret to Skibe, Fortunen og Salvator, for nogle Bor
gere i Helsingør og nu blev sagsøgt til Betaling af Assurance
summen, da Skibene var gaaet under henholdsvis ved Skagen
og Bornholm. Selskabet søgte imidlertid ved en lang Række
Tingsvidner2) at bevise, at Skibene var sænkede med Forsæt.
Til denne Opfattelse sluttede S. K.’s Betænkning (Nr. 393) sig.
I Overensstemmelse dermed udgik 12. Nov. Kongebrev3) til
Generalfiskalen Chr. Pedersen om at modtage alle de originale
Dokumenter af le Maire og »Sagen paa sine tilbørlige Steder
mod de Vedkommende ved ordentlig Proces at udføre«.

392.

Memorial fra den hollandske Resident.
Kopi i P.ni Bl. 13—14.

Doorluchtigste, grootmacktige Koning.
Eenige Cooplieden tot Amsterdam, die haer met Asseureren van
Schepen ernehren, hebben haer Ho. Mo. geclagt, hoe haer voor de
Asseurantie Garner tot Amsterdam Proces gemoweert wirdt van drie
à vier Burgeren ende Inwonderen van Elseneur, en dat ter Oorsake
van Verseekeringe, soe sij op Goederen en Coopmanscappen gedden
hadden, die sie Burgers voorgaven in twee diversche Schöeten afgescheept te hebben om naer Hollant te senden, waermede voorschreven Nederlandtsche Cooplieden seijden, dat ter qvader Trouve
soude gehandelt sijn, waeromme mehrhochgem: Hoog Mog: hem Re
sident gelast hebben over dese hare Onderdanen Klackten hem te
informeren, ende heeft hij Resident met groote Moete so in Schonen
als hier in dit Rick opgesockt de Schippers en Matrooson, welche
op voorseijde Schöeten gevaren hadden, ende heft hij bevonden (gelijck uijt de nevenstaende Documenten consteren (!) sal), dat voorsz:
Elseneurshe Inwoonderen, int voorsz: Documenten aengeweesen en
genomineert, een oude Schöete tot Halmstadt gecoft hebben ende
daerin outrent het Roer ende de Kiel een Poort hebben doen maken,
x) S. T. Nr. 80.

2) Kopier i S. K.’s Arkiv.

3) S. T. Nr. 435—37.
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welche zij, ontrent Schagen comende, open geschlagen hebben en
voorsz: Schoete so hebben doen zincken; van gelijcke hebben dese
qwade Menschen voorgegeven noch een Schoete met diversche Coopmanschapen van Careishaven naer Hollant te sollen senden, waer op
zij mede groote Somme Penningh hebben laten versekeren ende niet
alleen (gelijck in de andere) die Coopmanschappen niet gescheept,
maer hebben oock in voorsz: Schoete diverse Gaten tot Careishaven
doen booren en met Proppen wederom toegestopt, welche Proppen
zij ontrent Bornholm, met goet weer comende, uijtgetrocken hebben
ende de Schoete so doen zincken, en om dit haer Schelmstuck te
bedecken produceren zij een Attestatie van het Scheeps Narrerende,
het seijt heel contrarie, als het in Waerheijt gelogen is, welche
onder ende voor Burgemesteren en Radt van Rünne op Bornholm
soude gepasseert sijn, waer van nochtans Burgern: ende Radt bij
schriftliche Verclaringe seggen geen de minste Kennisse te hebben,
ofte dat sulche Persoonen, in de valsche Attestatie gemelt, voor
haer compareert zijn, veel minde onder Eyde ofte andersints gehoort,
oock dat. zij op dien Dach, van welckers Datum de Attestatie is,
geen Raadstoewe gehouden hebben, sulcks notoir is, dat voorsz:
Elseneursche Burgers om hare Valschheden en Schelmstucken te be
decken ende eerlicke Cooplieden enormiter te bedriegen haer met
Naeteckenen en valsche Instrumenten behelpen hebben, onder alle
Cognoscementen de volkomen Naem van Sven Matzon (die Schipper
op de Schoete was) doen stellen, daer hij niet schriven can, maer
aleenlick met sijn slincken Handt een S en M kan maken, in voegen
zij Bedriegers solts so veel Cognoscementen van Goederon, die niet
gescheept waren, gemaeckt hebben als het haer wel gelieft, en zijn,
Sire, dese twe Schoeten niet aleen het Werck van hare onrechtvaerdige Händen, maer hebben noch voor desen twee andere Schoeten,
eene in de Belt en d’ander onder Halmstadt, op deselve Maneer
zincken, waer van zij de Asseurantie Gelden reede ontfangen hebben.
En vermits, Sire, die Sacken zijn, waer door de Commercie groot
Nadeel geschiet, ende een eerlick Coopman sal comen te liden door
dien de Nederlantsche Asseuradeurs (sic) door dese Valsheden seer
difficil zullen sijn op eenige Police van Asseurantie, die uijt U. Majst.
rijcken comen te teckenen. Waeromme d’ondergeschreven Resident
hem verobligeert vint dese nevens gående Documenten U. Con: Majt.
in ootmoedich Respect ter Hant te stellen, ten Ende hij deselve
ende het Delict, daerin gecontineert, soude doen examineren ende
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voorts laten geschieden, gelijck U. Con: Mat: naer Rechtvaerdicheit
en Verdienste sol ordeelen te behooren. Vaermede
J. 1. Maire.
393.

Betænkning af S. K. 2. Nov. 1674.

Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.ni Bl. 15.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet den her ved Ed. kongl.
Mayts. Hof verende hollandske Residentis Jacob de la Maires hans
indgifne Memorial anl. nogle Kiøbmend til Amsterdam, som sig af
Assurancer at giøre ernærer, hvilke af trei eller fire Eders kongl.
Ms. Undersaatter, som skal vere Borgere och Indvonere i Helsingøer,
for Asseurantiekammeret til bemelte Amsterdam en Proces paaføris
och Asseurantiepenge affordris for tvende Skiberumme, det ene For
tunen, det andet Salvator kaldet, sampt dessen indehafvende Lading,
som bemelte Helsingøers Indvonere hos samme Kiøbmend til Am
sterdam skal hafve ladet asseurere for en Reise paa Holland, paa
hvilken begge, det ene under Skagen, det andet under Borringholm
ere siunkne, hvormed fornæfnte Kiøbmænd til Amsterdam formener
ei retteligen skulde vere tilgaaet, hvorfore bemelte hollandske Resi
dent efter de høi- og mogende Herren Generalstaters af de forenede
Nederlande deris Ordre hafver ladet sig vere angelegen at faae fuld
kommen Information om Sagens rette Beskaffenhed och til den Ende
i Skaane saavel som her i Landet adskillige Tingsvidner denne Sag
vedkommende ladet forhverfve, hvormed hånd formener klarligen at
bevises, at icke oprichteligen hermed er omgaaet, eftersom den ene
Skude, hvorpaa de en Port ved Roeret hafde ladet giøre, som af
Skipperen, der de omtrent vaare under Skagen, blef opstøt, derudofver
strax gik til Grunde, den anden i lige Maade under Borringholm
med magelig Veir ankommende med al sin Lading blef siunket, der
den tilforne udi Carlshafn vaar blefven boret och Hullene igien med
Propper tilstoppet, som under bemelte Borringholm, der Skuden sank,
skal vere blefven uddragne, med videre hånd derudi omstendeligere
tilkiendegifver; hvorfore bemelte Resident i allerunderd. Respect de
af hannem i denne Sag forhverfvede Tingsvidner och Documenter
Ed. kongl. Mt. i Hende at lefvere sig erbyder til den Ende, at
Eders kongl. Mt. vilde gifve Ordre, at Sagen maatte komme til
Forhør och enhver efter Ed. kongl. Mayts. retferdige Censur ved en
retsindig Dom lade ske, som de med deris Gierninger hafve fortient.
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Ti er herom voris allerunderd. Betenkende, at eftersom udaf de
af Residenten la Maire forhverfvede Tingsvidner och Documenter
noksom kand sluttes, at med forskrefne tvende Skiberummes Sinken
stor Bedragene er med underløben, hvilken, om saa ustraffet skulde
hengaae; vilde det gifve voris danske Nation hos Fremmede en slet
Renomée, saa andre, hvor oprigtelig de och vilde handle, derfor
skulde maatte undgielde och derudofver skulde tabe deris Crédit hos
alle Udlendiske, som de ellers tilforn har corresponderit med, hvilket
vilde blifve dennem udi deris Næring til merkelig Sveckelse, som
omsider udi Trafiqven vilde gifve en for Ed. kongl. Mts. Intrader
skadelig Afgang — det derfor maatte allernaad. behage Ed. kongl. Mt.
General-Fiscalen at anbefale, de original Documenter udi denne Sag
af Residenten forhverfvede at antage och Sagen paa sine tilbørlige
Steder mod de Vedkommende ved ordentlig Proces at udføre. Ind
stille dog denne voris allerunderd. Betenkende til E. k. Ms. egen
allernaad. videre Resolution, forblifvende stedse etc.
Raadstuen den 2. Nov. 1674.

9. Nov. Møde, hvor »Hans Majestæts høje Ministre og
Gehejmeraader« P. Griffenfeld, H. Bjelke, J. C. Körbitz, M. Friis,
J. Bjelke, O. Powisch, O. Juel og Chr. Skeel, Etatsraaderne
P. Klingenberg og C. Bierman samt Assessorerne Resen og Scavenius var tilstede1). Man forhandlede om en Memorial (Nr. 394),
dateret 4. Nov., fra den danske Resident i Lübeck Johan Hugo
Lente, om, at Lübeckerne paa mange Maader havde krænket
den Respekt, der skyldtes Kongen. S. K.’s Betænkning (Nr. 395)
viser stor Forbitrelse herover og tilraader at suspendere Lübecks
Privilegier. I Henhold dertil udgik 4. Dec. Kongebreve2) til
Kammerkollegiet, Ulr. Fr. Gyldenløve og Johan Fr. v. Marschalck om at suspendere Privilegierne indtil videre. Dog
skulde Suspensionen ikke træde i Kraft før om tre Maaneder,
da »vi sielf icke gierne vilde, at den gandske Bye, hvorudi
endnu mange vel intentionerede oc taknemmelige findes, skulde
undgielde nogle capricieuse Personers Bryst oc Feil«.
9 P.ni Bl. 15.

2) S. T. Nr. 459.

N. T. Nr. 47—48.
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Memorial fra Residenten i Lübeck 4. Nov. 1674.
Orig, i S. K.’s Arkiv.

Kopi i P.m Bl. 15—17.

Allerdurchleuchtigster, grossmächtigster Königh, allergnädigster Herr.
Als Ew. königl. Mayt. allergnädigst gefallen mich zu dero Re
sidenten nach Lübeck zu verordnen, so habe billig möglichsten
Fleisses dahin sehen sollen, dass dero gebührender hoher Respect
daselbst in schüldiger Beobachtung gehalten, und selbigem zum Praejuditz nichts vorgenommen werden möchte. Nachdem aber ermeldte
Stadt Lübeck sich von einigen Jahren her eigenthätig unternommen
solchem in vielen zuwiedern zu handien, Ew. königl. Mayt. hohe
Dignität nicht nach Gebühr zu beobachten, und daher auch dero an
sie geschickte Residenten weit verkleiniger als andere Reichs-Städte,
ja als sie Selbsten andern gecrönten Haüptern Residenten thun, zu
halten, als habe aus alleruntherthänigster Schüldigkeit diesserwegen
nachfolgendes anzufügen nicht unterlassen sollen.
1. Es kan die Stadt Lübeck mit keiner Schein des Rechtens
Ew. königl. Mayestät und dero an sie geschickten Residenten das
jenige verweigern, was alle andere Reichs-Städte deroselben unstreitig
zustatten, weil Lübeck keinen Vorzugk vor andern Reichs-Städten
hat, auch keinen praetendiret, besondern unter selbigem noch viele
seindt, welche über Lübeck ihren Rang und Stelle auf den Reichs
tagen nehmen, keine aber, die so viele Beneficia und Privilegien von
Ew. königl. May. als Lübeck geniessen.
2. Weiln sie dem königlichen englischen Residenten, so vor
kurtzer Zeit zu Lübeck gewessen, solche Ehrenbezeigung schon völlig
erzeiget haben, und ihnen nicht frey stehet unter gecrönten Haüptern
einen Unterscheidt zu setzen und des einem Ministro nachzugeben,
was sio dero negstbenachbahrten Potentaten mit grosser Wiedersetz
lichkeit denegiren.
3. Weiln diejenigen Abgesanthen, welche von wegen der Stadt
Lübeck an Ew. königl. May. Hoff erscheinen, nicht geringer gehalten
werden als anderer Reichs-Städte hieher kommende Deputirte, daher
in Gegensatz der Billigkeit gemess, dass die Stadt Lübeck hinwieder
Ew. königl. Mayestät an sie geschickte Residenten dasjenige nicht
versagen, was alle andere Reichs-Städte denenselben wiederfahren
lassen.
4. Weiln sich Lübeck ja ein mehrers nicht zueignen kan, als
die römische keysserl. Mayt. und kein Chur- oder Fürst des Reichs
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thut, als welche Ew. königl. May. an sie geschickte Residenten ihren
hergebrachten Rang und Begegnung niemahls verweigern werden.
Wie sich aber die Stadt Lübeck diesses ohne eintzigem Rechte
anniasset, und hingegen Ew. königl. May. Erfohdern auff so billigmessigem Grunde beruhet, so kan auch nicht füglich selbiges
solchermassen nachgegeben und zugestattet werden; 1. weiln Ew.
königl. Mayt. hoher Respect hierunter versiret; 2. und die Sache
durch gantz Teutschlandt, wohin es die Lübecker selbsten an vielen
Orthen zu publiciren beliebet, schon kundt geworden ist; 3. Ew.
königl. May. auch dero Authorität durch Schreiben darinnen schon
engagiret haben; 4. und Sie das unfehlbare Præjudicium zu vermuhten, dass wan es dem Raht zu Lübeck hierinnen gelingen und
ihnen nachgesehen würde, alle andere Reichsstädte dergleichen prætendiren würden, weiln sie mit Lübeck in gleicher Würde und Dig
nität stehen, und was diessen zugelassen, jehnen mit keinen Rechte
würde können versaget werden, inmassen dan die Stadt Nürnberg
sich schon zu Lübeck diesserwegen durch ein eignes Schreiben erkündiget haben.
5. Nachdem auch eine gute Anzahl vornehmer Mitglieder des
Rahts zu Lübeck sich alle Zeit vor das Interesse von Dennemarcken
wohl intentioniret erwiessen und deshalben auch in diesser Sachen
sich nicht allein gegen das Vornehmen der Widriggesinneten so viel
an ihnen gesetzet, besondern auch wegen der Ungelegenheit, die der
Stadt desswegen zuwachssen könte, würcklich protestiret haben, so
würde derselben Ansehen im Rahte gar sehr fallen und verringert
werden, wan sie anitzo dahinten gelassen und der Effect ihrer Protestationen gäntzlich nachbleiben solte, da hingegen aus vielen Ümbständen, wie auch aus einiger von wohlaffectionirten Rahtsverwandten
erhaltener Nachricht genugsahm zu schliessen ist, das wan Ew. königl.
May. einigen würcklichen Ernst wieder diesses Vornehmen der Stadt
Lübeck werden spüren lassen, sie von solchen abzustehen sich nicht
viel verweigern und alsdan hinfürterst Ew. königl. May. hohe Autho
rität in grösserer Achte zu halten und zu respectiren werden wissen.
Zumahln, äusser das viehle in Conservirung Ew. königl. Mayt. hohen
Gnade particulières Interesse haben, so seindt auch einige Wiedriggesinnete diesser Sache nur desswegen entgegen gewessen, weiln sie
die Anwessenheit eines königl. Ministri als ein Obstacle betrachten
ümb negsthin mit den Einwohnern von Oldeschlo und übrigen be
nachbarten Unterthanen in Hollstein nicht nach Belieben verfahren
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zu können oder von neuen noch irgendts einige Actus possessorios
zur künftigen Prætension vor sich zu gewinnen.
Welches Ew. königl. May. solchermassen aus allerunterthänigster
Schuldigkeit zu berichten meiner obliegenden Pflicht erachtet. Geben
zu Copenhagen am 4ten November anno 1674.
Ewr. königl. May. allerunterthänigster, gehorsahmbster, pflicht
schuldigster Diener
Johann Hugo Leuten mp.

395.

Betænkning af S. K. 9, Nov. 1674.

Orig, i Indlæg til S. T. Nr. 459.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.m Bl. 17.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet Eders kongl. Mayt. til
Lybeck och nu her tilstedeverende Resident Johan Hugo Lenten hans
allerunderd. Andragende, hvis alle Poster vitløfteligen forfattede derpaa ere henrettede, at hånd Eders kongl. May. allerunderd. vil de
monstrere, hvorledis Staden Lybeck paa nogle Aars Tid hafver under
standet sig imod Eders kongl. Mts. Dignitet at handle, idet de Ed.
kongl. Mayts. Resident sammesteds icke lader vederfaris den Ære
och Respect, hvilken andre Rigsstæder saavel som de selfver andre
kronede Hofveders Residenter beviser, och billigen paastaaer, at de
i Synderlighed, som nyder saa mange Beneficier och Privilegier af
Eders kongl. May., ingen Fundament hafve at veigre Eders kongl.
Mayts. hos dennem beskickede Resident den Rang, som alle andre
Rigsstæder (blant hvilke en Del deris Deputerte til Richsdagene
hafve deris Gang och Sæde ofver deris til Lybeck) Eders kongl. Mts.
Ministris af lige Character tilbiuder och forunder, hvilket Eders kongL
May. desto bedre til Gemyt allerunderd. at føre hånd adskillige Mo
tiver forebringer, iblant hvilke er denne, at hånd befrychter, at en
Del fornemme Raadsforvante til bemelte Lybeck, som altid hafver
ladet kiende at vere vel intentionerit for Eders kongl. Ms. Rigers
och Landes Interesse och udi dette Fald dennem, som anderledis
til Sinds ere, ofte har imodsat, skulde forlade Eders kongl. May. Partie,
om de ei herudi blefve assisterede, saa merkis kunde, Eders kongl.
May. sig denne Sag alvorligen antager, och formener stadelig (efter
som hånd foregifver hannem af nogle vel affeetionerte Raadsforvante
skal vere beret), at, naar Eders kongl. May. nogen virkelig Alvore
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imod saadan Staden Lybecks Foretagender lader spørge, de derfra
at afstaae sig icke skulde veigre, mens herefter Eders kongl. Mayts.
høie Avthoritet i større Respect och Ære holde.
Da, naar vi betragte, at Eders kongl. Mayts. høie Respect och
Dignitet herunder verserer, kand vi icke andet befinde, end at Resi
denten jo har haft billig Føie herom allerunderdanigst at erindre,
och os plichtskyldige paa Middel och Raad at vere betenkt, ved
hvilke Eders kongl. Mayts. Høihed kand maintieneris; holde saa for
det beste Expedient, paa det disse opsetsige Raadsherrer til Lybeck
och deris Anhengere kunde bringis til billigere Tanker, och Eders
Mayts. kongelig Respect och Avthoritet (hvilken de saa grofvelig
nogen Tid lang, uagtet derom nogle Gange ved Eders Mayts. reitererede Skrifvelser giorde Erindringer, hafver læderit, saa slig deris
a) urimelig Dumdristighed och Formastelse11) ei lengere af Eders
kongl. May. bør tolereris) komme hos dennem i tilbørlig Consideration, at Eders kongl. May. til Statholderen udi Norge och Skat
kammer Collegio lod Befaling udgaae, ved Contorit udi Bergen och
andre behørige Steder udi Eders kongl. Mayts. Riger och Lande den
fornøden Anordning at giøre, at de Staden Lybeck och des Indvonere
af Eders kongl. May. allernaad. forunte Privilegier ofveralt udi Eders
kongl. Mayts. Riger och Lande skulde, indtil Eders kongl. May.
derom anderledis allernaad. tilsigendis vorder, vere suspenderit,
hvilket vi stadeligen formene at skal vere det beste Middel dennem
til Hørsomhed at bringe, dog i Henseende til disse vanskelige Tiders
Conjoncturer holde vi det derhos for tienligt, at i samme til bemelte Hr. Statholder oc Kammer Collegio udgaaende Befalinger skulde
tilligemed indføris, at de med des Execution paa en trei Maaneders
Tid endnu skulde indeholde, [och] den siden, om de ei fra Eders
kongl. May. anden Ordre bekom, iverkstille, b)da mand imidlertid
kunde forsøge ved en och anden best hos dennem udi Anseende och
Credit underhaanden dennem at lade advareb), paa hvad Maade Eders
kongl. May. til Sinds er den af dennem hidindtil beviste Opsetsighed
alvorligen at ressentere, hvis de icke inden trei Maaneders Forløb
a—a) Indsat af Griffenfeld i Steden for: motvillig Comportement.
b—b) Indsat af Griffenfeld i Steden for: da imidlertid Eders kongl.
Mayts. Vice-Cantzeler Johan Friderich Marskalch, som til Lybeck i Syn
derlighed er vel bekient och antagen, och Melchior Røtling, Assessor och
Secreterer udi Commercie Collegio, som tilforne har voren de Lybskes
Secreterer ved bemelte Contor udi Bergen, paa begge Steder saavel til
Lybeck som ved bemelte Contor udi Bergen at advisere anbefalis.
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sig til Accomodement bekvemmer, c) formodende, de formedelst slig
Advarsel torde endnu i Tide rette och bedre sigc). Indstiller dog
denne voris allerunderd. Betenkende til Eders kongl. Mayts. egen
allernaad. Resolution och forblifve
Eders kongl. Mts. allerunderdanigste och troplichtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Körbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp. Offne Juel mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
Chr. Skiell Jørgensen.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 9. Novembris anno 1674.
Samme Dag drøftedes et nu tabt Reformforslag i fire Poster,
hvorom der allerede 16. Dec. 1673 var udgaaet Kongebrev1) til
samtlige Tilforordnede i S. K. Forslaget, der er refereret i
Kongebrevet, gaar ud paa 1) Reduktion af Antallet af Officerer
ved Landmilicen; 2) at Landmilicen skulde staa under Lands
Lov og Ret, »ti imedens Officererne hafver alle Slags Magt i
Civilsager ofver de dennem undergifne Rytterbønder, særdelis
med Skifter efter de Afdøde at forrette, da skal de dend Magt,
dennem er gifven, meget misbruge, saa at, hvor Enker efter
lades, skal de paa somme Steder aldelis indted beholde, ja det,
som mere er, hvor umyndige Børns Arfvegoeds i Boet er be
holden fra sidste Feidetid, det skal Officererne dele och i saa
Maade Enkerne med Børnene til Bettelstafven forjage, foruden
at tale om Creditorer, at de noget skulle bekomme, eftersom de
icke engang maa være tilstede, endten at høre eller se, hvem
deris Goeds borttager, forøder eller besidder«; 3) at alle Skifter
skulde foregaa overfor civil Øvrighed, og at der skulde holdes
Protokol derover ved hvert Amt, »i Steden at Regimentsskrifveren,
som fra it Sted til det andet omreiser, hafver sig saadant med
sine Consorter forbeholden«; derved vilde der endelig komme
mere Ret og Hensyn til Loven, »som hine militarie Personer
hverken skal holde, ei heller i alle Clausuler skal være forbunden
til at holde, hvorofver en sær ofvermaade Glæde for alle retoc fredelskende Folk i Landet skulle ville endtstaae, som nu af
c-c) Indskudt i Kone, af Griffenfeld.

S. T. 1673 Nr. 655.
30
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Frycht for dennem icke skal tøre tale«; 4) at Konsumptionen
maatte gives i Forpagtning til Civile og ikke til Militære >oc
andre ligesom til Strid indbyrdes imod Øfrigheden oc Borger
skabet, som paa de fleste Steder mere skal ske for at hafve
Ofverhaand ocb tribulere dennem end for dend Tienniste, som
vi, eller dend Profit, de sielf derved kunde hafve«.
S. K.’s Betænkning (Nr. 396) viser, at det fandt Forslaget
dels unyttigt, dels skadeligt.
396.

Betænkning af S. K. 9. Nov. 1674.

Orig. og Kone, (med Rettelser af Griffenfeld) i S. K.’s Arkiv.
Referat i P.ni Bl. 19.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet et Eders kongl. Mts. aller
underdanigst giorde Forslag, bestaaende udi fire Poster. 1. For
menis, at dersom ved Landmilitien den Reglement blef giort, saa at
ved hver Compagnie, saa lenge det ligger hiemme, ei mere Officerer
end én Lieutenant och tvende Corporaler holdtis, da skulde Rytterne
blifve des mere, deris Vilkoer des bedre och Eders kongl. Mayts.
Udgifter lideligere. I den anden och tredie Post foregifvis och for
menis mere Ret och Fred och mindre Fare skulde vere at forvente,
om al Landmilitien uden alle Conditioner blef lagt under Lands Lov
och Ret, serdelis at Skifter efter Rytterbønder af den civil Øfrighed
maatte administreris. Den fierde Post angaaer Consumptionen, som
formedelst differente Personers Ofverbydelse til det høieste skal
restringeris, hvilken Consumption derforuden paa somme Steder forpachtis til militair eller andre obstinat Personer, som endeligen skal
bringe Eders kongl. Mts. Undersaatter til Undergang och Armod.
Da hvad angaaer den første Post om Officerers Afskaffelse ved
hver Compagnie indtil én Lieutenant och tvende Corporaler, holde vi
det a)baade i sig self for en urimelig saavel som och udi Henseende
til nerverende Conjuncturer en ubetimelig Menage och Sparsomheda).
a-a) Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for: urimeligt och icke fornommen paa nogen Steds at practiceris, mens ofver alt Ritmestere ved
Compagnierne i Freds- saavel som Feidetid underholdis; tilmed, om sligt
for dermed Udgiften at menacere (!) kunde i Verk stilles, tilsteder dog ei
disse Tiders Conjoncturer saadan Forslaug om Officerers Afskaffelse, ti
daglig Forfarenhed udviser, at Mengde af Officerer, naar det kommer til
nogen fmdtlig Action eller Haandgierning, gemenlig giør det beste och
mest confererer til at erholde en Batallie.
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Anlangende den anden och tredie Post, Skifter efter afdøde Rytter
bønder, saa och Militairpersoner at staae under civil Ret, b)saa er
derom i Eders kongl. Mayts. udgangne Forordning om Landrytteriet
de Dato 2. Martii 1672 saa god, udførlig og fuldkommen Anordning
giortb), at vi ei vide den med noget at kunde forbedre, mens om
noget herudi efter Angifvende anderledis ved Rettens Administration
i Svang gaaer, kand det ei tilregnis Forordningens Ufuldkommenhed,
mens deris Nachlessighed, som ofver Forordningen burde holde,
hvorom nye Anordning at giøre efter voris allerunderdanigste Mening
siunis gandske ufornøden, eftersom enhver er plichtig den af Eders
kongl. May. éngang giorde Anordning foruden nogen Fornyelse eller
anden Advarsel at efterlefve. Om den fierde Post anl. Consumptionsverket er allerede giort den Anstalt, at ingen militair Person nogen
steds Consumptionen i Forpachtning hafver, saa och vedtaget, ei
nogen slige Consumptions-Forpachtning herefter at skal blifve forunt,
mens at Consumptionen ved Ofverbydelse saa høit spendis, derudi
ladis alle sin frie Villie, idet enhver godvilligen och efter egen Erbydelse saadan en Summa, som hånd blifver antegnet for, indgaaer
at betale, som tilforne med velberaaed Hue til Eders kongl. Mayts.
Intraders Forbedring saaledis er sluttet, hvilken heller at forbedre
end forringe vi os allerunderdanigst skyldig erkiender, och indstille
alt dette til Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste Resolution,
forblifvende
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och troplichtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Körbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp. Ch. Skiell Jørgensen. Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 9. Novemb. anno 1674.

Samme Dag drøftedes to Forslag af Dir. Fr. Gyldenløve,
det ene dateret 24. Aug. 1673 (Nr. 397) om Oprettelsen af et
Hospital for Invalider, det andet (Nr. 398) om ny Ordning af
Rostjenesten. Skatkammeret, der havde faaet Forslagene til
sendte ved Kongebrev1) af 27. Sept. 1673, udtalte sig i en Beb-b) Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for et Referat af Forordningen.
!) S. T. 1673 Nr. 514.
30*
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tænkning (Nr. 399) af 16. Okt. 1673 tvivlende om Forslagene.
S. K., der ved Kongebrev1) af 5. Febr. havde faaet Ordre til
at udtale sig, var, som Betænkningen (Nr. 400) viser, ikke
meget velvilligere. En Paategning paa denne meddeler: »Herefter
er Befaling til Statholder i Norge af Krigs Collegio expederet«.
397.

Forslag af Ulr. Fr. Gyldenløve om Kvæsthus i Norge
24. Aug. 1673.
Orig. i Indlæg til S. T. 1673 Nr. 514.

Kopi i S. K.’s Arkiv.

Allerunterthänigst, doch unvorgreiflich Vorschlag, wie ein Ho
spital zu Unterhaltung der armen gequetzscheten Officier undt Sol
daten in Norwegen aufzurichten. Demnach nicht alleine hochpreisslich, sondern auch sehr nützlich undt heilsahm, das in diessem Reiche
ein Hospital vor arme undt in Kriegsdienste gequetzschte undt gelähmde Soldaten ihren Auffenthalt Lebenszeit darin zu haben an
gerichtet, welches dan manchen zu Ihro königlichen Majestät Dienste
mit Darsetzung Gutes undt Blutes mehre encouragiren würde, in
Sonderheit wen sie wüsten, dass nachdehme sie incapabel ihr Brodt
mehr zu erwerben, alssdan Zeit ihres Lebens ihren Unterhalt be
kommen könten, so habe ein unvorgreiflich Project, wie solches ohne
Ewr. königl. May. undt des Landes sondern Beschwerung eingerichtet
werden könte, Ew. königl. May. hiemit allerunterthänigst vorstellen
wollen, alsz
1. Woite ich Ulderich Friedrich Güldenlew das Gebäude vom
Hospital selbsten von Grundtmauer aufführen undt bekosten lassen,
wie auch mit der Zeit eine Capel ungefehr 13 Elen breit undt 60
Elen lang, worin ohngefehr 40 Cammern kommen würden; in jeder
Cammer solte ein Bette sein undt 2 Persohnen; wehren alsso 80
Persohnen, wie aus angeschlossenem Abrisse breiter zu ersehen,
wozu dan Ew. königl. May. die Steine von der alten ruinirten Kirchen
in Opsloe, wie auch das dabei stehende alte verfallene Hauss undt
so viel von dehro Grundt, alss von nöthen sein möchte, allergnädigst
zu verehren geruhen werden.
2. So wolte ich auch mit der Zeit eine Capell daneben bauen
lassen, worin zugleich einige der alten nordischen Könige Gebeine,
so in der alten ruinirten Opszloe Kirche hin undt wieder zerstreuet
ligen, samblen undt einlegen lassen.
0 S. T. Nr. 25.
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3. Damit nun diesse Arme notturftig unterhalten werden könten,
wollen Ew. königl. May. allergnädigst belieben folgenden Zehenden
dazu zu perpetuiren, alss Eger undt Lier, Ullensagger, Naess undt
einen in Staffanger Lehn, welche ohngefehr an Korn 8 ä 900 Tonnen
undt an Gelde bei neunhundert (!) jährlich importiren könten.
4. Alle Leyermaals Strafen von Civil- undt Militairbediente in
Genere in undt ausserhalb den Städten des gantzen Königreichs.
5. Dessgleichen alle diejenige, welche einander Schaden zufügen
mit Schlagen, Stechen undt desgleichen, auch das niemand solches
müsste abhandeln, wan eine rechtliche Sentence darin ergangen, ohne
des Hospitals Vorstehere oder dehren Gevollmechtiger, undt wirdt
sich befinden, das Ew. königl. May. von solch- undt dergleichen Pöengeldern bis Dato wenig oder nichts gehabt haben.
6. Dass in allen Kirchen in Norwegen die 4 hohen Festtage
eine sonderliche Tafel zu bemelten Hospital umbgehen möchte, auch
alle Officiere von Generalspersohnen biss Fendriche inclusive dass
erste Jahr, wan sie in Diensten kommen oder avancirt werden, den
10. Part von ihrer ersten Jahrsgage zu bemeltem Hospital zu
erlegen gehalten sein.
7. Ein jeder Soldat, wan er von Ihro königl. May. Dienste aus
der Rolle erlassen undt Mittel hat, solte 7 Rthl. geben.
8. Jedes Schif, so ankömbt, solte ein Reichsorht, eine Schute
8 Sch. undt eine Jagt 2 Sch. in dem Block geben, welcher auf jeden
Hafen soll angeordnet und gesetzt werden; zu diessem will ich annoch über dem Gebewde so viel an Gelde oder Güttern auch zulegen,
wovon drey Officiere unterhalten werden können.
9. Die armen undt lahmen Soldaten, welchen Unterhalt in dem
Hospital bewilliget undt sich vielleicht weit von Ghristiania Norden
oder Westen finden möchten, sollen die andern Soldaten durch freye
Schydts, entweder zu Wasser oder Lande, anhero zu schaffen ver
pflichtet sein.
Nun folget die Verordnung, wie mit der Direction des Hospitals
gehalten werden soll.
1. Solte in der Fundation strenge Verbothe werden, das keiner
bei zeitlicher undt ewiger Straf etwas von dehme, so dem Hospital
zugeleget undt gegeben, es were an Privelegien, Einkommen oder der
gleichen etc., verringern oder verendern solte, unter wass Praetext es
auch sein könte oder möchte, desgleichen auch keine Vertauschungen,
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ob sie schon gedoppelt Wiederlage geben wolten, mit des Hospitals
Güter eingehen sollen.
2. Der Directeur von mehrgedachtem Hospital solte ein alter
Officierer sein, welcher ein gutes Lob undt. Ihro königl. May. in
würcklichen Kriegen lange gedienet, welcher alle Ein- undt Ausgabe
des Hospitals annehmen undt berechnen, auch des Hospitals Gebende
bei guter Macht halten soll undt davor in allem des Jahrs 100 Rthl.
geniessen, undt sollen die Stadthaltere undt Generals oder wehme
dass militaire Commando anvertrauet, wie auch die Graffen von Laurwigen dehro Erben, oder welche ihnen in der Graffschafft succediren
möchten, sich der Inspection zugleich mit annehmen, undt diesse
drey alle vor einem undt ein vor alle die Rechnungen durchsehen
undt dazu alss ihre eigne Schuld antworten sollen, wie sie den auch
dem Directeur ohne weitere Sentence, im Fall er des Hospitals Ein
künfte undt Beste nicht gebührlich administrirte undt in Obacht
nehme, strax zu cassiren Macht haben, auch gehalten sein alle Jahr
seine Rechnungen undt Extracten auf Pauli Conversationis (!) Tag
richtig einzuliefern unter wilkührlichen Straf undt Cassation.
Jedem Glied des Hospitals soll wöchentlich
Rthl. gegeben
werden, wovor er sich selbsten mit Essen undt Trincken, wie er best
kan, auch nodtörftig Bette selbander verschaffen kan, gestaldt in jeder
Cammer zweene sein sollen. Wan in diessem Hospitale 15 Gemeine
sind, so mag der 16te ein Officier sein, welchem, da er Lieutnant
oder Fendrich gewessen, 2 Portions gegeben werden sollen.
Diesse Glieder sollen auch wöchentlich 2 Mahl in die Bethstunde
undt eins Mahl alss des Sontags in die Predigt gehen undt Gott vor
Ihro kö. Ma. Prosperitet undt dehro sieghafte Waffen bitten. Es
solte auch keiner in dies Hospital genommen werden, der nicht nor
disch gebohren oder in hiesigem Reiche gedienet undt gequetschet,
undt wer nicht beweissen kan, das er in würcklich Action undt
Treffen gewessen, soll gleichfals nicht genommen werden.
Keine alte oder arme Weiber Sollen in oftbemeltem Hospital ge
litten oder angenommen werden.
Daferne sich ein oder ander des Hospitals Glieder unterstünden
mit Schlagen, Zancken, Fluchen oder dergleichen ohngebührlich zu
comportiren, soll er zuforderst zwey Mahlen gewarnet, dass dritte
Mahl in Halss-Eyssen undt dan dass vierte Mahl aus dem Hospital
verwiesen werden.
Wan nun Ihro königl. Ma. oder dero Stadthalter undt General
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in diesem Hospital 9 Glieder eingesetzet, so wirdt Ihro königl. Ma.
unterthänig anheimbgestellt, ob sie den Graffen von Laurwigen, dehro
Erbsuccessoribus oder Lehnsfolgere den lOten zu wehlen undt einzu
setzen gnädigst vergönnen wollen, desgleichen auch die drey Officiersstellen, so Stadthalter Güldenlew selbsten gegeben, auszuwehlen Macht
haben, doch das es alle Zeit von ofthöchstgedachte königl. Mayt. Sol
daten undt Officiere, so deroselben gedienet, sein sollen. Datum
Aggerhaus d. 24. Aug. anno 1673.
V. F. Guldenlew.

398.

Forslag om Rostjeneste i Norge.

Orig. i Indlæg til S. T. 1673 Nr. 514.

Kopi i S. K.’s Arkiv.

Allerunderdaanigste Memorial oc uforgribelig Project.
Eftersom det hafver allernaadigst behaget Eders kongl. May.
ved disse vanskelige Conjuncturer at lade opbyde Rostiennisten udi
Danmark, saa vil det ocsaa nødvendig erfordres samme Anstaldt at
giøre udi Eders kongl. Mayts. Rige Norge, och kunde samme Heste
under Correction och uforgribelig efter hosfølgende Maade oc Taxt,
om det Eders kongl. May. allernaadigst saaledis behaager, paabydes,
hvilket formodentlig vel ofver 600 Heste eller Draguner, som lige
med Ryttere munderet, undtagen at i Steden for en Carbiner di en
Musquet fører och ere capabel at forrette deris Tienniste til Hest
oc til Fods, hvor det fornøden erachtes:
Stadtholder 25 Ryttere, Cantzler 6, Vice-Stadtholder oc ViceCantzler 8, General-Kriegs-Commissaire 4, 8 underliggende Ampter
å 2 Heste 16, 8 Laugmænd å 2 Heste 16, 4 Bisper å 3 Heste 12,
toe Prester, dend Rige hielper dend Fattige, er ungefehr 150,
4 Amptskrifvere 8, 2 Toldinspecteurer 6, 4 Stichtskrifvere ä 3 12.
Hver Foged en eller toe Ryttere, toe å tre Visiterer 1 Rytter, Sorenskrifvere (!). Item Rostiennist af Adelen, Rostieniste af Odelsgods,
å 50 Huder 1 Rytter (Undtagen Bønder, som besidder self deris
Gaarde). Kiøbsteder oc Byer tilsammen 50. Alle benificerede eller
de, som niuder nogen Løn af Hans kongl. May. oc icke herudi er
nefnt, af hver 200 Rdr. 1 Hest.
NB. I Dannemark udreder de en Soldat af 60 Tønder Hart
korn och en Rytter af 300 Tønder Korn, som er femb Gang saa
meget som til en Knecht til Fods; nu holder de i Norge en Soldat af
3 Skippund eller 9 Huder. Naer der nu femb Gang saa meget efter

472

1674.

dend Proportion i Dannemark sammenleggis til en Rytter, beløber
det sig af 15 Skippund eller 45 Huder Odels- oc selbegen Gods.
Samme Rostienste skulle vere ferdig inden den 15. Octobr.
med gode Hester, Gevær etc., som det sig bør, eller oc at gifve [i]
Steden til at verfe dennem 30 Rixdr. och gifve hver Maaned, saa
lenge Rostien sten staer, til Karl oc Hestens Underholding 5 Rixdaler, och hvem som ere forsømmelige udi samme Rostienste ved
Mundering til bestempte Tied oc Sted, da at udsøge det hos Pro
prietarierne med militariske Execution oc lade sig tilvordere (dersom
de icke i rette Tider deris Contingent betaler) saa meget af Godset,
som dertil kand opløbe.
Hvem der forsviger noget af hans Gods, vere sig Adel eller
Uadel, oc det icke til Rostienstes Hold hafver angifvet, skal samme
forsvegen Gods hafve forbrut.
Naer Rostiensten efter Hans kongl. Mayts. naadigste Godfindende
licenteris, skal Proprietarierne Rytterens Gever, Heste oc Sadel igien
lefveris.
Naar en Rytter vorder ihielskøt, eller Hesten oc Geveret blifver
i Tienisten, skal Proprietarierne vere tilholdet en anden munderet
Rytter inden sex Ugger at igien forskaffe.

399.

Betænkning af Kammerkollegiet 16, Okt. 1673.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 25. Kopi i S. K.’s Arkiv og i P.m Bl. 19—20.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Herre.
Eftersom Eders kongl. May. allernaadigst hafver anbefalet os at‘
indgifve voris allerunderdanigste Erklering paa Hans høie Excellences
Hr. Stadtholder Guldenlews Memorial om Rostiennisten i Norge och
et Hospital til fattige kveste Soldater at indrette, saa hafver vi
samme Memorial med Flid efterset och befunden, at paa den opsatte
Maade skulle Rostienisten beløbe sig langt høire udi Norge end tilforne. Men som vi af samme Memorial ei kunde fornemme, hvad
Proportion brugt er udi saadan Rostiennistehold, i Henseende at den
ei kommer ofverens med den aarlig Løn, som enhver proportionaliter
niuder, saa kand vi ei anderledis kiende, end at Hans høi Excel),
maa hafve ladet conferere med enhvei om saadan Rostiennistehold,
som det muligens och saaledis hafve indganget, hvorved da Eders
kongl. May. stoer Tieniste sker, i det saa mange des flere Ryttere
til Veie bringis, men at alle beneficerede eller de, som niuder nogen
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Løn af Eders kongl. May., skulle af 200 Rdrs. Indkomst eller Løn
holde en Rytter, som var ofver den halfve Løn, da synis os, at saadant de angaaende hel tungt skulle falde. Hvad sig Adelens Rostienniste och for Oldesgoedset (!) angaar, da hafver den forige Taxt
verit udi Norge ligesom i Danmark, nemlig af 300 Tønder Korn en
Hest. Men om efter indgifne Project af hver 50 Huder skulle holdis
en Rytter, som dog vilde falde tungt, da beløber det saa meget dis
flere Ryttere, som indstillis til Eders kongl. May. egen allernaadigste Villie.
Belangende Hospitalets til de fattige kveste Soldaters Indrettelse,
saa er det et christeligt och berømmeligt Verk och beroer allene paa
Eders kongl. May. egen allernaadigste Behag. Ellers, saavit voris
allerunderdanigste Erklering herom kand vedkomme, da ere de for
slagne Tiender, som dertil skulle leggis, nemlig Egger och Lier,
Ullensagger och Næs, ordinerede til Hans høie Excell.s egen Gage,
och Stavangers Tiende lagt til Hofprædikantens Løn; vide derfor
icke, om derudi nogen Forandring skal ske.
Angaaende Leiermaals och Slagsmaalsbøder, da er det, saavit
det civil Personer angaar, iblant det uvisse, som er deputered til
Willem Davitsens Betaling, om det elles derved skal forblifve, mens
om de militaire Personer noget i saa Maader skulle udgifve, kand
til det at indsamle af deris egen Middeler nogle anordnis, som til
Hospitalets Nytte och Gafn siden kunde anvendis.
Det Forslag, at en vis Penge skulle gifvis af alle søefarende
Folk paa Toldboden til dette Hospital, da er efter den sidste Toldordinantz alt det afskaffet och enhver fri tillat at gifve lidet eller
meget efter hans egen goede Villie och icke til noget Vist at ud
gifve vere forbunden. Herforuden ere och saadanne Penge, som
gifvis paa Toldboderne i de Fattigis Bysse, mest ordinerit til de
Hospitaler paa samme Steder, som til Bergen och Trundhiem sker.
Hvad Indstigningen och Fundatzen paa samme Hospital angaar,
saa befinder vi den paa billige Maader noksom opsat at vere, saa
vi ei vidre derom noget ved at erindre. Vi indstille endnu alting
udi Eders kongl. May. allernaadigste Villie och vidre Resolution.
Eders kongl. May. allerunderdanigste och tropligtigste Tienere.
H. Wind mp.
Sten Hondorff.
Hinrick Møller.
Ch. Gerstorff.
Frederich Giesze.
H. v. Støcken.
Skatkammerit 16. October 1673.
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Betænkning af S. K. 9. Nov. 1674.

Orig. og Kone, (med Rettelser af Griffenfeld) i S. K.’s Arkiv.
Referat i P.ni Bl. 20—21.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet Skatkammer Collegii allerunderd. Erklering angaaende Hans høie Excellentz Hr. Statholder
Gyldenløve hans indlagde Memorial om Rostienisten i Norge och et
Hospitals Indrettelse sammesteds til de fattige och kvetste Soldater,
hvorudi de vel bekiender, at efter det af bemelte Hr. Statholder gifne
Forslag Rostienisten udi bemelte Norge langt høiere end tilforne
skulde beløbe, mens derimod indvender sig af samme Memorial ei at
kand fornemme, hvad Proportion i saadan Rostienistehold er brugt,
i Henseende at den ei skal komme ofverens med den aarlig Løn,
som enhver proportionaliter niuder, hvoraf de slutter, at velbemelte
Hr. Statholder maae hafve ladet conferere med enhver især om saa
dan Rostienistehold, som mueligt saaledis godvilligen kand hafve indgaaet; siunis dog at vilde falde de Vedkommende hel tungt, om de,
som af Ed. kongl. May. enten ere beneficerede eller nogen Løn niude,
skulde af 200 Rixdrs. Indkomst eller Løn holde en Rytter; i lige
Maade formene de at vilde falde tungt, om efter det indgifne Project
af hver 50 Huder af adelige och Odelsgods skulde holdis en Rytter,
da dog altid tilforne den samme Taxt har vaaren i Norge, som nu
er i Danmark, nemlig 300 Tønder Hartkorn til en gerust Hest, och
indstiller endeligen denne Post om Rostienisten til Eders kongl.
Mayts. egen allernaad. Villie.
Belangende den anden Post om det Forslag til et Hospitals
Indrettelse for fattige kvetste Soldater, derimod erklerer sig bemelte
Kammercollegium, at de til samme Hospital begierte och forslagne
Tiender, en Del til Hans høie Excellentzis egen Gage, en Del til
Hofpredicantens Løn ere ordinerede och lagde; Slagsmaals och Leiermaals Bøder, saavit civil Personer angaaer, iblant det Uvisse Wil
liam Davidsen i Betaling at vere deputerit, mens om militaire Per
soner noget i saa Maadcr skulde udgifve, formener bemelte Kammer
collegium, at nogle af deris egne Midler kunde anordnis saadanne
Bøder at indsamle, som siden til Hospitalets Nytte och Gafn kunde
anvendis. Det Forslag, at en vis Penge skulde gifvis af alle søefarende Folk, derom gifver bemelte Kammercollegium denne Informa
tion, at det efter den siste Toldordinance er afskaffet och enhver frie
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tillat at gifve lidet eller meget efter hans egen gode Villie och icke
til noget Vist at udgifve vere forbunden; herforuden berette de, at
saadanne Penge, som gifvis paa Toldboderne i de Fattiges Bøsse,
ere mesten ordinerit til Hospitaler paa samme Steder, hvor de udgifves, saasom til Bergen och Trundhiemb sker. Endeligen slutte
de, at hvad Indstiftningen och Fundatzen paa samme Hospital angaaer, da befinde de den paa billige Maader noksom opsat at vere,
saa de ei vide noget videre derom at erindre, mens indstiller denne
saavel som forrige Post i Ed. kongl. Mts. egen allernaad. videre
Resolution.
Da, hvad angaaer den første Post om Rostienistens och Rytter
holds Formering, er derom voris allerunderdanigste Betenkende, at
vi befinde Eders kongl. Mts. ^høiloflige Forfædre1) ved den Anord
ning om Rostienisten sammesteds, som tilforne har voren och endnu
er brugelig, har befunden sig saa vel, at de derved uden nogen For
andring at giøre ere forblefne och Landet sampt des Indbyggere i
Feide saavel som Fredstid med Berømmelse handhefvit och forsvaret
(saa vi deraf tager Aarsage til lige Landets och Indbyggernis continuerende Conservation Eders kongl. May. Lycke at ynske), och der
for holde det for unødigt adelige eller Odelsgods mere Biurde for
deraf større Rostieniste at hafve at paalegge, end hidindtil sket er,
eftersom vi eragte saadant mere Eders kongl. Mts. Undersaatter vilde
gravere end nogen Nytte bringe, mens hvis nogen godvilligen enten
af sin Indkomst, Løn eller andre Middeler Ryttere ville oprette och
paa sin egen Bekostning underholde, kunde det stande enhver frit
fore och af Eders kongl. May. i Naade optagis, 2) och skulde vi holde
derfor det nok at vere, at Statholder udi Norge en Ordre af Eders
kongl. May. blef gifven alle och enhver Vedkommende der udi Riget
at lade advare med deris Rostieniste sig færdig at holde, naar paabiudes, dog den icke at opbiude, førend Eders kongl. May. især saaledis befalede, eller og fornammis, at voris Naboer (det Gud naadeligen afvende) noget fiendtligt enten her neder eller deroppe foretage
skulde, efter hvis Contenance och Motion deroppe paa Grendtserne
hånd sig dog helles hafde at rette och i slig Tilfelde sit Beste at
giøre, som hånd ved och kand2). I den anden Post anlangende det
Hospitals Indrettelse for fattige kveste Soldater befinde vi Kammer
1—Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for: Antecessorer, Konger
udi Norge.
2—2) Indskudt i Kone, af Griffenfeld.

476

1674.

Collegii allerunderd. Betenkende saa fuldkommen, at det ei behøfvis
den med noget at forbedre, hvorfore vi os med den i alle Maade
conformere och endeligen indstiller denne voris allerunderd. Beten
kende til Eders kongl. Mayts. egen allernaad. videre Resolution. Vi
forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderd. och troeplichtigste Tiennere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp. Ch. Skiell Jørgensen. Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 9. Nov. 1674.
Samme Dag behandledes en tvivlsom Drabssag fra Hel
singør. kvinden Maren Ibsdatter var beskyldt for Mord paa en
anden Kvinde Gundel, men havde ikke bekendt, og hendes
Søster Anna havde i en Ansøgning til Kongen, dateret 20. Juli
(Nr. 401), erklæret hende for uskyldig. Baade Landstinget og
Højesteret havde dømt Maren til at »lovværge sig« ved Ed,
men da hun endnu ikke havde givet nogen »Lov«, forespurgte
Helsingørs Magistrat (23. Sept.) Kongen om, hvorledes den
skulde forholde sig1). — S. K.’s Betænkning (Nr. 402) gaar ud
paa, at Magistraten skal rette sig efter Dommene og Loven,
men henstiller til Kongen at benaade Kvinden.

401.

Ansøgning fra Anna Ibsdatter 20. Juli 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Stormechtigste, høibaarne Første och Herre, allernaadigste Herre
och Arfvekonuing.
Eders ko. May. hafver jeg fattige Pige med væmodig Suk och
Klage med denne min ringe Supplication at andrage, at saasom min
fattige elendige Søester Maren Skipper Svend Madsens nu paa tredie
Aar hafver siddet fengsligen anholden angaaende en Kvinde ved Naufn
Gundel Eskils i Uggeløesse, som sig sielf i min Søesters Hus disver
hafver formyrdt och ombracht och sin Strube med en Knif udskaaren,
dae, saasom Sagen baade til Hiembting, Landsting, saa och for dend
høilouflig Høiesteret er agerit, hvor dae min Søester er funden til
0 Dokumenter i S. K.’s Arkiv.
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Lov, mens Gud bedre dend, som hafver ingen Goeds, Venner, och
Midlerne ere af Henderne. Mens Gud, som ved altingest och retferdeligen dømmer, hånd vil paa dend yderste Dag dømme dennem
efter derris Gierninger, som min fattige Søester paa Ære, Goeds och
Lif uden Skyld hafver (!) och efterstreber, eftersom hun er gandske
uskyldig i dend døede Gundel Eskes Døed; dog Procuratoren Tomas
Ørsted, som sig Sagen hafver paataget til Ende at drifve, hafver
bekommet i Penge 120 Daller och indted derforre giort, som hans Ed
och Plicht hannem tilholder. Falder derforre til Eders kongl. May.
min allerydmygeligste Bøn och indstendig Begiering, at Hans May.
af medfødde kongl. Clementz af Naade vilde gifve min fattige uskyl
dige Søester fri och ledig af sit Fengsel, at hun sielf kunde søege
Almisse hoes Gotfolk, eftersom det falder mig gamble Stackel hinders
Søester tungt for mig sielf at verre om Brødet och langt tøngere
til hinder det at erhverfve, som jeg dog i saa langsommelig Tid
efter søsterlig Pligt giort hafver, ydmygeligen formoder, Hans ko.
Ma. mig udi denne min Begierring bønhøerer och bifalder. Gud,
som er alle bedrøfvede och de, som lieder for Uret, derris Hielp och
Forsvar, vil Hans kongl. May. denne med flerre Velgierninger i de
Retferdiges Opstandelse igien belønne, och formoder herpaa it naadigt och mildt Svar, sluttendis Hans ko. Ma. med det gandske kongl.
Hus och Familia under Herrens trøgge Beskiermelse. Forblifvendis
Hans kongl. Mayts. allerunderdanigste Tienerinde
Anna Ibsdaatter.
Helsingøer d. 20. Julii anno 1674.
402. Betænkning af S. K. 9. Nov. 1674.
Orig. og Kone, i S. K.’s Arkiv. Referat i P.ni Bl. 21.
Allernaad. Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet en til Eders kongl. May.
af Borgemester och Raad udi Helsingøer indgifne allerunderd. Supplication, hvorudi andragis, at et Kvindfolk ved Nafn Maren Ibs
daatter, som af Eders kongl. Mayts. Høiesteret er tildømt at lovverge
sig for beskyldte Mord, i Fengsel endnu hos dennem skal vere forhaftet och ingen Lov endnu hafve gifvet, begierer derfor allerunder
danigst at vide Eders kongl. Mayts. allernaad. Villie, hvorledis med
samme Fange skal forholdis.
Om hvilken Borgemester och Raad deris Begiering voris aller
underd. och korte Betenkende er denne, at Borgemester och Raad
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ingen Føie hafver herom hos Eders kongl. May. at giøre Ansøgning,
mens bør henvises til de udi denne Sag ergangne Domme och der
efter, saasom det Øfrigheds Mend tilkommer, sig rette; hvis de
herudi deris Embedis Plicht ei skulde forstaae, da General Fiscal
dennem derom at erindre. Mens eftersom Landsdommerne i deris
Dombs Slutning, hvilken af Eders kongl. Mayts. Høiesteret er biefalden och confirmerit, holde det for en mørk Sag, da, hvis Eders
kongl. May. allernaad. skulde inclinere derhen at følge det general
Axioma, som siger, at det er bedre at gifve den Skyldige løs end
at dømme den Uskyldige, indstille vi det saavel som voris første
allerunderd. Mening til Eders kongl. Mayts. egen allernaad. Resolu
tion och forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderd. och troplichtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp. Oh. Skiell Jørgensen. Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 9. November anno 1674.

Samme Dag drøftedes en Memorial (Nr. 403) af 23. Dec.
1672 fra Kommercekollegiet om en Mønt, som Philippe de Pine
ønskede at indrette i Altona, Allerede ved Kongebrev1) af
14. Febr. 1673 havde S. K. faaet Ordre til at beskæftige sig
med denne Sag. S. K. udtalte sig modsat Kommercekollegiet
overordentlig ugunstigt i sin Betænkning (Nr. 404).
403.

Memorial fra Kommercekollegiet 23. Dec. 1672.
Orig. i Indlæg til S. T. 1673 Nr. 64.
Kopi i S. K.’s Arkiv og i P.ni Bl. 21 f.

Stormegtigste Konning, allernaadigste Herre.
Efterdi Eders kongl. May. os formedelst sin Ordre af Dato 18.
September allernaadigst anbefallet voris allerunderd. Betenkend at
indbringe anlangende en Mynt, som Philippe de Pine et Consortes
udi Altena agter at indrette, saa hafver vi saadanne Forreslag med
Flid betragted og formener allerunderdanigst, efterdi Sylfvet nu ei
0 S. T. 1673 Nr. 64.
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vel er at bekomme, mens Altena om saadant fra Hamburg at erlange
hel beleilig er, Ed. kongl. May. paa Christian Eifler som Borgemester
udi Altena hans Naufn som en af forbemelte Consorter, (og de Pine
ei sielf bosiddendis er) dog imod Caution nemblig Licentiat Steinman,
som til Itzchoe ere beboendis, samme Mynt allernaadigst vilde for
unde, og det paa dend Foed, som ded ny Myntreglement af Ed. kongl.
May. seniste allernaad. forordnet tilholder, og dersom det Ed. kongl,
May. allernaad. behagede, Commercii Collegio allernaadigst Ordre at
meddele med fornefnte Eifler derofver tilbørlig at contrahere, hvorpaa vi da Ed. kongl. Mayts. allernaad. Ordre forventer, stedse forblifvende Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och tropligtskyl
digste Tiennere.
V. F. Guldenlew.
Jensz Juell.
M. Røtlin.
Hans Nanszen.
Hafniæ d. 23. December 1672.
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Betænkning af S. K. 9. Nov. 1674.

Orig. og Kone, (med Rettelser af Griffenfeld) i S. K.’s Arkiv.
Referat i P.ni Ri. 22.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi haf ve med tilbørlig Flid ofverveiet en efter allernaad. Be
faling til’Eders kongl. May. ofverlefverede Commercie Collegii allerunderd. Betenkende anl. en Mynt, som Philip de Pines och hans
Consorter til Altenav begierer at indrette, hvorudi de sig paa føl
gende Maade allerunderdanigst erklere, at eftersom Sølf ei nu er vel
at bekomme, det dog fra Hamborg beleiligen til Altenav kunde
hafvis, och om Eders kongl. May. behagede en Mynt der sammesteds
at skulde indrettis, den da ei de Pine, som icke self er boesiddendis,
mens Borgeni. Eifler, som skal vere en af de fornemmeste Consorter,
mod Cavtion allernaad. at forundes, och det paa den Fod, som det
nye Myntreglement af Eders kongl. May. senist allernaad. forordnet
tilholder, hvorom med Eifler at contrahere en Del udi Commercie
Collegio Tilforordnede sig erbyder, dersom Eders kongl. May. behager
dennem derom allernaad. Ordre at meddele. Om hvilket Forslaug
voris allerunderd. Betenkende er denne, x)at vi icke befinde udi bemelte af Commercie Collegio indgifne Memorial nogen Raison at
allegueris, som det enten nyttigt eller nødvendigt at vere os per
svadere kunde. Skulde derfor allerunderdanigst formene, at icke vi
dere end de trende Mynte, som nu ere, behøfvis udi begge Konge-
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rigerne och Førstendommene 9« Vi indstille dog denne voris aller
underdanigste Betenkende til Eders kongl. Mayts. allernaad. videre Re
solution och forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderd. och troplichtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. IV i ud mp.
Envold Parszberg mp. Ch. Skiell Jørgensen. Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 9. Nov. 1674.
Samme Dag behandledes Koncept til en Forordning om
Færgefarten mellem Aarhus og Kallundborg, hvorom Chr. Skeel
Jørgensen allerede tidligere havde indsendt en Memorial2), hvis
Hovedpunkter findes optagne i Koncepten. S. K.’s Betænkning
(Nr. 405) indskrænker sig til faa Rettelser, og i Overensstem
melse dermed udkom Forordningen3) 2. Dec.

405.

Betænkning af S. K. 9. Nov. 1674.

Orig. i Indlæg til S. R. Nr. 354.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Eftersom fornemmis adskillig Fortred oc Vidervertighed, dend
Reisende ved Fergestederne her udi Landene, særdelis imellum Aars
oc Kallundborg, at vederfaris, hvor undertiden ingen Smacker eller
Fartøi skal være ved Haanden, undertiden Smakmendene icke skal
ville lade sig befragte, med mindre de kand bekomme saa meget til
Fragt, som dennem self løster, hvilken Fragt de for dend Reisende
skal sette saa høit, at de af én Smacke 14, 16 oc mere Rixdr. skal
torde begiere, da, paa det dend Veifarende icke paa sin Reise for
saadan Aarsage skal vorde opholdet oc til en ubillig Fragtes Udgift
vere forbunden, Smakmendene oc for deris Umage oc Bekostning
1 x) Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for: at vi udi Consideration
af den Mengde af Sølf, som her i Landene findis, hverken kand befinde
tienligt eller nyttigt flere Mynter end de tvende, her udi E. kongl. Mts.
Residentz Stad Kiøbenhafn och Gliickstad ere, at indrette, i Synderlighed
efterdi Eders kongl. Mts. Lande och Provincier ei ere af saa vitløftig en
Estendue, at de sig jo med bemelte tvende Mynter noksom kand behielpe.
2) Udateret i S. K.’s Arkiv.
3) Tr.: Forordn. 1670—83, 242—46.
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med en billig Betaling afleggis, saa oc en vis Anstalt giøris, som
saavel til dend Reisendis som Smakmendenis Efterretning kunde
tienne, hafve vi paa Eders kongl. Mayts. allernaadigste Behag efterskrefne Anordning om Ofverfarten imellum Aarhus oc Kallundborg
forfattet:
Vi Christian dend femte [etc. som Forordn. 1670—83, 242—46].
Indstiller dog i dybeste Underdanighed ofvenskrefne forfattede Anord
ning til Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste Resolution oc forblifver
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc troepligtigste Tiennere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Körbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp. Ch. Skiell Jørgensen. Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 9. November 1674.
16. Nov. Møde, hvor Kongens »høie Ministri och Geheimeraad« H. Schack, Griffenfeld, H. Bjelke, J. C. Körbitz, M. Friis,
J. Bjelke, O. Powisch, O. Juel, H. Vind, E. Parsberg og Chr.
Skeel, Etatsraaderne Klingenberg og Bierman samt Assessor
Resen var tilstede. Ved Mødet behandledes en Erklæring fra
Kammerkollegiet om Mønten. S. K. vedtog ikke andet, end at
Andreas Timpfe skulde »herhid forskrifves for herofver at for
høre«. Klingenberg »vedtog noget herom skriftlig at forfatte«x).
Samme Dag behandledes et Reformforslag (Nr. 406) fra
Ulr. Fr. Gyldenløve, der havde til Hensigt at forhindre, at Pro
prietærerne tog for høj Landgilde af deres Bønder. Allerede
3. Sept. 1673 havde et Kongebrev2) befalet S. K. at undersøge
dette Forslag. S. K.'s Betænkning (Nr. 407) er som sædvanlig
i denne Tid meget ugunstig mod Gyldenløve.

406.

Forslag af Ulr. Fr. Gyldenløve [1673].
Kopi i S. K.’s Arkiv og i P.ni BI. 25—26.

Allerunterthänigst Memorial.
Demnach die Schiffart und alle Commercien, so einige Gelder
ins Land bringen solten, gantz danieder liegen und zware solcher
9 P.m Bl. 22—25.

2) S. T. 1673 Nr. 476.
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Gestalt, dass Ihro königl. May. dero Schatzungen schwerlich bekom
men werden, zudeme sind fast alle königl. Gütter im Lande verkaufft, anssgelegt oder abalienirt, also das nicht sehe, woher man
einige Gelder nehmen könte; wie dan die Proprietarien ihre Bauren
mit Erlegung bahren Geldes sehr hart anstrengen, ja auch meer
nehmen, als ihnen von Rechts Wegen zugelassen, wesswegen unterthänigst erinnere, das Ew. kö. May. offener Brief mit allerehestem
anhero kommen und allen Proprietarieir ernstlich verbohten werden
möchte in diesen geldlossen Zeiten von ihren Bauren unter Verlust
ihrer Gütter keine Geld zu fordern, besondern sich mit der Landschyld in Natura nach Einhalt des Jordebuchs in Qvantitate et Qvalitate vergnügen zu lassen, dan falss solches nicht geschehen solte,
so plaget der Landherre den Bauren, das er endtweder Geld geben,
oder da er solches nicht beyzubringen vermagt, doppelte Wahren
oder zu viel Zimmer zu schaffen sich verobligiren mus, das der Baur
darüber endlich gantz ausgemergelt und ruinirt wird ; wan aber mehr
gedachte Ordre publiciret, fasset der geplagte Baur guthen Muth und
suchet Ew. königl. May. Skatzungen er[n]stlich herbeyzubringen, wel
ches er sonsten nicht thuen wird oder kand, weiln er lieber alles über
sich gehen lest alss seinen Land[d]rotten etwas entgegen zu thun, und
das auss Furcht er möchte ihm, wan er seine Landskyld oder dass
gesetzte Geld nicht auf Weynachten præcise entrichtet, vermögen nor
dischen Louers vom Hoffe treiben und seines einsmahls erlegt Büxseis
verlüstig machen, welches sie dan sonsten gerne alhier practiciren;
daferne nun etwas von Schatzungen vor Ew. königl. May. einkommen
soi, wird hochnötig sein den armen Landtman hierdurch unter die
Arme zu greiffen, ansehende, das selbiger alhier im Reiche sowohl
Baur alss Soldat ist, welches auch E. kö. Ma. nicht allein grosse
Affection erwechen, besondern dero Dienste desto freudiger verrichten
und die Onera bey diesen schweren und seltzsahmen Conjuncturen
gedultiger ertragen wurden.
407.

Betœnkning af S. K. 16. Nov. 1674.

Orig, og Kone, med ubetydelige Retteiser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv.
Referat i P.ni Bl. 26.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilborlig Flid ofverveiet en til Eders kongl. May.
af Hr. Statholder udi Norge indgifne allerunderd. Memorial, hvorudi
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forebringis, at siden Skibsfarten och Commercien saa slet ligger,
ingen Penge udi Landet indbringes, saa Eders kongl. Mayts. Skatter
med stor Besværing hos Bonden er at bekomme, eftersom Proprie
tarierne sine Bønder med rede Pengis Udgift for hans Landskyld
skal besværge, ja och undertiden mere tage, end dennem med Rette
skal kunde tilkomme, giører derfor denne allerunderd. Erindring, at
Eders kongl. Mts. Forbud maatte udgaae, at ingen Proprietarier udi
Eders kongl. Mts. Rige Norge i disse bare Pengis Tider maae under
Confiscation af sit Gods krefve rede Penge af sine Bønder, mens sig
med Landskylden in Natura efter Jordebogens Indhold in Qvantitate
et Qvalitate at lade nøie; formenis och, at ved samme Ordre skulde
Bonden fatte got Mod och giøre sit Beste at udrede Eders kongl.
Ms. Skatter, som hånd hellers hverken har Villie til eller er Mand
for at giøre, med videre samme Memorial denne Materie vedkom
mende omformelder. Da er herom voris allerunderd. Betenkende, at
vi holde gandske ufornøden herom nogen nye Anordning at giøre,
eftersom Norske Lov, Landsleie-Balken første Capitel, Recessens tredie
Bogs tredie Artikel befrier Bonden udi Norge at udgifve Penge eller
andre Vare til Landskyld, end Jordebogen hannem tilholder, och hvis
altid ganget hafver och bør at gange med Rette, saa Bonden med
sin Villie af Hosbunden intet kand aftvinges. Det skulde och vel
undertiden komme Bonden til Skade, om Hosbunden och Bonden blef
betaget den Frihed imellem hinanden godvillig Accordt at oprette om
Landskyldens Lefveringsmaade, hvilken helles paa mange Stæder,
formedelst Bonden fra den Plats, hvor Landskylden bør at lefveris,
er vit afliggende, och det derforuden, som bekient er, besverlig
Reisen i Norge gifver, vilde falde hannem ubeileilig in Natura
paa sine behørige Steder at fremføre och lefvere och saaledis mueligt foraarsage hannem større Omkostning och Pengespilde, end
Landskylden efter den Accordt, hånd med hans Hosbunde kunde
treffe, udi Penge anslagen kunde bedrage; af foregaaende Aarsager
slutte vi hverken fornøden eller tienlig at være, at Eders kongl.
Mt. herom nogen sær Forordning skulde lade udgaae, men holde
for best, det hermed ved Recessen och Norges Lov och Ret forblifver, och enhver Proprietario, som sit eget Beste fornufteligen i
Agt tager, frit stande med sin Bonde saaledis at omgaaes, som
hånd kand forsvare, och de paa begge Sider lengst och best
kand blifve ved Magt. Indstille dog denne voris allerunderd. Be31*

484

1674.

tenkende til E. kongl. Mayts. egen allernaad. Resolution och forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderd. och troplichtigste Tienere.
Hansz Graff von Scback.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke nip.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
Paul von Klingenberg.
P. Resen.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 16. Novembris anno 1674.

16.—23. Nov. I Mødet 16. Nov. oplæstes en gammel Me
morial (Nr. 221) af Grev C. C. Hoick om Reform af Hæren.
Mogens Friis, Otto Powisch og Ove Juel paatog sig at forhandle
med Hoick og faa nærmere Underretning om hans Forslag1). —
23. Nov. nyt Møde. Her gav de tre ovennævnte Medlemmer
skriftlig Meddelelse om, at de havde forhandlet med Grev Hoick
og »fornummet, om hand noget videre hos hver Post især kunde
hafve at erindre«. Herpaa havde han svaret, at »det er saa lang
Tid, siden hand hafde opsat denne Memorial, och siden dens
Dato at vere sket adskillige Forandringer och Paaleg baade med
Sogneryttere at holde, med Consumption, Kaaberskat och nu
Rostienestehold«, saa han indsaa ikke, at der nu var noget af
hans Forslag, der kunde bruges. S. K. vedtog, at det derefter
ikke var nødvendigt at gøre mere ved Sagen2).
16. Nov.—14. Dec. I Mødet 16. Nov. oplæstes endelig
en Memorial (Nr. 408) af Ditlev Borchert om en ny Lighed for
Landgods (o: en ny Matrikulering). Om denne Sag havde S. K.
faaet Ordre til at udtale sig ved Kongebrev3) af 6. Marts. I
Mødet 16. Nov. paatog M. Friis, O. Powisch og O. Juel sig
efter »Her Rigens Cantzelers Villie« at gennemgaa Borcherts For
slag4). De konfererede derefter flittigt med ham, og han fremlagde først en vidtløftig Plan. Da han mærkede, at hans Forslag
paa den Maade »ingenlunde kunde angaae«, fik han Udsættelse
og fremlagde saa et kortere Forslag med Dato 21. Nov., som derpaa blev nøje gennemgaaet af de tre Kommissærer. De fandt
det dog ganske ubrugeligt, og deres Indstilling5) gik uforandret
over i S. K.’s Betænkning (Nr. 409) af 14. Dec.
o p.m Bl. 26.
2) PJJ1 BI. 33.
3) S. T. Nr. 68.
4) P.ni Bl. 26:
5) Findes i S. K.’s Arkiv og er betegnet som Kone, til S. K.’s Betænkning.
Borcherts Forslag er tabte.
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Memorial af Ditlev Borchert.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 68. Kopi i S. K.’s Arkiv og i P.m Bl. 40—41.

Allerdurchleuchtigster, grossmechtiger Erbkonnig,
allergenedigster Herr.
Euer königl. May. geruhen allergenedigst, nachdem dieselben
durch dero gedruckten kongl. (!) Befehl an dero getrewen Unter
thannen für kurtz abgewichene^ Zeit gelangen lassen, genedigst da
hin gerichtet, dass da etwa mogte befunden werden, wodurch in ein
und ander Massen dero Königreich und Unterthannen einigen Nutzen
mogte erwachxsen, auch in Sonderheit bey demselbigen genedigst
erinnern wollen, dass die hinterstelligen, annoch verwüste Landgütern
nach Muglichkeit besser Massen zu besetzen einige Mitel können an
gebracht werden, selbige nach schuldiger Massen zu eröffnen. Wan
dan, allergenedigster König und Herr, diesses geringen Prosiecto ihn
höchster Untertennigkeit dahin gerichtet, wie dass die ihm gantzen
Königreich eingerichte Jordbucher ein grosse Ungleich[h]eit mitfolget,
also dass der groste Theil Baurhöffc bestehende in Acker, Wishen (!),
Weiden, Holtzung, Fischereyen, Schweinmäste und dergleichen Herlichkeiten einer mehr dan der andere versehen und doch zu offtern
befindet für geringe Abgabe, worgegen geringe Gütern bey weitern
solche Herligkeit nicht zu vergleichen for grosser Abgabe bestehen,
bey welche Ungleich[h]eit die itzigen Landsmatrickei theils gerichtet.
Weil dan allergenedigster Konnig und Herr ein besser Liquiodo zu
finden, auff dass die gebührende Obläge gleicher einkommen, ein
jedes Lands Unterthannen, nachdem er die Herligkeit dess Landes
bewohnet, abzutragen werre, und können durch konigl. allergenedigste
Befehlung solche Mitel in kurtzen beygebracht werden, dass ein
rechtes Gleichheit aller Landtguter jeden in seinem Befindung zur
Abtragung solchen Einkommende auch für gebührende Abgabe und
Matrickel zu setzen, durch welche Einrichtung der Unterthannen in
Besitzung der Landtguter kein Ungleichheit geschehen mogte, wodurch
ein Unterthann nebenst den andern zur Abgabe am fachlichsten und
vielen nu Notdringenden dadurch zu besser Kreffte gedeyen-wurde,
auch den Unterthannen keiner Massen beschwerlig. Gleicher Massen
wurden resonabel Mitel zu finden sein, dass die annoch unbewohnten
und verwüste Landtgutern mit duchtige Ackersleute und • Lands
einwohnern mogten besetzet und also diesses löbliche Konnigreich
nicht allein zu Vermehrung konnigl. getreue Unterthannen in weitern
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mogte gedeyen, besondern alles und jedes; diesses allerunterthennigste
Anbringende, so nebenst ein Mehres zu weiter allerunterthennigst
Erklering anzubringen sey, wollen Ihr kongl. May. allergenedigst
gernhen in Gnaden zu vermercken. Bin auch in allerunterthennigste
weiter zu demonsteriren geneiget. Ihn Ersterbung
Euer kongl. May. allerunterthennigste Dienner
Detleff Borchert.

409.

Betænkning af S. K. 14. Dec. 1674.

Orig. i S. K.’s Arkiv.

Referat i P.ni Bl. 41.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafve efter Eders kongl. Mayts. allernaadigste skriftlig Be
faling af Dato d. 6. Martii 1674 med tilbørlig Flid ofverveiet et
Ditlef Borkers allerunderdanigste Forslag om at treffe en Lighed
ofver Landgods her i Riget og befinde samme Forslag fornemlig derudi at bestaa, at til Skatternis Erleggelse alle Gaarde skulle giøris
lige gode ved Maal og Rebning, regnet 14000 Alne udi Qvadrat til
en Tønde Udsæd udi god Jord og mere, hvor Jorden er skarp, efter
Egnens Beskaffenhed og Commissariers Befindelse, og at en fuld
Gaard skulle tilleggis Sædeland udi god Jord til 10 Tdr. Rug, 3 Tdr.
Biug og 2 Tdr. Aure (ø: Havre) Sæd, med Engbond til 43 Læs Høe
(2 Læs Høe regnet imod en Skeppe Sædeland), giør 13372 Skepper.
Og settis saa for et fast Fundament, at Afgrøden skal være udi
saadan god Jord 9 efter en, som giør Aabomaal 150 Tdr. Udi rin
gere Jord regnis 7 Skepper efter en, og hvor Jorden endda er skar
pere, 4 efter en, og hvor den er allerverst, regnis 3 Skepper efter
en Skeppe Udsæd, hvor da paa hver Sted tilleggis en Gaard efter
Jordens Fruchtbarhed eller Skarphed saa mange Tønder Sæd, at Af
grøden derefter kand blifve proportionaliter ofveralt 150 Tdr. Dette
er Fundamentet, hvorefter en vis Indkomst, nemlig 9, 7, 4 eller 3
efter en, en vis Skat kunde paaleggis, af en Skeppe god Jords Sæde
land 12 Sk., af den ringere 9^ Sk., af den endda ringere 5^3 Sk.
og af den skarpeste 4 Sk. Herhos formener hånd at bør agtis de
Herligheder af Skouf, Fiskevand, Hummel- og Fruchtehauger etc.,
som Godset følger, hvorimod noget af Sædejorden kunde fra hver
saadan Gaard fradragis og kortis. Husmend i lige Muade, som hafver
nogen Sædejord, dennem ogsaa at tilmaalis deris Jord, og pro Qvota
deraf at skatte.
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Nu er det efter voris allerunderdanigste Mening ustridigt, at
til en vis Matriculs Indrettelse bør være et vist, fast og saasorn
et uomskifteligt Fundament, som det er, hvorpaa itzige Matriculer
ere indrettede og funderede, nemlig paa original Adkomst, Skiøder
og Lodder, hvorimod inted uvissere findes end Afgrøden til hver
Gaard, som dependerer nest Guds Velsignelse af det uvisse Vejrlig,
og dog her settis for et vist Fundament at skatte efter og regnis
vist til 150 Tdr. Korn aarligen, da dog de fleste Gaarders Afgrøde
i gemen neppelig til 30 Tdr. sig skal bedrage. Den ommelte Differents paa Jordens Godhed vilde og falde vanskelig ret at treffe og
remedere; det vide vi alle, som Gods hafver, at vi gierne ønskede
os forsikrede om 3 efter 1, som dog er langtfra 9 efter 1. Ja
mange Gange bekommer mand neppelig Sæden igien af det ene eller
anden Slags Korn. Mangen fattig Bonde hafver ei heller Kvæg og
fordi mister den Giødning, hvorved hånd skulde giøre sin tildelte
Jord lige fruchtbar og god ved sin Naboes. Hvad Confusion det
derfor ville gifve paa slig Maade Skatterne at indrette, er letteligen
at eftertenke, Landet til største Skade og Eders kongl. May. til ingen
Nøtte eller Fordel. De Herligheder ved Godset angaande, da maa
Bonden ei hugge i Skoufvene, ei heller fiske udi Søerne og derfor
ingen Nøtte deraf hafver uden Gierdsel allene af Skoufvene og ringe
Fædrift derudi; hvor og Sildefiskerie er, der findes Bondgardnene for
Hartkorn anslagen. De andre, som med Lifsfare fisker efter Torsk
og anden Søefisk, dersom de deraf skulle skatte, lode de heller saadan mødsommelig Fiskerie fare, Landet til største Skade. Hummelgaarde og Fruchtgaarde holdes idag vedlige af en duelig Mand, en
uduelig lader dem siden blifve øde, og siunes gafnligere dem ved
Frihed til saadane Haugers Indrettelse at animere, Recessen i saa
Maade at fyldestgiøre, end ved Skatters Paaleg deraf at gifve dem
derfra at forskrecke. Husmend, som hafve nogen Sæd, ere og forhend i Matriculen antegnede og derefter skatter. Den visseste For
del, heraf vilde komme, blef Directeuren og hans Underhafvende, til
60 eller 70 Personer i det ringeste sterk, som Bønderne icke allene
motte fløtte og føre til og fra, men endog hver Gaard dertil skulle
contribuere P/3 Rdr., hvorved det dog neppelig ville forblifve, som
skulle være en stor og umuelig Contribution for det hele Land i
disse besverlige Tider.
Og som til denne Commissions Forretning nafngifvis trei eller
fire Aars Tid, vilde vel de fulde sex Aar medgaa. Af forberørte
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Aarsager finde vi icke dette Ditlef Borkers Forslag at verre enten
Eders kongl. May. eller Landet tienlig, men snare til Confusion i
Skatterne og Landet til Ruin og Skade. Indstiller dog alting til
Ed. kongl. Mayts. egen videre allernaadigste Decision.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og troepligtigste Tienere.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
P. Resen.
P. Scavenius.

23. Nov. Møde, hvor Kongens »høie Ministri och Geheimeraad« P. Griffenfeld, H. Bjelke, J. C. Korbitz, M. Friis, J. Bjelke,
O. Juel, H. Vind og E. Parsberg, Etatsraaderne Klingenberg og
Bierman samt Assessorerne Resen og Scavenius var tilstede1).
Man behandlede først en Ansøgning (Nr. 410) af 3. Febr. 1673
fra Direktionen for Børnehuset paa Christianshavn om, at dette
maatte blive fri for Omsorg for de kvæstede Soldater. Med
denne Sag havde S. K. allerede ved Kongebrev2) af 7. Marts
1673 faaet Befaling til at beskæftige sig. S. K.’s Betænkning
(Nr. 411) var velvillig, og i Henhold til den udgik 9. Dec.
Kongebrev3) til Direktionen, om at overlevere Kvæsthusets
Midler til Admiralitetet samt 26. Nov. Kongebrev4) til Stiftsbefalingsmænd og Biskopper i Danmark om at gøre Rede for
Hospitalernes Indkomster og for, hvor mange kvæstede Soldater
der kunde underholdes hvert Sted.
410.

Ansøgning fra Børnehusets Forstandere 3. Febr. 1673.
Kopi i S. K.’s Arkiv og i P.ni Bl. 27.

Stormegtigste Arfvekonning, allernaadigste Herre.
Eftersom vi tilforne hafve vered foraarsaged i ald Underdanig
hed for Eders ko. Ma. at andrage, at, som vi icke kunde bekomme
de Midler, som ere lagde til Eders ko. Ma. fattige kvæste Baadsfolkes Underholding, formedelst at en stoer Del af dem, hvis høiædle
sal. Forældre dertil ansenlige Summer af christelig och loflig Betenkende legeret och gifvit hafver, de indeholde samme Midler, och
D P.ni Bl. 26.
2) Tr.: Kbhs. Dipl. VI, 607—08.
3) Tr.: Kbhs. Dipl. VI, 650.
4) S. T. Nr. 450.
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vi intit deraf efter ofte giort Ansøgning och efter lovlig førde Proces
oc baade af Commissarier och af dend høieste Ret forhverfvede
Domme hidindtil hafver kundet erlange, saa kunde Børnehuset paa
Christianshafn nu icke lengere med samme kvæste Baadsfolkis Loge
mente och Underholding betyngis uden sin egen stoere Skade och
Ruin. Da ansøgis nu atter Eders ko. Ma. paa det allerunderdanigste,
at det i Naade maatte behage Eders ko. Ma. allernaad. at anordne,
at Børnehuset maatte vorde befried och endtlediget fra samme kvæste
Folk, eftersom de baade ere det derudi oprettede Manufacturverk til
Forhindring, och deris Underholding kommer Tid efter anden Børne
huset och do Fattige til merkelig Skade. Och som vi allerunder
danigst bede, at Eders ko. Ma. allernaadigst ville befale, at bemelte
kvæste Folk enten igien ved Admiralitetet, hvorved de tilforne vare,
eller paa andre Stæder oc under anden Forvaltning, som Eders ko.
Ma. self behager allernaad. at anordne, maatte annammis, saa erbiude vi os allerunderd. strax derhos at afstaae oc lade ofverlefvere
de Midler, som dennem tilkommer, baade Capitaler, som med dennem
ere annammede, oc i alle andre Maader med rigtig Regenskab oc
tilbørlig Forklaring paa alt, hvis hidindtil ved Børnehuset til deris
Underholding er anvent. Vi forventer herpaa i al Underdanighed it
naadigt Svar paa Børnehusets och de Fattigis Vegne och forblifve
stedse
Eders ko. Ma. allerunderd. troe Tiennere
J. Wandal.
P. Reesen.
Titus Bulche.
Georg Witzleben.
Kiøbenhafn dend 3. Februarii anno 1673.

x

411.

Betænkning af S. K. 23. Nov. 1674.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 469.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.ni Bl. 27 f.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet en til Eders kongl. May.
af Christianshafns Børnehuses Directeurer indgifne Supplication,
hvorudi de allerunderd. foregifver, at, eftersom de icke skal kunde
bekomme de Midler, som ere lagde til de fattige, kveste Baadsfolkis
Underholdning, formedelst at en stor Del af dem, hvis Foreldre dertil
ansenlige Summer hafver legerit och gifvet, samme Midler skal indebeholde, saa at bemelte Directeurer intet deraf efter ofte giorde Ansøg
ning, førte Processer, saa och baade af Commissarier saavel som Eders
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kongl. Mayts. Høiesteret forhverfvede Domme, hidindtil skal hafve
kundet erlange, och at bemelte Børnehus paa Christianshafn med
forbemelte kveste Baadsfolks Logemente och Underholdning nu icke
lenger uden sin egen store Skade och Ruin skal kunde betyngis,
hvorfor de allerunderdanigst bede, bemelte Hospital fra forskrefne
Baadsfolk maatte entlediges och befries, och de enten igien ved
Admiralitetet, hvor de tilforne skal hafve vaaren, eller paa andre
Steder, saasom Eders kongl. May. self allernaadigst behager at an
ordne, maatte annammis — !) da, saasom vi desvær fornemmer, at den
berømmelig Intention, mand tilforne med et Kvæsthuses Indrettelse
haft hafver, ligesaa lidet ved den siste af Børnehusets Directeurer
førde Administration som ved den forrige har kundet vordet naaet, vi
och vel vide, at de, som af en berømmelig Ifver och Nidkierhed for
Eders kongl. May. och Fædernelandets Tieniste Capitaler til et
Kvædsthus udlofvet hafver, icke Hospitaler, Børne-, Spinde- och
Armehuse at oprette i Sinde haft hafver, mens et Sted at fundere
och stifte, hvor de udi Orlogs- och Ufredstider udi Eders Mayts.
Tieniste for Fædernelandet saarede och fornemmelig til Søes kvædste
Folk kunde indføris och med fornøden Forpflegning, Opvartning och
Cur vorde forsiunede, indtil de deris Førlighed igien bekommet hafde,
til hvilken om de icke skulde kunde gelange, saaledis at de til
Eders Mayts. Tieniste videre dygtig och bekvemme skulde kunde
være, da icke udi Kvædsthuset lengere forpfieges, mens for rette
Hospitalslemmer agtes och holdes och udi Hospitaler at forlegges
eller i andre Maade at forsørgis, da formene vi allerunderdanigst
det best at være, at Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling til
bemelte Directeurer blef udsted och dennem derudi anbefalet efter
egen Erbydelse at afstaae och lade ofverlefvere til Admiralitets Collegium forbemelte til Kvædsthuset gifne eller udlofvede Midler och
Capitaler med Inventario och tilbørlig Forklaring, ligesom de det
annammet hafver, och det til’ nu førstkommendis Nytaarsdag. Saa
ville vi imidlertid vere betenkt paa en Project af et Reglement och
Anordning for samme nu paa nye indrettende Kvædsthus at forfatte,
som sligt et Verkes Beskaffenhed och Eders kongl. Mayts. høistpriselig Intention och Omhyggelighed for det gemene Beste mest
gemes kunde være, som da videre til Eders ko. Ma. Resolution
kunde indstilles. Vi eragte och imidlertid nyttigt, at en Ordre igien
til alle Stigtsbefalingsmænd och Superintendenter udgik, at de skulde
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tiltenkt være strax och uden Ophold rigtige och vidimerede Copier
af alle Fundatzer at indskicke sampt deris Betenkning, paa hvad
Maade hest kunde ske, at visse Platser i Hospitalerne for fattige,
læmlæste och af Alder, Siugdom eller Bleseurer til Eders Mayts.
Tieniste nu mere udychtige Soldater eller Baadsfolk kunde foruden
Fundatzernis Krenkelse forandris1). Indstille dog denne voris allerunderd. Betenkende til Eders kongl. Mayts. egen allernaad. videre Re
solution och forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderd. och troplichtigste Tienere.

Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
Jensz Juell.
Paul von Klingenbérg.
C. Biermann.
P. Resen.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 23. Novemb. anno 1674.

Samme Dag behandledes en Memorial, dateret 4. Juni 1673
(Nr. 412), fra Stiftamtmanden over Laaland-Falster og Biskoppen
i Odense om forskellige uheldige Forhold ved Laaland-Falsters
Kirker. Allerede 2. Sept. 1673 havde S. K. ved et Kongebrev2)
faaet Befaling om at beskæftige sig med denne Sag. Betænk
ningen (Nr. 413) gik ud paa, at Sagen burde udsættes.
1 x) Indsat af Griffenfeld. Den opr. Text i Kone, lyder: Da, paa det
Børnehusets herved af Directeurerne befrygtende Skade och Ruin kand i
Tide forekommes, eragte vi for des Conservation, saa och for at faae
desto bedre Opliusning om de Capitalers Beskaffenhed, som til Kveste
ere gifne, at Eders kongl. Mts. allernaad. Befaling til bemelte Directeurer
blef udsted och dennem derudi anbefalet efter egen Erbydelse udi bemelte
deris allerunderd. Supplication at afstaae och låde ofverlefvere til Admi
ralitets Collegium de Midler och Capitaler, som dennem tilkommer och
de af deris hafve til sig annammet, saa och rigtig Regenskab och til
børlig Forklaring paa alt, hvis til deris Underholdning i deris Forvalt
nings Tid er anvent och optaget, hvilket alt til nu førstkommendis Nytaarsdag skulde hafve sin Rigtighed och vere til Ende giort. Vi eragte
derhos fornøden, at om merbemelte kveste Folkis Middelets Administra
tion en særdelis Reglement skulde forfattis, hvortil vi formene nogle visse
af Estats Gollegio kunde deputeris, hvilke imidlertid en Concept af en
Instruction for Admiralitets Collegio, som de Kvestis Middeler saaledis
skulde imodtage och indtil videre Eders kongl. Ms. allernaad. Anordning
af dennem administreris (!), kunde opsette, paa hvilken af os samptlig her
udi Estats Collegio først ofverveiet och examinerit vi til Eders kongl. M.
voris allerunderd. Erklering siden kunde indgifve.
2) S. T. 1673 Nr. 473.
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412, Memorial fra Corn. Lerche og Niels Bang 4. Juni 1673,
Orig. i Indlæg til S. T. 1673 Nr. 473.
Kopi i S. K.’s Arkiv og i P.ni Bl. 28—32.

Stormegtigste, allernaadigste Herre og Arfvekonge.
Eftersom Eders Mayts. naadigste Forordning for nogen Tid siden
er udgangen, hvorudi Stiftsbefalningsmendene og Superintendenterne,
hver i sit Stift, iblandt anded anbefalis allene at vere Kirkerni s
Forsvar og de tillige med Provsterne, hver i sit Herred, hafve saadan tilbørlig Indseende, at med Kirkernis Indkomster forsiunligen
omgaaes og Kirkerne forsvarligen vedligeholdis etc., da, paa ded
saadant af os tilbørligen kand efterkommis, foraarsagis vi underdanigst at gifve tilkiende, at vi ved sidste Kirkeregenskaber, som
er holden udi Lolland og Falster, hafver befunden, at endskiønt de
Kirker i Lolland siunis at hafve noged i Beholding, de fleste dog
at vere hel brøstfeldig, saa der endelig nogen Forraad maa sammen
sankis, førend der paa deris Brøstfeldighed at reparere noged kand
anfangis eller fortingis. Derimod findis de i Falster ei allene at
vere ganske brøstfeldig, men endog hel arme og deris bortskyldige
Gieid flux at ofverløbe deris Beholdinger.
Aarsagerne til saadan Armod og stoer Vitløftighed, som en Del
Kirker sticker udi, siunis iblandt andre disse at vere de fornemmiste.
1. At Kirkerne udi bemelte Lande hafver aldelis ingen Ind
komst udi Tindekorn oc Kvæg, som de i de andre Provintzer hafver,
og om en Del end hafver nogen ringe visse Indkomst i Landgielde
og Almisse-Korn, saa ere dog andre derimod saa fattige, at de hafve
icke Middel at betaile de uforbigiengelige aarlig Udgifter.
2. Befindis, at Kirkerne i mange Aar icke hafver faaed eller
endnu faar deris Rettighed udi Landgielde, formedelst de Gaarde og
Jorder, hvoraf det skal gifvis, ligger øde og udyrkede, en Del, fordi
de ere, som Præsterne og Kirkevergerne beretter, hel høi skyldige,
saa de icke kunde svare til deris Landgielde, en Del, at der fordris
Skat af, saa ingen derfor vil sig dem antage, en Del og, at mange
Gaarde svarer med Landgielden til Kirken, men med Fester och
anden Herlighed til andre, som sig Gaarderne ei synderlig antager,
hvorofver Kirkernis Indkomst aarlig afgaar, og Gielden derimoed tilvoxser, som de vel aldrig eller meged besverlig skal kunde betale.
3. Kand noksom erfaris, at Almuen, som de paa nogle Steder
til deris fattige Kirkers Vedligeholdelse findis hel villige, saa ded
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paa Bygning saavel som andre Ornamenter baade uden og inden vel
kiendis, saa ere de dog paa de fleste Steder hel umilde og uvillige
til at komme dennem til Hielp, vere sig med Tafle-, Leiersteds- eller
Stollestadepenge eller i andre Maader. Og naar de end herom paa
Regenskaberne eller i Provstens Visitatser erindris, holde de sig
aldelis fremmed derfra, saasom et Paaleg, de icke ere vant at gifve,
hvorofver Kirkerne mangesteds ei allene findis saa brøstfeldig paa
Tag, Mur, Klocker og Stoele, at de staar ferdig at falde neder, men
endog lider stoer Mangel paa andre Fornødenheder, saa at Præsterne
maa forrette Kirketiennisterne udi saadanne paltede Messeklæder, som
en Del paa sidste Regenskab blef fremvist, at ded er Jammer og
spotteligt at se.
4. Giør ogsaa Kirkerne mangesteds stoer Bekostning paa Brød
og Vin til Sacramentet, ei alleniste at kiøbe ded, men endog at lade
det hente, saa at Budeleien skrifvis half saa høit op som Vinen i
sig self.
5. Befindis og, at, hvor Proprietarierne hafver i Sognerne øde
Gaarde, da bortleie de eller deris Fuldmegtiger Stoelestaderne til
samme øde Gaarde for en vis aarlig Afgift, dem self til Profit,
uanset at Kirken derimoed intet niuder af sit, saasom enten Almisse
korn eller hvad andet hende af samme Gaarde kand tilkomme, hvilket
ei allene er Kirken til stoer Skade, men siunis og ubilligt saaledis
at søge Fordel hoes Kirken og derimod intet at ville svare hinde
med nogen Vederleg for sin Rettighed.
6. Hvor Seierverker findis i Kirkerne, der besvergis de og med
den Bekostning at holde dem vedlige, ligesom Stoelene, hvor Almuen
staar udi, som dog ei siunis Kirkerne med Rette at vedkomme,
efterdi sligt er en Ting, som Sognefolkene alleniste og icke Kirkerne
hafver Nytte og Gaufn af.
7. At Arbeidsfolk for, hvis de paa Kirkerne arbeider, langt
mere og ubilligere forderer og bekommer, end for noget andet Arbeid gifvis.
Imoed saadan Armoed siunis Kirkerne ved efterfølgende Forslag
nogenledis at kunde hielpis.
1. Dersom de armiste og tillige hel brøstfeldige Kirker, som
intet hafver at hielpe sig self med, motte vorde undsat ved nogen
Hielp af dennem, som hafver nogen Forraad, og hvor ded ei tilstrecker, i andre Maader undsettis, paa ded de siden ved deris Sogne-
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mends Tilskud, hvorom herefter meldis skal, nogenlunde kunde vedliggeholdis.
2. At ingen Bekostning eller Opskrift efter denne Dag i Regen
skaberne maatte gotgiøris paa Kirkernis Reparation, med mindre sligt
tilforn af en af Kirkernis Forsvar vaar samtygt, eller og, om ded
kunde vere noged Flickeri, som ei meged hafde at betyde, af Profsten
bevilged, som da tilligemed Præsten, naar Reparationen vaar af nogen
Importantz, hafde at betinge Arbeided saavel som Marterialerne ded
nøieste mueligt, og derofver skriftlig Contract under deris Sender
opsette, som siden hoes Regenskabers Forhør skulle fremlegis, paa
ded der kunde vidis, hvortil Kirkens Middel blef anvent, og giorde
Kirkevergerne herimod, da at giøre ded paa deris egen Bekostning
og dennem ei gotgiøris i deris Regenskaber.
3. At, hvor ded ei allerede iindis, der da til Kirkens Brød og
Vin, saavel som Alterklædernis og Stagernis Renholdelse, item til
Voxliusene at betalle, herefter maatte beskickis noged vist enten i
Landgielde eller Penge af visse Jorder, som maatte vere fri for Skat.
Hvilken Præsten kunde til sig annamme og igien forsiune Kirkerne
med slig Fornødenhed, paa ded de icke skulle besverris med dobbelt
Bekostning, først at kiøbe ded og siden med Budeleie ded at lade
hente, saa og at Voxet udi rette Tide for en billig Pris, hvor ded
mindst koster, kunde indkiøbis, dog at ei mere end ti eller i ded
høieste tolf Pund efter Recessen dertil aarligen Kirken til Regenskab føris.
4. At Sognefolkene maatte tilholdis aarligen at gif ve nogen
Kiendelse af deris Stoelestader, dermed Stolernis saavel som anden
Kirkens Brøstfeldighed at reparere og vedligeholde, item at enhver
maatte betale sit Leiested og Klockerne efter sine Middel og Formue
og efter Leiestedets Beskaffenhed, som og en Del Menigheder sligt
self goedvilligen og christeligen hafver betenkt, og vaar ded got, at
til den Ende blef opretted nye og rigtige Stoelebrefve ofveralt og
ded efter den kongelige naadigst udgangene Forordning, som melder,
at de, som mest gifver til Kirken, skal hafve de første og bedste
Stader.
5. Naar nogen Biugning paa Kirkerne forretagis, da Sogne
folkene uden Forskiel, Boemendene. Husmendene eller Inderster, ihvis
Tiennere de og monne verre, at hielpe dertil, en Del med Heste og
Vogne Materialier at føre til Steden, en Del med Arbeide efter enhvers Vilkor, uden nogen Kirkens Bekostning, og skulle nogen vegre
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sig herudi, da derfor at pantis eller og verre pligtige at kiøbe og
betale Kirkens baade Stoelesteder, Leggesteder og Klocker etc. dyrere
end nogen anden, efterdi de icke i andre Maader ville verre deris
Sognekirke, hvor de sig lige ved andre til Salighed lader betienne,
til nogen Tienniste.
6. Om naadigst maatte beviligis udi Kirkerne der i Landet,
som self ere arme eller i Gieid, at lade en Tafle gaa om tillige med
den, som sanker Almisse til Helsingørs Hospital, paa ded saadant
kunde komme dennem til nogen Hielp udi deris egen stoere Nød
og Trang.
7. Saa og, at hvis Vide og Brøde der kunde falde i Sognerne
enten formedelst Helligbrøde eller anden Forseelse efter oprettede
Sognevilkor, ded maatte komme Kirken til Bedste.
8. Om nogen Kirkejord er eller blifver øde, at da Sognefolked,
ihvis Tiennere ded og ere, skal vere forpligtede samme Jord i rette
Tid at hielpe dyrke, pløie, saa og høste og paa Kirkens Bekostning
annamme Sædekorn dertil, enten hos Kirkevergerne eller paa Slottene,
paa ded Jorden ei lenger skal ligge udyrked og Kirkerne derofver
miste sin Afgift deraf.
9. Om nogen ei til rette Tid betailer til Kirken ded, hånd
skyldig er. paa ded den ei for saadan sin Rentis motvillig Forholdelse skal føris i Bekostning og Pengespilde, om hun ded ved
Lands Lov og Proces skal søge, siunis ded billigt, om ded naadigst
maatte bevilgis, at Fogeden med Oldermanden og de 16 Mend skaffer
Kirkevergerne Ret i ded Fald paa Kirkens Vegne, dog at de Skyldige
herom en Gang eller to paa Sognestefne advaris og formanis at rette
for sig i Tide, med mindre de derfor ville verre panted.
10. Och paa ded at der aarligen kand giøris rigtig Regenskab
for ald Kirkens Indtegt, Rente, og hvad anded hinder tilkommer,
siunis vel fornøden, at udi alle Kirkebøgerne blifver indtegned,
a) hvad Kirkerne hafver haft af Alders Tid at holde sig med,
verre sig i Jorder eller anded, og da hoes hver Jord at specificere,
udi hvad Mark den ligger, med hvem den rener, og hvad derudi
kand saais;
b) at udi samme Kirkebog indføris, hvis Kirkerne nu sidst i
den ny Matricul igien er tillagt;
c) at alle Kirkernis Inventaria och Ornamenter saavel ded, som
de tilforn hafver haft, saavit vidis, saa og ded, som nu findis, i
bemelte Bøger indføris, paa ded deraf kand erfaris, om Kirkerne

1674.

496

i nogen Maader er kommen tilkort, og saaledis deris Gaufn og Bedste
igen søgis oc rammis.
Det er, saavit vi til Kirkernis Bedste paa Landed ved sidste
Regenskaber hafver observered og antegned och nn Eders May. underdanigst fremstiller, om derofver nogen naadigste Befalning med forderligste maatte gifvis, paa ded de meged brøstfeldige Kirker endnu,
før de ganske falder ned, kunde blifve hiulpen og en og anden Mis
brug i Tide afskaffet. Hvad sig Kiøbstedkirkerne anbelanger, da
hafver vi deris Regenskaber endnu ei kund forhørt, en Del, fordi
Kirkevergerne ei dermed hafver verred ferdig, en Del for deris Vitløftighed, efterat de udi mange Aar ei erre blefven forhørt, som dog
med forderligste skal ske og derom voris allerunderdanigste Relation
vorde indgifved. Kiøbenhafn dend 4. Junii anno 1673.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste tro Tiennere.
Cornelius Lercke.
Niels Bang mp.
413.

Betænkning af S. K. 23. Nov. 1674.

Orig. og Kone, i S. K.’s Arkiv.

Referat i P.m BI. 32.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet en til Eders kongl. Mt.
af Stigtsbefalingsmanden i Lolland och Falster och Superintendenten
udi Fyen indgifne allerunderd. Memorial, hvorudi andragis, at, efter
som for nogen Tid siden Eders kongl. Mayts. allernaad. Forordning
er udgaaet, hvorudi Stigtsbefalingsmendene och Superintendenterne
hver udi sit Stigt befalis alene at vere Kierkernis Forsvar och tillige
med Provsterne hver i sit Herrit hafve saadan tilbørlig Indseende,
at med Kierkernis Indkomster forsiunligen omgaaes och Kierkerne
forsvarligen vedligeholdes, saa berette de fremdelis, at ved siste
Kierke-Regenskab, som er holden udi bemel te Lolland och Falster,
hafver de befunden, at omendskiønt de Kierker i Lolland siunis at
hafve noget i Beholding, skal dog de fleste være hel brøstfeldige,
derimod de i Falster ei alene at skal vere gandske brøstfaldne, mens
endoch hel arme och deris bortskyldige Gieid deris Beholdinger flux
at ofverløbe, til hvilken bemelte Kierkers Armod de adskillige Aarsager foregifver, deriblant de fornemmeste, at Kierkerne udi Lolland
och Falster hafver aldelis ingen Indkomst udi Tiende-Korn, Kvæg
eller andet som i de andre Provinder her i Danmark, mens i dets
Sted Gaarde och Jorder, af hvilke de i mange Aar deris Rettighed
och Landgilde ei skal hafve faaet, en Del deraf och at ligge øde
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och udyrket, hvorofver Kierken i sin Indkomst aarlig afgaaer, og
Gieldcn derimod tilvoxer, da til saadan Kierkernis Armod udi forskrefne Lolland och Falster nogenledis at hielpe giøris af bemelte
Stigtsbefalingsmand och Superintendent adskillige Forslag, af hvilke
vi vel befinde en Del billige och for Kierkerne temmelig gafnlige,
mens en Del ei vel practicables och Kierkerne til ringe Nytte, en Del
och udi Recessen allerede paabudne, saa vi deraf slutte, at Stigtsbefalingsmanden och Superintendenten ei ved deris giorde Forslage
skulde naae deris Intention derved at bringe Kierkerne i god Tilstand,
hvorfore vi skulde for best och gafnligst agte med denne Materies videre
Deliberation saa lenge at opholde, indtil Ed. kongl. May. alle Stigtsbefalingsmendenis och Superintendenternis
allerunderd. Betenkende
efter derom til dennem d. 31. Martii 1674 udgangne allernaad. Be
faling vorder tilstillet anlangende, hvis de kunde vide, hvorved de
om Kierkerne af Eders kongl. Ma. self eller dessen høieloflige Forfædre publicerede Anordninger kunde forbedris, hvoraf siden efter
foregaaende grundig Ofverveielse det til Kierkernis Gafn och Beste
mest fornøden kunde udtagis och endelig derefter en almindelig An
ordning forfattes och i det nye under Hænder verende Corpore Juris
indføris, hvorved da kunde tillige i Agt tagis, Kierkerne paa Lolland
och Falster, som ingen Indkomst af nogen Slags Tiende nyder, ved
hvad Middel da betenkis kand, de best staaer til at hielpe1). Ind
stille dog denne voris allerunderd. Betenkende til Eders kongl. Mts.
egen allernaad. videre Resolution och forblifve
Eders kongl. Mts. allerunderdanigste och troeplichtigste Tienere.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp. Otto Powisch mp. Offue Juel mp. H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 23. Novembris anno 1674.
1 2) Indsat i Kone, i Steden for: udførlig och omstendelig Relation om
alle Kierkers Tilstand i gandske Danmark efter derom til dennem allerede
d. 23. Augusti 1672 udgangne allernaad. Befaling skriftelig vorder tilstillet,
hvoraf baade om Kierkernis Tilstand ofver gandske Danmark Information
kunde hafvis, saa och derefter en vis Reglement och general Anordning
udi Stats Collegio forfattis och paa saadan en fast Fod stilles, at bemelte
Kierker kunde derved Tid efter anden hielpis til Rette och omsider brin
ges i den Tilstand, at de ved deris Indkomster och den Anordning, som
da giort vorder, herefter kunde subsistere, hvorved da tillige kunde i Agt
tagis bemelte Stigtsbefalingsmands och Superintendentis Andragende om
Kierkerne i Lolland och Falster, saa vit vi deraf kunde eragte Kierkerne
sammesteds at kand komme til Gafn och Tieniste.
32
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Samme Dag behandledes et Andragende fra Byen Lübeck
om, at Staden maatte faa sine Privilegier ved Bergens Kontor
udvidede særlig med Hensyn til Ret over Svendene. Om denne
Sag var der allerede 15. Maj 1673 udgaaet Kongebrev]) til S. K.
Dettes Betænkning (Nr. 414) udtaler, at Lübeck har Privilegier
nok i Forvejen.

414.

Betænkning af S. K. 23. Nov. 1674.

Orig. og Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv.
Referat i P.ni Bl. 33.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet Eders kongl. Mayts.
allernaad. Befaling, sub Dato d. 15de Maii 1673 udsted, hvorudi os
allernaad. anbefalis Eders kongl. May. voris allerunderd. Erklering
och Betenkende med forderligste at tilstille anl. de Lybskes den Tid
hidskickede Afgesantis Andragende om adskillige ved Contorit udi
Bergen verende Geseller, som sig der i Byen for nogen Tid siden
uden giorte Regenskaber til deris Principaler imod Eders kongl.
Mayts. Forordning skal hafve nedsat, hvilke Personer de allerunderd.
begiere, af Borgemestre och Raad der sammesteds ei at maatte tolere-ris, førend de deris Principaler richtig Regenskab giort hafver och
derfor af dennem fuldkommen Qvitering bekommet hafver.
Da, hvad angaaer denne de Lybskes allerunderd. Begiering, be
tinde vi den til Commercie Collegii allerunderd. Betenkende tilforne
at vere med andet remitterit, hvilke udi deris Erklerings siufvende
Post holde denne de Lybskes Petition, saasom grundet paa Billighed
och de* Contorske deris Privilegier, icke aleniste for billig, mens der
foruden allerunderd. formene tienlig at vere, at til Bispen i Bergen
en kongelig Ordre udgik, at hånd Prestene skulde tilholde ingen af
de Contorske udi Bergen i Egteskab at vie, som icke tilforn hafde
fremvist deris Principalers lovlig Qvitantz, er herom voris allerunder
danigste Betenkende, at eftersom de Lybske af Eders kongl. May.
udi de dennem den 30. Aprilis 1673 allernaadigst forunte Privilegiers
ottende Post allerede hafver erholdet et Privilegie med denne deris
den Tid hidskickede Afgesantis Begiering conform, siunis os aller
underd., de dermed bør at nøies och Eders kongl. May. ingen Aarsag
at hafve dennem samme Privilegier efter Commercie Collegii aller’) S. T. 1673 Nr. 229.
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underd. Forslaug endnu videre at extendere x) eller ved ydermere Ordre
til Bispen des Execution at forskarpe1)- Indstille dog denne voris
allerunderd. Betenkende til Eders kongl. Ms. egen allernaad. Reso
lution och forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderd. och troeplichtigste Tienere.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp. H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 23. Novembr. anno 1674.

7. Dec. Møde, hvor Kongens »høie Ministri og Geheimeraad« P. Griffenfeld, H. Bjelke, J. C. Korbitz, M. Friis, J. Bjelke,
O. Powisch, 0. Juel, H. Vind og E. Parsberg, Etatsraaderne Jens
Juel, P. Klingenberg og C. Bierman samt Assessor P. Resen
var tilstede. Man oplæste en udateret Betænkning (Nr. 415)
fra Skatkammeret om Forandringer i Konsumptionen. Derefter
blev Konsumptionsforordningen revideret og korrigeret af Grif
fenfeld selv, og den saaledes rettede Forordning overgivet Holger
Vind, for at han skulde lade den gaa til Trykken2). Betænk
ning (Nr. 416). Vistnok i Overensstemmelse hermed udkom den
nye Konsumptionsforordning3) med samme Dato.
415.

Betænkning af Skatkammeret.

Orig. i S. K.’s Arkiv.

Kopi i P.ni Bl. 34.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Herre.
Eftersom Consumptionen i Kiøbstæderne for tilkommende Aar
det høieste, os mueligt vered hafver, er bortforpagted, oc som Vertshusene paa Landet ere separerede fra Byernis Forpachtninger oc nu
aparte skulle auctioneris, saa hafver vi for nødvendig eragted, at
dend Post saavel som nogle’ andre til Eders Mayts. Interesses For
bedring udi Consumptionsforordningen blifver forandrede, som alleniste
til Eders ko. Ma. egen allernaadigste Decision underdanigst indstilles.
1. Hvad sig Vertshusene belanger, saa hafver vi derom opsat
hosfølgende4) voris underdanigste oc uforbigengelig Betenkende, om
1 O Tilføjet i Kone, af Griffenfeld.
3) Tr.: Forordn. 1670—83, 246—271.

2) P.ni Bl. 33, 35 f.
4) Denne kendes ikke.
32*
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Eders ko. Ma. allernaadigst vil tillade, at dermed paa den Maade
maa forholdes.
2. Om dend Post angaaende de Sæde- oc Aflsgaarder, som lig
ger i eller ved Kiøbstederne, efter Eders ko. Ma. allernaadigste Re
solution nest forleden Aar maa forandres.
3. Eftersom udi forrige Consumptionsforordning hafver veret
befaled, at de, som med stor Husholding hensidder oc en Del lidet
eller indted angifver, at deris Nafne skulle antegnes oc indsendes,
da, som saadant lidet hafver frugted, men af saadanne Nafne altfor
mange indkommen, saa indstilles til Eders kongl. Mayts. aller
naadigste Villie, om saadanne motvillige icke jo skal gifve dobbelt
Consumption, nemblig hver Person fire Rixdaller.
Herforuden findes adskillige Poster, som af daglig Forfarenhed
observerit er, hvis Forandring i Consumptionsforordningen formenis
at skal komme til Eders ko. May. Intraders Forbedring, om det Eders
ko. May. allernaadigst behager, at saadan Forandring af os, førend
Forordningen paany blifver trøgt, giøris skal, eller oc Forordningen
af andre tilforne skal revideris. Vi forblifver
Eders kongl. Mayts.
H. Wind.
Sten Hondorff.
Ch. Gerstorff.
P. Scavenius.
Friedrich Gisze.
H. von Støcken.
416.

Betænkning af S. K. 7. Dec. 1674.
Kone, i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid efter Eders kongl. Majts. Befaling
ofverveiet Skatkammers allerunderdanigste Memorial angaaende atskillige Posters Forandring i Consumptions-Forordningen, som formenis
at skulle komme til Eders kongl. Majts. Intraders Forbedring, hvilke
Poster, eftersom de af Skatkammeret ere annoteret, og som for Vitløftigheds Skyld forbigaas her Eders kongl. Maj. stykvis at forrestille,
vi paa Eders kongl. Majts. allernaadigste Behag saaledis hafver enten
forklaret eller forandret, som vi til Eders kongl. Majts. Tieneste at
befordre og al Underslef og Misbrug hos bemelte Consumptionsverk
det meste mueligt enten at afskaffe eller forrebygge tienligst hafver
kundet eragte, hvorefter vi og formene Consumptionsforordningen for
dette nu tilstundende Aar at kunde udferdiges, hvilket vi til Eders
kongl. Majts. videre allernaadigste Resolution allerunderdanigst ind
stille. Af Raadstuen d. 7. December 1674.
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Samme Dag oplæstes et Projekt (Nr. 417) til en Anordning
om Indrettelsen af et Kvæsthus, hvorefter Projektet blev ind
leveret til Kongen. Ligeledes indleveredes til Kongen en Be
tænkning (Nr. 418) af S. K. om forskellige Begunstigelser for
Kvæsthuset. Betænkningen er bygget paa en Skrivelsex) af
3. Dec. fra M. Friis, O. Juel og Klingenberg til Griffenfeld, der
havde befalet dem at undersøge Sagen. I Overensstemmelse
med Projektet udstedtes derefter aabent Brev2) 29. Dec.
417.

Projekt til Anordning om et Kvæsthus.

Kone. (1) med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv og (II) i Indlæg
til S. R. Nr. 378.

C. V giøre alle vitterligt, at, som det nødvendigt udkrefves udi
en velskicket Regiering udi fredlige Tider at drage Omsorg for deris
Beste, som udi Krigstider skulle stride for Lande og Riger og deris
Lif og Helbrede i saa Maader tilsette, som da voris elskelige kiere
Hr. Fader salig og høiloflig Ihukommelse anno 1658 det samme
hafver ofverveiet og giort end Begyndelse til it Kvæsthus at stifte
for saarede Baadsfolk, hvortil og andre fornemme Patrioter af høiberømmelig Ifver og Nidkierhed til det almindelige Beste hafver
deris Villighed og Genegenhed beteet med anselige Summer dertil at
gifve og udlofve og sig derfor udi den dertil forfattede Bog indskrefven, mens som de derpaa indfaldne Krigstider hafver hindret,
at det icke den Fremgang hafver naait, som det gemene Beste til
Rigets Defension hafver erfordret, mens er geraaden i en og anden
Disordre, saa det end til denne Dag icke er blefven fuldkommet
heller bragt i nogen ret ordentlig Skik, da hafver vi af dend konge
lige Omsorg, som vi allernaadigst drager for alle dem, som os og
vore Riger og Lande til Søes tienner, samme christelige Verk igien
foretaget og icke alleniste dertil allernaad. ville hafve forunt og
gifvet en anselig Hielp, mens endog denne allernaad. Fundatz og
Ordinantz derom giort. som følger:
1. Skal Admiralitetet til førstkommende Nytaarsdag Capitallen,
som tilforne til dette christelige Verk er blefven forærit, sampt deris (!)
resterendes Rente af Directeurerne og Forstanderen for de Fattiges
Hus, som dennem en Tid lang har administreret, annamme och ind0 I S. K.’s Arkiv.

2> S. R. Nr. 378.
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fordre, hvis endnu deraf kunde restere, eller og lade sig nøiachtig
forsikre baade for Capital og Rendten, og menige udi voris Admi
ralitets Collegio tilforordnede Raad og Assessores det siden saavel
som, hvis Capitaler til Kvæsthuset udi Frembtiden gifvet vorder,
kunde forsvarligen og tilbørligen forestaa og forvalte og dertil som
til deris egen Gieid svare.
2. Og eftersom strax i Begyndelsen, der dette Kvesthus blef
stiftet, er blefven considereret, at Kiøbenhafns Indbyggere besønderlig
laae Magt paa dette christelige Verk, paa det de og deris Huse
kunde vere fri for siuge og kvæste Baadsfolk at indtage og logere,
da er allernaad. forordnet, at udi hver Kierke her udi Byen skulle
gaa en Tafle og deri sankes for kvæste Baadsmend og Skibssoldater,
hvis Menigheden derudi gifve ville, hvorfore vi og allernaadigst ville,
at disse Kierketaflers Indkomst stedse og altid skal forblifve ved
Kvesthuset og af Admiralitetet hver Fierdingaar heller hver sex
Ugger af Kierkeblockerne optagis; iligemaade skal til bemelte Kvæst
hus verre perpetueret den ene Tafle, som sidst ombæris her saavel
som andensteds i vores Stadskierker, og hvor ingen nu udi Brug er.
skal enhver Steds Amptmand derom fornøden Anstalt giøre, saa at
der altid hver Prediken-Dag ombæris en Tafle for ofvenbemelte
Kvæsthus, og skal voris Admiralitet hafve Magt at lade samme'
Blocker obne, naar dem løster, som de og self hafver at lade forferdige, hvor ingen er, og tilbørlig med Laas og Locke forvare lade.
3. Iligemaade ville vi allernaad. hafve forordnet, at derforuden
udi Christiania Byes Kiercke, item til Bergen, Trundhiemb og Christiansand, skal altid en Tafle i hver Kierke ombæres hver Prædiken
dag for bemelte Kvæsthus under voris Admiralitets Disposition.
4. Saa skal og en Blok settes udi Kvesthuset, om nogen af en
Christen Gaufmildhed derudi noget indlegge ville, som til de Kvæstes
Beste af Admiralitetet og iligemaade skal anvendes.
5. a)Vi ville og, at af alle Slags Confiscationer, som falde
udi vore Riger Danmark og Norge, Kvætshuset sin Andel niude skal
efter den sær Forordning, herom videre skal giøres og til alles Efter
retning publicerisa).
a—a) Indsat i Kone. 1 af Griffenfeld. Den opr. Text lyder: Eftersom og
fremdelis er blefven forordnet, at Fierdeparten af Confiscationer paa Told
stederne saavel i vort Rige Danmark som i Norge skulde ligge til Kvæst
huset, hvilket dog en Tid lang icke er blefven taget i den Observantz til
Kvesthusets Beste, som det burde, ti hafver vi derom paanye giort denne
allernaadigste Forordning, at icke alleniste af alle Confiscationer i vore
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6. Saasom og dette høiestnyttige Verkes Befordring endog for
nemmelig derudi bestaar, at først og fremmest, og saasnart nogen
sinde mueligt er, til Kvæsthuset en Bygning oprettes, og at den
efterhaanden med Senge, Linkleder og anden Fornødenhed blifver
forsiufnet, da skal voris Admiralitet hermed allernaad. verre befallet,
at de, saa snart de fornøden Middel dertil kunde faa indsanket,
skulle Biugningen paa voris allernaadigste Approbation paa Holmen
oprette og føre det hele Verk i end god Orden og Skik, saasom til
børlig, og fremdelis altid derudi conservere og erholde.
7. Vorres Admiralitet skal og drage tilbørlig Omsorg og den
Andordning giøre, at Madden, som saadanne kvæste Søefolk faar
(som de, saa lenge de kveste ere og ei endnu ere helede, skulle
efter Landtaxten niude), blifver forbedret og forandret i anden god,
varm og fordøilig Mad, som de Kveste kunde eragtes tienlig, og skal
Bekostningen paa saadan Spisens Forbedring ofver det, de efter
Landtaxten bør at niude, tages og tilleggis dennem af Kvesthusets
Rente og Indkomst.
8. Paa det og de Kvæste kunde størkes til Tolmodighed i
deris Svaghed og til gudelig Andacht opveckes, ville vi allernaad.,
at der Aften og Morgen af en af Skibspresterne skal, saa lenge der
kvæste Folk inde er, holdes Morgen- og Aftenbøn med Sang og
Psalmer for de Siuge og derforuden hver Søndag holdes Prediken
for dem, og Skibspræsterne saavel til dagelig Bøns som ugentlig
Predikens Forretning efter Provstens Anordning at skiftes, mens i
deris Fraverelse Capelianerne til Holmen dem herudi at betienne.
9. Og skal der holdes saa mange Kvinder til de Siuge at rychte
og i Agt tage, som dertil uomgiengelig fornøden giøres, hvilke skulle
lønnes af Kvesthusets Indkomst, mens Kost efter Søetaxten skal
dennem gifves af voris Provianthus, saa lenge nogen Kveste i Huset
findes; samme Kvinder skulle og altid holde det rent om de Siuge,
Riger Danmark og Norge, item i vores Førstendommer Schlesvig og Holstein saavel som udi vore Grefskaber Oldenborg og Delmenhorst, saavit
vi til samme Toldconfiscationer kunde verre berettiget, mens og af alle
andre Confiscationer, som kunde forefalde, endten efter Consumptions
Forordningen af Kroerne, Møllerne heller det, som betredes ufortoldet
at indpracticeris eller i andre Maader, skal den fierde Part komme til
Kvæsthuset, og skal Admiralitetet vere berettiget til at affordre den. Skal
og alle Toldere fra voris Skatkammer gifves Ordre og Befaling, at de i
deris Regenskaber ved Dag og Datum skulle annotere, hvis Confiscationer
der kunde forefalde, og maa ingen for sine Toldregenskaber faa Quitering,
førend hånd med tilbørlig Quitantz har bevist, Confiscationspenge, som
Kvesthuset tilkommer, at verre paa tilbørlig Steder erlagt. Kone. H til
føjer: Herom skal giøres en sær Forordning.
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baade deris Lagen, Skiorter og andet, saavel som ogsaa hielpe deris
Senge at rede og Huset ren at holde, at ald Stank og Uhomskhed
forekommes, saavit allermest mueligt.
10. Og som det har icke den Mening ved dette Middel at op
rette et Hospital, mens it Kvæsthus, saa forordner vi hermed allernaad., at heller ingen anden uden i voris og Rigets Tieniste kveste
Baadsmend og Skibssoldater skulle komme heller føres derind, hvilke,
saa snart deris Kvætsurer og Saar er blefven lægt, saa at de icke
mere er under Badskers Haand, skulle verre pligtig at gaa derudaf
igien og da ingen videre Underholding deraf hafve at nyde.
11. Skulde og nogen efter fuldente Cur dog blifve saa lemlestet, at de deris Brød og Føde icke self kunde fortienne, heller
blifve aldelis udøchtige til nogen Tieniste endten paa Reberbanen,
ved Portene heller andensteds ved vores Holm at giøre, da skal slige
forsendes til Hospitalerne her udi Riget efter dend Andordning, vi
derom ved Hospitalerne ville lade giøreb).
Ti befalle vi allernaad. voris Rigsadmiral sampt alle og enhver
udi voris Admiralitets Collegio tilforordnede Raad og Assessores, som
nu ere eller herefter kommendes vorder, at de herofver fast og
uryggeligen holder og denne voris Fundatz og Kvæsthus-Ordonnance
udi alle des Ord, Punkter og Clausuler efterkommer, som de agter
at forsvare det for Gud, os og voris kongl. Arfve-Successorer i Re
gieringen, og icke andvende Middelerne og Indkomsterne til nogen
anden Brug end den, som nu herudinden forordnet er, under Guds
Heufn og Straf. Derefter alle og enhver Vedkommende sig allerunderd. hafver at rette,’ladendes det ingenlunde. Gifvit etc.

418.

Betænkning af S. K. 7. Dec. 1674.

Orig. i Indlæg til S. R. Nr. 378.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.ni Bl. 35.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver efter voris allerunderdanigste Pligt og Skyldighed for
at fremme Eders kongl. Majts. høistpriselige Omhyggelighed for det
gemene Beste forfatted en Project af et Reglement og Anordning
for et paany indrettende Kvæsthus, som herhos følger og til Eders
kongl. Mayts. egen videre allernaadigste Resolution indstilles. Og
som vi herforuden vel formerke, at dette Huses Indrettelse vil forb) Kone. H tilføjer: Herom skal giøres sær Andordning.
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nemmeligen dependere af Eders kongl. Majts. Naade og Liberalitet,
saa er her til dette voris allerunderdanigste Forslag, at Eders kongl.
May. i Steden for de Vereiser, som Eders kongl. Mayts. Her Fader
salig og høiloflig Ihukommelse hafde forunt de Kvæste i Segelhuset
og nu igien til Seilenes Forvaring bruges og fra Floden icke kand
mistes, allernaadigst ville skenke og forære til dette Kvæsthus saa
meget Tømmer, Legter og andet, som til Biugningen, Senge og andet
behøfvis, og at det med Eders kongl. Majts. egne Skibe motte nedføris, desligeste saa meget Jern og Jernverk, som til Biugningen
giøris fornøden, saa og at de 199 Rdr., som enduu rester af de
2000 Rdr., høistbemelte Eders kongl. Mayts. salig Her Fader til
samme Brug hafver gifvet, motte med den resterende Rente til Ad
miralitetet vorde erlagt. Vi holde det og for ret og biligt, at de,
som hafver udsat noget af Kvæsthuses Capitaler, og befindes for
deris Nachlessighed eller Forsømmelse Skyld at verre blefven uvis,
a) eller og uden kongelig special Bevilgning og uforbigengelig For
nødenhed til andre end Kvæstes Brug og Behof anventa), bør dertil
self som til deris egen Gieid at svare, saa og, at der blifver giort
Rigtighed af de Vedkommende for de opbaarne Taflepenge, som til
Kvæsthuset er destineret. Dersom det og allernaadigst motte behage
Ed. kongl. May. de saavel her i Riget som i Norge endnu resterende
Toldconfiscationer, som icke allerede paa Skatkammeret er afklaret
og giort Rigtighed for, Kvæsthuset at forunde, da eragte vi det hel
gafnligt. Indstiller dog alting til Eders kongl. Majts. egen allernaadigste Resolution. Raadstuen d. 7. Decembr. 1674.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og troepligtigste Tienere.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
Envold Parszberg mp.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.
14. Dec. Møde, hvor Kongens »høie Ministri og Geheimeraad« P. Griffenfeld, H. Bjelke, J. C. Korbitz, M. Friis, J. Bjelke,
O. Powisch, Ove Juel, H. Vind og E. Parsberg, Etatsraaderne
Jens Juel, Klingenberg og Bierman samt Assessorerne Resen og
Scavenius var tilstede1)- Man forhandlede om et Andragende2)
fra en københavnsk Borger Henrik Høyer, der havde ansøgt om
« a) Indskudt i Kone, af Griffenfeld.
9 P.m Bl. 35.
2) Orig. i S. K.’s Arkiv, Kopi i P.ni Bl. 36.
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at maatte udmønte nogle Penge selv. En Betænkning (Nr. 419)
fra de forenede Skatkammer- og Kommercekollegier, dateret
24. Nov., fraraadede at give ham Tilladelsen, og hertil sluttede
sig S. K.'s Betænkning (Nr. 420).

419.

Betænkning af Skatkammer- og Kommer cekollegierne
24. Nov. 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv. Kopi i P.m Bl. 36—39.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Herre.
Efter Eders kongl. May. allernaadigste Befaling hafver vi confereret med Commercie Collegio och tilsammen ofverveiet de tvende
om Mynten indlefverede Memorialer, nemlig først Henrik Høyers,
som allerunderdanigst andrager, at hånd hafde en considerable
Summa Penge, som hånd udi Vexler och Commissioner udenlandsfra
hafde at indtrecke, udi Støcker Sølf ladet hid indkomme, hvorpaa nu
stoere Vexler paa hannem træckis, som hannem til yderste Ruin
skulde geraade, om hånd hverken til Vexsel kunde svare och endda
Sølfvit med stoer Omkaastning och Forlis skulle tilbagesende, hvor
for hånd allerunderdanigst beder, at hannem maatte bevilges 8 å
10,000 Mark Sølf heller i det mindste efter hans sidste indgifne
Memorial 3000 Mark Sølf her paa Mynten til Kroner at lade for
mynte, hvoraf Eders kongl. May. ungefer 2de pro Cento til Fordel
kunde bekomme. Hvorom vi allerunderdanigst hafver considereret de
Aarsager och Motiver, hvorfor Eders kongl. May. for nogen Tid
hafver resolveret Myndten at indstille, hvilke, saasom de endnu continuerer, och langt mindre Aarsage finder dem at forandre, heldst
efterat deraf allerede fornemmis den Fordel, idet den forige stoere
Vexsels Cours merkelig er falden och derimod Rixdr. in Specie blefven
des gangbare och lettere at bekomme, hvorimod, dersom nu igien
anden Mynt end efter Rixdalers Valeur skulle slages, da ei alleniste
Vexler och Lagio straxen igien ville stige, mens endoch i Steden
for 1000 Mark her, derforuden andensteds mere end dobbelt saa
mange, gemenlig efterslagis och udi Rigerne indføris, som des støre
Præjuditz ville foraarsage, særdelis udi disse Tider imod Umbslaget,
och at Øxen- och Kornhandlen nu allermest at forventes, hvorfore
vi ei tienlig kunde eragte nogen Forandring udi Eders kongl. May.
forige allernaadigste Resolution, eller at endnu uden andre høire
Fornødenhed anden Mynt end efter Rixdalers Valeur myntes, hvilket,
saasom foregifves efter Sølfvits Indkiøb och idtzige høie Pris til
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10 Rdr. for Marken ei uden Skade kunde ske, da best at være
Mynten endnu intil videre saavit at lade stilstaae. Och omskiønt vi
udi voris sidste allerunderdanigste indgifne Memorial paa atskillige
fra Norge indkomne Instantier allerunderdanigst formenede, at it
visse Quantum udi alt til 3300 Mk. udi smaa Mynt kunde formyntes,
saa hafver vi derudi allene anset Eders kongl. May. och samme
Rigets derudi sær verserende Interesse, idet smaa Penge der besverlig at bekomme och dertilmed den samme Steds befindende Sølf-Kiøb
och megen Granalie-Kobber ei bedre kunde beneficeris, da dog her
er alt for stoer Mengde af smaa Mynt och Sølfkiøbet ulige dyrere
her end deroppe. Och hvis belanger Guardinens Andres Petersens
derom indgifne Memorial, som befrychter, at ellers Sølfvet och Rixdr.
her af Landet til Landskrone skulle forføris til sammesteds nye ind
rettede Mynt, da foruden, at det i andre Maader nok kunde fore
kommis och forhindres, fornemmis endoch samme Mynt ei at vere kom
men udi den Perfection, at deris Sølfkiøb kunde komme her til Skade.
Och omskiønt nogen Sølf-Handel och Kiøb af dennem kunde ske, da
deraf ei saa stoer Præjuditz kunde vere at agte, efterdi det igien
efter des Valeur med andre gangbare goed Mynt maa betalis och
saaledis saa mange Penge derfor igien indføris, mens dersom Eders
kongl. May. uanset forskrefne Considerationer endda allernaadigst
kunde blifve tilsinds nogen anden Mynt end efter Rixdrs. Valeur at
lade mynte, var voris uforgribelige allerunderdanigste Mening, at vi
ei tienlig kunde eragte Mynten udi nogen Particuliers Hænder eller
Disposition saaledes at lade komme, men at Eders kongl. May. udi
slig Fald Myntens høie Regale efter vel funderede Mynt-Ordning och
Sædvane self lode bruge och dertil beholde Sølfkiøbet efter des billig
Værd, hvorefter det kunde drifves ved Myntmesterens, saa och Guardinen och Mynteskrifveren med behørige Tilsiun och Rigtighed for
den billige Løn, dennem derfor efter forige Anordning eller, saasom
derfor til Eders kongl. May. meste Fordel videre kunde accorderis,
med Rette kunde tilkomme. Vi indstille dog alting uforgribeligen och
udi største Underdanighed udi Eders kongl May. videre allernaadigste
Villie och Betenkende.
Eders kongl. May. allerunderdanigste och tropligtigste Tienere.
H. Wind.
Sten Hondorff.
Hinrick Muller.
Ch. Gerstorff.
P. Scavenius.
Friedrich Gisze.
J. Reitzer.
H. van Stocken.
P. Pederson Lerke.
M. Rotlin.
Skatkammerit 24. Novemb. 1674.
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420.

Betænkning af S. K. 14. Dec. 1674.

Kone, i S. K.’s Arkiv.

Referat i P.ni Bl. 39.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid ofverveiet en Henrik Høyers Indvaaner her i Staden hans allerunderd. Supplication, hvorudi hånd
andrager, at hånd en considerable Summa Penge, som hånd udi
Vexler og Commission udenlands fra hafde at indtrecke, udi Støcker
Sølf hafver ladet hid indkomme, hvorpaa nu store Vexler paa ham
treckes, hvilket til hans yderste Ruin skulde geraade, om hånd
hverken til Vexlerne kunde svare og endda Sølfvet med stor Omkost
ning og Forlust skulde tilbage sende, hvorfor hånd allerunderd. begierer, at ham motte bevilges 8 eller 10 Tusende Mark Sølf paa
E. k. Mayts. Mynt her i Staden til Kroner at lade formynte, hvoraf
Eders kongl. May. ungefer 2 pro Cento til Fordel kunde bekomme.
Da erfare vi af Skatkammers Erklering, som herom med CommercieCollegio hafver confereret, at de formener icke endnu de Aarsager
at cessere, som hafver for nogen Tid beveget Ed. kongl. M. at re
solvere Mynten at indstille; de finder og langt mindre Aarsag at
tilraade Eders kongl. May. samme Resolution endnu at forandre,
helst eftersom allerede derved fornemmis den Fordel, at den forrige
store Vexels Cours merkeligen er falden og derimod Rixdlr. in Specie
blefven des mere gangbar og lettere at bekomme, hvorimod, dersom
nu anden Mynt end efter Rdrs. Valeur skulle slages, skulle ei allene
Vexler og Lagie strax igien stige, mens endog i Steden for 1000
Mark Sølf, som her blef slagen, skulle mere end dobbelt saa mange
efterslages paa andre Steder og til Undersaaternis almindelig Præjuditz og Skade ind i Riget indføris, hvorfor de eragte icke tienligt
at verre, at nogen anden Mynt end efter Rixdalers Valeur blifver
slagen; hvilken Skatkammers og Commercie-Collegii Erklering vi be
finde paa saa gode Fundamonter at verre grundet, at vi den biligen
i alle Maader approbere, især eftersom daglig Forfarenhed udviser,
at Eders kongl. Mayts. forrige allernaadigste Resolution med Myntens
Indeholdelse er geraaden til det almindelige Beste og samptlige
Ed. kongl. Mayts. Undersaaters største Fornøielse, hvorfor vi ei heller
kunde bifalde denne Henrik Høyers Begiering, som angaar .ickun
ens eller nogle faa deris particulair Nøtte, som befrøgtis at skulle
komme det almindelige Beste til Skade. Indstiller dog alting til
Eders kongl. Mayts. egen videre allernaadigste Resolution. Raadstuen
d. 14. Decbr. 1674.
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Samme Dag forhandlede man om Betimeligheden af paany
at forbyde Udførselen af Heste indtil Pintse 1675. Alle var
enige herom. Betænkning (Nr. 421). I Overensstemmelse her
med udstedtes et Udførselsforbudx) 23. Dec.
421.

Betænkning af S. K. 14. Dec. 1674.

Kone, i S. K.’s Arkiv.

Referat i P.m Bl. 39.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet og delibererit, om det
kunde synes tienlig paa disse Tider, at Eders kongl. May. allernaad.
lod forbinde Hestes Udførsel af Riget, da som vi ved den nu alle
rede opbudne Rostieneste hafver fornummet, saavel af Officerene som
andre derofver at verre klaget, at gode og døgtige Heste icke uden
med stor Besverlighed har verret for Penge at bekomme, vi der
foruden eftertenke, hvorledis disse Tiders Conjuncturer, som hafver
ført fast alle Eders kongl. Mayts. omliggende og paagrendsede Na
boer i Vaaben, lettelig skal foraarsage, at den største Del af, hvis
gode og dygtige Heste endnu i Riget motte findes, blifver udført,
saa at, om Eders kongl. May. self skulle behøfve sin Armée til
Rigets Defension at forsterke, var vel at befrøgte, mand skulle for
nemme større Mangel paa Heste, end mand hafde formodet, 2)saa
endog en Del af Ed. Mayts. Undersaater, som legger Vind paa Stuteri,
skulle hafve større Fordel derved, om de deres Heste enten til Fremede
motte selge eller self af Riget lade udføre, saa eragte vi dog, at slig
privat Nøtte saavel i dette som alle andre Tilfelde bør cedere det
almindelige Beste, og formene derfor raadeligt og best at verre, at
Ed. k. M. lod renovere det Forbud paa Hestes Udførsel, som anno
1657 er udgangen, at aldelis ingen Heste inden førstkommende
Pintsedag motte tilstedis af Riget at udføris etc.2). Raadstuen
d. 14. Dec. 1674.
14.—21. Dec. 14. Dec. forhandledes endvidere om Ryt
ternes Forplejning ved Rostjenesten, og der blev opsat et Ud!) Tr.: Forordn. 1670—83. 271.
2 2) Den opr. Text er: hvilket at forrebygge vi eragte det allerunderd.
raadeligt, at Eders kongl. May. lod renovere det Forbud om Hestes Ud
førsel, som d. 22. Jan. 1657 er udgangen, at saasom Eders kongl. May.
self behøfvede til Rigets Defension en temmelig Mengde af Heste, saa
ville Ed. kongl. May. hafve forbudet, at aldelis ingen Heste her af Riget
inden førstkommendis Pintsedag skulle tilstedis at udføris ....
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kast til en Forordning derom, indesluttet i en Betænkning
(Nr. 422) af S. K. med Datoen 21. Dec. I Overensstemmelse
dermed udgik Forordning1) 24. Dec.
422.

Betænkning af S. K. 21. Dec. 1674.

Orig. i Indlæg til S. R. Nr. 376. Kone, med ubetydelige Rettelser af
Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.ni Bl. 39.

Stormegtigste, allernaadigste Konge oc Herre.
Ved seniste efter Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling
om adskillige Punkter Rostiennisten angaaende bolte Deliberation
hafve vi iblant andet ocsaa for nødvendigt befunden en vis Taxt
anlangende Rytternis Forpflegung at giøre, oc at samme Taxt saavel
som oc en oc anden udi forige voris til Eders kongl. May. indgifne
Betenkende ommelte Poster en almindelig Forordning til alles Efter
retning at maatte giøris, uforgribelig oc ungefer paa efterskrefne
Maade.
Christianus Quintus etc. [som Forordn. 1670-83, 271-73, L. 1].
Vi indstiller dog alting udi dybeste Underdanighed til Eders
kongl. Mayts. videre allernaad. Resolution. Forblifver
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Envold Parszberg mp.
Oh. Skiell Jørgensen.
Jensz Juell.
Paul von Klingenberg.
P. Resen.
P. Scavenius.
Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot dend 21.2) December anno 1674.

14. Dec. Ved dette Møde behandledes ligeledes en Skri
velse (Nr. 423) af 3. Dec. fra Generalfiskalen Christen Pedersen,
hvori han beklagede sig over den Maade, hvorpaa Landsdom
merne i Jylland Villum Lange og Jens Rodsteen havde paa
dømt en Sag, som han paa Kongens Vegne havde rejst imod
den forrige Proviantforvalter Nicolaus Bennich, der paa Grund
af meget grove Forseelser — Bedrageri og Indblanding i Stats
sager, der ikke vedrørte ham — var bleven forvist til sin Gaard
Hjermeslevgaard i Vendsyssel, men i Steden for var rejst til
Hamburg og havde nægtet at udlevere Kongebrevet paa den
Tr.: Forordn. 1670—83, 271—73.

2) Kone, har 14.
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ham tidligere tilstaaede, nu ophævede Pension. Det synes, som
om Landsdommerne ved deres Dom af 4. Nov. har forhalet
Sagen og nægtet uden særlig kongelig Befaling at gaa frem
anderledes, end Loven tillod. De søgte forgæves i Skrivelse
(Nr. 424) af 3. Dec., stilet til Griffenfeld, at undskylde sig.
S. K.’s Betænkning (Nr. 425) udtaler sig i skarpe Ord for, at
de skal suspenderes. Som Følge heraf udgik 6. Jan. 1675 Konge
brev1) til Chr. Skeel om, at de skulde suspenderes og Embedet
foreløbig passes af Vicelandsdommeren Peder Lerche.
423.

Indberetning fra Gener alfskalen 3. Dec. 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Stormegtigste och høibaarne Konge, allernaadigste Arfveherre.
Eftersom jeg paa Eders kongl. Mayts. Vegne hafver verit foraarsagit ved Landsens ordinarie Ret at lade søge och tiltalle Nicolaj
Bennich for sin imod Eders kongl. May. fast uerhørte begangne For
seelse, derom jeg och til Hiembting hafver erholt Domb af Herritsfogden, saavit hånd som en Underdommere i Sagen burde at kiende,
mens der Sagen efter louglig Indstefning och lang Forløb til Viborg
Landsting af Herrer Landsdommerne i Jydland efter deris under
danige Pligt och Recessens Tilhold endeligen skulle decideris, da
gifver de imod ald Forhaabning denne hoesføiede uendelige, och, som
jeg formener, ubesindelige Domb, uagted at Sagen och bemelte
Benniches grofve begangne Forseelser for dennem klarligen och bevisligen var blefven demonstrerit, som af de udi deris egen Domb
indførde Documenter udførligen kand erfaris, saa jeg ei kand be
grunde, af hvad Fundament de saaledis ubetenksom hafver dømbt,
med hvilken deris Domb jeg allerunderdanigst formener, de mig paa
Eders Mayts. Vegne och udi denne Eders kongl. Mayts. Sag høieligen
hafver foruretted, och at jeg desaarsage paa Eders kongl. Mayts.
Vegne hafver billig Føie at prætendere paa deris Bestillinger och
Dommers Sæde: formener derfore och, at de for saadan deris Domb
bør til Sagens endelig Uddrag for Eders Mayts. Høiesteret at suspen*) J. T. 1675 Nr. 1. Nærmere Oplysning om den i øvrigt meget uklare
Sag findes i Højesterets Dombog for 1675, Bl. 1111 ff. I August, da
Højesteret fik Sagen for, var Bennich død. Hans Gods blev da konfi
skeret, men af Naade givet tilbage til Enken, og Landsdommerne gen
indsattes i Embederne, dog saaledes. at Peder Lerche nu blev tredje
Landsdommer.
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deris ab Officio, hvorom jeg udi allerdybeste Underdanighed vil
ervarte Eders kongl. Mayts. naadigste Resolution.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste, tropligtige Tiennere.
Ch. Pederszen.
Kiøbenhafn d. 3. December anno 1674.

424.

Skrivelse fra de jydske Landsdommere 3. Dec. 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Høi- och velbaarne Hr. Græfve Griffenfeldt,
Kongl. May. store Rigs-Cantzeler.
Endog vi vel billigen undse os for i disse vanskelige Tiders
forefaldende mange høivictige Forrætninger, som Eders høigræfvelige
Eccellence ideligen hafver Hænder och Tanker fulde af, Eders høigræflige Eccellence med noget andet at besverge, vilde derfor icke
i ringeste Mader nu røre om, hvis voris egen Velfærd och Lifs och
Husis Ophold kand angaa, mens det til Eders høigræfvelige Eccellences egen gunstige Erindring henstille. Icke dismindre, som vi af
Eders høigræfvelig Eccellence blefve udi Kiøbenhafn anbefalede den
kongl. Befalning i den Sag mod Nicolas Bennich fra os til Eders
høigræfl. Eccellence at tilbagegifve, formedelst alting efter den al
mindelige och sædvaanlige Lands-Rættergang lovligen skulde drifvis
och ordelis. hafve vi icke vist at kunde forbigaae, vi jo Eders høi
græfl. Eccellence allerydmygeligst skulde andrage, hvis siden i Sagen
ganget er, nemblig at til første Landsting efter vor Hiembkomst fra
Kiøbenhafn møtte Byfogden her af Viborg paa General-Fiscals Vegne
och med hans skriftlig Fuldmagt och begærede Dom imod forskrefne
Nicolas Bennich efter en Herritsfogets Dom, Lif, Gods och Ære angaaende, mens som hånd ingen Stefning hafde uden en, som var
taget mange Uger tilforne i voris Fraværelse, hvorefter ochsaa i
voris Fraværelse var taget Opsættelse i Sagen af Landstingshøreren
Borgemester Henrik Jensøn til den 26. Augusti ultimo, hvilken Op
sættelse ei møtte til lovlig Tid och til Landstinget i vor Fraværelse
blef fornyed, mens Sagen dermed som frafalden, hvorfor och kongelig
Befalning i Kiøbenhafn blef til os forhverfved, mens for Rættergangens usædvaanlige Made blef samme Befalning af Eders høigræflige Eccellentze igien fra os affordret, som før er mælt. Daa,
som Byfogden ingen lovlig Stefnings Forkyndelse fremlagde, ei heller
beviste den beskylte eller nogen paa hans Vegne til det Landsting,

513

1674.

Sagen for os til Doms blef fremlagt, at være lovligen kaldet, torde
vi os icke understaae mod Loven och den almindelige Lands-Rættergang i saa victig en Sag uden sær kongelig Dispensation at kiende,
mens foreholdt Byfogden, at hånd fik lovligen Sagen at indkalde och
fulddrifve. Men som hånd sagde sig intet herudi at kunde giøre
uden efter den skriftlig Ordre, hånd hafde fra General-Fiscal, o.ch
endelig stod paa at vilde hafve Dom, nødist vi til at gifve hannem
den Dom, at icke hos os i Sagen kunde kiendis, førend lovligen blef
stefnet. Och som vi icke kunde vide, at det skulde være Hans
kongl. May. Villie, at her i denne Sag anderledis skulde gaaes i
Rætte end efter den sædvaanlig Rettergangs Skik och Landsloven,
daa som vi herpaa hafve soret och giort vor Æed, torde vi derfra
ei vige, med mindre Hans kongelig May. allernaad. Villie os blef
tilkiendegifvet, at Hans kongl. May., som er Lovens Ende, vilde, at
i denne Sag anderledis skulde ske. Beder derfor allerydmygeligst
Eders høigræfvelig Eccellence, at hvis herudi af os forrættet er, det
af Eders høigræfvelig Eccellence gunsteligen motte anseis, och hvis
fornøden skulde være, at om denne vor Forrætning for Hans kongl.
May. noget skulde mældis, at den daa af Eders høigræflig Eccellence
i beste Mader Hans kongl. May. maatte foredragis, at det i Naade
motte vorde optaget. Vi ynsker Eders høigræflig Eccellence megen
Sindsens och Legemens Kraft til at fuldbyrde ved Guds Velsignelse
de høie Forrætninger, som ved disse Tiders Vanskeligheder och vit
udseende Farligheder dagligen ofver Eders høigræflig Eccellentz for
meris, saa alting kand være Kongen behageligt och Landet gafnligt.
Viborg d. 3. Decembris anni 1674.
Eders høigræfl.Eccellentzis allerydmygeligste och tienistvilligste Tienere.
Jens Rothsteen Knudson.
Willem Lange.
425.

Betænkning af S. K. 14. Dec. 1674.

Kone, i S. K.’s Arkiv.

Referat i P.ni Bl. 39.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet et af Ed. k. M. GeneralFiscal indgifne Memorial, fornemlig derudi bestaaende, at band høiligen formener paa Ed. M. Vegne Aarsag at hafve sig at besverge
ofver en af Landsdommerne i Jylland Jens Rodsteen og Willem Lange
afsagde uendelig og meget ubesindig Dom og bilig Føie at hafve
paa deris Dommeris Sæde og Embede at prætendere, og at de indtil
33
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Sagens endelige Uddrag for den høieste Ret ab Officio bør suspen
deris efter hans Memorials videre Melding. Hvad sig nu Sagen i
sig self angaar, da maa vi bekiende, at Herridsfogden langt bedre
sit Embedes Pligt hafver vist at fyldestgiøre end Landsdommerne,
som udi en saa rede og klar Sag, hvor Ed. M. baade mundlig og
skriftlig“ Befalinger i Rette lagdes, en uendelig, ubegribelig og i alle
Maade uforsvarlig Dom hafver afsagt, og er saa meget mindre at
tvifle paa, hvorledes en, som Ed. k. M. Befaling og Mandat motvilligen ofvertreder, bør at døra mis paa, som det udi alle Forordninger
fast er en Norma og Rettesnor, efter hvilken Straffen imod Forordningernis Ofvertredere pleier at skerpis, idet efter al anden Straf,
som ellers tilforn kand verre sat, vere sig paa Penge eller i andre
Maader, pleier, naar den høieste Straf skal settis, dette endelig at
tilføies, at de derforuden bør at straffes som Ed. k. M. Mandats
Ofvertredere, og kunde vi icke begribe, hvad Crimen læsæ Majestatis
skulle vere, om dette derfor icke holdes skulde, naar en noget af Ed.
k. M. blef expresse befalet under Lifs Straf at giøre eller lade, og
hånd dog tvert derimod handlede, hvorom ickun en Gang at tvifle
siunes os at verre criminel og at kuldkaste det Fundament, som al
Regimente bygges paa. Men som udi Sagen self Stefning til først
kommende almindelige Høiesteret er tagen, er og ingen Tvifl paa,
at de jo da med tilbørlig og exemplariske Straf vorder anset, andre
til Afskye og til et Exempel at speile sig udi. Imidlertid, sora
Fiscalen begierer, at de ab Officio motte suspenderis, og Ed. M.
voris underd. Betenkende begierer at vide, da kunde vi icke andet
end udi al Underdanighed at tacke Gud, som os har gifvet saa mild
en Konge og Regenter, der i en Sag, hvor hans høie Respect og
Auctoritet i yderste Maade er læderet, og uden Imodsigelse og udisputerlig Straf paa slig Formastelse følge bør, dog icke til den velfortiente Straf vil skride foruden foregaaende Deliberation. Naar vi
nu considererer og ofverveier, at Dommen icke allene i sig self er
en uforsvarlig Dom, mens endog forfatted og conciperet i slige Ter
minis, af hvilke Fremmede paa de Steder, hvor Benich sig opholder og
denne Dom for Øien kommer, skulde kunde tage sig Anledning at slute
af slige Æqvivoqver, ligesom i hans Sag Magten var gangen for Retten,
der dog Ed. k. May. mere end ofverflødig naadig verret hafver, idet De
Sagen ved ordentlig Landsloug hafver vildet ladet paatale, da kunde
vi ingen Middel finde imellem at prostituere Ed. k. M. høie Respect
hos alle Folk eller at straffe dem, som slig Domme afsiger, ti hvo
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Dommen leser, som saalcdis linder [etc.], kand jo icke andet end
slute, at eftersom pro unico Fundamento til den Dom allegeris, at
ingen Befaling i Rette leggis, at anderledis med den Sag skulde
handles og omgaas end efter den sedvanlig Lands Loug og Ret
saa maa jo Fiscalens imod Bennich Irettesettelse og Proces verre’
imod Loug og Ret, hvoraf da Conseqvencen siden videre let er at
formere til Bennichs Sags Besmyckelse, og kunde derfor icke andet
finde, end at de jo ab Officio bør at suspenderis, paa det at de,
som denne Bennich saa favorable en Dom faae at vide, ogsaa tillige
maa faa at høre, at de, som samme Dom smiddet hafver, ogsaa af
Ed. Mt. derfor tilbørligen er vorden anset. Raadstuen d. 14. Dec.
1674.

21. Dec. Møde, hvor Kongens »høie Ministri og Geheimeraad« Griffenfeld, H. Bjelke, J. C. Korbitz, M. Friis, J. Bjelke,
O. Powisch, O. Juel, H. Vind og Chr. Skeel, Etatsraaderne Jens
Juel og Klingenberg samt Assessorerne Resen og Scavenius var
tilstede. En Del af de tidligere Betænkninger blev paany over
vejede og underskrevne, særlig Betænkningen om Forbud mod
Dueller (Nr. 367)2).

1675.
25. Jan. Møde, hvor Kongens »høie Ministri og Geheimeraad« Hans Schack, P. Griffenfeld, Henrik Bjelke, J. Chr. Kor
bitz, Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel og Christen Skeel,
Etatsraaderne Jens Juel og C. Bierman samt Assessorerne P. Re
sen og P. Scavenius var tilstede. — For at »tesmoignere den
skyldig Taknemmelighed mod Gud for fremfarne Aar forlente
Sundhed och Velstand« forhandlede man i dette første Møde i
det nye Aar om Religionens Sager »saasom de rette Veivisere
til den sande Guds Kundskab giort«. Foranledningen hertil var
en Supplik fra Rasmus Bysing, Sognepræst paa Christianshavn,
inddelt i tre Poster.
J) P.ni Bl. 42.
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1. Han klagede over Tilhængerne af fremmede Religioner
paa Christianshavn og meddelte, at nogle af dem slet ikke havde
ladet deres Børn døbe, saa at de var døde uden Daab, medens
andre havde Børn paa 8—10 Aar, som endnu ikke var døbte. —
Herom delibererede man vidtløftigt, og alle var enige om, at
»al for megen Conniventz udi Religioners frie Exercitie stor
Usickerhed och Fare vaar undergifven, och kunde icke i nogen
vel constituerit Regiering, i Synderlighed Monarchier, hvor ickun
én Religion bør tolereris, saadan Frihed uden dessen befrychtende Ruin och Undergang tilstedis«. Da man dog ikke turde
gaa altfor strængt frem i Betragtning af, at man havde tilstaaet
den franske Gesandt fri Religionsøvelse, blev der »for Tid efter
anden at betage de af voris Religions Forvante den Curiositet,
som en Del skal hafve udi at søge derhen, hvor de af fremmede
Religioner deris Gudstieniste forretter«, stillet det Forslag, at
der skulde beskikkes nogle Mænd til paa Prædikendagene at
tage Plads foran de Huse, hvor Tilhængerne af de fremmede
Religioner, især Katolikkerne, holdt Gudstjeneste, og opkræve
72 Rdr. af hver Kirkegænger. Disse Penge, der skulde samles
i en særlig Tavle, kunde gives til Kvæsthuset eller lignende
Anstalter. Nogle af S. 'K. mente dog, at man overfor de
hollandske Søfolk, der var bosatte i Landet, ikke skulde være
for haard i Spørgsmaalet om Religionsfrihed, da de ellers vilde
flytte bort til stor Afbræk for Handelen, »och ingen anden her
udi Landene skulde kunde findes, som Coursen och Handelen
paa Guinea, Ost- och Vestindien sampt andre saadanne Platser
forstaaer eller kiender«. — Man var videre enig om, at skønt
Forordningen af 11. [o: 21.] Sept. 1671 om Privilegier for Frem
mede, der vilde flytte til Landet, ikke helt havde naaet sin Hen
sigt, at lokke velstaaende Fremmede hertil i Mængde, saa var
der dog kommet nogle, som i det mindste bidrog til at forhøje
Indtægten af Consumptionen, selv om de ikke gjorde anden
Nytte. — Endelig aftalte man og paabød Resen og Scavenius,
at de sammen med Københavns Øvrighed og Universitetets Pro
fessorer skulde vaage over de Forordninger, der var rettede mod
de fremmede Religioner, »saavit de af den lutherske Religion
angaaer«, og lade de fremmede Præster, som handlede mod
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Forordningerne, føre op paa Raadhuset. Ved samme Lejlighed
erindrede man om den utilladelige Mængde katolske Præster og
Jesuiter, der opholdt sig hos de franske og spanske Gesandter,
især hos den sidste, og gjorde Henstilling om, at denne skulde
faa Advarsel om at afskaffe dette Misbrug, da man ikke havde
sluttet Traktat med hans Regering om fri Religionsøvelse.
2. Rasmus Bysing ansøgte Kongen om Hjælp til Opførel
sen af en ny Kirke paa Christianshavn. Herom udtalte S. K.,
at man først skulde betænke, hvorfra Midlerne skulde tages til
Kirken, og om Indbyggerne var i Stand til at vedligeholde en
Kirke. Man anmodede derfor Peter Resen om at lade udarbejde
et Overslag over Bekostningerne ved Opførelsen samt et rigtigt
Mandtal over Christianshavns Borgerskab. — Jens Juel erindrede
om, at den Plads, som var anvist til Kirke og Kirkegaard, var
Byens Plads, hvor Indbyggerne byggede deres Skibe, hvorfor man
vanskelig kunde undvære den, især da der ikke var andre dertil
brugelige Pladser i Byen; desuden kunde Pladsen ikke anvendes
til Kirketomt, da man traf paa Vand, saa snart man kom en halv
Alen ned. — Den tredje Post i Bysings Forslag blev ikke behand
let, men udsat til næste Møde1). Sagen optoges dog ikke mere.
Samme Dag drøftedes en Ansøgning2) fra Præsidenten og
Magistraten i Nyborg om, at der ved Latinskolen, hvorfra Di
sciplene kunde sendes »lige til Academiet til Depositie«, maatte
ansættes en Hører til, foruden de to, der var i Forvejen. S. K.’s
Betænkning (Nr. 426) foreslog at udsætte Sagen.

426.

Betænkning af S. K. 25. Jan. 1675.

Orig. og Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv.
Referat, der svarer til Kone, i den opr. Form, i P.ni Bi. 45.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet en til Eders kongl. May.
af Præsident, Borgemester och Raad udi Nyborrig indgifne allerunderd. Supplication, hvorudi begieris, at foruden de tvende Hørere,
som hidindtil udi Nyborrig Skole hafver værit, endnu en, som derhos
Cantors Bestilling kunde forestaae, maatte forordnis och beskickes,
P.ni Bi. 42—44.

2) Orig. i S. K.’s Arkiv. Kopi i P.ni Bl. 44—45.
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och at enhver, som til Sogneprest udi Fyens Stift ordinerit vorder,
maatte gifve til bemelte Skoles Forbedring toe Rixdr. och en Comminister en Rixdr., forevendende, Eders kongl. May. derved intet at
afgaae, och saadant at skulde være Skolen til merkelig Opkomst och
Tiltagelse, da er herom vorris allerunderdanigste Betenkende, a)at vi
eragte det best at være, at det hermed endnu nogen Tid hvilede,
indtil fornemmis kunde, at Byen med Borgerskab och Indvonere och
Skolen med Discipler derudofver tiltog, da det vaar at formode, at
enhver efter Efne och Formue self gaf noget til slige Personers
Underholdning, som til deris Børns Optugtelse och Information videre
kunde behøfvis, eller och, hvis de det ei formaatte, kunde mand
endda tilig nok paa Middel och Raad efter foromrørte eller och anden
Maade til deris Underholding være betenkta). Indstille dog i dybeste
Underdanighed denne voris Betenkende til Eders kongl. Mayts. egen
allernaad. Resolution och forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och troplichtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
Oh. Skiell Jørgensen.
Jensz Juell.
P. Resen.
P. Scavenius.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 25. Januarii anno 1675.
1. Febr. Møde, hvor Kongens »høie Ministri og Geheimeraad« Hans Schack, Peter Griffenfeld, Henrik Bjelke, J. Chr.
Korbitz, Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel og Christen
a—a) Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for: at eftersom denne Præ
sident, Borgemester och Raad deris utidig Begierings Bevilling dennem,
som til Prester eller Capellaner udi Fyens Stift ordonnerit vorder, vilde
vere som et Onus och derforuden for Skolens Tiltagelse ringe Nytte
bringe, eragte vi best at vere, at det ved den nuværende Anordning med
Skolebetienterne sammesteds uforandret maatte forblifve, indtil fornemmis
kunde, at Byen med Borgerskab och Indvonere och Skolen med Discipler
derudofver tiltog, hvoraf da endeligen vilde følge, at enten Borgerskabet
sielf af deris egne Middeler saa mange Skolebetienter, som da ville be
høfvis, kunde underholde, eller och, hvis de det ei formaatte, kunde
Eders May., naar derom allerunderd. Ansøgning giordis, endda tilig nok
paa Middel och Raad til deris Underholdning vere betenkt. Mens hvis
Eders kongl. M. skulde allernaad. til Sinds vorde nogen saadan eller
anden Paaleg til slig Brug at paabiude, holde vi det for langt tienligere,
at saadant enten til Odense Skoles eller Gymnasii Vedligeholdelse blef
lagt eller och efter et forehafvende Dessein til et illustre Academies Ind
rettelse her i Eders kongl. Mayts. Residentz Stad Kiøbenhafn blef anvent,
hvor fornemme Folkis Børn i adskillige deris Stand fornødne Exercitier
och Artibus liberalibus kunde informeris.
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Skeel, Etatsraad Jens Juel samt Assessorerne Resen og Scavenius var tilstede. Man forhandlede flittigt om Betimeligheden
af et Komudførselsforbud og var enig om, at dette Forbud nu
strax burde udstedes1)- Betænkning (Nr. 427). I Overensstem
melse hermed udstedtes Forbuddet2) 5. Febr.

427.

Betænkning af S. K. 1. Febr. 1675.

Kone.3) i S. K.’s Arkiv. Referat i P.ni Bl. 45 f.

Allernaadigste Konge og Herre.
Eftersom vi tilforn hafver indstillet til Eders kongl. May. voris
allerunderd. Betenkende af Dato d. 21. Oct. sidst afvigt, i Mening,
at paa det Kornet til samptlige Eders k. M. Undersaaters Gafn og
Beste kunde komme i nogen considerable og høire Pris, end det i
langsommelig Tid tilforn hafde veret, vi da icke hafver kundet eragte
det tienlig, at samme Tid skulle ske noget Forbud paa Korns Ud
førsel af Riget, men at slig Forbud kunde opsettis indtil imod Foraaret, om imidlertid nogen indfaldende Fornødenhed noget Forbud
uomgengelig da motte foraarsage, og vi nu betragte, hvorledis den
forderfvelig Krigslue hos alle omliggende og paagrendsende Naboer
sig nu saavit hafver udbret og saa heftig forøiet, at det vel er at
befrøgte samme Fare, den Gud dog naadeligen afvende, letteligen at
kunde recke til os i disse Eders kongl. Mayts. Lande og Riger,
hvorfor vi eragte det for et tienlig og høifornøden Middel til nogenledis, nest den Allerhøiestis Bistand, at imodstaa slig paakommende
Nød og Fare, at vere provideret og forsiunet med nøttørftig Forraad
af Korn og andre Lefnetsmiddel, som vi dog allerede fornemmer
icke at skal vere hos os i større Abundantz, end til Indbyggernis
Underholding og Jordens Dyrkelse at vedligeholde vel skal giøris
fornøden. Vi formerker og vel, at den store Mangel paa Korn, som
er paa mange Steder, særdelis hos voris neste Naboer, lettelig skal
foraarsage, hvis det ei i Tide vorder forrebiugt, at den største Del
af hvis Forraad her i Riget findes, blifver udført, saa at vor egen
Magt skulle i saa Maade, om noget paakom, vere vore Fiender til
Styrke og Tieneste imod os self. Og som Eders kongl. Mayts. fat
tige og troe Undersaater i Norge iligemaade lider stor Nød og Mangel
P.ni Bl. 45.
2) Tr.: Forordn. 1670—83, 274—75.
3) Orig. fandtes i Indlæg til S. R., men er nu tabt.
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paa Korn, hvilke derfor biligen udi den Forraad saavel af Korn som
andre Lefnets-Middel, hvormed Ed. Mayts. Undersaater her i Riget
videre end til deris egen Nøttørft kand vere forsiunet, bør delagtiggiøris og ske Tilførsel og Undsetning af samme Vare, hvortil vi
formene en og anden at skal lade sig finde des villigere, naar dem
blifver forment og betaget al Leilighed samme deris Vare til frem
mede Steder at lade udføre; af hvilke for berørte Aarsager vi aller
underdanigst eragte det gafnlig og høifornøden at vere, at Eders ko.
May. paa denne Tid lod udgaa et almindelig Forbud, at ingen Slags
Korn eller nogen Fedevare indtil paa videre allernaad. Anordning
her af Riget til fremmede Steder motte udføris. Hvilken voris allerunderd. Betenkende vi til Eders kongl. Mayts. egen videre alleruaadigste Villie og Resolution allerunderd. indstiller. Raadstuen d.
1. Febr. 1675.
1.—8. Febr. Ved Mødet 1. Febr. forhandlede man endvidere
om, at man burde have »Norges Tilstand i god Consideration,
særdelis at vere betenkt paa tienlig og fornøden Midler, hvor
ved, om samme Rige med nogen hastig Ofverfald blef over
rumplet, Festningerne da sammesteds med fornødne Guarnisoner
kunde vere forsterket og tilbørligen underholdis«. Nogle af
S. K.s Medlemmer, som bedst kendte de norske Forhold, fik
Ordre til at overveje Sagen og senere forelægge den for det
samlede Kollegium1).
8. Febr. nyt Møde, hvor man fortsatte Drøftelserne om
Norges Defension; Peter Griffenfeld »opsatte nogle Poster«,
som blev overgivne til Betænkning af et Udvalg af S. K. for
senere at forelægges Kollegiet*. Griffenfelds Memorial indeholdt
følgende: >1) Hvad Festninger mand formente, burde forsterkis,
hvorhos vilde betenkis a) hvor sterk Guarnisoneme paa hver
Sted skulle vere; b) hvor meget til samme Guarnisoners Underholding behøfvedis; c) hvoraf samme Middel skulle tagis.
2) Ved hvad Middel det gandske Corpo (!), om det paa en Sted
skulle sammendragis af Generalen, kunde subsistere. 3) Hvad
Skibe der giordis fornøden at gaa i Søen mellem dette og Norge
for at holde Søen ren«2). Sagen optoges ikke senere.
») P.ni Bl. 46 f.

2) P.m Bl. 47 f.
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1. Febr. I dette Møde forhandledes ligeledes om en An
søgning af 22. Okt. 1673 fra Anne Christensdatter, Enke efter
Renteskriver Peter Jensen, om, at Kongen vilde stadfæste det
gensidige Testamente 9, som hun og hendes Mand havde op
rettet, men som ikke var bleven opsat i gyldig Form. S. K.’s
Medlemmer undtagen Chr. Skeel var enige om, at Testamentet
burde bekræftes. Betænkning (Nr. 428). I Overensstemmelse
hermed udstedtes Stadfæstelsen2) 10. Febr.

428.

Betænkning af S. K. 1. Febr. 1675.

Kone, i S. K.’s Arkiv.

Referat i P.in Bl. 46.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid ofverveiet en Eders kongl. Mayts.
forrige Renteskrifver afg. Peder Jensens efterlatte Hustrues allerunderd. Supplication til Eders kongl. May., derudi bestaaende, at, saasom bemelte hendes afgangne Hosbonde med hende i lefvende Lifve
skal hafve giort en indbiurdis Forening, hvorledis efter deris Død med
deris fellis Gods og Formue skulde forholdis, endog samme Forening
formedelst hendes Hosbondes hastige Død icke skal vere kommen til
anden Fuldkommenhed, end som af en Concept til en Forskrifvelse
skrefven med bemelte hendis Hosbonds egen Haand og med tvende
Eders kongl. Mayts. Renteskrifveres underskrefne Hender stadfest og
bekreftet, samme Skrift at vere med bemelte afgangne Peder Jensens
egen Haand skrefven, kand ses og fornemmis, paa hvilken Concept
og Skrift Enken allerunderdanigst er Eders kongl. Mayts. allernaa
digste Confirmation begierendis. Da naar vi betragte, hvorledis Te
stamenter at oprette er et særdelis Privilegium, hvormed Ed. kongl.
May. sine høie og Herrestands Personer fremfor de andre og nedrige
Stender hafver vildet ære og begafve, saa befinde vi derimod, at
alle andre Testamenter, som af en og anden i Eders kongl. Mayts.
Riger og Lande oprettis, underskrifvis og forseiles, med mindre
de af Eders kongl. May. allernaadigst vorder samtykt og confirmerit, icke kand eller bør hafve nogen anden eller større Kraft end
en Ting, der motte vere enten gandske ugiort eller saa ufuldkommen
som dette afgangne Peder Jensens Skrift; hvorfor vi formener,
x) Kopi i Indlæg til S. R. Nr. 43.

2) S. R. Nr. 43.
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samme Skrift ligesaa vel som alle andre Testamenter, af hvad For
maliteter de kand vere, at bekomme sin fuldkommen Vigeur og Kraft
icke ved noget andet end af Eders kongl. Mayts. blote Naade og
kongelig Dispensation allene; og som det tilforn bafver paa dette
Fundament behaget Eders kongl. May. allernaadigst at confirmere
endog slige imellem Egtepersoner slutede Foreninger, som icke med
nogen deris egen Skrift er blefven stadfest, men efter deris Død
med mundlig Vidnesbyrd af andre bekreftet, saa formene vi iligernaade, at denne fattige Enke, som med sin afgangne Hosbonds egen
Skrift og Haand beviser denne deris indbiurdis Forening, hafver
ligesaa god Føie som alle andre i dette Fald om Eders kongl. Mayts.
allernaadigste Confirmation allerunderd. at anholde, hvilken om Eders
kongl. May. hende i Naade vil forunde, vi i dybeste Underdanighed
til Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste Villie og Resolution ind
stiller. Raadstuen d. 1. Febr. 1675.

Samme Dag forhandlede *man endelig om en paatænkt For
ordning om, at Kvæsthuset skulde have en vis Del af alle Slags
Konfiskationer. Alle var enige om, at Kvæsthuset burde have
Halvdelen af den Del, der ellers var tillagt de Fattige, for saa
vidt denne Del ikke i Forvejen havde faaet anden Bestemmelse.
De Fattiges Del skulde altsaa deles lige mellem Kvæsthuset og
Børnehuset paa Christianshavn1). Samme Dag udkom en For
ordning2) af ovennævnte Indhold.

8. Febr. Møde, hvor Kongens »høie Ministri og Geheimeraad« Schack, Griffenfeld, H. Bjelke, J. Chr. Kbrbitz, J. Bjelke,
O. Powisch, Ove Juel, H. Vind og Chr. Skeel, Etats- og Kancelliraaderne Jens Juel og C. Bierman samt Assessorerne Resen
og Scavenius var tilstede. Man behandlede en Memorial (Nr.
429) fra Universitetets Rektor, Rasmus Bartholin, om en for
bedret Indretning af den filosofiske Examen. S. K.’s Betænk
ning (Nr. 430) billigede ganske Memorialen, og i Overensstem
melse dermed udstedtes Kongebrev3) 17. Marts.
O P.ni Bl. 47.
2) Tr.: Forordn. 1670—83, 273—74.
3) Tr.: Rotbe, Chr. Vtes Reskripter, 265 fif.
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Memorial fra Professor Basmus Bartholin.
Kopi i P.m Bl. 48.

Høi- og velbaarne Herre, gunstige Her Rigens Cantzeler.
Eftersom udi de aarlige Examinibus, som holdis her paa Aca
demiet, naarsomhelst erfaris, hvad Profect Ungdommen, som kommer
fra Skolerne, hafver giort, førend de kiendis dygtige til at studere i
Universitetet, fornemmis, at en stor Del af dennem ere udi Philo
sophicis meget lidet øfvede, menendis icke at vere saa meget for
nøden den Videnskab, naar de ickun efter Recessen kand skrifve in
Lingva latina congrue, og siden, eftcrat de til Academiet ere admit
terede, enten strax reiser hiem og hverken befliter sig self videre
paa Philosophicis eller hører nogen Prælectiones publicas Philoso
phorum, hvorudofver Professores ofte for Mangel af Auditores icke
kand udi Lectionibns giøre deris Embede, eller anvender alleneste al
deris Tid paa, hvis som kand udkrefvis til at naa Attestationem theo
logicam, eller [o: alle] de, som tracte efter at være Hørere udi de store
Skoler eller Rectores udi de smaa, skulde først lade sig examinere
og kiendis dygtige til at tage Gradum Baccalaureatus, saa at ingen
herefter til samme Bestillinger af Bisperne antagis, uden de efter
Recessen ere promoti Baccalaurei, icke heller nogen til Examen
theologicum anuammis, som icke tilforn vare kient dygtige til at
tage Gradum Baccalaureatus in Philosophia. Hvorfore skulde Pro
fessores Philosophiæ være forpligtede til at holde Examina philo
sophica fire Gange om Aaret og derimod med Examinibus theologicis
inted hafve at bestille, mens de af Professoribus Theologiæ allene
at forrettis. Ed. høigrefl. Excell. allerydmygste
E. Bartholin.
430.

Betænkning af S. K. 8. Febr. 1675.

Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.m Bl. 49.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid ofverveiet et Rectoris Academiæ
her paa Universitetet hans allerunderd. Memorial, som bestaar for
nemlig derudi, at den største Del af den studerende Ungdom, som
aarligen til Academiet ankommer, befindis meget lidet in Philosophicis
øfvede og dog, saasnart de til Academiet ere admitterede, det enten
strax forlader og bortreiser eller befliter sig alleneste paa at naa
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Attestationem theologicam, hvorofver Praelectiones publicae Profes
sorum blifver forsømmet, og Professores for Mangel af Auditores icke
kand giøre deris Embede. Begierer derfor, at det motte behage
Eders kongl. May., at icke nogen herefter af Bisperne skulle antages
til nogen Skoletieneste saasom enten Rector i de smaa eller Hører
i de store Skoler, ei heller tilstedes at komme til Attestationem
theologicam, som icke tilforn in Examine philosophico var kient
dygtig til at tage Gradum Baccalaureatus in Philosophia, hvorfor
og Professores Philosophiæ skulle verre pligtige at holde Examina
philosophica fire Gange om Aaret og Theologi derimod Examina the
ologica aliene at forrette.
Da endog Universitetets Fundatz saavel soro andre kongl. For
ordninger tilholder Studiosos paa Academiet tre Aar at continuere,
icke at fortære eller spilde samme Tid til Unøtte eller Ørkesløshed,
men at de imidlertid kunde blifve øfved og verseret fornemmelig,
som Fundatzen melder, in Artibus philosophicis, foruden hvilke de
icke kand vorde bekveme til høiere Faculteter, ei heller, som det
sig bør, tienlige til nogen enten Skole- eller Kirketieneste, saa for
nemmer vi dog, at Fundatzen i denne Post i langsommelig Tid icke
er blefven efterlefvet, men at den største Del af Studiosis, saa snart
de til Academiet ere admitteret, sig strax derfra igien hafver begifvet
foruden en Gang at høre enten deris privati Praeceptoris eller andre
Professorum publicas Prælectiones, hvoraf de i Erudition og Lerdom
skulle tiltage og forbedres, hvorfor til at afskaffe denne store Des
ordre og Uskickelighed, som ellers snart motte indføre Barbariem i
disse Eders Mayts. høiloflige Kongeriger, vi eragte dette Rectoris
Academiæ allerunderd. Forslag meget gafnlig, at nemlig ingen efter
denne Dag blef anbetroed nogen geistlig Bestilling, liden eller stor,
eller tillat at komme til Attestationem eller Examen theologicum,
førend de in Examine philosophico ere kient dygtige at nyde primam
in Philosophia Lauream og er blefven promoti Baccalaurei; og at
icke nogen, som ere fattige, skulle hafve sig at besverge ofver nogen
unødvendig Expenser enten paa Programmate, extraordinarie Disputation eller Andet, kunde de efter forregaaende Examen indstille sig
at respondere under de ordinarie Disputationer, som Professores aarligen holder in Academia. Saavel som og, at de flitige Ingenia icke
alt for lenge skulle hindres eller opholdes fra de Studiis, hvortil de
mest inclinerer, formene vi efter Rectoris Angifvende, at bemelte
Examina philosophica af Professoribus Philosophiæ ligesaa vel som
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theologica af Theologis fire Gange om Aaret i det mindste burde
holdis, ^hvilket saavel som Bekostningen Eders kongl. Mayts. RigsCantzeler saasom forordnet Patronus Academiæ vel sielf efter Tidens
og Omstendernes Leilighed, som gaufnligt kand være, modererer og
anordner1). Indstiller dog alting i dybeste Underdanighed til Eders
kongl. Mayts. egen videre allernaadigste Resolution. Raadstuen d.
8. Febr. 1675.

Samme Dag behandledes • en Memorial af 10. Dec. 1674
(Nr. 431) fra Skatkammerkollegiet, hvori dette meddelte, at
Brændet i de kongelige og private Skove var ved at slippe op, og
foreslog i Stedet at anvende Tørv. S. K.’s Betænkning (Nr. 432)
fraraadede vel at bruge Tørv paa Slottet paa Grund af den
onde Stank, der fulgte med, men henstillede dog til Kongen,
at Stiftsbefalingsmændene fik Ordre til at undersøge, hvor der
fandtes brugelige Tørvemoser. I Henhold dertil udgik 24. Febr.
Kongebrev2) til Stiftsbefalingsmændene i Danmark.
431.

Memorial fra Kammerkollegiet 10. Dec. 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Kopi i P.m Bl. 49 f.

Stormægtigste Konge, allernaadigste Herre.
Efter voris allerunderdanigst Pligtskyldighed til Eders kongl.
May. Interessis Beopachtning kand vi icke forbigaa allerunderdanigst
at tilkiendegifve denne for Øienseende store Mangel paa Brende
saavel til Eders kongl. May. Fornødenhed som och denne Stads
samptlige Indbyggere, som vil indfalde, førend mand sig dertil for
ser, idet Biørnkierskoufs Vedhugst til Eders kongl. May. Hof- och
Søestat icke mange Aar vil tilrecke, saa medgaar ochsaa flux andre
Particuliers Skoufve ved Søekandten beliggendis, af hvilke den hele
Bye och Menighed hidintil er blefven forsynit, saa at baade Eders
kongl. May. saavel som Kiøbenhafns Bye saadan Vedmange] inden
faa Aar vil befinde. Hvorfor voris allerunderdanigste, uforgribelig
Betenkende er, om Eders kongl. May. allernaadigst maatte behage
en Commission til alle Steder her udi Landet, som nest ved Søekanten kand vere beliggende, til Tørfveskier tienlig, at saadanne
Steder dertil udi Tide maa anordnis och udvisses, at Eders kongl.
1

l) Indskud af Griffenfeld.

2) S. T. Nr. 64.
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May. deraf med nogle 1000 Læs Tørf om Aarit kunde forsynis och
Staden i lige Maader nyde deris Nødtørft. Skulle herhos være hel
gafnligt, at det hele Land alvorligen maatte foreleggis aarlig unge
Skoufve paa visse och dertil tienlige Steder, som dertil Tid efter
anden aarligen vil indheignis, at opælske saavel paa Eders kongl.
May. som andre Proprietariers Goeds, Posteriteten i Frembtiden til
Nytte och Gafn, och Eders kongl. May. Stiftsbefalingsmend anbefalis
derofver saavel som ellers derom sub Dato den 8. November 1665
och 20. October anno 1670 udgangne Skoufforordninger med Flid at
holde, och at samme Forbedring ved Ambtskrifverne udi deris aarlige Regenskaber maa hoesføies och i Skatkammerit med rigtig Tings
vinder forklaris. Vi indstiller alting udi Eders kongl. Mayts. egen
allernaadigste Villie och Resolution. Skatkammerit 10. December
1674.
Eders kongl. May. allerunderdanigste och tropligtigste Tienere.
H. Wind mp.
Sten Hondorff.
Hinrick Müller.
Ch. Gerstorff.
P. Scavenius. Friederich Gisze. J. Reitzer.
H. va. Støcken.

432.

Betænkning af S. K. 8. Febr. 1675.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 64.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.ni Bl. 50.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid ofverveiet et af Eders kongl. Mayts.
Kammer-Collegio allerunderdanigst indgifne Memorial angaaende den
Mangel paa Brendeved, som de befrøgter med Tiden at vil blifve
saavel for Eders Mayts. eget Hof som for denne Eders Mayts. Re
sidents Stad i Almindelighed, formedelst baade Biørnskouf, hvoraf
Eders kongl. Mayts. Hof- og Søestad hidindtil er vorden forsiunet,
saavel som andre Particuliers Skoufve ved Søekanten beliggendis
saaledis skal vere forhuggen, at de icke lenge skal kunde tilrecke,
hvilken Mangel i Tide at forrekomme de tienlig eragter, at alle
Steder her i Landet, som nest ved Søekanten er beliggendis og til
Tørfveskær tienlig befindes, til samme Brug motte anordnes saavel
til Eders Mayts. som Stadens Nøtte, saa og, at alle saavel paa
Eders Mayts. som andre Proprietariers Gods alvorligen motte til
holdis paa visse og dertil tienlige Steder aarligen unge Skoufve at
opelske, dennem self og Posteriteten til Gafn, og Eders Mayts. Stifts
befalingsmand derofver saavel som ofver Skoufforordningen med Flid
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at holde, saa og samme Forbedring med Amptskrifvernis aarlige
Regenskaber i Skatkammeret at forklaris.
Da eragte vi icke uraadeligt, at Eders kongl. Mayts. Stifts
befalingsmand her i Landet blef anbefalet at lade erfare ofveralt,
hvor nogen Steder nær ved Søekanten kunde findes til Tørfveskær
bekvem og tienlig, hvilket paa Eders Mayts. Skatkammer til videre
Efterretning kunde notificeris, om derefter nogen Anordning til Eders
Mayts. og Stadens Tieneste med Tiden at lade giøre skulle blifve
fornøden, a)enddog vi icke kunde eragte det at vilde lade vel, at
paa Eders kongl. Mayts. Slot Tørfve skulle brendis, og omskiønt paa
en og anden Ildsteder det end icke saa lige Fremmede kunde komme
til Siune, saa vilde dog den onde Lugt noksom gifve tilkiende, hvad
Materie til Ilden brugtesa). Angaaende Skoufvenis Opelskning og
Forbedring saavel paa Eders kongl. Mayts. som paa andre Proprie
tariers Gods, da er herom allerede ved Eders Mayts. sidst udgangne
Skoufforordning giort i alle Maader saa god Anordning, at vi inted
vide, hvorved samme Forordning kand forbedris, b)og staar ickon
derpaa, at derofver tilbørligen holdes, og hvad vel anordnet er, ogsaa
vel efterkommis, ihvad Bestilling eller Character de og hafve kunde,
som dermed Tilsiun befales at hafve, saa vi ei kunde se, hvortil
det tienlig skulle være nogen Forandring derudi at giøre, nu den
forrige Maade saa nylig er blefven forandret, uden til at gifve An
ledning, at den ene kunde lade det komme an paa den anden, og
omsider intet andet udrettis end den ene at gifve Skyld paa den
andenb). Men som Eders kongl. May. allernaadigst hafver betroed
Oberjegermester den øfverste Inspection ofver Skoufvene, siunes os
icke utienlig at være, at c) Skatkammeret med bemelte Oberjeger
mester hver Fierdingaar motte conferere, og hvis de til Eders kongl.
Mayts. Tieneste og Skoufordonnancens bedre Observants tienlig kunde
eragte at være, da erindre og i saa Maade den ene den anden til
Eders kongl. Mayts. Tienestes og det algemene Bestes Befordring til
børligen gaa til Haandec).
Hvilken voris allerunderdanigste Betenkende vi til Eders kongl.
»—») Indsat i Kone, af Griffenfeld.
b—b) Indsat i Kone, af Griffenfeld.
c-c) Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for: at bemelte Oberjeger
mester hver Fierdingaar med Skatkammeret motte conferere og nøiagtig
forklare, hvorledis bemelte Skouf-Ordinantz i alle sine Articler blifver
efterkommet, og hvorvit Eders kongl. Mayts. Skoufve baade conserveris
og Tid efter anden forbedris.
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Mayts. egen videre allernaadigste Villie og Resolution indstiller.
Raadstuen den 8. Febr. 1675.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og tropligtigste Tienere.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Körbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offne Juel mp.
H. Wind mp.
Jensz Juell.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.

22. Febr. Møde, hvor Kongens »høie Ministri og Geheimeraad« Peter Griffenfeld, Henrik Bjelke, J. Chr. Körbitz, Mogens
Friis, Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel og Holger Vind,
Etats- og Kancelliraaderne Jens Juel og Conrad Bierman og
Assessorerne Resen og Scavenius var tilstede1). Man behandlede
her en Sag mellem Rentemester Henrik Müller og Byen Glück
stadt. Den første havde i en Memorial (Nr. 433) af 14. Jan.
beklaget sig over, at Skibene skulde ligge for længe i Glück
stadt, og anmodet om, at Liggedagenes Antal maatte blive ind
skrænket. Kommercekollegiet udtalte sig i en Memorial (Nr. 434)
af 30. Jan. imod Müller, og det nyttede ikke, at denne i en
ny Memorial (Nr. 435) af 10. Febr. bad om Griffenfelds Hjælp.
S. K.’s Betænkning (Nr. 436) indskrænker sig til at udtale
Ønsket om, at Magistraten i Glückstadt maatte faa Ordre til
at sørge for, at der fandtes det tilstrækkelige Antal Pakhuse,
og i Henhold dertil udgik 6. Marts Kongebrev2) til Magistraten.

433. Memorial til Kongen fra Henrik Muller 14. Jan. 1675.
Kopi i S. K.’s Arkiv og i P.m Bl. 51 f.

Durchlauchtigster, grossmächtigster, allergnädigster König undt Herr.
Ewr. königl. May. sage ich allerunterthänigst Danck für dero
allergnädigst Befehlich an dem Magistrat in Glückstadt wegen Relaxirung des Arrestes meines iszlandschen Schiffes undt derselben eingelahdenen Wahren Verkauffs. — Weil aber nichtes darauf erfolget,
alss dass man daselbst die Wahren de Facto undt gleichsamb mit
Gewalt ohne Consens meines Bevollmächtigten auss dem Schiffe her
ausgenommen, dieselbe an Unterschiedtlichen partieret undt aussgetheilet, also dass die völlige Bezahlung annoch nicht eingekommen,
0 P.ni Bl. 50.

2) Inländ. Reg. 1674—75 Bl. 290.
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alss bin ich höchst genötiget solches Ewre königl. Ma. in Allerunterthänigkeit klagend vorzutragen, undt ümb solche Insolence ins Künfftige zu praecavieren bitte ich allerunterthänigst, dass Ewre königl.
May. allergnädigst geruhen wollen dero Mandat aussgehen zu lassen,
dass wan die Schiffe von Isslandt mit ihren Waren auf die Elbe
anlangen, man alssdan nicht sol gehalten sein darmit nach ihren
Willen zu der Verkäuffern mercklichen Schaden hinzuliegen, welches
dan verursachet, dass man an Schiffsgelegenheit ohne fast gedoppelte
Fracht unndt dennoch schwerlich soll gelangen können, weiln die
Schiffe späten Jahres von Isslandt ankommen, dah sie sich schweren
Eissganges (indehm die Elbe leicht zufrieret) zu befahren. Umb
solches Unheil vorzukommen bitte ich allerunterthänigst, dass Ewr.
königl. Ma. sich allergnädigst wollen gefallen lassen eine sothane
Verordnung lassen publicieren, dass die isslandsche Schiffe undt deren
Kaufleute weiter nicht sollen verbunden sein, alss das sie nach
Ankunfft den vermeinten Glückstätischen Käuffern 6 oder 8 Tage zu
Willen liegen undt ihnen ihre mitgebrachte Wahren, es sey Fisch,
Wullenguth undt andere fette Wahren, durch einen öffentlichen Ausswurf undt Abkündung von der Cantzel ihnen lassen anbieten, damit
es einen jedweden müge kundt gethan werden, die Wahren ingesampt, oder so viel ihnen darvon beliebet zu kauften, soforth aus
denn Schiffen gegen bahrer Zahlung in Specie zu empfangen, undt
im Fall ihre Gelegenheit nicht sein müchte die volle Ladung zu
kauften undt bezahlen, dass ihnen alssdann müge verbotten werden
dassjenige, was sie von der Ladung behalten, an denn Hamburgern
für wolfeilern Preiss nicht abzusetzen, alss die isslandsche Kaufleute
die ihrige an selben Ort verkauften können, undt dan auch, wan die
Einwohnere in Glückstadt selbe Wahren nach Billigkeit, undt wie
man dieselbe auf andere Örter verkauften kan, nicht behalten wollen,
dass man alssdann müge verurlaubet sein dieselbe nach Verlauff
selber 6 oder 8 Liegetagen, mit was Schiffsgelegenheit es auch sein
müchte, anderswohin verführen zu lassen, undt wie nun dieses in
aller Billichkeit undt Besterckung der Commercien (welche sich von
Theils eigennützigen Leuten nicht wol wil zwingen lassen) beruhet,
alss versehe mich hierin Ew. kö. Ma. allergnäd. Erhörung undt
verbleibe
Ewr. kö. Ma. allerunterthänigster, gehorsambster Diener
Hinrich Alüller.
Coppenhagen d. 14. Januarii anno 1675.
34
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Memorial fra Kommer cekollegiet 30. Jan. 1675.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Kopi i P.ni Bl. 52 f.

Stormegtigste Konning, allernaadigste Herre.
Efter Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befalling dato 23. Januarii nerverende Aar at gifve voris Betenkning paa veledle Rentmester Mullers allerunderdanigste Supplication anlangende Skibene,
som fra Island kommer til Gliickstad, befinder vi, at Supplicanten
først klager ofver de Gliickståders Insolentier og siden allerunder
danigst begierer et sær Reglement for dend islandiske Trafique
sammesteds. Eftersom nu dend 4de Articul af de Gliickståders kon
gelige Privilegier noksom reglerer, hvorledes med Kiøb og Sal, Op
og Afskibning af samme Vare skal forholdis, islandiske Privilegier
og om Opskibning sammesteds formelder, saa formener vi allerunderd.,
saa lenge saadanne Privilegier uforandret staaer, ingen anden Mandat
eller Reglement derfor behøfvis, og hvad Insolentier der kand vere
passerit, ded med Loug og Ret paa behørige Steder at søgis, hvilket
vi til Ed. kongl. Mayts. videre allernaad. Resolution henstiller, stedse
forblifvende
Eders kongl. Mayts. allerunderd. och tropligtskyldige Tienere.
Jensz Juell.
P. Pederson Lerke.
M. Røtlin.
Hans Nanszen.
Hafniæ d. 30. Januarii anno 1675.

435.

Memorial fra Henrik Muller 10. Febr. 1675.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Høi- oc velbaarne Hr. Rigs Canceler.
Eders høigreflige Excellence betacker jeg allertienstskyldigst for
dend Communication af Commertz Collegii Erklering paa min allerunderdaanigste Supplication andlangendis dend Insolentze, mig af de
Gluckståder udi nestforieden Aar med et mine islandske Skibes Arrestering oc Godsets gewaltvis Udtagelse oc Partering er vederfaret
sampt udi Frembtiden saadanne Vares Forhandling oc Bortførsel. —
Udi dend første Post henviser de gode Herrer mig til Lands Lov og
Ret, som mig foruden nok var bevist, hvis jeg icke hafde haft min
Betenkning Hans kongl. Ma. det tilforne allerunderdaanigst at an
drage. Och udi dend anden Post beraaber de sig paa dend 4de Ar
ticul udi de kongl. Gluckstadiske Privilegier med Formening, at saa
lenge saadanne Privilegier uforanderlig staar, da ingen anden Mandat
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eller Reglement at skulde behøfvis, hvorpaa jeg tilnødis at svare,
at, dersom samme Articul var af saadan Indhold, at mig oc andre
Selgende udi Handlingen ingen Hindring eller Ophold kunde tilføies,
jeg da icke hafde verret foraarsaget Hans kongl. Ma. med Supplication at besverge, ti Articulen vel formelder, at alle til Steden fra
Island kommende Vare skal udlosses oc udi Pakhuset opbringes oc
Indvaanerne der for nogen anden imod billig Pris tilbiudes, mens
saa er Klagen denne, at ingen slige Pakhuse der paa Steden findes,
Vårene udi at oplegge, uden allene de Sieur Hans Nansen tilhørende,
som hannem, der det islandske Compagnia blef delt, ere tilfalden,
saa det for hannem er mageligt nok, at Vårene ved hans Skibes
Ankombst strax kand blifve forlosset oc, naar hånd hest kand se sit
Hold, forhandlet, hvorpaa ved Udlosningen Skibene strax uden Op
hold sig derfra kand begifve, mens saa følger saadan Magelighed
formedelst Pakhusenis Mancquement hverken mig eller de andre, som
maa se Skibene med Vårene derudi liggende at opholde, indtil det
Gluckståderne tilpas kommer at slutte Kiøb, hvilket er Aarsagen, at
mand besverlig Skibe derhen til Fracht kand bekomme, eftersom
Kiødskibene sildig oc først imod Vinteren andkommer oc stoer Fare
af Isgang paa Elfven er undergifven, hvorfor jeg oc hafver oc endnu
allerunderdaanigst ombeder om de 6 eller 8 Liggedage, at hvis Ind
vaanerne sig til Kiøbet inden saadan Tid icke vilde resolvere, mand
da Vårene maatte forskibe til hvad Sted mand dennem best kunde
forhandle, hvorudi jeg formoder, icke noget ubilligt er søgt, ei heller
i det, at Indbyggerne maatte forbydes, hvad de af saadan én eller
flere Ladinger kunde kiøbe, til Hamborgerne at forhandle for ringere
Pris, end de islandske Kiøbmend for deris øfrige Lading kand be
komme, hvilket allene er henset Vårene for de Hamborgere at holde
ndi Pris oc Market, och er dette altsammen de Gluckstådiske Indvaanere icke til Hinder eller Skade i nogen Maader, mens mere til
Handlingens Underholding der paa Stedet, andseende, naar Skibene
andkommer, oc Vårene da strax ved offentlig Udraab oc paa Prædikestoelen dennem tilbiudes, at de jo kand vide dennem inden 6 å 8
Dage til Kiøbet af eller til at erklere. Formoder derfor herudi Eders
høigrafl. Excell. høigunstige Assistentz och forblifver Eders høigråfl.
Excellencis allertienstskyldigste oc beredvilligste Tienner
Hinrick Muller.
Hafniæ d. 10. Februarii anno 1675.
34*
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Betænkning af S. K. 22. Febr. 1675.

Orig. og Kone, med smaa Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv.
Referat i P.m Bl. 53.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid ofverveiet Eders kongl. Mayts.
Commercie Collegii allerunderdanigste Erklering paa en af Eders
Mayts. Rentemester Hendrik Müller indgifne Supplication, hvorudi
hånd allerunderdanigst er begierendis, at Eders kongl. May. allernaadigst vilde lade udgaa en Mandat, at de islandske Skibe, som
med deris Vare fra Island til Glückstad ankommer, icke skulle være
forbunden til videre end 6 eller 8 Liggedage, saa at hvis Indvaanerne i Glückstad icke inden den Tid sig til noget Kiøb vilde re
solvere, mand da Vårene motte forskibe til hvad Sted de hest kunde
forhandlis; hvorimod Commercie Collegii allerunderdanigste Formening
er, at eftersom den 4. Articul i de Glückstad Bye allemaadigst forunte Privilegier noksom reglerer, hvorledis med Kiøb og Sal saavel
som med Opleg og Udskibning af samme Vare skal forholdis, de
islandske Privilegier iligemaade om Opskibning sammesteds formelder,
da, saa lenge samme Privilegier uforandret staar, siunes dem icke
nogen anden Mandat eller Reglement at behøfvis. Nu betragte vi,
at de Byen Glückstad allemaadigst gifne Privilegier, hvis 4de Ar
ticul saaledis liuder:
x) »Ferner so soll hinkünfftig ein Stapell und Niederlage aller
derer auss Isslandt auff den Elbstrohm kommenden Wahren in unser
Stadt und Veste Glückstadt sein, also und dergestalt, dass alle und
jede auss jetzgedachten unser Insul Isslandt auf der Elbe kommende
beladene Schiffe bey unsere Stadt und Veste Glückstad anlegen, alle
einhabende Wahren, wie die auch Nahmen haben mögen, alda aussladen, auffs Packhauss bringen und, bevor sie dass 'geringste ver
kauften, dieselbe den Glückstätern vor allen andern umb einen bil
ligen und nicht höhern Preiss alss andern anbieten und verhandeln
und die Wahren alssdan von dar durch Glückstätischen Schiffen, im
Fall deren so viel daselbsten bey der Handt sein würden, an Orth
und Enden wieder verführen lassen sollen.«1) —
hafver ligesaa vel i denne som alle de andre Poster deris Hen
seende til Byens Opkomst og samptlige Indbyggernis Gafn og Beste
1—x) Indsat i Kone, i Steden for et kort Referat.
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i Almindelighed, hvorfor vi icke kunde se, hvorledis nogen Particu
liers Nøtte eller Commoditet kand gifve Eders kongl. May. nogen
Aarsag i samme Privilegier nogen Forandring at giøre, som kunde
siunes at være den gandske Bye til Præjuditz og Nachdel. Men
eftersom Rentemester forregifver til denne hans Begiering den for
nemste Aarsag at skal være den Mangel, som skal befindes paa
Pakhuse i Glückstad, hvoraf skal følge denne Incommoditet, at
Skibene, som did ankommer, maa sammesteds i langsommelig Tid,
ja endog ud paa Vinteren, med Vårene, førend de kand blifve lossede,
opholdis og blifve beliggendis, de Vedkommende til stor Omkostning
og Skade, da, saasom Byen nyder det Privilegium, at Vårene der
skal opleggis, formene vi allerunderdanigst, at Magistraten der paa
Stedden ved Eders kongl. Mayts. allernaadigste Befaling burde til
holdis, saafrembt Byen bemelte Privilegium uforandret begierer at
beholde, den Anordning herefter at giøre, at for billig Betaling
vorder forskaffede saa mange bekvemme Pakhuse, som alle de is
landske Vare, saa snart de til Stedden ankommer, uden nogen For
hindring eller Ophold udi kunde vorde oplagt. Indstiller dog alting
allerunderdanigst til Eders kongl. Mayts. egen videre allernaadigste
Resolution. Af Raadstuen d. 22. Febr. 1675.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og tropligtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
C. Biermann.
P. Scavenius.

Samme Dag behandledes en Ansøgning (Nr. 437) af 30. Nov.
1674 fra Ane Mortensdatter om, at hendes Mand Jens Lauridsen
Ibsen fra Nykøbing paa Falster, der for 13 Aar siden var rømt
fra Landet som mistænkt for et Drab paa Peder Smid, maatte
faa sin Fred igen, da Vægteren Hans Romer nu havde bekendt,
at han »uforvarende« havde begaaet Drabet. S. K.'s Betænk
ning (Nr. 438) udtalte sig gunstigt, og i Henhold dertil udgik
aabent Brev1) 9. Marts.
0 F. R. Nr. 21. — Ved Sagen er vedlagt nogle Tingsvidner fra Nykø
bing Byting.
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Ansøgning fra Ane Mortensdatter 30. Nov. 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Kopi i P.m Bl. 53 f.

Stormectigste Herre, allernaadigste Arfvekonge.
Udi dybeste Underdanighed Eders kongl. May. at ansøge er jeg
fattig, høibedaget oc bedrøfvet Kvinde høitvungen foraarsaget paa
min fattig bøibedrøfvets Hosbonds Jens Lauridsen Ibsens Vegne, som
ungefer for 13 Aar har maat entviget Danmark af Fryet, fordi der
baris Mistanke til ham, hånd en ihielslagen Mand paa Nykiøbings
Gade i Falster befunden skulle hafve dræbt, eftersom dend Døde
fultis same Dag med hannem paa en Vogn, formedelst hvilken hans
Entvigelse- af Fryet de 16 opkrefvet Mænd har soret ham fra sin
Fred; som saaledis henstod nogen Tid, endtil en anden navnlig Hans
Bomer, som vaar Vecter udi Nykiøbing, for Borgemester Jørgen Lau
ridsen samesteds oc andre flere af sin onde Samvittighed tildrefvin
sig har anmælt bemelte dend Dødis rette Banemand, hvorfor min
fattig Mand vaar endtvigt, som før er melt, efter derom medfølgende
Tingsvidnis Udvisning, hvilket, Eders kongl. Mayts. sal. Hr. Fader
Kong Frideric dend 3. allerhøilofligst Ihukommelse med sin høielskelig Dronning i Falster paa Nykiøbing Slot underd. andraget,
Deris May. har beveget til at hafve benaadet min bedrøfvet Mand
oc hannem som uskyldig sin Fred igien at forunde, med Befaling
til dend Tid Amptforvalteren, nu sal. Hans Hansen, at hånd os derpaa Bref i Cancelliet skulle forskaffe, som oc strax har anbefalet
sin Skriver, navnlig Hieronymus, voris Brefve at antage oc befordre,
oc lefverede vi hannem baade Brefvene oc 20 Bdr. Kongebrefvet for
i Cancelliet at indløsse, som oc hosfølgende Attest tilstaar. Derpaa
er denne Handskriver strax til Norrig forreist, hvorudofver vi fattig
Folk ei er blefne expederet, mindre viste, hvor vi vore Brefve oc
Penge igien skulle søge, førend nu vi har spurt, bemelte Haandskriver her til Staden skal være ankommen. Herpaa jeg fattig,
høibedaget oc bedrøfvet Kvinde nu i dybest Underdanighed høi
tvungen foraarsaget er paa bemelte min Mands Vegne at anholde
Eders kong. Mayts. same Naade, som Eders kongl. Mayts. sal. Her
Fader allerhøilofligst Ihukommelse min Mand naadigst forunt hafver,
Enkedronningen vel ei ubevist, oc allernaadigst ville meddele oc
igien sin Fred forunde. Gud vil være Eders kongl. Mayts. megen
store Løn, oc jeg herpaa it naadigt Svar allerydmygeligst forventer.
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Gud glæde Kongen oc det gandske kongl. Arfvehus ævindelig. Kiøbenhafn d. 30. November anno 1674.
Jens Lauridssøn Ibsens Hustrue i Synder Alslef i Falster
Anna Martensdotter allerunderdanigst.

438.

Betænkning af S. K. 22. Febr. 1675.

Orig. i Indlæg til F. R. Nr. 21.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.ni Bl. 54.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid ofverveiet en Anne Mortensdaater
af Nykiøbing i Falster bendis allerunderdanigste Supplication, hvorudi bun beklager, at bendis Hosbond for 13 Aar siden skal vere
foraarsaget at entvige af Riget af Frygt for Mistanke, som mand
skal bafve baft til haunem, fordi band sidst om Dagen tilforn er
set paa en Vogn hos en Mand ved Nafn Peder Smid, som om Natten
derefter er blefven funden død paa Nykiøbings Gade, og som samme
Mistanke derefter med hans Entvigelse er blefven bestyrket, skal
16 Mend hafve soeret ham fra sin Fred; nogen Tid derefter skal
en Vegter der i Byen ved Nafn Hans Romer self godvilligen bekient
for Jørgen Lauridsen, da sammesteds Borgemester, saavel som for
andre, at hånd samme Drab uforvarendis, der hånd om Natten vilde
gaa paa sin Vagt, hafde beganget; hvorfor bemelte Anne Mortens
daater allerunderd. begierer, at hendis Hosbond, som hun formener
at vere uskyldig,, motte igien stilles paa frie Fod. Da befinde vi af
et Tingsvinde, udsted af Nykiøbings Byeting d. 14. Nov. 1664, at
fornefnde Borgemester Jørgen Lauridsen sampt en anden Vegter ved
Nafn Peder Svendsen samme Tid til Tinge hafver vundet og ved
deris Æd efter Lougen bekreftet, samme Hans Romer for dennem
at hafve bekient samme Drab af hannem uforvarendis at vere be
ganget, saa at, endog bemelte Hans Romer paa den Tid, dette Vidne
om hans Bekiendelse til Tinge er blefven ført, da allerede var bort
død, og bemelte Vidne derfor icke gyldig er, saa kunde vi dog icke
vel troe, at forbemelte Borgemester og bemelte Vegter Peder Svendsen
uden al skiellig eller nogenlunde præsumerlig Aarsag til Tinge skulle
hafve vundet eller soeret anderledis end det, de for Gud med en god
Samvittighed vilde forsvare, og derfor, hvad heller denne Hans Romer
af Melancholie eller af en urolig Samvittighed for denne af hannem
begangne Gierning kand vere bragt til at giøre denne Bekiendelse
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paa sig self, a) eller hvad anden Beskaffenhed det dermed monne
hafve, for Gud allene bekient era), kunde vi dog i denne uvisse og
mørke Sag icke fragaa, men uforgribelig følge den almindelige Regel,
at det er bedre at frikiende den Skyldige end at fordømme den
Uskyldige b)og holde det derfor tryggest at vere, at Eders kongl.
May. allernaadigst skienkte og forundte denne Jens Lauridsen Ibsen
sin Fred og Frelseb). Indstiller dog denne voris allerunderdanigste
Betenkende til Eders kongl. Mayts. egen videre allernaadigste Reso
lution. Af Raadstuen d. 22. Febr. 1675.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og troepligtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Körbitz mp.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Po wisch mp.
Offne Juel mp.
H. Wind mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
C. Biermann.
P. Scavenius.
Samme Dag forhandlede S. K. om, hvorvidt man paa Grund
af den truende Krig burde udstede et almindeligt Forbud mod
Søfolks Udvandring. S. K.’s Betænkning (Nr. 439) fraraader
dette, men gør Henstilling om, at der skal udgaa den Befaling,
at alle Købstæder skal have de Baadsfolk m. m. rede, som
de er forpligtede til. I Henhold hertil udgik 9. Marts Konge
brev1) til Kammerkollegiet samt 12. Marts Kongebrev2) til
J. Chr. Korbitz som Stiftamtmand over Sjællands Stift.
439.

Betænkning af S. K. 22. Febr. 1675.

Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 85. Kone, med ubetydelige Rettelser af
Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.m Bl. 55.

Allernaadigste Konge og Herre.
Eftersom det er ufeilbar vist, at Rigers og Landers største Flor
og Velstand icke allene i gode og fredelige Tider bestaar fornemlig
*-*) Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for: derom vilde blifve van
skelig at dømme, særdelis nu, hånd er død, oc mand ingen anden Omstendighed om Sagens Beskaffenhed videre end hans egen Bekiendelse
kand hafve, som vi dog formene noksom at vere et sterk og nøiagtig
Vidnesbyrd til denne Jens Lauridsen Ibsens Frelse og Befrielse, som
ellers af de 16 Mend er kient for den Drebtes rette Banemand, saafrembt
samme Bekiendelse icke er sket af nogen melancoliske Svaghed.
b-b) Senere tilføjet i Kone.
9 S. T. Nr. 85. Vedlagt en Liste over, hvor mange Baadsmænd hver
By skulde stille. 2) Orig. i S. K.’s Arkiv.
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udi Mengde af Mennisker, men at endog særdelis i vanskelige og
farlige Tider den allerstørste Magt derpaa ligger, at Mandskabet til
Landsens Styrke og Forsvar kand, det meste mueligt er, beholdis i
Riget, saa hafve vi med tilbørlig Flid ofverveiet, ved hvad Middel
det unge Mandkiøn, i Sønderlighed søefarende Folk, som til Eders
kongl. Mayts. Flodes Udrystning og Fornødenhed i disse farlige Tider
mueligt kunde behøfvis, motte forhindris sig af Riget hen paa frem
mede Steder at begifve. Da, saasom mand vel i forrige Tider hafver
tenkt at vilde naa denne gode og høifornøden Intention ved et al
mindelig Forbud, at ingen sig under Boeslods, Lifs og Æris For
tabelse af Riget skulle begifve, hvilket dog lidet at hafve fruchtet
Udgangen noksom hafver lert, saa befrøgte vi iligemaade, at slig
Forbud, saafrembi det nu blef renoveret, skulle giøre ved disse Tiders
Conjuncturer hos Fremmede saavel som Indvaanerne stor Ombrage
og dog liden Nøtte tilveiebringe, eftersom den største Del af de
søefarende Baadsfolk saavel i Norge som her i Riget hafver icke
videre end Dagen og Veien (som mand pleier at sige), saa at inted
Forbud skal kunde giøris eller forfattis med saa strenge Vilkaar, at
den Nød og Trang for den daglig Føde og Lifs Ophold, som de ved
inted andet end ved Søen vide at fortiene, jo tvinger dem af en
langt haardere og større Fornødenhed til at ofvertrede slig Forbud,
saa at det visseste, der vilde følge paa saadan Forbud, var en Skrek,
som den største Del af det unge og beste Mandkiøn blef indjaget
til enten sig i Tide at forsticke eller strax med alle af Rigerne at
begifve. Hvorfor vi eragter det best og tienligst at vere, at Eders
kongl. May. paa denne Tid og indtil videre lod det beroe og forblifve
ved de allerede tilforn under høieste Straf, som mand hafver vist at
eftertenke, forfattede og udgangne Forbud, dateret Aar 1667 d. 6.
Febr. og 27. Martii og af Eders May. self paany igientagne den
27. Febr. 1672, hvilke alle endnu staar uigienkaldede ved Magt, og
nu nyligen af Eders kongl. Mayts. Skatkammer ved skriftlig Paamindelse er giort Anordning hos alle Eders kongl. Mayts. Toldere
saavel i Norge som her i Riget, at de ofver samme Forordninger
forsvarligen og med tilbørlig Flid skal holde. Vi eragte det herforuden tienligt, at alle Eders kongl. Mayts. Stiftsbefalingsmend blef
anbefalet, enhver i sit Stift, Øfrigheden i Kiøbstederne og andre
Vedkommende underhaanden at forstendige og tilholde det Contingent
af Baadsfolk, som enhver Kiøbsted staar for, in omnem Eventum i
Beredskab at hafve. Hvilken voris allerunderdanigste Betenkende vi
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til Eders kongl. Mayts. egen videre allernaadigste Villie og Resolu
tion indstiller. Af Raadstuen den 22. Febr. 1675.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og troepligtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Körbitz mp.
M. Friis 6. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Ofifue Juel mp.
H. Wind mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
C. Biermann.
P. Scavenius.

1. Marts Møde, hvor Kongens »høie Ministri och Geheimeraad« Hans Schack, Peter Griffenfeld. Henrik Bjelke, J. Chr.
Korbitz, Mogens Friis, Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel,
Holger Vind og Chr. Skeel, Etats- og Kancelliraaderne Jens
Juel og Conrad Bierman og Assessor Peter Scavenius var til
stede1)- Man forhandlede om en Memorial (Nr. 440), dateret
24. Febr., fra Kommercekollegiet, hvori det foresloges, at Kursen
paa fremmed Smaamynt, særlig svensk, skulde nedsættes, da
Landet var oversvømmet dermed. S. K.’s Betænkning (Nr. 441)
var gunstig, og i Henhold til den udstedtes Forordning2) om
fremmed Mønt 8. Marts.
440.

Betænkning af Kommercekollegiet 24. Febr. 1675.
Orig. i Indlæg til S. R. Nr. 63.

Kopi i PJii Bl. 56—57.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Herre.
Eders kongl. May. kunde vi icke underlade allerunderdanigst at
berette, hvorledis tvertimod dend allernaadigste Forsorg, som Eders
May. af sin Regierings Begyndelse for at conservere god Mønt i sine
Riger altid hafver haft, som ochsaa saa megit frugtid, at Species,
som ved des Regierings Begyndelse gik 8 pro Cento, nu til 2^2 er
falden, och Mengden deraf her i Eders Mayts. Lande er at bekomme,
sig fremmit Mynt nu i Mengde indsniger, och hvorvel deris Cours
forhen ved forrige allernaadigste udgangne Forordninger er sat och
dermed sligt forhindrit vorden, saa siufnis dog, at det nu ved en
gemene Handellererers Samtøcke ligesom forandris, och dersom mand
det nogen Tid lod forblifve, en skadelig Conseqvence med sig føre
skulde. De Støcker, som vi fornemmelig omtaler, er svenske 8 Sk.,
P.m Bl. 56.

’) Tr.: Forordn. 1670-83, 275—76.
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som nu høifig her for 7 Sk. udgifvis, hvilket, dersom det icke i Tide
hlef forrebygget, vil ufeilbar med sig bringe, at Rixdr. udføris, och
Landit med slig ringe Mynt, Sverig til Profit och Eders May. til
Skade, blef opfylt, eftersom de det ined Profit giøre kunde, ti de
dennem her mod 12^2 pro Cento ringere end Eders Mayts. Mynt
udgifver; naar nu hertil leggis
for hvilke Species kand indvexlis, er 15 pro Cento, och til Stockholm gielder de IS1^ pro Cento
mindre. Naar nu en Kiøbmand paa en bar Forvexling kand hafve
hver Gang 3^2 pro Cento och det admindsten 4 Gange om Aarit
drifve, som er 14 pro Cento, kand Eders May. allernaadigst let er
agte, at Sviten blifver denne, at Species blifver udført, och Landet
med slig ringe Mynt blef opfylt.
Til at remedere dette skulde vi allerunderdanigst forreslaae, at
Eders May. en Forordning lod udgaae, at alle Slags fremmede Mønt,
Ducater, Species, halfve och Orter, Ducatoner och engelske Støcker
undtagen, icke skulde høire udgifvis eller antagis end dend 4de Del
mindre, som de for var slaget, och det under 10 Rixdalers Straf,
hver Gang nogen dennem anbød heller anderledis antog, nemlig en
hel Sldr. eller 4 Markstøcker for 3 Mark, en half Sldr. for 24 Sk.,
en 8 Skillingstøcke 6 Sk., en 4 Skillingstøcke 3 Sk., en 2 Sk. P/2 Sk.
Eftersom och siufnis Mangel paa enlig Skillinger, forreslagis,
om Eders Ma. icke enten allene i Norge vil lade mynte 5000 Rxdr.
eller en Del deraf her, en Del deraf der, och ingenlunde mere, efter
som det bør at vere allene til en Skillespenge imellem fattig och
smaa Kiøb, och at de i alle Maader blefve saa goede myntede, som
Eders Mayts. sidste udgangne Møntreglement forordner. Hvorpaa vi
Eders kongl. Mayts. allernaad. Resolution forventer, stedse forblifvende
Eders kongl. Mayts. allerunderdanige och troepligtskyldige Tienere.
Jensz Juell.
P. Pederson Lerke.
M. Rotlin.
Hafniæ dend 24. Februarii anno 1675.

44/.

Betænkning af S, K. 1. Marts 1675.

Orig. i Indlæg til S. R. Nr. 63.

Referat i P.ni Bl. 57.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid ofverveiet it til Eders kongl. May.
af Commercie Collegio indlefverede allerunderdanigste Memorial, hvorudi de angifver, at tvertimod den allernaadigst Forsorg, som Eders
kongl. May. fra sin Regierings Begyndelse for at conservere god
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Mynt i sine Riger altid hafver haft, sig fremmet Mynt og i Synder
lighed svenske Otteskillinger nu i Mengde skal indsnige, uanset deris
Cours forhen ved forige allernaadigst udgangne Forordninger er sat
og dermed sligt forhindret vorden, hvilket, dersom det icke i Tide
hlifver forbygget, holde de fore ufeilbarligen at ville med sig bringe,
at Rixmynt skulde af Eders Mayts. Riger og Lande blifve udført,
og de derimod med slig ringe Mynt, Eders May. til Skade og Frem
mede i Synderlighed de Svenske til Profit, blifve opfylt, hvilket de
med Indvexling af Specie mod svenske smaa Mynt klarligen remonstrerer, til hvilket at femedere de saadant Forslaug giøre og for
mene tienligt skulde vere, at Eders kongl. May. en Forordning lod
udgaa, at alle Slags fremmet Mynt (undtagen Ducater, Species, halfve
og Orter, Ducatoner og engelske Sølfpenge) icke skulde høire udgifves eller antages end den fierde Del mindre, som de var slaget
for, og det under ti Rixdalers Straf, hver Gang nogen betrædes
dennem i Betalling høire at tilbinde eller antage, nemblig en hel
Sletdaller eller 4 Marks Stycke for 3 Mark, en half Sletdaller for
24 Sk., en Otteskilling Stycke for 6 Sk., en Fireskilling Stycke for
3 Sk., en Toskielling for P/2 Sk. Og kunde vi icke andet befinde,
end at ofvenbemelte Commercie Collegii allerunderdanigste Forslaug
jo strecker til Eders kongl. Mayts. og det almindelig Gaufn og Beste.
Indstille dog i dybeste Underdanighed denne vores allerunderd. Betenkende til Eders kongl. May. egen allernaad. Resolution og forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og tropligtigste Tiennere.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
Jensz Juell.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.
Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 1. Martii anno 1675.
8. Marts Møde, hvor Kongens »høie Ministri och Geheimeraad« Peter Griffenfeld, Henrik Bjelke, Mogens Friis, Jørgen
Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel, Holger Vind og Chr. Skeel,
Etatsraaderne Jens Juel og Conrad Bierman samt Assessorerne
Resen og Scavenius var tilstede. Man behandlede her en Me
morial (Nr. 442) fra Kommercekollegiet af 24. Febr. om Ud
rustning af et Defensionsskib i Nyborg, hvortil Byens Præsident
Claus Rasch havde søgt om Kongens Bistand. — Ved Voteringen
viste det sig, at Griffenfeld bifaldt de første 3 Poster i Kom-
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mercekollegiets Betænkning, medens han med Hensyn til fjerde
Post mente, at vedkommende Forordning (Forbud mod Ud
førsel af Korn) burde overholdes. — Chr. Skeel kunde hverken
slutte sig til anden eller fjerde Post »och formente, enhver
burde lades frie Disposition ofver sit eget«. — Scavenius ansaa
den første Post for mest omtvistelig. Endelig blev man enig
om at billige Kommercekollegiets Betænkning i de to første
Poster, dog saaledes, at Claus Rasch underhaanden skulde advares
om at udføre den kongelige Befaling med Maadehold. Ogsaa
3die og 4de Post blev billiget, dog maatte man kun udføre Byg,
ikke Rug, og Rederne skulde forpligte sig til at have Skibet
færdigt i Løbet af 4 Maaneder1)- Betænkning (Nr. 443). I
Overensstemmelse dermed udstedtes aabent Brev2) 17. Marts.

442.

Betænkning af Kommercekollegiet 24. Fébr. 1675.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Kopi i P.m Bl. 57—59.

Stormegtigste Konning, allernaadigste Herre.
Eders kongL May. hafver vi allerunderd. at forredrage, at vi
efter Eders Mayts. allernaad. Befalning hafver efterset en Præsi
dentens Claus Rasches Forslag om at bringe et Defensionsskib til
Veie i Nyburg og befinder samme i efterfølgende Poster at bestaa,
nemblig at forbemelte Præsident paa deris Vegne, som sig a.ntaget
for Eders Mayts. Tieneste og Byens Gaufn og Beste at rede i et De
fensionsskib, forrebringer, at de finder sig meget af deris Øiemerke
sat, idet at mange, som med dennem at rede agtet, ved disse nu
mer og mer farlige udseende Tider afskreckes, og de andre, som i
samme Dessein fast blifver bestaaendis, ei allene ere megtige nok
dertil, hvorfor hånd begierer, at Eders May. enten allernaad. vilde
hielpe dennem til at kunde fortsette deris Dessein og dertil efter
følgende Forslag giort:
1. At Eders May. vilde i samme Skib participere for 1000
Rixdr., og at samme Penge motte Rederne igien kortes og tilkomme,
i hvis Penge deris Told sig kand bedrage, som de bør at erlegge,
af hvis de med samme Skibe negotierer.
Hvad denne Post angaaer, stilles til Eders Mayts. allernaad.
Resolution, eftersom vi icke vide kand, om Eders May. noget og
0 P.ni Bl. 57—59.

F. R. Nr. 31.
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bvorvit af sine Indkomster dertil vil anvende; dog siufnes, kommer
icke Skibet i Fart, faa de intet dermed negotieret, og i saadan Til
fald faar Eders May. heller ingen Told deraf, da dog derimod, der
som det kommer til Handel, Ed. Mayts. indskutte Middel altid blifver
tilgode.
2. Forreslager hånd, at alle Byens Indbyggere motte paabiudes
at opbringe tilhobe 1000 Rixdlr. paa følgende Maade, at nemblig
samme 1000 Rixdr. skulde reparteres paa Borgerskabet, eftersom de
staaer for Skilling Skat til. saaledes at enhver Nyburgs Indvaanere,
som icke i samme Skib interesserede for 250 Rd., skulde af samme
1000 Rd. gifve sin Quota, ligesom hånd stoed i Skat til, og af disse
1000 Rd. skulde Halfdelen foræres af Participanterne Hans kongl.
Høihed, voris naad. Prints, og Halfdelen blifve for deris fellets
Regning.
Dette Forslag kunde vi i saa Maader billig eragte, at om det
Ed. May. allernaadigst behagede det Magistraten i Nyburg ved sin
allernaad. Ordre saaledes at anbefalle at iverksette, dog at de derfra
befriet blef, som icke staer høiere end 4 Skilling i Skat, siden at
dennem icke saa just anbefalledes, at de disse 500 Rd. skulde Hans
kongl. Høihed forære, ti de det da uden Tvifl nødiger skulde ind
skyde, mens at sligt blef til deris frie og egen Disposition lat.
3. Begierer band, at Eders May. dennem 6 Ege af Svenborrig
Skoufve allernaad. forære vilde, hvilket vi mener for Ed. May. langt
mindre Skade at vere end at miste et got Defensionsskib, og behagde det Eders May. allernaad. vilde derofver Ordre til Oberjegermesteren gifve.
4. Anholder band, at samme Skibsredere motte udføre af Riget
2000 Tdr. Korn og 20 Skippund Flesk; paa dend ene Side strider
nu sligt ret regelret mod Ed. Mayts. derom udgifne Forordning, paa
dend anden Side er det vist, vi hafver set, at de til Lübeck hafver
kiøbt dertil Tackel, Tov, Seil och Anker og sig med Korn og Flesk
at betaile reverseret; troer ogsaa vel, at de ingen anden Middel til
at betaile hafver, og dersom sligt til ingen Consequence skulde
drages, saa er det ufeilbar, at det er Eders May. mindre Skade, at
denne ringe Partie udføres, end at Ed. Mayts. Undersåtter skulde
miste et dygtig Skib.
5. Begierer band, at hvis Eders May. dennem allernaadigst
disse Benaadinger icke forunde vilde, at dennem da motte tillades
samme Skib at afhende uden Riget, hvor de kand. Uanset vi nu

1675.

543

vel ser, at deris Nød dennem tildrifver til at begiere enten det ene
heller det andet, Billigheden ogsaa noget nær det for dennem ud
fordrer, saa siufnes os dog, det sidste Forslag er det skadeligst, ti
først skal Eders Mayts. Undersattere hielpes til Handel, saa vil de
og hielpes til Skiberumme, ti hellers er det inted andet end continuerlig Bevillinger at begiere og gifve paa at føre Salt med umonterede Skibe, og saaledes niuder Fremmede Handelen som tilforn.
Herforuden vil det giøre lidet gode, at Ed. May. hafver Volde om
Byen, naar der er inden ingen Handel og Næring, ved hvilken i
Krigstider for Guarnisonen kunde findes Subsistance og Credit.
Hvilket vi nu hermed til Eders kongl. Mayts. videre allernaad.
Resolution henstiller, stedse forblifvende
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og tropligtskyldige Tiennere.
Jensz Juell.
P. Pederson Lerke.
M. Røtlin.
Hafniæ d. 24. Februarii anno 1675.

443.

Betænkning af S. K. 8. Marts 1675.

Orig. i Indlæg til F. R. Nr. 31.
Kone, méd Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv. Referat i P.ni Bl. 59.

Allernaad. Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet Commercie Collegii Betenkende ofver Præsidenten udi Nyborg hans allerunderd. giorde For
slag om et Defensionsskib i bemelte Nyborg til Veie at bringe,
hvorimod efter Præsidentens Andragende dette Hinder indfalder, at
en Del af dennem, som sig antaget hafde til Eders Mayts. Tieniste
och Byens Gafn och Beste at rede i et Defensionsskib, nu skal fore
bringe, at de finder sig meget af deris Øiemerk sat, idet at mange,
som med dennem at rede agtet, ved disse nu mer och mere farlige
udseende Tider afskreckis, och de andre, som i samme Dessein fast
blifver bestaaende, ei skal være alene dertil megtige nok, ti giøris
samme deris Forehafvende at fortsette efterskrefne Forslaug.
1. Begieris, at Eders kongl. May. vilde i samme Skib partici
pere for tusinde Rixdaler, och at samme Penge maatte Rederne igien
kortes i, hvis deris Told sig kand bedrage, som de bør at erlegge
af de Vare, som med samme Skib i Fremtiden negotieris. Udi
hvilken Post vi med Commercie Collegii Betenkende ere enige, efter
som vi tillige med dennem befinde sligt alene af Eders kongl. Mayts.
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egen allernaad. Villie at dependere, hvorhos da dette kunde komme
ndi Consideration, at ved saadan Hielp et Defensionsskib til Eders
kongl. Mayts. Tieniste kunde tilveiebringes och Handelen udi Nyborg
derved tiltage, hvilket om ei skulde hafve sin Fremgang, mister dog
Eders kongl. Mt. Tolden af de Vare, som deraf, om det ellers kom
i Fart, skulde gifves, og hvis det kommer til Handel, blifver Eders
May. derforuden de indskutte Middeler i Skibet tilgode.
Udi den anden Post anholdis af merbemelte Præsident, at alle
forskrefne Nyborg Byes Indbyggere maatte paabi udis at opbringe
tilhaabe tusinde Rixdr., hvilke paa Borgerskabet, som icke i samme
Skib for 250 Rixdr. ere interesserede, skulde, saasom de staae i
Skilling Skat til, pro Qvota reparteris, af hvilke Hans kongelig Høihed de 500 Rixdr. som en Foræring tilbiudes. — Da hvad angaaer
denne Post, siunis os, at enddog enhver Dispositionen ofver sine
egne Middeler vel er tillat, saa befinde vi dog, at slig Indskud,
hvorved Commercien hos dennem kunde tiltage, er det Almindelige
och dennem self i Fremtiden til Gafn och Fordel a)och det, som
ellers daglig udi alle vel constituerede saavel Kongeriger som Republiqver practiceris, og er icke nyt. at Folk undertiden skal nødis
saa got som til deris eget Bestea), hvorfor vi formene Magistraten
i bemelte Nyborg den begierte kongelig Befaling noksom at kand
forundes, dog at de derfra befries, som icke staaer høiere end 4 Sk.
i Skat, och kunde Præsidenten herforuden underhaanden advaris slig
Eders Mayts. Befaling med saadan Moderation at exeqvere, at ingen
for ubillig Taxt eller Paaleg Aarsag skal hafve sig at besverge;
b)hvad sig det angaaer, at de den halfve Part deraf Hans kongelig
Høihed offererer, formene vi, at Eders kongl. May. icke i Unaade
optager deris ringe, dog velmente, Tilbud och sig med deris under
danige gode Villie benøier och lader hver pro Qvota beholde sin Part
udi, hvis de i saa Maade self til Veie bringerb).
Den tredie Post anl. sex Ege af Svenborg Skofve, som til samme
Skib begieris, holde vi efter Commercie Collegii allerunderd. Erkleriug
a-a) Indskudt i Kone, af Griffenfeld.
b—b) Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for: och formene vi, at
Borgerskabet til dette Indskud at giøre sig uden Tvifl villigere skal lade
finde, om dennem self derofver frie Disposition blef tillat, end om de
efter Præsidentens giorde Tilbud skulde anbefalis den halfve Del Hans
kongl. Høihed (som vi eragte for hannem ei at vere i synderlig Conside
ration) at forære.
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for Eders May. at være en ringe Skade mod den Nytte, som af sligt
et Defensionsskib kand forventis, och formene en kongelig Befaling
til Oberjegermesteren herom kunde bevilges.
Hvad angaaer den fierde Post, hvorudi Præsidenten paa Skibets
Rederes Vegne begierer af Riget at maae udføre 2000 Tdr. Korn
och 20 Skippund Flesk, da, enddog vi paa den ene Side befinde
dette at stride imod Eders kongl. Mayts. almindelig Forbud om Korn
och Fedevares Udførsel, som vel ei burde giøris Skaar udi, saa er
dog herimod paa den anden Side forventendis Gafn af et Defensions
skib; tilmed erholdis ved slig Bevilling Eders kongl. Mayts. Undersaatters och Indvaaners i oftbemelte Nyborg deris Credit, som med
slig Vare for Tackel, Tov, Seil og Anker, de til Lybeck for samme
Skibs Udredning skal hafve bekommet, hafver sig reverserit at be
tale; vilde och maaeske falde dennem gandske besverligt, ja fast
umueligt paa anden Maade end med Korn och Flesk (som de deris
Revers at efterkomme allerede skal hafve indkiøbt och hos en Del
af dennem skal i Beredskab ligge) at skulde kunde betale. Vi holde
och ufeilbarligen det for Eders kongl. May. gafnligere at vere, at
udi dette Tilfelde, som dog ei bør dragis i nogen Conseqvence, ei
saa 'stricte ofver Forordningen med saadan ringe Partie af Flesk
och Korn des Udførsel holdis, eftersom herimod Eders Mts. Undersaatter skulde miste et Skib, som for et Defensionsskib, naar Behof
skulde giøris, udi E. k. Mts. Tieniste kunde brugis, hvorfor vi allerunderd. for tienligt eragte, om Eders kongl. M. Rederne Tilladelse
paa forskrefne Vares Udførsel allernaad. vilde forunde, som vi for
mene des bedre her at kand ske, eftersom berettes, Eders kongl.
Mayts. Land Fyen med Korn til Ofverflød at være forsiunet, saa
den ringe Andel, som begieris at maae udføris, ei skal kunde der
i Landet safnis, c) helst naar icke Rug. mens ickun Biug alene dem
blef tillat at udføre0). Hvis nu Eders kongl. M. denne saavel som
forrige Poster allernaad. vilde bevilge, forebyggis derved den be
frygtende Skade, som Eders Ms. Undersaatter ellers skulde udi gerade, om de af nødtrengende Armod skulde tvingis til samme Skib
uden Riget at afhende, hvorimod vi eragte billigt, at samptlige Re
derne sig skriftlig forplichtede bemelte Skib omtrent inden fire Maaneders Forløb ferdig at hafve. Indstiller dog denne voris allorc~c) Indskudt i Kone, af Griffenfeld.
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underd. Betenkende til Eders kongl. Ms. egen allernaad. videre Re
solution och forblifve
Eders kongl. Ms. allerunderd. och tropligtigste Tienere.
Hansz Graff von Schack.
Griffenfeld.
M. Friis G. t. F.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Ch. Skiell Jørgensen.
Jensz Juell.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 8. Martii anno 1675.

15. Marts Møde, hvor Kongens »høie Ministri och Geheimeraad« Hans Schack, Peter Griffenfeld, Mogens Friis, Jørgen
Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel, Holger Vind og Chr. Skeel,
Etats- og Kancelliraaderne Jens Juel og Conrad Bierman samt
Assessorerne Resen og Scavenius var tilstede. Man behandlede
her en lang Memorial (Nr. 444) af 27. Jan. fra Claus Rasch,
Præsident i Nyborg, med forskellige Forslag vedrørende hans
By. Memorialen var først bleven behandlet af et Udvalg, bestaaende af Mogens Friis, Otto Powisch og Ove Juel 9; derefter
fulgte en Betænkning (Nr. 445) af S. K., sikkert urigtig dateret
8. Marts. Betænkningen, der skal have været indført i »Reso
lutionsbogen« fol. 80, var ret velvillig, men dog synes Sagen
at være bleven henlagt.

444.

Memorial fra Claus Rasch 27. Jan. 1675.

Orig. i S. K.’s Arkiv.

Ufuldstændig Kopi i P.111 BL 60—65.

Høi- och velbaarne Herr Rigs Canceller, naadige Grefve och Herre.
Eftersom bekant er, at Nyborg Byes Velstand och Opkombst
paa ded eniste Fundament beroer, at Ænighed imellum den militair
och civil Stand icke alleniste alle Tider stiftes, mens indoch ideligen
derudinden conserveris och alt, hvad Disordre eller Jalousie kunde
foraarsage, Tid efter anden gandske at afskaffe, och derimod at
giøres bekant, hvad endten af Parterne med Rette tilkom och hin
anden skyldigen er at giøre, til den Ende submitteres efterskrefne
Poster och af Eders høigrefl. Excellentz och Naade ydmygl. paa
Nyborg Byes Vegne ombedes, at derudinden naadige Svar maatte
paafølge och mig til goed Endeligheds Befoerdring forhielpe.
0 P.ni Bl. 59 og 65.
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1. Ombedis, at Nyborg Bye maatte gifvis it aaben Patent och
aldmindelige Befalling, at ingen af militair Stand, af hvad Condition
de indoch monne vere, sig skulle understaa at handle eller giøre
imod Byens aabenbare Privilegier, som Borgere bør at bruge, saasom med Bagen, Bryggen, Udspisning saavel som ald anden borge
lige Handverker, hvilke Ko. Ma. ædsorne Borgere allene er tillat at
giøre, och ded foruden nogen Modstand Vårene, som med handles,
civil Ret med Confiscationen, ihvor och paa hvad Sted ded findis och
antreffis, at vere undergifven.
2. Behøfvis ochsaa i lige Maader Efterretning, om Guarnisonen
icke ellers i alle Civilsager, saasom til Gieid, Byens Tynge (dog at
forstaa af dennem, som bygger och boer och hafver Part i Byen och
nyder af Byens Frihed), item Slaugsmaal och anden Forurettelser,
och skal svare til civil Ret och vere dens Execution undergifven
eller icke, paa ded dem, som paaskader och i saa Maader af nogen
noget hafver at prætendere, kand svares och til sit forordnede Sted
henvises och saaledis med Retten som billigen befoerdris.
3. Behøfvis ochsaa i lige Maader Underretning och Resolution,
som i lige Maader ydmygeligen begieris maatte meddelis, hvorledis
efter nogens dødelige Afgang af den militair Stand udi Guarnisonen
beliggende skal forholdes, helst hvor Ko. Ma. Interesse derunder
kunde versere, item de, som bygger och boer och hafve Børn och
umyndige Arfvinger efter sig, om Magistraten paa Stedet dertil
skulle svare och udi saadan Casu vere civil Procedur undgifven
eller icke.
4. Behøfvis indoch, at Øfrigheden maatte forundes Festningens
Grundrids alleniste til den Ende, paa ded mand sig derimod ei skulle
forse, item at Jordedrotterne selfver des (nemlig Grundridsens) Af
grøde, saasom Gres, Korn och Høe, ubehindret maa nyde, indtil Ko.
Ma. slig Grunde Tid efter anden dennem vørkeligen nyder och behøfver, och icke ilde maatte optages, hvad nogen Mand af sin Eiendom dertil in Eventum kunde miste, derpaa maa .føre lovlig Siun
och udi ald Underdanighed til Ko. Ma. om Vederlaug suplicere.
5. Eftersom der hafver verit it Aallefang paa Øen af Svannedammen, om der icke igien it maa indrettis. Item it anded Aalle
fang hafver ochsaa verit under Broen, som mand ofver kiør ind i
Byen ved Vandporten, om ded icke ochsaa maa indrettis, saasom
ded kand ske Fortificationen uden Skade, mens meget mere til Gaufn,
nemblig at Broen, som hidindtil sked er, icke af Krigskassen vorder
35*
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holt vedlige (som ellers deraf herefter ske vil), och derforuden mange
fattige Mennisker af begge Aallefangster kunde hafve megen Nøtte
och Gaufn, saavel som i ded Sted Krigskassen ved Broens herefter
Vedligeholdelse Skade tilføies, och ingen Mennisker maa hafve goet
af ded, som Gud til Naturens Underholding hafver beskieret, och
hvis ded tilladis, at da fornøden Ordre derom maatte stillis.
6. Om icke en Vandmølle udenfor Byen, kaldes ved den gamble
Ladegaard, paa en bekvem Sted och en Veiermølle inden Byen eller
strax udenfore ved Borgeskovs Høi maatte bygges, och om ded til
ladis, da behøfvis i lige Maader, at derom udgaar offentlig Befalling.
7. Efterdi Kammen bag Slottet er gandske brøstfeldig, och des
Aarsag Vandmøllen i Byen forderfvis, och Indvaanerne udi Baggen,
Brøgning och ellers for Vand stoer Skade tilføies, och Kammen
endeligen af Bund och Grund vil repareris, om icke ded første ske
kand, straxsen for Kammen en Demning ved de nuverende udi Guarnisonen beliggende med Indbyggernis Hielp maatte giøres och forfattis och saa lenge blifve staaende, indtil Kammen blef fuldkommen
forferdigt, och dersom ded tilladis, da behøfvis, at derom ochsaa
foerderligst fornøden Ordre stilles.
8. Och eftersom ded er for Nyborgs Bye icke en ringe Skade
och Nachdel, at der er ickun én Landport, saa den Reisende och
fornemblig Bønderne, som i Nyborg ville torfve, tilføies største Besver, saa mangen fattig Bunde paa sine Bester kommer tilkort,
fornemblig de, som boer i Synder Vinding Herrid, Gudme Herrid,
Sunds Herrid och den største Del af Salling Herrid, formedelst den
Omkiørsel, de hafver udenom Byen til den Landport, som gaar ud
til Odense, och derfore maa kiøre ofver it stort Bierg, kaldes Ladegaardsbierg, och efterdi berettes, at den forige anden Landport,
kaldet Aufvernacke Port, aldrig skulde til Omkiørsel blifve igien
ordonnerit, mens en Demning och Broe giøris fra Dyrhaufns Side
och til Skibbroen til Vandporten for den Indkiørsel Skyld, mens
saasom Tiden sig meget forhaller, føren den Broe vorder giort, och
Byens Præjuditz och Bundens Besver for des onde Veie och Omkiørsel dagligdag formeris, ombedes, at Obriste von Osten maatte
befallis med Magistraten at giøre dertil it nøie och net Ofverslaug,
hvad ded ville koste, efterdi mueligen der kunde findis sligt it Expedient, at nogen Midler til Hielp til des Fuldbringelse kunde optenkis.
9. Och eftersom saa megen Uskickelighed udi Byens Marker
baade paa Indbyggernis Skove och Gierders Opbrendelse (alligevel
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Vagten nyder af hver Les Ved it goet Støcke Træ, som i Staden af
alle uden Forskiel indkommer) och ellers paa deris Fæmon begaaes,
hvilked icke er en ringe Fortrydelse, som foraarsager stoer Uenighed,
hvoraf Ko. Ma. ingen Nette, mens tvertimod, ja indoch ofte paa
Mandskab Skade hafver, i ded ved saadan Leilighed mange goede
Soldater Tid efter anden bortløbber; da til den Ende, sligt kunde
forekommis, ombedis, at ingen militair Person maatte tilsteddes
udenfor Byen i Marken at komme, med mindre band endten dertil
var commenderit eller af sine Officerer dertil hafde Forlof, och da,
dersom den eller de noget ubilligt begik eller giorde, da Officeren
dertil sielfver at svare.
Och dersom nogen foruden Commando eller Forlof fandtis i
Marken, da den eller de selfver som for andet ulovligt maatte til
tallis och straffis, och paa ded Hofvidvagtene billigen- med Brendeved
kunde vorde forsynnet, kunde it lovlig forordnede Støcke Træ af hver
Les Ved tages ved en af Byens dertil beskickede Personer udi Vagtens
Aasiun och Nervereiser, som ded udi Byens, tillige under Commendantens eller Materialskrifverens, Laas och Giemme kunde indsamble
och forvaris (!), indtil Vagten ded Tid efter anden nødvendig kunde
hafve, da ded igien forsvarlig at udspisse. Och paa ded ingen skal
tenke, at mand søger Vagtene noget at ville betage i alt, hvad de
lovligen i saa Maader til deris Conservation bør at hafve, och derved
nyde nogen Fordel videre, ind herved søges goed Ordre at holde och
ald Uskickelighed och Jalousie at forekomme, er Byen noksom til
freds, saafrembt den Brendeved, som saaledis, som forskrefvit staar,
til Vagtveden indsambles och forvaris, icke skulle kunde tilstrecke,
at de da med goed Ordre och Skik Resten af Byens aldmindelige
Skove maatte niude; och saasom herudinden indtet andet begieris,
ind at altingest med goed Ordre och Mesnage kunde tilgaa, Roelig
hed och Enighed (som Nyborg Byes Velstand fornemmeligen ochsaa
beroer paa) conserverit, ja Uløcke forekommes, da ombedes, at dette
maatte considereris och i lige Maader til alles Efterretning ved offent
lig Patent kundgiøres och befallis.
10. Begieris och, at ded igien maatte vorde tillat och ordonnerit, at Vagt- eller Portklocken til sin visse Tid om Sommeren
och Vinteren til den Reisende saavel som Indbyggernis Efterretning
en half Timme, føren Porten luckis, ligesom tilforn sked er, at
ringes, hvorefter enhver foruden nogen Fortrydelse sig kunde vide
at rette.
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11. Och eftersom vel erindres, at Landsdommerne i Fyen ofte
hafver antaget sig udenbyes Sager, som til Byetinget var kient udi,
hvorofver megen Fortræd och fornemblig Parterne stoer Skade tilføies, derfore ombedes, at i lige Maader ved Ko. Ma. aaben Patent
maatte kundgiøres och befallis, at alle Sager eller Lovmaal, som til
Nyborg Byeting fra inden- eller udenbyes Mand falder (ligesom nu
i Fridericia er tillat), for ingen anden Ofverdommere ind til Raadstuen for Præsident, Borgemester och Raad udi Nyborg skulle indstefnis, efterdi de ligesaa vel skal kiende och dømme efter den
aldmindelige Lands Lov och Ret som Landsdommerne.
12. Behøfvis ochsaa, at der ved it offentlig Patent blef kundtgiort och forbøden, at den militair Stand ingen ædsorne Borgere til
Soldat skulle antage eller en Borgere som en Soldat nogensinde til
Tienneste bruge, saasom den civil Øfrighed icke kand under den
borgerlig Æd med nogen militair Person sig befatte, och ded under
lige Straf til de Fattige paa Stedet, af hvad Øfrighed sig herimod
forser, paa ded ingen skulle tenke for sine Mishandlinger under en
anden Ret eller Foro sig at ville befrie, mens enhver først adskille
sig lovligen fra dens Jurisdiction, som de under ere, føren de nogen
anden antager. Och efterdi de, Civile ligesaa vel, om icke mere ind
de Militaire, Ko. Ma. til Tienneste, saavel som med Ære, Lif och
Goeds ere forbunden, saa de paa begge Sidder udi deris Justitiens
Betiening burte at hafve lige Frihed, hvorved en Herris som Kon
gens Tienneste sambheldeligen kand forrettis, ombedes, at i lige
Maader aldmindeligen maatte kundtgiøris och befallis, at hverken den
militair eller den civil Øfrighed under vilkørlige Pengestraf skulde
sig antage eller, under hvad Prætext ded vere kunde, beskierme
nogen Deliquenten, som under deris Foro icke er, mens paa begge
Sidder icke alleniste frit tillat, saa ofte som ded behøfvis, den at
lade angribe, ihvor och paa hvad Sted den findis, och meget mere
begge Siders Øfrighed ved sin Underhafvende i alle Maader derudinden vere hinanden befoerderligen, paa ded Justitien tilbørligen
kunde handhefvis, Ondskab och Uretferdighed til Guds och Kongens
Ære och Gaufn som billigen des lettere kunde vorde straffet, och
paa ded Justitien i saa Maader paa begge Sidder foruden nogen
Mistenkelse eller Ufornøielighed kunde forrettis, hvorom submitteris
i dybeste Underdanighed dette Forslaug, hvormed megen Jalousie
skulle forekommis, at udi alle de Kendelser, som sig tildrager af de
Militaire och Civile imod hinanden, som angik endten • af Siderne
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deris Ære eller Lif, om icke da, naar ded var en Borgere, som af
en Militair kunde vere beskadiged, Rettens Betiening saaledis maatte
beskickes, saasom udi Krigs-Forhør eller Ret alle Tider en OberOfficer præsiderer, och hannem forordnes af Militien Assessores, da
den halfve Del derhoes af Øfrigheds Midler eller nogle deraf saasom
Assessores udi samme Ret maatte hafve Cession och Vota, och
de da at dømme efter Krigsretten och tvertimod, dersom nogen Bor
gere imod en militair Person sig saa høit forgriber, da i saa Maader
den civil Ret med nogle militair Personner saasom Assessores at
adjousteris och betiennes, saa de derhoes ligesaa kunde hafve Ces
sion och Vota, och da samblig at kiende efter Lands Lov och Ret
som forsvarligen, och hvilken Part, som med saadanne Domme da
ei nøides, kunde slige, om ded var Militairvesenet, for Krigs Collegio,
och var ded Civilvesenet, for sin ordentlig Overdommere indstefnis
til Appellation, och saa paa begge Sidder, om nogen videre paaskader,
for den høieste Ret til endelige Paakiendelse at indkomme, eftersom
vi alle ere Kongens Undersaatter och endeligen af hannem alle bør
at dømmes, hvormed formoedes, de Militaire och Civile i alle Maader
kand vere tilfreds, som icke frøgter sig, at Udyd blifver kient eller
straffet, och derved meget ont forekommes. Mens hvad Borger-Sag
imod Borgere och Soldat-Sag imod Soldat sig angaar, dermed at
forholdes efter enhvers foreskrefvene Lov och Ret, och saasom noget
paa saadan Maade ved Rettens Forvalting i Nyborg allerede er introducerit (nemblig at naar en Borgere hafver giort en Soldat Uret
eller en Soldat en Borger Uret, da er ofte verit tilstede ved den civil
Rettis Betiening nogle af de militair Personer och ofte udi Militairrettens Betiening nogle af de civil Personer, och naar ded er sked,
hafver mand paa begge Sidder fornommen nogenledes Fornøielighed,
inddog de paa ingen Sider hafver haft Cession eller Vota) och
undertiden bruges, da bedes underdanigst, at dette til en redelige
Polities Erholdelse udi Naade maatte optages, ei paatviflende, at
efterdi indtet herudi søges end alleniste Hans ko. Ma. Tienneste och
Nyborg Byes Conservation och Optagelse, at Eders høigrefl. Excellense
jo denne min pligtskyldige Remonstration och Ansøgning udi beste
Mening ville lade sig vere foredraget och med en naadige befoerderlige Resolution mig at forsiune. Hvorimod jeg aldtid er och forblifver
Eders høigreflige Excell. Herr Rigscancellers allerydmygste Tienner.
C. Rasch mp.
Hafniæ d. 27. Januarii 75.
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•a)13. Derforuden pa ded allerydmygste erindres og ombedes,
at der matte vorde tillat Skibroen for Byen paa egen Bekostning
at forlenge, som ved en Ingineur best kunde afstickes. Item, at der
også efter forige indgifne Supplication matte gae Befaling til Gouverneuren eller Inginieuren at udvise, pa hvad Steder Indvånerne de
mae indtage Kalhager til Køckengevext, som kand vere Fortificationen
uden Præjuditz. Om alt ervardte nådige Befordring, såsom jeg er
Eders høigreflig. Excell. Herr Rigscanceler ydmygste Tienner
C. Rasch mp.a)
445.

Betænkning af S. K. S. [o: 15.] Marts 1675.
Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv.

Uforgribelig Betenkende paa Præsidenten Claus Raskis indgifne
Memorial, Nyborre Bye angaaende.
Allernaadigste Konge och Herre.
b)Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet en af Præsidenten udi
Nyborg indgifne Memorial angaaende adskilligt bemelte Nyborg Byes
Anliggende vedkommende, och ere samme Poster sampt voris aller
underdanigste Betenkende derhos tegnet, saasom følgerb).
Den 1. Post eragtes billig, og at ingen maa brygge eller bagge
til at selge eller borgerlig Næring bruge uden Borgere allene, og
hvo derimod handler, da Vårene forbrut og confisqverit at vere,
c)hvorpaa saasom udi en civil Sag, for Byens Ret bør at kiendesc),
dog om Skredere og Skomagere blant Gvarnissonen findis, da dennem
at vere tillat for dennem, som af Guarnissonen dependerer, at arbeide og ingenlunde for andre under Varenis Confiscation.
Den 2 Post eragtes billig, at Guarnissonen udi alle Gields og
civil Sager svarer og staar under Byens Ret, men udi criminel Sager
at tiltalis for Krigsretten; c) hvad Byens Tynge angaar, svare enhver
af Guarnisonen til, saavit hånd der udi Byen possessioneret. er, og
icke videre0).
3. Post. Det eragtis billigt, at Byens Magistrat og Byefougden
forretter forsvarligen Registering, Skifte og Formynderskab c) efter
dem af Guarnisonen, som udi Byen possessioneret erc); doeg Re
gisteringen og Skiftet at ske udi Oberstens Nerverelse, eller hvo hånd
dertil vil forordne; og at c)de-helles udi alle ved Guarnisonen fore
faldende Dødsfald Hansc) kongel. Ma. Interesse med Siette- og Tiende
Penge derved tilbørligen beobagter.
a-a) Tilføjet senere med en anden Haand.
b—b) Senere Tilføjelse.
c—c) Tilføjet af Griffenfeld.
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4. Post. Det er billigt, at Magistraten communiceris Test
ningens Grundris til Efterretning, og at enhver niuder den Afgrøde,
som paa hans Grund falde kand, d)nemmelig Græs, Korn og Hød),
indtil Jordsmonnit til Testningen endelig behøfvis og brugis skal,
e) hvorom best Rigtighed kunde giøres og hver sit vises ved en Com
mission, som til den Ende Generalmajor Triherre Holck, Cantselie
Raad og Amptmand Jens Rosencrants og Obriste von Oosten gifves
kunde®).
5. Post. Om de tvende Aalefang, da siunis, de Byen vel allernaadigst kunde bevilgis, naar de ei kommer Testningen til Skade,
®) hvorom best ved samme Commission kunde forfares®).
6. Post. Om den begierte Vand- og Veiermøllis Opbiugning
f) kunde og best ved samme Commission inqvireris og Information
tages til Eders kongl. Mayts. videre Resolutionf)7. Post. Eftersom det præjudicerer Byen og Testningen i største
Maader. at Kammen er icke i den Stand, at de den Torraad af Vand
hafve kand, som til Maalverkit behøfvis, g) Kammens Reparation ogsaa meget vil koste, mens dog Demningen derimod Testningen en
stor Usickerhed vil foraarsage, og derfor mueligt betenkeligt falde
skulde en Demning at slaa, med mindre Kammen strax, naar Dem
ningen vaar slaaet, blef repareret, paa det Demningen saa strax
igien kunde borttages, da kunde og herom ved bemelte Commission
best erfares og af bemelte Commissarier videre ofverveies, hvis Forslaug Præsidenten af Nyborg om Middel til bemelte Kammes Repa
ration at gelange giøre kunde, hvorefter da Eders kongl. Mayts. allernaadigste Resolution videre kunde fornemmes *). Og var vel billigt,
at der blef alvorlig af Amtmanden og Byens Magistrat inqvirerit,
hvem Aarsag til saadan falsk Arbeide paa samme Kam veret hafver,
eftersom den for faae Aar er opmuret, at de derfor tilbørlig til
Skadens Erstatning kunde vorde anset, eftersom berettis, at den
d~d) Indsat af Griffenfeld i Steden for: og sig den til Husholdnings
Fornødenhed med Gevext saa nøttig giøre, som hånd vil.
e—e) Tilføjet af Griffenfeld.
f~f) Indsat af Griffenfeld i Steden for: hafver Amtmanden om at inqvirere og sit Betenkende derofver til nærmere Resolution, om det ingen
præjudicerede, indgifve.
g—g) Indsat af Griffenfeld i Steden for: da eragtis det giorte Forslag
om en Demning for ved den brøstfeldige Kam at legge icke utienlig,
hvortil Soldaterne fik at giøre Arbeidet og Borgerskabet hielpe med Vogne
og andet, eftersom Kammen formedelst den stoere Bekostning af 12000
Rdr., som dends Reparation skal æstimeris for, i disse Tider ei skulde
kunde vorde reparerit.
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Eders ko. May. meget kost hafver, at andre kand undse sig saa
falskelig at omgaais med Ed. ko. Mayts. Arbeide og Penge.
8. Post. Den Begiering om Broens og endnu en anden Portes
Forferdigelse eragtis billig, h)og kunde iligemaade herom saavel som
anl. de af Præsidenten om de dertil fornødne Middeler giorte Forslag
af bemelte Commissarier best Information tages til Eders kongl.
Mayts. videre Resolution11).
9. Post. Siunis os paa Billighed funderit og fordi vel kand
bevilgis efter Forslagit.
10. Post. Om Porteklocken for Portens Tilluckelse at ringis,
eragtis billigt.
11. Post. Siunes os, om det allernaadigst behagis, 9 at her
med kunde forholdes paa samme Maade, som det udi Fridericiæ Pri
vilegier sat er1).
12. Post. Det er billigt, at ei nogen Borger maa antagis eller
lade sig antage for Soldat, førend hånd fra sit Borgerskab og fra,
hvis hannem paa Byens Vegne kand vere anbefalet, sig lovligen
skilt hafver. Delinqvinterne paagribes og billigen, udi hvis Hus de
og findis, og bør den ene Øfrighed den anden vere i saa Maader
assisterlig, af hvad Stand og Condition de og vere maa.
Det, som meldes de Foro mixto, var vel nøttelig for Borger
skabet, at det maatte til Practiqve bringis, heldst efterdi Præsi
denten foregifver, at det allerede nogenledes er in Usu hos dem,
mens som Krigsrettens Administration er determinerit i Krigsartik
lerne og de Personer derudi forklarit, som den betjene skal, siunis
det vel, at det derved vil forblifve, mens det eragtis billig, naar
enten en Borger hafver noget mod en af Militien heller en militaire
Person imod en Borger, at da Byens Magistrat lovlig stefnis til at
lade nogen paa deres Borgeris Vegne møde Sagen at ofververe og
handhebe, oc vice versa at ske af Byens Magistrat, naar nogen Bor
ger tiltaler nogen af Militien, og med Dommenis Afsigelse saaledes
at forholdes, at den, hvilken af Parterne den begier, efter at den
h—h) Indsat af Griffenfeld i Steden for: efterdi der icke er uden én
Port og den Omvei ellers hel besverlig, og kunde ingen bedre herom
judicere og det anordne end Oberste von Osten, om Hans kongl. May.
det ellers allernaad. vil tillade og befale, efterdi Magistraten formener
vel saadan Middel dertil at kunde optenkis, at det icke skulle komme
Hans Ma. til Bekostning.
i-i) Indsat af Griffenfeld i Steden for: at med RaadstuerettisA dministration kunde forblifve ved Fridericiæ Privilegier, saa enhver kunde
søgis til sit Verneting og ei imod Loven derfra dragis.
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lydeligen udi Parternis Paahør er afsagt, under tilbørlig Forseiling
gifvis til videre Paatalelse for Ofverretten, og vere baade Borgeren
og dend Militaire tillat, naar paaankis, derfra at indstefne Sagen
for den høieste Ret, som til den Ende eragtes Parterne skriftlig bør
at tilstilles.
13. Post. Anlangende Skibbroen at maatte forlenge j)saavel
som og Platser for Indbyggerne til Kaalhauger og Køckengevext at
udvisej), siunes os billigen kand tilladis, naar j)ved merbemelte
kommission befindesj) det ei at ske Festningen til Præjuditz. ^Ind
stille dog i dybeste Underdanighed alt dette til E. k. Mts. egen
allernaad. videre Resolution k). Raadst. d. 8. Martii 75.

22. Marts Møde, hvor Kongens »høie Ministri och Geheimeraad« Hans Schack, Peter Griffenfeld, Henrik Bjelke, J. Chr.
Kbrbitz, Mogens Friis, Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel,
Holger Vind og Chr. Skeel, Etats- og Kancelliraaderne Jens
Juel og Conrad Bierman samt Assessorerne Resen og Scavenius
var tilstede x). Man behandlede her en Memorial af 26. Febr.
(Nr. 446) fra Niels Overberg, Forstander for Sorø Kloster. Be
tænkningen, (Nr. 447) var ganske velvillig, og i Henhold til den
udstedtes 8. Febr. 1676 Kongebreve2) til Kammerkollegiet om
at betale noget Havre, som Sorø havde leveret Kongen, til Niels
Overberg om at have Tilsyn med Sorø By samt til Amtmand
Hugo Liitzow og Landsdommer Thomas Walgensten om at be
sigtige Klostrets Bygninger.
446.

Memorial fra Niels Overberg 26. Febr. 1675.

Orig. i Indlæg til S. T. 1676 Nr. 32—34.

Kopi i P.ni Bl. 65—66.

Stormæctigste Konge, allernaadigste Herre.
Eders kongl. May. foraarsagis jeg paa Sorøe Skolis Vegne i al
Underdanighed at andrage dens stoere Brøstfældigheds Reparation.
Samme kand ske med mindre Bekaastning oc stoer Magelighed, der
som Eders kongl. May. allernaadigst vil lade sig behage at bevilge
de ufornødene Huser paa det gandske Klaasters Grund at maatte
anvendis paa de fornødene oc umistelige Huser til Skolens Behof i
j—j) Tilføjet af Griffenfeld.
k~k) Senere tilføjet.
*) P.ni Bl. 65.
2) S. T. 1676 Nr. 32—34.
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en oc anden Maade. Hvilken kongl. Naade, saafremt den allernaadigst
kand obtineris, da eractis det tienligt, at E. k. Mts. Bygninsmester
allernaadigst maatte beordris at begifve sig paa Steden for Husene
at bese oc til Nytte bekvemmeligst indrette, hvorpaa Reparationen
desdo snarere kunde begyndis oc perfectioneris til Spisningen at op
tage. Hernest beder jeg allerunderdanigst, at E. k. M. af kongelig
Mildhed allernaadigst vilde befale sit Kammercollegium at betale
Skolen baade Capital, saa oc paavoxte Rente for paa femte Aar
siden lefverit Haufre til E. k. Mts. Stalds Fornødenhed.
End var det paa Skolens oc Kirkens der paa Stedet Beste, der
som icke alleniste begge (for deris retmessig Fordring at faae) aller
naadigst maatte nyde Prioritet for andre Creditorer udi salig Herr
Hofmesters efterladte Middeler, men endocsaa mig maatte befalis paa
deris Vegne at vere ofververendis, naar Boit skal aabnis, oc da til
ligemed Commissarierne giennemse (for ligesaa vel Kirkens som Sko
lens Interesse at observere oc herefter tilhaabe forsvarligen admini
strere) den salig Mands Brefve oc Doent, eftersom berettis deriblant
at skulde findis de Sager, som enhver af dem vedkommer. Endeligen
indstillis det til E. k. Mayts. allernaadigste Villie oc Resolution,
hvorledis herefter skal forholdis med Steddets Indbyggere oc, hvis
dennem bør til E. k. M. at udgifve. Saafremt begge Delis Admini
stration mig allernaadigst maa committeris, eftersom dé dog boer
paa Skolens Grunder, da vil jeg dennem ligervis som Skolen efter
min allerunderdanigste Skyldighed troeligen forrestaa. Herpaa for
venter jeg E. k. Mts. allernaadigst Resolution til videre allerunder
danigste Efterretning som
E. k. Mayts. troe Arfveundersat
N. H. Overberg.
Kiøbingh. 26. Febr. 675.

447.

Betænkning af S. K. 22. Marts 1675.

Orig. og Kone, i Indlæg til S. T. 1676 Nr. 32—34. Referat i P.ni Bl. 66-67.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet en til Eders kongl. May.
af Forstanderen paa Sorøe Niels Ofverberg indgifne allerunderdanigste
Supplication, hvorudi hånd for det første andrager Sorøe Skoles store
Brøstfeldigheds nødvendig Reparation, hvilken hånd forregifver med
mindst Bekostning mageligen at kunde ske, dersom Eders kongl. May.
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allernaadigst ville lade sig behage, at de ufornødne Huse paa det
gandske Klosters Grund maatte til de fornødne oc umistelige Huse
til Skolens Behof anvendis, oc hvis Eders kongl. May. herudi aller
naadigst ville samtycke, eragter hånd tienligt, at Eders Mayts. Biugningsmester allernaadigst blef beordret sig der til Steden at begifve,
Husene besigtige oc til Nytte, bekvemmeligst ske kand, indrette.
For det andet anholder bemelte Forstander, at Eders May. aller
naadigst ville befale Kammercollegio at betale til Skolen baade Ca
pital oc paavoxte Rente for noget omtrent fem Aar siden til Eders
kongl. Mayts. Stalds Fornødenhed lefveret Hafre. Endeligen oc for
det tredie indstiller band til Eders kongl. Mayts. allernaadigste Villie
oc Resolution, hvorledis herefter skal forholdis med Stedets Indbyg
gere, oc hvis dennem til Eders kongl. May. bør at udgifve, oc om
hannem, eftersom de boer paa Skolens Grunde, begge Delis Admini
stration allernaadigst maa committeris. Hvad nu angaar dend første
Post, hvorudi Forstanderen begierer, at de ufornødne Huse maatte
afbrydes oc til de for Skolen umistelige Huses Reparation anvendis,
da, enddog vi inted heller skulle se oc ynske, end at det, som voris.
Forfædre sig til en ævig Amindelse berømmeligen hafver indretted
oc funderet, kunde tilbørligen vedligeholdes, saa er det dog os alle
bekient, at Midlerne, hvorved samme Huse, som gandske skal være
brøstfeldige, kunde repareris oc vedligeholdes, ere disvær borte oc
til Particuliers udlagde, saa deraf endeligen vil følge, at de med
Tiden gandske nedfalde oc dog omsider, foruden nogen Nytte deraf
at hafve, forgaa oc til inted blifve, oc som de til Skolen fornødne
Huse skal iligemaade hafve Hielp fornøden, eragte vi efter For
standerens Begiering høinødvendigt oc gafnligt at være, at de ufor
nødne Huse der paa Stedet til Skolens fornødne oc umistelige Huses
Forferdigelse blefve afbrutte oc anvente; dog førend herudi endeligen
resolveris, kunde, om Eders kongl. May. saaledis allernaadigst be
hagede, tvende fornuftige gode Mend sambt en af Eders Mayts.
Biugningsmestere anbefales sig der til Stedet at begifve oc efter
grandgifvelig Besigtelse fuldkommen Information tage, hvilke Huse
de sammesteds ufornødne befinde oc derfor kunde nedbrydes, oc hvor
vit deraf til Skolens umistelige Huses Reparation kunde anvendes,
oc siden derom deris allerunderdanigste Erklering til Eders kongl.
Mayts. egen allernaadigste videre Resolution indgifve. Hvad sig be
langer, at bemelte Forstander begierer Befaling til Kammer Collegium
om Betaling for Hafre til Eders kongl. Mayts. Stalds Fornødenhed
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lefveret, saa befinde vi herom Eders Mayts. Befaling dend 15. Februarii 1671 at vere udsted, mens saasom Skolens nødlidende Trang
ei lengere Ophold med Betaling skal kunde taale, formene vi en
kongl. Befaling til bemelte Kammer Collegium paanye at kunde be
vilges, hannem paa Skolens Vegne Capital oc efterstaaende Rente
med forderligste muligt, oc saasnart Eders kongl. Mayts. andre oc i
disse Tiders Conjoncturer fornødne Udgifter det vil tilstede, at betale.
Anlangende, at merbemelte Forstander for det tredie begierer
at vide Eders kongl. Mayts. allernaadigste Resolution, hvorledis her
efter med Stedets Indbiuggere, oc hvis de bør til Eders kongl. May.
at udgifve, skal forholdes, da, eftersom bemelte Indbiuggere skal boe
paa Skolens Grunde, oc Hofmesteren, som tilforne derofver Directionen hafde, nu ved Døden er afgangen, eragte vi fornøden og
tienligt at være, at hannem indtil videre allernaadigste Anordning
Inspectionen derofver tillige med Skolens Administration blef befalet
oc anbetroed. Vi indstille dog i dybeste Underdanighed denne voris
allerunderdanigste Betenkende til Eders kongl. Mayts. egen allernaa
digste videre Resolution. Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 22.
Martii 1675.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
Griffenfeld.
J. Chr. Korbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
C. Biermann.
P. Resen.
P. Scavenius.

30. Marts—5. Aug. 30. Marts Møde, hvor Kongens »høie
Ministri og Geheimeraad« Peter Griffenfeld, Henrik Bjelke,
J. Chr. Korbitz, Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel, Holger
Vind og Chr. Skeel, Etats- og Kancelliraaderne Erik Rosenkrantz og Conrad Bierman samt Assessorerne Resen og Sca
venius var tilstede. Man overvejede, »om disse besverlige Tiders
Tilstand icke vel udkrefvede at renovere« Forordningen 9 om
Landeværn af 28. Juli 1653. »Og som samme Forordning blef
igiennemset og i en og anden Poster befunden icke aldelis at
passe sig efter disse Tider, og det dog fornøden blef eragted,
for den Usickerhed, som Kapere og Commisfarer i disse Tider
i Søen skulle vilde foraarsage, og fattig Folk, som ved Søekanten
2) Jvfr. Secher, Forordninger etc. VI, 135.
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boer, daglig skulle vere i Fare for Landgang, hvorved deris
Middel enten ved Brand eller Plyndring dennem motte fravendis, at derfor slige Kapere og andre deslige til en Afskrek,
naar de sig nogen Modstand hafde at formode, udgik en For
ordning om Landværn, hvilken og af samptlige udi Stats Collegio, eftersom efter disse Tider sig hest kunde skicke, er blefven
opsat og forfatted og derefter under Hans kongl. Mayts. Haand
og Segel af Cantzeliet udsted og til alles Efterretning trykt og
publiceret«x). — Forordningens Udarbejdelse har dog krævet
flere Maaneder. Akterne viser, at der forud for Betænkningen
er gaaet tre Koncepter2) til en Forordning, og at selve Hovedbetænkningen (Nr. 448) først er underskreven 5. Aug. Forord
ningen3) udkom derefter den følgende Dag.

448.

Betænkning af S. K. 5. Aug. 1675.

Orig. i Indlæg til S. R. Nr. 268.
Kone. 1, 2 og 3, den sidste med Rettelser af Griffenfeld, i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid ofverveiet, hvorledis vi paa beste
Maader formener en Forordning om Landværn efter disse Tiders
Tilstand at kunde opsettis, og derofver forfattet efterfølgende Project,
hvilken vi dog til Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste Behag
og Resolution allerunderdanigst indstiller. Vi Christian etc...........
Eftersom udi disse farlige . . . Tider [etc. som Forordn. 1670— 83,
281—84J4). Vi indstiller dog alting i dybeste Underdanighed til
Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste Resolution, forblifvendis
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og troepligtigste Tienere.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
Offue Juel mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp. Ch. Skiell Jørgensen.
E. F. Holck.
Erick Rosenkrantz.
P. Resen.
P. Scavenius.
Af Raadstuen d. 5. Augusti 1675.
9 P.ni Bl. 67. 2) I S. K.’s Arkiv. 9 Tr.: Forordn. 1670—83, 281—84.
4) Hele Indledningen (Eftersom .... til Udgaven S. 282 L. 5 »fornøden
eragted«) er i Kone. 3 indsat af Griffenfeld i Steden for: at vi til vore
kiere Undersaaters Beskermelse nødig hafver eragted ....
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Dec. 1675—Febr. 1676. Omtrent fra denne Tid1) stam
mer en Fortegnelse (Nr. 449) over Sager, der skal behandles i
S. K. Af alle de dertil hørende Dokumenter kendes nu kun
ganske faa. Nr. 1 var dels fremkaldt af, dels behandlet i Mødet
25. Jan. 1675. Nr. 4 er en Memorial (Nr. 450) af 2. Dec. 1674
fra Mogens Friis. Der blev om denne Sag afgivet et Udkast
til en Betænkning (Nr. 451), som ikke blev undertegnet og ikke
førte til noget. — Nr. 45 er en Memorial2) fra Admiralitetet til
Griffenfeld af 3. Febr. 1676, som førte til en kongelig Ordre2)
af 31. Jan. (!) til Kammerkollegiet. Denne Sag synes aldeles
ikke at være bleven behandlet i S. K. — Fra Kopibøger kendes
Nr. 9 og 48. Nr. 47 er behandlet i S. K. i Jan. eller Febr.
1676 (Betænkning trykt som Nr. 454).

449.

Fortegnelse paa hvis Sager og Materier i
Stats Collegio skal forretagis.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

1. Om fremmede Religioner, hvorom er en Extract ofver alle
kongelige Forordninger, som ere dirigerede mod fremmede Secter fra
Anno 1569 og hidindtil, indlefveret af Dr. Johan Wandal.
Herhos findis Sogneprestens Mejnorial paa Christianshafn om
det samme, særdelis at Børn paa 8 å 10 Aar gammel er bortdød
uden Daaba).
4. Græf Frisis Memorial.
a. Om Fiskeried i Randers Fiord, at ingen sig motte tilholde
videre Rettighed med Laxegaarde i Fiorden, end de af Arrilds Tid
hafver veret berettiget til.
b. At en anden døgtig Person motte forordnes til Byskrifver i
Randers, eftersom den der nu verende sig utilbørligen baade med
Tingbogen og i andre Maader hafver forholt.
c. Om Mathies Skade, Herridsfoget, hans Forhold, som skal
hafve et Skalkerøgte, at afsettis.
d. Om nogle Steder i Aarhus Stift, hvor ingen Ting holdes,
fordi de ere faa Bønder i Herredet, at derfor Resten af samme
O Fortegnelsens Nr. 40 viser hen til Tiden kort efter Wismars Erobring
(11. Dec. 1675), Nr. 45 til Febr. 1676.
2) S. T. 1676 Nr. 23 med Indlæg.
») I Margen er tilføjet: at gifve hver Gang, de gaar i Kirke, V« Rixd.
i Kvæsthuset. — Endnu videre optaget ad deliberandum, i Synderlighed
om Christianshafns Kirke. — Jvfr. 25. Jan. 1675.
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Herreder, eftersom det øfrige er redigeret til Birk, motte svare til
samme Birk, saa og, hvor Hans kongl. May. har Birk, og er saa
faa Bønder til, at de ei Retten kand besette eller underholde, at de
motte søge Herridstingene, som de ligger udi.
e. Om en oben Mandat, hvorledis Soldaterne skulle lønnis paa
Landetb).
5. Græf Frisis Memorial om a) Tøndemaal og en Uniformitet
ofver alt Riget udi Skeppe, Alenmaal og Vegt; b) at alle tilholtis
at lade ringe deris Svin, som ellers oproder og forderfver Engene.
6. Rigens Marskalk og Bispens Memorial om, hvor vit og til
hvilke Kirker deris Direction sig tilbørligen skal strecke.
7. Erik Qvitzous Memorial om kongelige Befalingers og For
ordningers Forkyndelse sampt Justitiens og Executionens Maade med
den derpaa foraarsagede Omkostning. Herhos følger en Del af deris
i Stats Coll. Betenkende: a) at kongelige Befalinger og Forordninger
ved Ryterne ofveralt kunde fremsendis, og hvor Ampterne endnu ere
beholdne, ved Husmend, som tilforn er sket; b) at Herridsfogderne,
som har mist deris Gaarde, nød en Skeppe Biug af hver Selfeiergaard, % Skeppe af en hel Festegaard, å l’advenant Aabomaal, dog
icke de Gaarder, som svarer til Birk; c) Execution i criminel Sager,
hvor Proprietarius ei har Hals og Haand, at forrettis efter Amptmandens Ordre ved neste Underofficerer, som ved Rytere skulle føre
Misdederen til neste Kiøbsted i Byens Forvaring, og hvis Omkost
ning derpaa gaar, om de Skyldiges Boe ei kand betale, Byfogden i
sine Regenskaber af det Uvisse at gotgiøris; d) Erik Qvitzous Tractament ønskes at motte efter hans Begiering bekommes af Lundenes
og Bøflings Indkomst0).
8. En Del Kiøbsteders Borgemester og Raads Forslag om at
niude noget for deris Bestilling; herhos følger nogle af Stats Coll.
deris Betenkende om hver Post.
9. Commercie Collegii Erklering om Grindaa Byes Privilegier:
a) at ingen paa to Mile omkring samme Bye motte handle med Bøn
derne uden de allene, som boer i Grindaa; b) at deris Torfvedag
motte for Bondens Magelighed vere paa en Løfverdag i Steden for
Mandag; c) at al Handel og Sal paa Landet motte afskaffes;
b) Ved Stykkets Overskrift staar et Kryds og udfor de første fire Af
delinger: Er billigt.
c) Afkrydset; udfor Afdelingen b staar: Hviler, til den Information fra
Stigtsbefalingsmendene indkommer.
36
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d) eragter Commercie Coll. gafnligt, at Borgeskabet paa nogle Aars
Tid blef forunt Havnepenge til Havnens Opbyggelse; e) at de, som
boer i Fielderup og giør Grindaa Indpas, motte flytte til Byen,
efterdi de dog icke bruger Bonde-Handel og Auflingd).
10. Om adelige Sædegaarders Rettighed, item om Birkerettig
hed, naar Godset er distraheret inter Creditorese).
11. Skatkammerets Betenkende om Smaamynt at siae i Norge
efter Rentemester Mullers Begiering, saa og Commercie Collegii Me
morial om Myntens Reglement.
17. Academia illustrise).
18. Om Skovene i Norgee).
26. Om de Kveste at komme i Hospitalerne. Herom er ind
kommen Hr. Envold Paszberg og Bispen i Aalborgs Erklering om
de 3 Hospitaler, som er i Aalborg Stift, nemlig a) i Nykiøbing paa
Mors, b) i Sæbye i Vensyssel, c) i Aalborg Bye. — Nok er ind
kommen Stiftbefalingsmandens og Bispens ofver Sælands Stift deris
Erklering om Slagelse, Helsingør, Roskilde og Kiøbenhafns Hospitaler
med deris Fundationer. Item Cornelii Lerckes Relation om de trende
Hospitaler i Laaland og Falster, nemlig i Nykiøbing, ved Krenkerup
og Saxkiøbing. Item Othense Hospitals Fundatz og Jordboge).
27. Ferrøe. Om Fogden Søfren Pedersen at arresteris. Herom
er Friderich Gabels Supplication.
28. Hans Hansen af Bergens Supplication, at hans Hustrues
Arfvinger motte nøies med de Middel, hun i Boen har indbragt, som
skal vere 5000 Rdr., eller og, om Boen skulle skiftes, hannem da
motte forundes forud, hvis Benaadinger hannem af Hans kongl. Maj.
for hans Tienester er forunt, saa og, hvis Odelskatten af hans Gods
sig hidindtil har kundet bedrage. Herom allegerer hånd Norges
Lougf).
29. Ministerii Supplication anlangende den Rixdr., som dennem
af hver Kirke i Sæland er tillagt i Steden for den aarlig Genant af
Provianthuset, hvorfor de, som ere komne under Jure Patronatus.
formener at vere exempt, hvorfor Ministerium begierer Refusion;
b) om tvende Gaarde udi Tudse Herred, som ere øde, deris reste
rende Skatter at motte eftergifvis indtil Michaelis 1676.
d) Afskrift af denne Memorial, der er dateret 15. Okt. 1674, findes i
Politi- og Kommercekollegiets Arkiv Nr. 16 fol. 169 f. (Raadstuearkivet).
e) Afkrydset.
9 Afkrydset og overstreget.
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30. Oberjegermester Hahns Memorial om Mulkt at settis for
dem, som ulovlig hugger i Skoufvene, nemlig 10 Rdr. for et Træ,
som huggis fra Roden, og half saa meget for et Træ, som topstæfnis.
31. Udskrift af Stiftsbefalingsmendenes og Superintendenternis
ofver Sæland og Aalborg Stifter deris Erklering paa Kirkernis Vegne,
at de, som nyder Herligheden af Kirkernis Jorder, maa bevise deris
Adkomst; b) at dem forbydes Kirkens Vornede at abalienere fra
Kirken; c) at slige Kirkejorder af Matriculen maatte udtages og ei
foraarsage Kirkerne nogen Udgift.
32. Hr. Niels Juels Begiering om Volstrup Prestegaards Byg
ning med Bispen af Aalborg hans Erklering, at Hr. Niels Juel
hverken hafver kiøbt samme Prestegaard, ei heller Presten at vere
fuldmyndig til at abalienere det fra sin Successore; b) begierer
Bispen den samme kongelig Forklaring ofver Jura Patronatus til
Degnekald, som til Skolerne i Aalborg Stift hafver penseret, som de
siellandske Skoler in Nov. 1672 har erlanget, nemlig at Rettigheden
til at kalde og sette Degnene skal uforkrenket blifve hos Patronos,
men Pensionen, som Skolerne tilforn hafver niudet af samme Degne
kald, skal derefter dog følge Skolerne.
33. Den hollandske Residents Memorial om en Befaling til
Borgemester og Raad i Kiøbenhafn at dømme i en Sag mellem en
Skiper i Gliickstad og nogle Redere i Holland, hvorimod Præsident,
Borgemester og Raad formener samme Skiper bør tiltales af General
Fiscal, fordi hånd tilforn icke hafver vedgaat, at der vare fremede
Redere i hans førende Skib, kaldet Fortuna.
34. M. Henrik Bornemands Supplication, hvorudi hånd beklager
Skolen og dens Betiente at betagis den gamle Rettighed af Begrafvelser og Brudevielser, hvorfor hånd begierer, M. Jørgen Eilersen[s]
tilforn indlefverede Forslag og Taxt, som herhos følger, motte confirmeris.
35. Dr. Johan Wandalls Begiering, at hånd efter lovlige forhverfvede Tingsvinder om sine Vornede-Sønner dennem uden videre
forregaaende Dom og Proces maa lade angribe og paa sit Gods ind
føre efter den kongelig Bevilling, andre i lige Tilfelde hafve bekommet,
nemlig Frue Helle Rosenkrantz d. 24. Aug. 1670. Herhos er en
Extract af Chr. 4.’s Bref d. 21. Martii 1620, at ingen Vornede maa
dømmis fra sin Fred, fordi hånd sig paa andres Stafn har begifvet,
men allene at tilfindes at vere deris rette Eiermend følgagtig.
36*
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36. Claues Lachmands allerunderd. Suplication anlangende Broemis Brøstfeldighed i Tusse og Merløsse Herreder, som hånd sig
erbyder at holde vedlige, om hannem en Skeppe Biug af hver Bunde
der samesteds maa bevilgesg).
37. Præsident, Borgemester og Raad i Kiøbenhafn deris Begiering, at kongelige Betiente, af hvad Stand de var og participerer
i Skibsparter, motte i de Sager, Skiperne angaar og Søehandelen
sampt deraf dependerende Regenskaber vedkommer, svare til Stads
retten.
38. Er expederet.
39. Capituls Jurisdiction ofveralt angaaende.
40. Eftersom H. M. Troupper fra Mecklenborg vel engang hid
skulde, hvorledis dem best Fartøg skulle forskaffes ved Warnemunde
for at føre dem ofver Laaland og Falster. Om at tilsige alle Fergemend ofveralth).
41. Anl. Høe og Straa at forskaffe til Cavalleriet, naar Arméen
her i Sieland skal samlesh).
42. Om Skomager-Laugene ofveralt icke kunde paaleggis at
giøre i Beredskab nogle tusende Par Skoe’).
43. Impot paa Carosser og anden Ofverdaadighed1).
44. Jens Rosencrantzis Klagemaal ofver Anders Clausen, Herridsfouget og ordineret Captein ofver Herridsbønderne, hans ubillige
Paaleg paa Bønderne h).
45. Om Baadsmends Udskrifvelse; herom er Admiralitets Me
morial, at paany igien af Kiøbstederne og Øerne motte ske Udskrifning, og hves icke døgtige Folk kand bekommis, da strax at gifvis
for hver Mand 16 Rdr., i den Sted forleden Aar blef gifven 25 Rdr.,
og at de Kiøbsteder, som forleden Aar har lefveret Bardskerkiste,
strax forskaffer saa mange, som til Medicamenternis Indkiøb efter
Doctorens Sigelse behøfvisk).
46. Cornelii Lerckis Memorial anl. det Mord, Corff paa sin Hu
strue har beganget1).
g) Afkrydset og skrevet med en anden Haand end den, der ellers findes
i Fortegnelsen.
h) Afkrydset og overstreget.
’) Afkrydset.
k) Afkrydset og overstreget; i Margen har Griffenfeld tilføjet: Herom
skal Ordre til Skatkammeret, og dernest skal af Cantzeliet et aaben Pas
for Admiral Jens Rodtsteen. — Memorialen er af 3. Febr. 1676, se oven
for S. 560.
i) Afkrydset og overstreget.
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47. Admiralitetets] Memorial, at ingen i disse Tider motte
tilstedis at tilforhandle sig svenske Skibe eller Fartøi, en og anden
Undersleb dermed at forrekomme“).
48. Admiralitetets] Memorial, at de icke eragter den frandske
Kaper, som Statholder Gyldenløwe har ladet anholde, efter Mistanke
uden Bevislighed at kunde anholdes. Derfor samme Skib med Støcker
og Redskab for lidelig Pris at kiøbes til H. M. Fornødenhed. — At
ellers motte tagis i Considération, hvorledis med Kapere herefter,
som indkommer i H. M. Haufne og Strømme, skulle forholdis. —
Item, at de, som af Bergenhus Ampt udskrifvis til Soldater, kunde
efter Statholders Forslag hest brugis til Baadsfolk“).
49. Liste paa det nye udskrefne sielandske Regimente under
Gotfrid Hofmans Haand. — Forordningen om Soldaters Udskrifvelse,
dat. d. 4. Julii 1664, melder, at Amptmanden paa Kongens og Proprietarii paa deris eget Gods skal lade udskrifve af de Karle, som
i Legget ere fødde og tilstede findes; er ingen ung Karl i Legget,
da skal en af Legsmendene udskrifvis til Soldat0).
50. Gen. Lieut. Arensdorff Memorial, at Obrist Kruses Regi
mentes Rostieneste kunde hiemforløfvis, dog at 40 à 50 Rytere
med nogle Officerer blef tilstede i Viborg til Execution og Ordonnantz-TienesteP).
51. Gr. Holcks Memorial a) om Rostienestens Udeblifvelse;
b) om deris Løn; c) at hånd icke har nydt Standquartier her i
Staden; d) de i Fyen staaende Troupper har ei nydt deris ordinarie
Tractament; e) og f) om hans egen Tractament, som ham skal for
holdes*).
52. De Lybske deris Begieringer angaaende deris Seilases
Frihed*).
53. Om Kroner og halfve Kroner videre myntes skal for at
facilitere derfore ny Udgifter1).
54. Anl. svenske Godses Confiscation i Holstein*).
55. Om Tolden paa Elfven*).
56. Anl. de Fyringers Fordring hos Byen Rostock*).
m) Afkrydset og overstreget; Memorialen er af 29. Jan. og snart efter
behandlet i S. K. (Nr. 454).
n) Afkrydset. Memorialen er dateret 3. Febr. 1676 (Admiralitetets Kopi
bog 1676 Lit. B Bl. 28).
o) Afkrydset og overstreget.
p) Afkrydset.
*) Afkrydset og overstreget.
r) Skrevet med Griffenfelds Haand.
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57. Confiscations Sager8).
58. Engelske Residents Supplication mod dem paa Lessø1).
59. Extract af indkomne Skrifvelser angaaende Landværn.
60. Præsident, Borgmester og Raad i Kiøbenhafn deris allerunderd. Suplication angaaende Indvaanerne paa Christianshafn“).

450.

Memorial fra Mogens Friis 2. Dec. 1674.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Stormegtigste Konge, allernaadigste Herre.

Om Fiskeriet udi Randers Fiord.
Saasom adskellig stoer Uskickelighed passerer ved Randers, som
Borgemester og Raad hart paaklager, idet at en og anden Particulier med Pele, Stig og deslige forfylder Fioren og forderfver Seilatsen
der for Byen, saa at baade Eders ko. Mats. Rettighed af Told sveckis,
og Negotien sammesteds forgaar, og ingen enten Skibe heller Skuder
af Importans til Byen kand opkomme som i forige Tider, ja end
icke, naar de ere uden Baglast, og det for den Uskickelighed, nu
holdes med de Laxsegaarde, paa samme Fiord findes, mere end i
førige Tider, da som det samme i forige Tider er klagit for Eders
kong. Mats. Hr. Fader salig og høiloflig Ihukommelse, og da blef
Commission gifvit til salig Her Henrik Rantzow med trei andre Commissarier at bese samme Laxsegaarde og tilholde enhver Fiorden ei
anderledes at bruge, end at Seiladsen var ubehindret, mens de Ved
kommende hafver dog icke det efterkommit, hvorofver Borgemester
og Raad hafver af nye begiert, jeg paa Eders kong. Mats. Vegne
ville recke dem Haanden, at de self maatte tage Siun til Fiorden,
det de og giort hafver og mig tilsent og derudi indført, af hvis
Laxsegaarder Seiladsen hafver Hindring, med Begiering, jeg hos
Eders kong. Ma. allerunderdanigst ville befordre, at det maatte vorde
remederit til Byens Beste, hvorom jeg behøfver allerunderdanigst
Eders ko. Ma. allernaadigste Befaling, at de Vedkommende derefter
med Alvor kand tilholdes, icke videre Rettighed sig i Fioren med
Laxsegaarde at tilholde, end de af Arrilds Tid hafver veret til be
rettiget, hvorom Borgemester og Raad hafver forhverfvit Siun og
s) Overstreget.
9 Skrevet med Griffen feids Haand og betegnet med tre Krydser.
») Skrevet med Griffenfelds Haand.
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Tingsvinde og mig tilsent, som allerunderdanigst indstilles til hvis
Eders kong. Ma. derudi allernaad. vil befale.

Om Byeskrifveren i Randers.
Og eftersom jeg hafver befunden special Klage ofver Byeskrifverens onde og forsømmelige Forhold udi Randers, idet at hånd
formedelst Druckenskaf icke kand afvarte sin Bestilling, mens megit
forsømmelig derudi findes, saa at band imod kongelig Anordning om
Tingbøgerne, at hånd strax paa Tinget derudi skulle skrifve, hvad
passerit, ei hafver rettet sig, mens Aar efter andet ladet hisset og
her i Bogen staae tillige 8, 9 og flere Blader rene, hvorpaa kand
skrifvis til Præjuditz af Gotfolk, hvad Skalke maatte i Sinde faa,
hvilket Borgemestere og Raad for mig hafver tilkiendegifvit, hvorofver jeg ham for mig fordrede med Tingbogen og den efter deres
Angifvende befunden, som forskrefvit staar, hvorofver jeg var foraarsaget at fornemme om hans Bestalling, hvilken hånd ei hafde,
mens var for trei Mark pantsat til en Borger der i Byen, da, endog
hans Forseelse var stoer, hafver jeg doeg i Regart til Eders kong.
Mayts. Bestalling, som ham gifvit er, og efter Borgemester og Raads
Ansøgning indeholdet med det at tilkiendegifve, eftersom de lofvede
at ville ved tienlige Middel bringe ham til i deres Ofververelse og
under deres egen Inspection at bringe det til Boegs, som var udelat,
mens som de nu skrifver mig til og gifver tilkiende, at hånd icke
er at bringe dertil, ei heller at band sin Bestilling sømmelig og
ædruelig vil betiene heller kand, og derfore begierer af mig paa
Eders kong. Mayts. Vegne saadan Remedering, at Retten tilbørlig
kunde blifve betient, som jeg Eders kong. Ma. foraarsagis allerunder
danigst at foredrage, at Byen igien til Rettens Befordring med en
anden døgtig Byeskrifver, om Eders kong. Ma. ellers saa allernaadigst behager, maatte vorde forset, og mig Befaling gifvis den føriges
Bestalling at affordre, som dog indstillis allerunderd. til Eders ko.
Mats, egen allernaad. Villie.
Om Matthis Schade Herritsfogit hans Forhold.

Ellers er mig og forekommit adskellige Klagemaal ofver en
Herritsfoegit kaldes Mathis Schade, som fast ofver det hele Stift er
bekient for hans Skalkhed, og raabis »cruxifige« ofver ham af alle
dem, hans Forhold er bekent; særdelis er for mig angifvit, at hånd
skal hafve reist om allevegne i Stiftet og hisset Folk sammen i
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Trette og dem derudi størkit og sig angifvit at vere Fiscal og under
Frygt for det, den Bestilling medfører, vorden æret, respecterit og
tracterit paa det beste, hvor hånd er kommen, det end icke nok,
mens og ladet sig gifve Foreringer, for hånd dem til det beste skulle
forhielpe i deres Sager. Særdelis hafver hånd begegnit en fattig
Mand ved Nafn Peder Nielsen saaledes og alle hans Brefve i en
importent Sag under den Prætext fra ham looket og ham nogle Aar
hafver forholt, ja giort Ord af, at hånd var saa afholt af Kong. Ma.,
at hånd klappet ham paa Skulderen, naar hånd kom til Hans May.,
og bad ham se vel til, som med Tings vinder er at bevise. Samme
Person er og Tingskrifver i it andet Herrit, og hafver jeg befunden
en falsk Seil for hans Tingbog, da jeg i Sommer om dends og andre
Tingbøgers Beskafenhed inqvirerede; da efterdi hånd er berygtet for
adskellige Skalkstøcker, kommer det mig til at troe, at hånd det
self giort hafver; samme Beskyldinger for Fiscal blef ham paateet i
min egen Nerverelse, og da jeg ham forrelagde at legge sig det fra,
og en vis Tid dertil blef begiert, til hvilken hånd lofvede sig hos mig
til dend Ende at indstille, mens hverken kom self, ei heller sendte
nogen Undskylding frem, hvorofver jeg nogle Dage derefter foraarsagedes ved tvende ridende Bud at sende til ham lengst henne i
Stiftet med skriftlig Ordre at komme til mig, mens ei ville tale med
dem, ei heller komme, mens nogle Dage derefter sente hans Kone
frem, som skulle ofvertale mig, at Sagen maate ham efterlades. Da
som det siunis vel Retten til nogen Forkleinering, at den af en Per
son af saa slet Røgte skal betienis, hafver jeg veret foraarsaget
Eders ko. Ma. det allerunderdanigst at tilkiendegifve og indstiller
til Eders kong. Mayts. allernaadigste Villie, om hånd skal afsettis,
eller hvad derved skal giøres.
Om Arrest paa Peder Mørchis Arfvingers Fordring hos Jens Pofvelsen.
Og som en Forpagter nafnlig Peder Mørck hafver sig under
standen af tvende Kirker der i Stiftet, nemlig Søbye og Torsøe, af
egen Møndighed icke allene at oppeberge i mange Aar al Kirkernis
Tiende og Indkomst uden Kirkerne deraf en Skilling at lade niude,
ja det end icke nok, taget Blyet slet af den ene og mest af den
anden, det forført, en Del til Aarhus, en Del til andre Steder, og
derofver bragt Kirkerne i saadan en elendig Stand, at den ene med
alle kand icke mere brugis for Fare Skyld, hverken af Presten heller
Sognefolken, og den anden icke uden største Perikel, saa Presten
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staar paa en gammel Kiste under en Bue i Kirken og sig der af
trei Støcker Fiel giort en Predickestoel, som er ømkelig og skam
melig for vores Religion at se. Da som samme Peder Mørck for
nogen Tid siden er ved Døden afgangen og efterlat sig de Middel,
hvoraf Kirkernis tilføiede Skade kand erstattis, særdelis skal hans
Arfvinger erleggis af Jens Pofvelsen paa Sæbyegaard nu til først
kommende Snapsting en anselig Summa Penge, da paa det de fattige
Kirker kand igien niude tilbørlig Fornøielse af Arfvingerne, begieres
allerunderd., at Eders kong. Ma. ville allernaad. paa bem. tvende Kir
kers Vegne meddele mig Eders kong. Mayts. Arrest paa samme Penge,
som hans Arfvinger af Jens Pofvelsen residerende paa Sæbyegaard
nu til førstkommendis Snapsting tellis skal, saaledes at hånd icke
udteller til dennem en Skilling deraf, før de mig som Eders kong.
Mats. Stiftsbefalingsmand hafver giort tilbørlig Fornøielse paa bemelte tvende Kirkers Vegne, og de igien paa deres Bekostning ere
tilbørlig opbygde og reparerede med Blye og andet, som det børt
og ellers hafver giort mig Erstat[n]ing til Kirkerne, for Peder Mørcke
uden Minde og Tilladelse hafver sig saaledis paa samme Kirkers
Indkomst og Bygning forgreben. Eders kong. Ma. beviser herudi
disse toe fattige Kirker en stoer Naade.

Anlangende nogle Steder, som ingen Ting holdis.
Og saasom Underretten paa adskellige Steder i Aarhus Stift
gandske nedligger, særdelis udi Saugbroe Herrit og Hofvelbjerre
Herrit, af den Aarsag, at ei saa mange Bønder i samme Herreder
findis, som Tingene kunde underholde med Herritsfoegit, Tingskrifver,
Tinghører og aate Mend, som Retten efter Loven paa Tingdagen
sk’ulle ofververe, hvorudofver en og anden, som til samme Tinge
noget hafver at forrette, beklager sig, at der ingen Ret holdes, der
ei heller findis nogen Tingbøger ellei Tingskrifver, mens Retten der
med alle ligger, da giøres til des Remedering dette allerunderdanigst
uforgribelig Forslag, om Resten af samme Herreder, eftersom det
øfrige er redigerit til Birk, icke til Rettens Befordring maatte svare
til samme Birk som deres rette Verneting, og dem og Vedkommende
der at vedderfaris, hvis Lov og Ret medfører, eftersom Retten for
medelst den ringe Almue, der tilofvers er fra Birket, der ellers icke
kand vorde tilbørlig administrerit. I lige Maader findes der en og
anden Birker Ko. Ma. tilhørende, saa ringe paa Indvaanere, at de
ei heller kunde Retten besette og vedligeholde, og de ate Mend,

570

1675.

dertil udkrefvis, sielden er at faae, ja hverken Tingskrifver heller
Tingboeg, særdelis Tvillum Birk i Giern Herrit liggendis, om det
icke derfor maate behage Kong. Ma. allernaad. at forordne, at saadanne Birker maatte søge Herritstingene, som de ligger udi, og der
svare som til deres Verneting. Retten og Politien bestørkis derved,
og Almuen, som nu ofver ingen Rettens Administration paa de Steder
hafver Justitien i ringe Værd, kunde derved igien inciteris til den
førige Æstime for den at hafve.

Om Soldaternis Løn.
Saasom og befindis, at en stoer og ulidelig Pressur Landet paahenger med Soldaternis Løn, idet at Bunden maa gifve den, som er
Soldat for Leggen, til 24 ja 30 Rixdaler og derofver til aarlig Løn
foruden en og anden Villighed, hånd af Leggen hafver, da forestilles
allerunderdanigst til Kongl. Mayts. allernaad. Goedagtning og Befaling,
om icke den Anstalt ved kongelig oben Mandat maatte giøres, at
ingen Soldat, enten hånd var udskrefvit heller leiet, maatte gifvis
mere til Løn af Leggen end 15 å 16 Rdr., Halfparten at lefveres
dem, naar deres Aar begyndis, og den anden Halfpart, naar Aaret
er til Ende, af hvilken aarlig Løn Soldaten skulle vere pligtig at
holde sig med Kiortel, Kleder, Sidegever og Munsterhold, eftersom
de fleste af dem omgaais megit liderlig og ilde med hvis Kleder og
Gever, Bønderne dennem Tid efter anden maa forskafe, og at ingen
Soldat, vere sig udskrefven heller leiet, ofver forskrefne aarlig Løn
noget maate prætendere af Leggen heller Bunden, af hvilke forskrefne
16 Rixdaler Leggen maatte tillades hannem aarlig at korte en tredie
Part af hvis Bekostning der gaar paa den Kiortel, hånd efter Kong.
Mayts. allernaad. Forordning hver tredie Aar skal hafve, og Pro
prietarius det imoed Kiortelen derfor at forskafe oppeberge, og at
Soldaten, naar hånd er hiemme paa Laudet, maa vere pligtig at
tiene en Bunde i Leggit, hvor hannem self løster, heller hvem hans
Tieniste for Løn begierer, og paa det at Soldaten icke i utilbørlig
Tid skal ofverile Bunden om sin Løn, var det got, at hver Proprie
tarius den indsamlet hos Legsmendene og hannem det forskafet, saa
at Bunden icke, som ellers ofte sker, af Soldaten vorder ofverilet og
plaget, ja hans Officerer efter egen Villie tit gifver Ordre Legsmanden
derfor at exeqvere, naar dem løster. Kiøbenh. dend 2. Dec. 1674.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste och troeskyldigste Tiener.
M. Friis G. t. F.
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Udkast til Betænkning af S. K.
Kone, i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge och Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet en til Eders kongl. Mt.
af Hr. Mogens Friis Grefve til Frisenborg etc. indgifne allorunderd.
Memorial, hvorudi band for det første angifver, at adskillig Uskickeligbed ved Randers skal passere, idet at en och anden Particulier
med Pele, Stig och deslige skal forfylde Fioren och forderfve Seilatsen, saa at Eders k. Ms. Rettighed af Told derved sveckis, och
Negotien forgaaer, idet ingen enten Skuder eller Skibe af Impor
tance til Byen skal kunde saasom i forrige Tider opkomme, och
det for den Uskickelighed, nu skal holdis med de Laxegaarde, paa
samme Fiord findis, mere end i forrige Tider, och eftersom herpaa
udi Eders kongl. Mts. Hr. Faders høieloflig Ihuekommelse hans Regieringstid skal vere klaget, er en Commission til afgangne Hr.
Hendrik Rantzov sampt trei andre Commissarier udsted samme Laxe
gaarde at besé och enhver at anbefale Fiorden ei anderledis at
bruge, end at Seilatsen kunde vere ubehindret, hvilket dog af de
Vedkommende ei skal vere efterkommet. Ti er bemelte Gref Friis
Ed. kongl. Ms. allernaad. Befaling begierendes, hvorefter hånd de
Vedkommende med Alvor kunde tilholde icke videre Rettighed med
Laxegaarde i Fioren sig at tilholde, end de af Arrilds Tid hafver
vaaren til berettiget.
For det andet angifvis Byefogden i Randers hans onde og for
sømmelig Forhold, idet at hånd formedelst Druckenskab sin Bestilling
ei skal kunde afvarte, og at hånd med Tingbøgerne ulovligen skal
omgaaes, och derudi efter Borgemester och Raads Angifvende 8. 9
och flere Blader at staae rene self befunden, saa och E. k. Ms.
hannem gifne Bestallingsbref til en Borger der i Byen for 3 Mark
pantsat, og enddog band med sligt at angifve efter Borgemester och
Raads Ansøgning skal hafve indeholdet, hvilke hannem nu paanye
angifver, at hånd sin Bestilling sømmelig och ædruelig ei vil eller
kand betiene, hvorfore hånd allerunderd. er begierendis, at Byen til
Rettens Befordring med en anden dygtig Byeskrifver maatte vorde
forset, och hannem maatte ved Ed. Mts. Befaling tilladis den hannem
gifne kongl. Bestalling at affordre.
For det tredie forebringer velbemelte Gref Friis, at hannem ad
skillige Klagemaal ofver en Herridsfoget kaldet Mathis Skade skal
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vere forekommen, som for hans Skalkhed fast ofver det hele Stift
skal vere bekient, och som samme Person skal være Tingskrifver i
et andet Herrit, skal hånd foruden alt andet hafve befunden et falsk
Segel for hans Tingbog; da efterdi hånd for slige adskillige Skalkstycker skal vere berychtet, och siunis Retten til Forkleinering at
vere, at den af saadan en Person skal betienis, indstilles til Eders
kongl. Ms. egen allernaad. Villie, om samme ei skal afsettis, eller
hvad derved skal giøris.
Udi den fierde Post andragis, at Underretten paa adskillige
Steder i Aarhus Stift gandske skal nedligge, særdelis udi Saugbroe
och Houfvelbierg Herrit, af den Aarsage, ei saa mange Bønder i
samme Herreder findes, som Tingene med Herritsfoget, Tingskrifver
och deslige mere kunde underholde, hvorudofver en og anden, som
til samme Tinge noget hafver at forrette, skal beklage sig, at der
ingen Ret holdis, mens at Retten der med alle ligger, ti giøris til
des Remedering dette allerunderd. Forslag, om Resten af samme
Herreder, eftersom det øfrige er redigerit til Bierk, icke til Rettens
Befordring maatte svare til samme Bierk som deris rette Verneting.
I lige Maader foregifves, en og anden Bierk Eders k. Mt. tilhørende
skal findes saa ringe paa Indvonere. at de ei heller skulde kunde
Retten besette og vedligeholde, og de otte Mend. dertil udkrefvis,
sielden skal vere at faae, och at der ei heller skal vere nogen Ting
skrifver eller Tingbog; anholder derfor, at det E. k. M. maatte be
hage allernaad. at forordne, at saadanne Bierker skulde søge Herritstingene, som de ligger udi, og der som til deris Verneting svare.
Hvad nu angaaer den første Post om dem, som hafver Laxegaarde i Randers Fiord, formene vi til Stigtsbefalingsmanden, bemelte
Gref Friis, kongelig Befaling kunde udstedis de Vedkommende alfvorligen at tilholde, de, som der Laxegaarde hafve, deris Adkomster at
fremvise, och hvis nogen skulde befindes, som derpaa ingen hafver,
da dennem gandske at afskaffe og borttage lade, saa og dennem,
som Adkomst hafver og deris Laxegaarde videre, end de af Arrilds
Tid ere berettigede, Seilatsen til Skade hafve udsat, advare, at de
dennem paa sine rette Stæder indflytte.
Belangende den Byeskrifver udi Randers hans onde og forsøm
melige Forhold, saa og den Herritsfoget ved Nafn Matthias Skade
hans skalkagtige Bedrifter, saa befinde vi efter merbemelte Stigtsbefalingsmandens Angifvende forskrefne Byeskrifvers och Herritsfogets Forseelser saa grofve, at de foruden nogen foregaaende Proces
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eller Dombs Erverbelse (som vi i slige Tilfelde unødvendig eragter
og ickun til Elucidationem Facti kunde tiene, som her er evident
nok) bør casseris og deris Bestillinger med andre dygtige og skickelige Personer af Eders kongl. Mt. forsiunes. — Angaaende de Her
reder, hvorudi icke skal være saa mange Bønder, som Tingene med
dessen behørige Betiente og andet kunde underholde, af Aarsage,
det øfrige i samme Herrid er redigerit til Bierk, i lige Maader de
Bierker, som ere af lige Beskaffenhed som forskrefne Herreder, derudi holde vi efter merbemelte Stigtsbefalingsmandens Forslaug for
Rettens desto bedre Administration tienligt, Eders kongl. Mt. en
aaben Mandat lod udgaae, at alle Herreder icke aleniste udi Aarhus
Stigt, mens og ofver al Danmark, som ei alene ere megtige nok
Tingene og dessen Tilbehøring, som forskrefvit staaer, vedlige at
holde, skulde herefter svare til de Bierker, som i samme Herreder
ere beliggendis, saasom deris rette Verneting, hvilket og viceversa
med Bierker af lige Tilstand skulde i Agt hafvis, hvorom Stigtsbefalingsmændene hver i sit Stigt kunde anbefales fornøden Anord
ning at giøre.
Eftersom jeg icke véd Hans høie greflig Excellentzis Hr. Rigscantzelerens Villie, om denne Erklering skal expederis, førend den
siste Post i Hr. Gref Frises Memorial om Soldaternis Løn i Soldaternis Collegio blifver debatterit, at den her kunde annecteris, er
ofvenskrefne paa løst Papier for sig self skrefven.

1676.
10. Jan. Møde, hvor Kongens »høie Ministri og Geheimeraad« P-eter Griffenfeld, J. Chr. Kbrbitz, Jørgen Bjelke, Otto
Powisch, Holger Vind og Enevold Parsberg samt Assessorerne
Resen og Scavenius var tilstede1)- Man forhandlede her om,
hvilke nye Skatter der burde paalægges for at dække Udgifterne
til Krigen med Sverige. Betænkning (Nr. 452). — De forskel
lige Forslag heri synes ikke at være taget til Følge.
r) P.ni Bl. 68.
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Betænkning af S. K. 10. Jan. 1676.

Orig. og Kone, med Rettelser af Griffenfeld i S. K.’s Arkiv.
Referat i P.m BL 68-69.

Allernaadigste Konge og Herre.
Saasom vi alle icke noksom kand fuldtacke den almegtige Gud,
som ved sin guddommelige sær Forsiun*) Eders kongl. Mayts. Vaaben med lyekelig Fremgang i dette forgangne Aar saa merkelig
hafver velsignet, saa b)ynske vi fremdelis Eders kongl. May. i ner
værende nu begynte Aar bestandig og fremturende Lycke og Seiervinding mod alle sine Fiender, til hvilket at erlange som det høit
fornøden er sig udi Tide i god Forfatning til Lands og Vands at
sætte, og hertil store Middeler udkrefves i Betragtning, at hvis alle
rede paabudden eller paalagt er, icke nær til de Udgifter kand tilstrecke, det og vel siunes, at paa de af Spanien og Holland udlofvede
Subsidier icke synderlig vis Stat og Gisning kand giøres paa, og des
Betaling, som hidindtil ickun slet veret hafver, herefter endda vel
langt siettere og urigtigere torde blifve, saa hafve vi efter Eders
kongl. Mayts. allernaadigste Befaling med tilbørlig Flid ofverveiet og
eftertenkt, paa hvad Maade de Middel udfindes kunde, som til forbemelte saa store og uforbiegengelige Udgifter endeligen behøfves,
og derfor udi en Sag alles Frelse angaaende intet billigere eller
lideligere befunden, end at den Byrde, som faa for tung og umuelig
vilde falde at hefve. alle og enhver med en billig Lignelse blef paa
lagt at bære, hvortil vi da efterskrefne Forslaug til Eders Mayts.
videre allernaadigste Resolution indstille.
Først formene vi en almindelig Landehielps Styr af Eders
kongl. May. at kunde paabiudes, hvilken paa den Maade og Form
kunde indrettis, saasom Princessindestyren tilforne hafver været paa
lagt og udgifvet, dog at den blef erlagt udi efterfølgende trende Ter
miner, nemlig den første til St. Hansdag nestkommende, den anden
til nest derpaa følgende Michaélis Dag og den tredie til neste Juel
derefter.
For det andet, at en Familieskat efter den Maade, som Eders
kongl. May. samme Materie for rumb Tid siden ved visse dertil
Deputerede har ladet udarbeide og præparere, blef paabuden.
a) Indsat af Griffenfeld i Steden for Disposition.

1676.

575

For det tredie, hvis Eders kongl. May. allernaadigst skulde be
hage at pantsette en eller anden Ampt udi Fyrstendommerne eller
Grefveskaberne, ville vi formode, at derude vel de torde findes, som
rede Middel og Penge hafde, som de i disse Tider icke saa lige med
Sickerhed skulde vide at underbringe, og derfor dette Tilbud vel
torde imodtage og Penge paa saadan Underpandt forstrecke.
For det fierde holde vi for got, at Commissariatet ved Landmilitien saavel som ved Søestaden blef anbefalet en Fortegnelse
paa hvis Vare og Materialier kunde behøfvis, med forderligste til
Eders kongl. May. at indlefvere, hvilke vi da formene mand kunde
forsøge, om icke en eller anden Kiøbmænd i Holland torde findes,
som mod den ventendis Profit af det, de deris Vare udi dyre Domme
kunde udselge, sig skulde ville paatage saadan Lefverantz og Forslag
at giøre og derfore Indvisning til Betaling tage udi de resterende
hollandske Subsidiepenge, hvilket vi da langt gafnligere holde, ihvor
dyrt og høiet samme Vare udi Pris endog anslaaes skulde, end at
hafve en stor Fordring paa Papir, hvoraf enten sent eller aldrig
noget blef betalt. Saasom og til Krigen mod Sverrig at fortsette en
af de fornødenste Ting, i Tide vil tenkes paa, er, at Proviant icke
fattis, hvorfor og Magazinerne saaledis vil forsiunes, at, naar Leilighed til at agere forefalde kunde, det da icke paa Brød og Lefnetsmiddel fattes skulde, og Norge ogsaa, som ved Tilførsel fra andre
Steder endelig skal subsistere, deraf, naar Nøden det udkrefvede,
forsiunes kunde, saa eragte vi gafnligt og raadeligt, at enhver Pro
prietarius (foruden sine underhafvende Bønder og Tienere noget deraf
at paalegge eller dermed at besværge) blef befalet at udgifve inden
Paaske førstkommendis af hver Tønde Hartkorn Jordegods, som
hånd eier (Sædegaarde undtagne), en strøgen Skeppe Korn Aaboemaal, den ene halfve Part udi Roug og den anden udi Biug, saa
og et Fierdingkar Haufre, og det paa de Stæder og til dennem,
saasom seniste den 12. Augusti anno 1675 udgangne Forordning
om Proviantskat tilholder, lefvere, hvortil da ogsaa endeligen og for
det siette Prestene over al Danmark saavel i Kiøbstæderne som paa
Landet paabiudes kunde, at enhver skulde iligemaade inden Paaske
førstkommende gifve til Eders Mayts. Magaziner trei Tønder Roug,
trei Tønder Biug og trei Tønder Haufre strøgen Tøndemaal, hvilken
Udgift dennem efter Stigtsbefalingsmandens og Superintendentens i
hvær Stigt billig Sigelse saaledis kunde imellem delis, at den rige
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herudi kom den fattige til Hielpb). Vi indstille dog disse vore
allerunderdanigste Forslauge til Eders kongl. Mays. egen allernaadigste videre Resolution og forblifve
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og tropligtigste Tienere.
Griffenfeld.
J. Chr. KOrbitz mp.
Jørgen Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Parszberg mp.
P. Resen.
P. Scavenius.
Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 10. Januarii anno 1676.
Senere Paaskrift: Skatternes Paabud udi Aaret 1676, derom
Conseillets Betenkning.
b~b) Gennemrettet af Griffenfeld. Den oprindelige Text lyder: holde
vi det og for voris allerunderd. Skyldighed at ynske Eders kongl. Mt. i
dette nerværendis Aar og ellers fremdelis en continuerende Lycke og
Seiervinding mod alle sine Fiender, mens eftersom vi vel vide, at bar
Ynske sielden skal kunde udvirke nogen begierte Effect, med mindre
Verket med Alvore angribes, og vi til Eders kongl. Mayts. Rigers og
Landes sampt dessen Indbyggeres efter erlangede ynskelig Fred forven
tende Sickerhed, saa og bedre og roligere Tilstand, nest Guds naadige
Bistand fornøden eragte paa Middel og Raad at vere betenkt, hvorved
Eders kongl. Mayts. Søestat og Landmilitie (som store og uforbiegengelige
Bekostninger udkrefver, hvilke i Synderlighed udi Consideration af de
hollandske Subsidiepenges uformodentlig Udeblifvelse dertil fattis) herefter
kand underholdis, og befinde vi dertil baade en ansenlig Summa rede
Penge, som til daglige og uforbiegengelige Udgifter behøfvis, saa og Pro
viant til Magaziners Oprettelse og andre Materialier at vere fornøden, ti
hafve vi med tilbørlig Flid ofverveiet og eftertenkt, paa hvad Maade, hvis
til forskrefne Søestat och Landmilitie behøfves, kunde paa føieligste Maade
forskaffes, og efter voris allerunderd. skyldig Pligt for raadeligt befunden
til Eders kongl. Mt. efterskrefne Forslag allerunderd. at indgifve.
Først for rede Penge til Veie at bringe formene vi en almindelig
Landehielps Styr af E. k. M. at kunde paabiudes, hvilken paa den Maade
og Form kunde indrettis, saasom Princessinde-Styren tilforne hafver
veret paalagt og udgifvet; dog som Bunden forhen saa bart er graverit,
at hånd mere Pressures ei skal kunde udstaae. holde vi for taaligere, at
Proprietarierne self (som vi formene det bedre at skal kunde tilveiebringe)
foruden sine Bønder i ringeste Maader dermed at besverge af alt deris
Jordegods denne Landehielps Styre paa den Maade, som de om PrincessinStyre udgangne Forordninger ommelder, skulde udrede og betale, hvilket
vi og fornøden eragte i den Forordning, som herom skal udgaae, at
annecteris.
For det andet en Familieskat af visse dertil deputerede Commissarier at udarbeides, hvilket, saafremt i Verk blifver stillet, formene vi
derved en ansenlig Summa at skal kunde tilveiebringes.
For det tredie, hvis Eders kongl. May. allernaadigst maatte behage
at pantsette sine Ampter udi Holsten til saadanne formuende Folk, som
Penge strax hafve at forstrecke, forhaabe vi. at vel de skal findis, som
mod slig Tilbud skulle tage.
For det fierde holde vi for nødvendigt, at Søestatens saavel som
Landmilitiens Commissarier maatte anbefalis en Fortegnelse paa, hvis de
kand eragte af et og andet til begge Dele fornødne Vare og Materialier
kunde behøfvis, med forderligste til E. k. Mt. at indlefvere og siden, ved
hvem Eders kongl. Mt. dertil allernaad. ville committere, hos Kiøbmænd
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17. Jan. Møde, hvor Kongens »høie Ministri og Geheimeraad« Peter Griffenfeld, Jørgen Bjelke, Otto Powisch, Holger
Vind, Corfitz Trolle og Enevold Parsberg samt Etatsraad Con
rad Bierman og Assessorerne Resen og Scavenius var tilstede.
Man »proponerede, om ei tienlig skulde være en Forordning
at lade udgaae, at ingen i disse Tider uden Øfrighedens Til
ladelse maatte flytte af Kiøbstederne, og enddog enhver efter
sit Borgerskabs lovlig Opsigelse efter Recessen og adskillige
Forordninger sligt er tillat, blef dog efter alles ensstemmende
Slutning for got befunden, at en Forordning paanye herom ud
gik conform med den, som i Friderici tertii høiloflig Ihuekommelse hans Tid er udgaaen«x). — Den her foreslaaede Forord
ning2) er ganske rigtig udkommen, men allerede dateret 14. Jan.
Samme Dag behandledes det Spørgsmaal, hvorledes man
kunde forhindre Roskilde Domkirkes Ruin. Betænkning (Nr. 453).
I Henhold dertil udstedtes Anordning3) om Roskilde Domkirke
9. Febr.
453.

Betænkning af S. K. 17. Jan. 1676.

Orig. og Kone, (med Rettelser af Griffenfeld) i Indlæg til S. R. Nr. 62.
Referat i P.m Bl. 69 f.

Allernaadigste Konge oc Herre.
Vi hafve med tilbørlig Flid ofverveiet en af Hr. Rigens Marskalk indgifne Memorial, dat. Kiøbenhafn dend 14. Sept. 1672, hvorudi Holland lade forsøge, om mueligt nogen torde findes, som mod den
ventendis Profit af det, de deris Vare udi dyre Domme kunde udselge,
sig skulde ville paatage sligt at forskiude og derfore Forsikring til Be
taling tage udi de resterende hollandske Subsidiepenge.
For det femte befinde vi og til Søestatens och Landmilitiens for
nødne Magaziners Forsiun gatnligt, at enhver Proprietarius (foruden sine
underhafvende Bønder og Tienere noget deraf at paalegge) blef befalet
at udgifve af hver Tønde Hartkorn Jordegods, som band eier (Sædegaarde,
saa og Officerer- og Ryttergaarde undtagne), en strøgen Skeppe Korn
Aaboemaal, den ene halfve Part udi Roug och den anden udi Biug, saa
og et Fierdingkar Arre (o: Havre), og det paa de Stæder og til dennem,
saasom seniste den 12. Augusti 1675 udgangne Forordning om Proviant
skat tilholder, lefvere.
Endeligen og for det siette kunde Prestene ofver al Danmark paabiudes, at enhver skulde gifve til Eders Mayts. Magaziner 8 eller 10 Tønder
Roug och Biug lige meget af hver Slags, hvilken Udgift dennem efter Stigtsbefalingsmandens och Superintendentens i hver Stigt billig Sigelse saaledis kunde imellem delis, at den Rige herudi kom den Fattige til Hielp.
*) P.ni Bl. 69.
2) Tr.: Forordn. 1670—83, 289.
s) S. R. Nr. 62. Tr.: Rothe, Chr. Vtes Reskripter, 267—82. Som Indlæg
findes en Mængde for det meste meget vidtløftige Indlæg, der delvis næv
nes i Betænkningen.
37
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udi andragis dend Afgang, Roskilde Domkirke lider Aar fra Aar i
des forige Indkomster, sambt des derimod a) tiltagende oc tilvoxende8)
aarlige Udgifter, a) hvoraf da inted andet end samme Kirkes endelig
Ruin oc Undergang er at formode8). Vi hafve oc tilligemed ofverveiet den. efter Eders Mayts. til Hr. Christen Skeel oc Thomas
Fincke udstedde Befaling, af dennem giorde Forretning af Dato Kiøbenhafn dend 15. Februarii 1673, b) samme Sag angaaendeb) oc der
hos ocsaa med Flid efterset en anden derpaa fulte oc til Eders May.
af bemelte Rigens Marskalk indgifne Memorial, hvorudi allerunder
danigst begieris, at forskrefne Commissariers Forretning maatte en
Del blifve allernaadigst confirmeret, mens udi de Poster, hvor de sig
icke enten hafve tordt understaa nogit vist at determinere eller oc
aldelis forbigaait, anholdes af merbemelte Rigens Marskalk om
Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste Decision. c) Oc hafve vi efter
flittig Deliberation herhos føiede Udkast af en Anordning til Eders
kongl. Mayts. allernaadigste videre Resolution i ald Underdanighed
at indstille for got befundet, hvorved vi ville formode bemelte Dom
kirkes paahengende Ruin nogenlunde at kunde forekommes beklagendes,
at fremfarne Tiders Efterladenhed har været saa stor, at, hvad den
Gang med en ringe Ting kunde hafve været sked, nu icke med store
Summer oc største Møie oc Besvering kand hielpes oc bringes til
Rette igienc). Vi Christian [etc. som Rothe, Chr. Vtes Reskripter
267—82 til liquide befindes].
Indstille dog i dybeste Underdanighed denne forfattede Anord
ning til Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste videre Resolution.
Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 17. Januarii anno 1676.
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste oc tropligtigste Tiennere.
Hans Adolf.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
Georg Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
C. Bierman.
P. Resen.
P. Scavenius.
a—a) Tilføjet i Kone, af Griffenfeld.
b—b) Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for: anlangende adskillige
Tvistigheder imellem Roeskilde Dombkierke paa den ene og andre, som
forskrefne Kierkes Forvaltning tilforne hafver værit anbetroet, saa og en
Del af dennem, som der sammesteds Begrafvelse-Stæder hafver, paa den
anden Side.
c—c) Indsat i Kone, af Griffenfeld i Steden for: Da, efter at vi forskrefne
Documenter flitteligen hafve confererit, halve vi følgende Concept af en
Anordning, saasom vi allerunderd. eragte den af E. kongl. M. bemelte
Domkierke til Opkomst at kunde udstedis, forfattet.
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Jan.—Febr. 29. Jan. indsendte Admiralitetet en Memo
rial1) til Griffenfeld, hvori det foreslog, at der skulde udgaa et
aabent Brev om Forbud mod at bruge svenske Skibe. Memo
rialen er, usikkert naar, behandlet af S. K. (Betænkning Nr. 454),
og en tilsvarende Forordning2) er ganske rigtig udstedt, men
dateret allerede 1. Jan.

454.

Betænkning af S. K. Jan.—Febr. 1676.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid ofverveiet et af Eders kongl. Mayts.
Admiralitet underdanigst indlefveret Memorial, hvorudi de begierer,
at Eders kongl. May. vilde lade udgaa en aaben Placat til alles
Efterretning, hvorved alle og enhver, hvo de og vere kunde, alvorligen og strengeligen motte forbiudes, under hvad Nafn og Forrcvending det og være kunde, sig i disse Tider at tilforhandle noget
svensk Skiberom eller Fartøi, som i Sverig og dets Provinder hierne
hører eller der biugt derfra directe kommer og icke i nogen frie
Haufn. førend det antreffis, befindes at hafve været, hvorimod om
nogen at handle befindes, da ei allene Skiberommet, saasom i sig
self ufrie, for god Pris, naar det ertappis, at motte forklaris, mens
endog Vårene, som det indehafver, at vere Confiscation undergifven
og ufrie Skib i saa Maader at giøre ufrie Gods.
Endog vel nu icke uden Aarsag er at befrøgte, at mand maaske
med en og anden helst Engeland og mueligt Holland sielf vel udi
nogen Trette og Tvistighed herofver kunde geraade, saa dog, som
vi fornemme det derpaa at være anset Sverrigs Commercie mere
og mere at indsperre og al Lurendreierie at forrekomme, det og
allegeris ofveralt fast blant Nationer en vedtagen Lov og Skik og
saaledis brugeligt og sedvanligt at være, eragte vi icke uraadeligt,
at Eders kongl. May. herom lod udgaa en trøgt Placat i den Me
ning, at saasom det nu var udbrut til offentlig Feide imellem Eders
kongl. May. og Cron Sverrig og alle fiendtlige Skibe derfor, hvor de
antreffis, af sig self vare forbrutte, saa vilde Eders May. hermed til
alles Efterretning publicerit og forrige Forordninger hermed fornyet.
*) Admiralitetets Kopibog 1676, Lit. B, Bl. 23.
2) Tr.: Forordn. 1670—83, 288—89.
37*
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hafve, at icke mindre efter andre Nationers vedtagne Lov og Skik
skulle for lovlig Pris holdes alle de svenske Skibe, som enten en
eller anden, ihvo det og vere kunde, ja endog Eders kongl. Mayts.
egne Undersaater, kunde prætendere at hafve kiøbt, naar de lige
fra fiendtlige Haufne udkomme, og icke bevises, at de tilforn, efter
at nogen dennem i saa Maader af svenske Eiere sig tilforhandlet
hafver, i frie Haufne hafve veret. Vi indstiller dog denne voris
allerunderdanigste Betenkende til Eders kongl. Mayts. egen videre
allernaadigste Resolution, forblifvendis
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og tropligtigste Tienere.
Hans Adolff.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
G. Bielcke mp.
Otto Powisch mp.
H. Wind mp.
Envold Paszberg mp.
P. Scavenius.
9. Febr. Møde, hvor man forhandlede om en Memorial fra
Lubecks Afsending om Løsgivelsen af nogle beslaglagte lybske
Skibe. Betænkning (Nr. 455), hvori det foresloges, at Beslag
læggelsen paa visse Betingelser skulde hæves. I Overensstem
melse hermed udgik 16. Febr. Kongebrev1) til Admiralitetet.
455.

Betænkning af S. K. 9. Febr. 1676.
Orig. i Indlæg til S. T. Nr. 57.

Allernaadigste Konge og Herre.
Vi hafver med tilbørlig Flid ofverveiet« et af Staden Lybecks
Deputertes Paul Griinewald til Admiralitetet indlefverede Memorial
angaaende de her for Eders kongl. Mayts. Residents opbragte lybske
Skibes Løsgifvelse, hvorom hånd paa Redernes Vegne skal hafve
tredet til nogen Accord og Forening med bemelte Eders Mayts. Ad
miralitet imod en Summa Penge paa hundret tusende Mark lybsk,
som band efter sine Principalers Ordre formener til Eders Mayts.
Tieneste at vilde forskyde imod Forsikring, at samme Penge, naar
Krigen faar Ende, maatte vorde betalt, og med de Vilkor, at Staden
Lybeck deris Handel herefter i Siøen frie og ubehindret motte til
lades, og de i Fremtiden sig i Østersiøen befindende lybske Skibe,
endog de, som enten gaar eller kommer til eller fra nogen svenske
Pladser og deris rigtige Certificationer med sig fører, icke i Søen
‘) S. T. Nr. 57.
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at opholdes eller hid til Staden opbringes, men deris frie Fart paa
Sverrig, saavit de ingen Contrabandevare did henfører, at motte for
undes. Og kunde vi icke andet befinde, end at jo det al Billighed
og Eders Mayts. egen Interesse gernes er, at de Lybske deris Begiering nok kunde bevilges med efterskrefne Conditioner, nemlig at
deris Skibe sig icke med Transport af fiendtlige Undersaater eller
Betiente eller Svenske tilhørende Gods befatte og ingen Vare af
Contrebande til Sverig eller svenske Provincier eller Steder føre, og
skulle da for Vare af Contrebande holdes og deriblant regnis Korn,
Salt, alle Slags Victualier af ædende og drikende Vare undtagen
allehaande Vin, Brendevin og Specerie; 2. alle Slags Krigsmunition,
Gever og Vaaben, Pulver, Lunter, Salpeter, Svovl, Sadler og andet
Hestetøig sampt Heste, Skibe, Skibstømmer, Master og alle Slags
Skibsmaterialier og Redskab, Segeldug, Hamp, Tackel, Toug og alt
det, til Orlog, Beleiring, Blocqvering eller anden Krigsbehof til Lands
eller Vands tienligt og nødigt eragtes; desligeste og, at de ingen
Baadsfolk, Soldater eller Officerer did maa føre og ei heller Penge
videre, end hver Skiper ved sit førende Skiberom ohngefehr fornøden
hafve kunde. 3. At samme Skiberomme for deris Afseiling fra
Lybeck bør vere forsiunet med rigtige og edsoerne Certificationer
baade paa Skib og Gods, saa og, at de ei flere Penge, end før er
ommelt, indehafver, sampt og at Skibets Redere ere Indvaanere og
Borgere i Lybeck, hvilke Certificationer kunde gifves af Magistraten
i Eders kongl. Mayts. derværende Residentis Nerverelse, al Underslef
og Lurendreierie dermed, saavit mueligt er, at forrekomme, hvilke
Skibe og Fartøi dog, naar de i Søen rencontrerer nogen af Eders
Mayts. Orlog-Skibe, hos dennem burde at sette og deris Toldseddelcr
fremvise. 4. Dersom noget lybsk Skib, som er ladet med nogen
Vare af Contrebande, befindes at gaa til nogen svensk eller ufrie
Plads og icke enten directe med samme Lading til Lybeck eller
andre frie Steder, da at undgielde den Straf, som Eders May. dennem
vil paalegge, og Skiberommet derforuden, hvor det derefter enten i
Freds- eller Feidetid antreffis, at vere Confiscation undergifven.
Endeligen kunde og i Steden for de rede Penge, som den lybske
Deputerte imod Skibenes Løsgifvelse og frie Handel i Søen tilbinder,
for Tiden at vinde af de her anholdne Skibe antages og paa Regenskab annammis saa mange Vare, som til Flodens Udrustning tienlige
vare og ofvenbemelte tilbudne Quantum fyldestgiøre kunde, hvorom
saavel som om samme Vares Pris, Betalningens Tid og Maade sampt
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bemelte belofvede Qvantum saa høit at drifve, som det til Eders
Mayts. Nytte og Gaufn med største Fordel kand opbringes, Eders
Mayts. Admiralitet med bemelte lybske Fuldmegtige at handle og
accordere beordres kunde. Vi indstiller dog alting i dybeste Under
danighed til Eders kongl. Mayts. egen allernaadigste Resolution, forblifvendis
Eders kongl. Mayts. allerunderdanigste og troepligtigste Tienere.
Hans Adolff.
Griffenfeld.
H. Bielcke.
J. Chr. Korbitz mp.
G. Bielcke mp.
H. Wind mp.
Corfitz Trolle mp.
Envold Paszberg mp.
C. Bierman.
P. Resen.
P. Scavenius.
Raadstuen d. 9. Februarii 1676.
6. Marts. En Betænkning af S. K. om »Tolden paa Elben
for Gluckstad at legge« blev oplæst og debatteret i Gehejmekonseillet1).
24. Juni Kongebrev2), stilet til Henrik Bjelke, Jørgen
Bjelke, Otto Powisch, Ove Juel, Holger Vind, Chr. Skeel, Peter
Resen og Titus Bulche, om, at de i Kongens Fraværelse skal,
naar det er nødvendigt, »fliteligen i Stats Collegio tilsammen
komme og voris Tieneste udi alt, hvis forrefalde kand, tilbørligen
og forsvarligen i Agt tage. Skulle og nogit vigtigt og af stor
Importance forrekomme, hafver I derofver med største Flid at
deliberere og med allerførste Leilighed Os eders allerunderd.
udførlig Betenkende derom . . . skriftlig at tilsende«.
') Geheimearch. Aarsberetn. VI, 132.
2) S. T. Nr. 283. I den Form, som Kone, til dette Brev oprindelig har,
nævnes S. K. ikke; i Stedet faa Adressaterne Ordre til at træde sammen
paa »en vis Sted«. — I Rigsarkivet findes nogle Konceptprotokoller om
Forhandlinger med fremmede Gesandter, hvoraf nogle betegnes som foregaaede »in Collegio Status«. Sandsynligheden taler dog for, at der her
er Tale om en Kommission udnævnt blandt S. K.’s Medlemmer og andre
Embedsmænd.

Tillæg.
19.—23. April 1661.
Betænkningen af 23. April 1661
var tidligere trykt (I, 11—15) efter en Koncept med Frants
Raschs Haand. Blandt de nu fundne Aktstykker ligger:
1) Originalen, der ligeledes er skrevet af Frants Rasch,
undertegnet af Hannibal Seh[ested], P. Beetz. Christian G.
z. Bantzow. T. Lente mp. Hans Svane. Hans Nansen. Petrus
Bulche mp. C. G abeli mp. og forsynet med følgende Paategning med Erik Krags Haand: Efter denne Concept ville vi
naad., at Consumptions Forordningen skal forandres och ind
rettes, dog hvad Consumptionen angaar af alt, hvis som til
voris Hofstat eller anden voris Fornødenhed forbrugt blifver,
dermed ville vi saaledes lade forholde til at forekomme al Un
derslef, at intet i saa Maader i bemelte Consumptions Opbørsel
skal kortes eller gotgiøris, uden hvor sligt med voris egen kon
gelig Haand approberis. Datum Kiøbenhafns Slot den 28. Aprilis
1661. Friderich.
2) Koncept ligeledes med Frants Raschs Haand og dateret
22. April. Blandt Rettelserne kan nævnes, at efter Stykket om
Haandkværnene (Udg. S. 12 L. 12 f. n.—S f. n.) fandtes oprin
delig følgende: Ærkebiskopen, om det saaledis Ed. kongl. May.
U Ved en Oprydning i Rigsarkivets 2den Afdeling fandtes i Eoraaret
1909 nogle Aktstykker vedrørende Statskollegiet. Aktstykkerne var engang
bleven udtaget af vedkommende Pakke og ved en Forglemmelse ikke lagt
tilbage. Samlingen, hvortil de fleste af de følgende Stykker hører, bringer
forskellige Tilføjelser til, hvad der tidligere er trykt i denne Udgaves
1ste Bind.
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naadigst behagede, giør Forslag, hvorledis Presterne paa Landet,
hver udi sit Sogn, kunde forfare, hvor mange och hvem Handkverne bruger, paa det Ed. kongl. May. for samme Handkvernenis naadigste Concession kunde erleggis noget vist af enhver,
enten aarlig, ved Kvartal eller maanedlig, hvorved dend store
Bekostning paa de mange Consumptions Betiente, saa ochsaa
dend Vexation, Bonden med lange Keiser til de almindelige
Møller for en ringe Andel Korn er undergifven, och al anden
Undersleb kunde betagis — samt at Stykket »Efterdi Consumptionen—10 Skilling« (Udg. S. 13 L. 20—29) er senere tilføjet.
3) Memorial (Nr. 3 a) af 20. April fra Generaltoldforvalter
Mikkel Langemack.
4) Udkast til Konsumptionsforordning, forfattet c. 2. Okt.
1660, refereret i Langebeks Udkast til Souverainitetshistorien,

59 f.
5) Forslag om Enkeltheder af Konsumptionen.

3 a.

Memorial fra Mikkel Langemack 20. April 1661.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allerunderdanigst Memorial belangende Consumptions Tolden udi
Stederne saavel som paa Landet.
1. Meldes af alle Provintzier efter udgangene kongelige Ordinantz, Handkvernerne i Synderhed paa Landet umueligt kand afskaffis,
heldst formedelst Gryen dend Fattige paa Handkvernerne at malle
nødvendig maa hafvis, efterdi forregifves, de icke dend Quantitet udi
hele eller halfve Tønder paa Møllen at forskaffe hafver, mens under
tiden ei mere end udi halfve Skiepper hafver, som de formener af
de stoere ordinerte Møller icke Halfparten skulle igien bekomme,
hvorforre de allerunderdaanigst dette Forschlag giør, at enhver sine
Handmøller allene Gryen paa at malle maate beholde, vilde enhver
maanetlig en visse Penninge efter enhvers Brueg deraf gifve, som
formenis paa Kongelig Mayts. Veigne mere importere skulle och dog
alligevel Inspection, at ingen Malt blef mallet, holdes kunde, hvorudi formenis, Mullerne formedelst deris Intresse iligemaade sielfver
paa Landet Tilsiun skulle hafve.
2. Af alt andit Consumptionsvesenit angående formenis aller
underdaanigst for dis mindre Besver i denne Tid enhver efter Eifne
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och Brueg af alle Species maanetlig at erlegge taxeris kunde, och
dog alligevel richtig tilgik, Inspection at vere, forstaa hvis paa
Landet angaer, eftersom i Stederne sin gode Richtighed hafve kand.
3. I Stederne siunis nok i Frembtiden med goed Manner uden
Besver af ædende Varer en temmelige Summa importere skal, efter
som fornemmis de fleste for Ordinantzens Publicering med Kveg och
Malt at lade malle paa en Tid lang providerit hafver.
4. Ellers siunis, Skomagerne i Stederne och paa Landet dieris
Arbeid at lade stempele uvillig er, forregifver iligemaade en visse
Summa maanetlig vilde gifve.
5. Ellers siunis, Vinhandler sig besverer ei gierne vilde betaile
af, hvis de udi Kielderne allerede liggende hafver, disligeste formener
ei kunde udstaa at gifve dend Accisse, som ved Consumptions Toldens
Forhøielse ordonerit er, eftersom til Excempel it Oxsehoft frandsk
Vien efter forrige Toldrulle udi Told och Accisse kam paa 5 Sldr.
it Oxsehoft och nu med Forhøielsen skulle komme in allis paa
7 Sldr. 8 Sk. Er saa forreskrefvene de fleste och største Poster,
jeg udi Hast til allerunderdaanigst Efterretning ved Consumptionsvessenit bekient och vitterligt er. Actum Kiøbenhafven dend 20.
April anno 1661.
M. Langemack.
12. Maj 1661 Kongebrev1), stilet til Peter Reetz, om, at
han indtil videre skal proponere i S. K., hvad Kongen der har
at foregive, samt meddele S. K.’s Medlemmer, at det er Kon
gens Vilje, at Voteringen i de Sager, der behandles i Kollegiet,
skal ske fra den nederste opefter.
23. Aug. 1661 Kongebrev (Nr. 10 a) til Grev Chr. Rant
zau, hvorved denne udnævnes til Premierminister og Præsident
i Statskollegiet2).
10 a.

Kongebrev til Grev Rantzau 23. Aug. 1661.
Orig. i Chr. Rantzaus Privatarkiv (R. A.).

Lieber Herr Neeffe.
Demnach durch Ahsterben unsers Reichsdrosten die Präsident
Stelle beym Collegio Status vacant, wodurch den verschiedene höchst’) Orig, i Souverainiteten 16 N. Jvfr. det tilsvarende Brev til Asses
sorerne i Udg. I, 21.
2) 3. Juli havde Rantzau fraraadet Kongen at gaa ind paa S. K.’s For
slag om at indrømme Sverige en Post igennem Danmark (Udg. I, 22). —
Tyske Kane. Chr. Rantzaus Relationer.
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wichtige Sachen, so daselbst examinieret werden sollen, eine Zeit
hero liegen pleiben, und wir den ohne dehm euch alsz unsern
Premier Ministre jedoch unter dem Titul unsers Oberstadthalters zu
bestellen entschlossen gewesen, massen ihr dan hiemit und krafft
dieses also constituiret und bestellet werdet, alsz haben wir euch
solches hiemit anfügen wollen mit gnedigstem Befehligh darüber zu
sein, damit sowohl unsere und unsres königl. Hauses particulier
alsz auch Estats-Sachen gebührlichermassen observiret und bestellet
werden mögen, wie wir nun zu ewrer unsz bekandten Dexteritet und
guten Conduite unsz alles gutes versehen, alsz verpleiben wir euch
hingegen mit allen königlichen Gnaden sonders wohlbeygethan. Dat.
Kopenhagen d. 23. Aug. 1661.
Friederich.

Udskrift: Unserm Ober Stadthaltern Herrn Christian Graff zu
Rantzow.

27. Nov.—2. Dec. 1661 (I, 39). Kongebrevet om at be
handle Vognmændenes Sag er fremkaldt ved to Suppliker; den
ene fra Vognmændene i København er dateret 26. Sept. og med
deles nedenfor (Nr. 15 a), den anden fra Vognmændene i Nyborg
er dateret 8. Okt. og indeholder en Klage fra disse over, at de
ikke maa køre længere end til Odense og derved faar meget
mindre Fortjeneste end Vognmændene i Odense. — Betænkning
(Nr. 15 b) med Datoen 2. Dec.
15 a. Memorial fra Vognmændene i København 26. Sept. 1661.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Stormechtigste, høibaarne Første, allernaadigste Herre och Koning.
Vi fattige Vogenmend och Borgere boendis her udi Staden i
Kiøbenhaufn hafver for Eders kongl. Ma. paa det allerunderdannigste
med denne voris ringe och ydmøge Supplication at lade andrage anlangende, eftersøm Eders ko. Ma. naadigste Ordinandtz, hvilken af
voris gunstig Øfrighed Hr. Præsident och velvise Borgemestere och
Raad for os paa Raadhusit er blefven lest och forkyndet, i Mening
liudende, at ingen af os sig at understaa her fra Byen at forreigse
med voris Heste och Vogene nogen fremmede Folk eller andet Les
at agge, med mindre vi voris Told efter samme kongl. Ordinantz
nemlig fire Skilling af hver Mil udgifver, och det paa fire Mille och
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ei videre, hvilken Eders kongl. Ma. naadigste Befalling vi som hør
sam, lydige och troe Undersaate allerunderdannigste hidindtil hafver
efterkommit, mens voris ydmøge och underdannigste Bøn och Begiering er denne, at Eders kongl. Ma. naadigste ville af høimedføde
kongelig Clementz och Naade os fattige Mend bevilge och tillade, at
vi nu och herefter, som af Arilds Tid verit hafver, maatte agge med
voris Heste och Vogene herifra igiennem Landet och til Kassøer och
andre Steder, saa vit som vi kand och vil, naar vi Fracht kand
bekomme, och derfore at gifve Eders ko. Ma. Accisse, som naadigst
paabudet er. At agge herifra til Ringsted eller Roeskilde, som os
naadigst hidindtil bevilget er, ere vi fattige Mend ingenlunde tient
med, och er mere til voris Skade och Ruin end til Forbedring, for
medelst Frachten, som vi bekommer, icke kand stoppe Omkaastningen,
som er Folkeløn, Heste-Foterratie, Mad och 01, Stalderumbspenge,
Vogenredskabs Vidligeholdelse, Hustru och Børn at forsørge, med
andet mere, som daglig udkrefvis och behøfvis. Allerunderdaanigste
ydmøgeligen formoder denne voris ydmøge Foregifvende naadigst i
heste Maade maa vorde optagit, ti dersom dete os icke blifver bevilgit, som tilforn ommelt er, blifver vi med alle ruinerit och øddelagt, eftersom befindis til Tal at vere 21 Vogenmend, hvoraf ickun
ni ere, som kand agge af Bye, och mindre vil blifve, naarsomhelst
Hestenne kommer ind och Foterratien at opstige och blifver dyr,
saa herudi kand ses och ærfaris voris store Nød och Ælendighed.
Vi fattige Mend hafver i denne besverlige beleigrede Krigs Tilstand
megen stor Tønge och Besvering udstanden, idet vi Nat och Dag ei
alleniste ved voris Heste och Vogene verit ferdig, naar nogen Bud
eller Ordre enten fra Eders ko. Ma. sielfver eller voris egen Øfrighed er kommen, verit hørig och lydig udi alt det, os befallit er,
mens endoch med Lif och Blod ladet os beredvillig findet paa Vollen,
naar nogen anden Fare vaar, baade i Anfald och Udfald, som det
sig burde. Hvorfore er til Eders kongl. Ma. denne voris ydmøge
och allerunderdannigste Bøn och Begiering, at samme voris ringe,
ydmøge och korte Skrifvelse naadigste maate vorde annamit och bøn
hørt. Saadan høikongelige Naade och Velgierning, imod os fattige
Undersaate bevisis, vil Gud allermegtigste rigeligen ihuekomme och
belønne, under hvis Beskiermelse vi Hans ko. Ma. sambt høibaarne
Dronning och kongelige Børn och gandske kongelige Hus med stedse
varende Løcke och ald tiemmelige Velstand hoes Gud i voris daglige
Bønner troligen i sin faderlige Beskyttelse ville hafve befallit, hvor-
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paa vi ere Eders kongl. Ma. allerunderdannigste goede och naadigste
Svar begierendis. Kiøbenhaufn den 26. September 1661.
Eders kongelige Ma. troe Undersaate och Borgere paa det underdannigste, ydmøgeligste och plichtskyldigste paa sambtlige Vogenmendlaugits Veigne
Suennd Boessen
Ollermand.

15 b.

Betænkning af S. K. 2. Dec. 1661.

Orig. og Kone., begge med Frants Raschs Haand, i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Herre och Konning.
Eftersom Ed. kongl. May. naadigst hafver befalet, at Collegium
Status skulde gifve sin underdanigste Betenkning om Kiøbenhafns
saavel som Nyborrigs Vognmendenis underdanigste Supplicationer,
hvorudi de sig bevegeligen beklager, deris fattige Nering dennem at
blifve svecked, formedelst efter nyligst udgangen Consumptionsforordning deris Kørsel dennem til nogle visse Mile er blefven limiteret,
da er saadant af os underskrefne underdanigst efterkommet, och be
finder vi, at dersom ekon Defraudationen udi dend paabudne Paalegs
Erleggelse af hver Mil blifver faarebygget och præcaveret, iblant
andet, at Vogenmendene udi hver Kiøbstad, de igiennem kørendis
vorder, en ny Seddel af Consumptions Betienterne skulde tage och
frembvise, at de deris tilbørlig Paaleg udaf hver Mil hafde udlagd,
da kunde icke alleniste bemelte Kiøbenhafns och Nyborrigs, mens
ochsaa udi Almindelighed alle Vognmendene udi Ed. kongl. May.
Kiøbsteder udi Dannemark efter forrige Sedvan och Brug tilsted is
at køre, saa langt som de vilde, dog inden Provintzen, som enhver
udi er boendis. Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 2. Decembris anno 1661.
Eders kongl. May. allerunderdanigste Tienere.
Hansz Schack.
P. Reetz.
Iffuer Krabbe Tagesen.
Hans Svane.
T. Lente mp.
Hans Nansen.
Peter Biilche mp.
C. Gabell mp.

24. Febr. 1662 (I, 64 f.). De to Suppliker fra Køben
havns Magistrat og de 32 Mænd er daterede 30. Nov. 1661.
Betænkningen trykkes som Nr. 27 a.
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27 a.
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Betænkning af S. K. 24. Febr. 1662.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Allernaadigste Herre och Konning.
Eftersom Eders kongl. May. naadigst hafver befalet, at Collegium
Status skulde gifve sit underdanigste Betenkende om tvende Supplicationer, som Præsidenten, Borgemester och Raad, saa ochsaa de 32
Mend udi denne Ed. kongl. May. Residentz Stad Kiøbenhafn til Ed.
May. underdanigst hafver ladet afgaa, hvorudi de for det første
underdanigst begierer, at udi de Privilegier, som Ed. kongl. May.
de andre Stabelsteder her udi Riget naadigst gifvendis vorder, maatte
blifve mentioneret och exciperet, at hvo som fraa noget Sted enten
her i Sielland eller de andre Steder her udi Riget med deris Varer
och Kiøbmandskab her paa Kiøbenhafn fare och det forhandle vilde,
och hvis de igien behøfde, her sammesteds dennem at tilhandle, saadant dennem skulde vere frit och udi alle Maader uforment, paa det
at ellers Kiøbenhafns Privilegier ved de andre Stabelsteder icke
skulde blifve præjudiceret; for det andet, at Formynderne, som udi
Huse och Eiendomme for Nørre- och Vesterporte hafver hafd staaendis af deris Myndlingers Penge och Formue, icke skulde vere
holden samme deris Myndlinger at svare til det, som er kommet til
Skade derved, at udi seniste fiendlig Indfald och Beleiring For
stæderne sammesteds paa Ed. kongl. May. egen naadigst Befaling
ere blefven afbrent; da er saadant af os underskrefne underdanigst
efterkommet, och er om det første voris underdanigste Mening, at
udi bemelte Stabelssteders Privilegier dend begierte Clausula vel
kunde saaledis insereris, at enhver maatte staae frit for at føre hid
til Kiøbenhafn, hvis Vare her mest kunde vere nødvendig, som Korn,
Ildebrand och deslige; om det andet, at naarsomhelst befandtis, at
Formynderne icke vare in Culpa eller Aarsage til saadan Skade, som
deris Myndlinger er sked, och sig dermed ellers efter forrige konge
lige Forordninger forholt hafver, saa kunde de ei heller dertil svare,
och kunde udi saadanne Hendelser af dennem ei mere fordris end
tilbørlig Flid och Omhyggelighed for deris Myndlinger. Af Raadstuen for Kiøbenhafns Slot den 24. Febr. anno 1662.
Ed. kongl. May. allerunderdanigste Tiennere.
Christian G. z. Rantzaw.
Hansz Schack.
Hanniball Sehfested].
P. Reetz.
Hans Svane.
T. Lente mp.
Peter Biilche mp.
C. Gabell mp.
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21. April 1662 (I, 73—75). Suppliken fra Magistraten i
Odense er dateret 22. Marts og meddeles nedenfor som Nr. 31 a.
— Betænkningen (Nr. 32) er trykt efter en Kopi. I S. K.’s
Arkiv findes Orig. (undertegnet af Hans Schack. P. Beetz.
Theodor Lente. Hans Svane. Hans Nansen. Peter Bulche.
C. Gabell mp.) og Kone, med en Rettelse af P. Reetz.

31 a.

Supplik fra Magistraten i Odense 22. Marts 1662.
Orig. i S. K.’s Arkiv.

Stormegtigste, høibaarne Første, allernaadigste Herre och Konning. Den almechtigste Gud holde sin guddommelige Beskiermelse
ofver Eders kongl. May.
For Eders kongl. May. ere vi af denne Eders kongl. Mayts.
Kiøbsted Ottense foraarsaget fire Poster paa det underdanigste at
andrage och bede, de i Naade maatte høris och hielpis.
1. At ved forleden Feide, langvarende Indkvartering er denne
Bye i saadan Besvering och Armoed geraden, at i denne dyre Tiel
kand den Consumption, nu maa gifvis, och 435 Rixdr. monetlig Contribution til Rytterne icke tilveiebringis, mens er os en Umuelighed,
och ansøger paa det allerunderdanigste, Eders kongl. May. vilde lade
sig voris armelig Tilstand gaae til Hierte och i den Consumption
och i rede Pengis Udgift til Rytterne giøre os saadan Formildelse
och Lindring, at vi noget kunde blifve ved.
2. Formedelst Eders kongl. May. hafver ladet forbiude ald Indoch Udskibning och befalet alle Vare til Nyborg som Stabelsted at
føre och voris Nødtørft igen derfra at hendte, da er Nering och
Brug hoes os nedlagt, och Indbyggerne icke tør slaae sig til nogen
Handel, befrychtende, det af Nyborg skulde hindris, alligevel at Nød
tørft for os eller Landet er der icke at faae, da efterdi deris Begering af Nyborg om Stabelen allene er, »naar de saadan Middel kunde
hafve opbragt«, och udi Eders kongl. Mayts. til dennem gifne Pri
vilegium meldis, »at de skal hafve goed Forraad af alle Vare for
billig Verd, som Provinden kand behøfve«, da bede vi paa det aller
underdanigste om naadigste Tilladelse at maa emoed Eders kongl. Ma.
Tolds Afleggelse hafve fri Ind- och Udskibning paa de Steder, voris
forige confirmerede Privilegier ommelder, for det første, indtil Nyborg
hafver i Forraad, hvis Eders kongl. Mayts. Bref dem tilholder, at vi
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och andre fattige Folk i Landet icke for deds Skyld gandske skulde
ruineris.
3. Eftersom Eders kongl. May. anno 1649 hafver naadigst
gifvet os et Privilegium, at alle Domme och Lougmaal fra Byetinget
skulde af de derpaa skadende for Borgemestere och Raad indstefnis
och derefter for ingen anden Ofverdommer indkaldis end for Eders
kongl. Ma. och Rigens Rod, alligevel (for en Exception der indføris,
at Bønder der omkring boende, som Borger hafver at tiltalle, deris
Sag maa som før til Landstinget indkomme) hafver Landsdommere
gifvet Stefning icke allene i Bønders, medens och Forpachtere, Bor
gere och andre deris Sager, foregifvende det Ord Bonde betyder
(efter Lougens Maade at tale) alle dem, Tiltalle hafver, da efterdi
de fornemmiste Kiøbsteder i Provincierne af Arilds Tid hafver haft
saadan Ret, som dog ved en Mandat anno 1586 gifven befalis alle
(nogen faae undertagen) til Landsting at svare, udi Eders kongl. Ma.
Privilegium os naadigst gifven formeldis och Aarsagen, »at Borge
mestere och Raad icke alleniste som troe oc liudige Undersaater
sig i da forleden Feide hafde forholt, men særdelis med allerstørste
redebon Velvillighed sig i alle Maade anstillet, at E. kongl. Ma.
utiuflagtig kunde kiende deris underdanigste Affection, som de inden
oc uden Byen hafde beteed emoed deris Herre oc Fæderland etc.« Bede
derfore paa det underdanigste, Eders kongl. Ma. os naadigst derved
ville handhefve, efterdi vi i de forledne tretten Aar os saaledis med
Rettens Administration hafve forholt, at ingen Ubillighed for Eders
kongl. Ma. eller Høiesteret er befunden, om Eders kong. Ma. naa
digst vilde befalle Landsdommerne och deris Efterkommere sig intet
at skulle befatte med de Sager, til Ottense Byeting eller Raadstue
blifver handlet, mens med de Sager som udi Kiøbenhafn och Ribe
at forholdis, eftersom Byefougden och icke vel kand svare sine Sager
baade for os och til Landstinget, hvor Retten paa en Dag holdis.
4. Siden sidste Forordning om Vognmend, at de mote kiøre,
hvor de vilde i Landet, da hafve Nyborgs Vognmend sig paataget at
age deris Fracht derfra igiennem Ottense och til Assens, desligeste
Assens Vognmend derfra igennem Ottense til Nyborg, emoed den
Forening, før hafver verit, at de i Nyborg och Assens, naar de kom
med Fracht, skulde i Ottense afdegge, dog maate tage Fragt tilbage
igen. Nu blifver voris Vognmendslaug ved dette Middel ødelagt,
om det saaledis forholdis skal. Bede derfore paa det underdanigste,
at Eders kong. May. naadigst ville befalle tvende Borgemestere,
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som ere upartisk, i Medelfard och Bogense, at de tvende Rods Mid
del och tvende Vognmend maate indkalde fra hver de trende Pladser,
høre Parterne, och hvis Vedtegter och Foreninger dennem tilforn
hafver emellem verit, och derefter beflitte sig dennem at forene,
som lidelig och ret, hvorledis den ene den andens Nering minst
skulle betage, och det at gifve Parterne beskrefvet, som for Eders
kongl. Ma. kunde indkomme, om Forligelse icke vedtoges.
Och endoch vi for voris egne Personer vel hafde Aarsag underdanigst at søge nogen Belønnings Hielp for besverlig Tieniste her
i Byen, saa tør vi os icke understaae videre end dette, som och
samptlige Borgernis store Nødtørft udkrefver, forhaabende paa det
allerunderdanigste, Eders kongl. May. naadigst ville anse, hvad store
Tienister dette lille Sted altid hafver giort, icke alleniste med Forstrekning och Tilleg af det. vi formaatte, och i sidste Krigs Begyn
delse, hvor begge Lifregimenterne til Hest hafde Sammelplads, da
foruden det, vi udgiorde alt, hvis udlofvet vor, hafde vi mere Ind
kvartering end alle Kiøbsteder i en støre Provintz, och hvor hort
vi af Fienden och Alierte var medhandlet, kostet vi siden ved
tredsindstyfve tusind Rixdr. paa de hollandske Folk, som vi hafde
mere end 20 Compagnier, och i begge sidste svenske Kriger holdt
goede monderit och excercerit Folk, der ved Strand och i Schandtzen
giorde deris Geburd som Gevorbene och foruden Goedset en god Del
Lif och Blod tilsette, hvilket trenger os denne Tid, at vi for dets
Skyld altid dubbelt Brandskat af Fienden blef tillagt. Beder derfore
paa det allerunderdanigste, Eders kongl. Ma. icke vilde tillade denne
Eders kongl. Mayts. Bye saa gandske skulde blifve til indtet. Ynskendis Eders kongl. May. af Gud Belønning, udi hvis guddommelige
Protection vi Eders kongl. Ma. til et langvarigt och lyksaligt Regement och ald kongelig Velstand underdanigst befalle och uspart Lif,
Goeds och Blod altid forblifve
Eders kongl. Ma. underdanigste Borgemestere och Rod i Ottense paa
deris egne och menige Borgerskab der sammestets deris Vegne.

Datum Ottense den 22. Martii anno 1662.

9. Juli 1664 (Udg. I, 176—80). Betænkningen er i Secher
og Stochel: Forarbejderne til Kr. Vtes danske Lov, I, 249—56,
forsynet med Oplysning om og Henvisning til de Texter af Do
kumenter og Aktstykker, hvortil Henvisningerne i Betænkningen
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i hvert enkelt Tilfælde sigter. Disse Oplysninger bør derfor
efterses ved Aftrykket af Betænkningen paa a. St.
1. Marts 1669 Møde1), der refereres paa følgende Maade:
»At Præsident, Borgemester oc Baad communicerer Guldsmedene
de Artikler, som allerede reviderede ere, med dend Concession,
at de maa indgifve, hvis der derudi med Billighed enten at til
lige eller fratage kunde desidereres, dog til Stats Collegii Re
vision efter kongl. naad. Befaling. Lige saaledis skal forholdis
med alle de andre Laug, som af Præsident, Borgemester oc
Raad her i Staden er paany opsat oc ei allerede hafver vaarit
under Stats Collegii Revision, item med alle de, som allerede
reviderede ere i bemelte Collegio«.
3. Jan. 1670 Møde (jvfr. Udg. I, 379), hvor Hans Schack,
Peter Reetz, Henrik Bjelke, Chr. Gabel, Otto Powisch, Holger
Vind, Erik Krag, Corfitz Trolle og C. Bierman var tilstede.
Ved Mødet forelæstes et Udkast, skrevet af Schumacher, til
Kongebrev til Skatkammeret, hvorved Ribe fik bevilget »nogen
Toldfrihed paa Øxen«. Udkastet blev enstemmig approberet2).
27. Febr.—30. Marts 1671 (Udg. II, 97). Den ved disse
Møder behandlede Betænkning af Kommercekollegiet, der urigtig
var anset for tabt, meddeles her efter en Kopi som Nr. 192 a.
192 a.

Betænkning af Kommercekollegiet 14. Febr. 1671.

Kopi i Kommercekollegiets Memorialbog Nr. 16, 5—8 (Raadstuearkivet).

Stormegtigste Konning, allernaadigste Herre.
Efter Eders kongl. Mayts. os allernaad. gifne Ordre och Befaling
de Dato 10. Januarii at opsette en rigtig Møntreglement och til den
Ende at efterse, hvis allerede udi Møntevæsenit er passerit.
Hvorforre vi nu dette allerunderdaanigst os forretaget, och befindis, at Møntemesterne gandske ubillig och ei forsvarlig med Mynten
') I Indledningen til 1ste Bind omtaltes en Række »Betænkninger« af
S. K. om Haandværkslavene, som det dengang var Hensigten at optrykke
som Tillæg. Dette er senere overflødiggjort ved Prof. C. Nyrops Bog »Ene
voldsmagten og Lavene«, hvor baade Betænkningerne og en Samling
Lavsartikler, der blev tilvejebragt efter S. K.’s Ønske, er udførlig be
handlet, og hvor S. K.’s Virksomhed paa dette Omraade er klart belyst.
Af Oplysninger om hidtil ukendte Møder af S. K. findes kun ovennævnte
(med Reetz’ Haand) som Indlæg til Guldsmedenes Skraa (se Nyrop, 82 f.).
2) Kone, til S. T. 1670 Nr. 2.
38
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hafver omganget i saa Maader, at udi Kriigers Concession af Schrot
och Korn ei noget mentionerit er, saa hånd, ei heller Herbach, aldelis
ingen beædiget Varderer hafver brugt, tilmed aldrig ladet probere,
uden naar Verket allerede var ferdig, ingen Prøfver optaget, ei heller
Probersedlerne rigtig vidholdet, hvoraf Kriiger sig til en Prætext
hafver betient och ingen Efterretning vildet gifve, hvad Quantitet
band af alle Sorter ladet mønte, hvorvel vi hannem atskillige Gange
alvorlig och flitig efterspuert, hvilket vi af hannem til ingen anden
Ende at vere sked kand eragte end derved at fortie den store Profit,
hånd deraf hafver nydet; ei heller er i det kongelige Kammer den
tilbørlig Profit efter Møntens Ringhed des Proportion afgifvet, och
endelig hånd saavel Herbach Kornet ei tilbørlig observerit, mens
merkelig forringet, da efterdi Kriiger serdelis som notorie ded meste
hafver møntid och ald Profit (foruden 1000 Rdr., hånd Eders Mayts.
salig Herr Fader høiloflig Ihukommelse nogle Aar ofverhofvit afgifvit) til sig taget och enda udi Kornet en stor Del lucrerit, som
til Efterretning hosfølgende Deduction och Demonstration under
Andreas Timpfes egen Hånd udviser, hvilke store och mangfoldige
Excesser vi til Eders kongl. Mayts. retmessigste Disposition underdanigst henstiller. Paa ded herefter saadanne store Disordre och Mis
brug kunde forrekommis, hafver vi efter Eders Mayts. allernaadigste
Ordre uforgribelig efterfølgende Møntreglement allerunderd. opset.
For det første eragter vi ei tienlig flere Møntepladser i Eders
Mayts. Lande at vere uden allene én Mønt i Danmark som her i
Kiøbenhaufn, én udi Norge til Christiania. och én i Holsten til Gliickstadt at holdis, fordi des mangfoldige ickon Leilighed gifver til ofverflødig Smaapenge, deraf Myntemesterne største Fordel søger, och
Landet den største Skade tilvoxser. Specierne anlangende, som med
Tiden her kunde myntes, da eftersom af Smaapenge befindis mere
end ofverflødig i disse Lande och Riger, hvormed Eders Mayts. egene
Indkomster uformerkt ved it stort formindskis, ingen, som Vårene
her af Landen trecker, nesten med anden end Smaamønt betailer,
hvorofver och Landsens Vare i ringe och inconsiderable Pris settis,
och derimod den grofve Mynt och fornemmelig Sølfpengene af Lan
dene merendels gandske fordrifves, saa des Intresse opstigis och
reisis vel til en 4 Procento Skade, som tilforne ald pari eller med
Avance gik, derforre vi tienligst eragter alleniste at lade slaa hele
och halfve Croner och enkende Markstøcker indtil Eders Mayts. videre
allernaad. Forordning.
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Och formedelst Kiøbet af Sølf endnu temlig høit, saa udi det
mindste en Mark fin for
Rdr. vilde indkiøbes, da eragte vi
Specie Rdr. at ei vel med Fordel her kand myntis, mens det eragtes
for Eders Mayts. høie Respect, saa och Landet, megit tienlig, at deraf
en Del aarlig myndtis i Norge ved Sølfgruben, hvor da Eders May.
Sølf for bedre Kiøb kand hafve, och at adminsten dend tredie Del
af, hvad Penge der myntes, i Specie motte siaes.
Guldmønt belangende da kunde ei denne Tid tienligere schlaais
end Ducater, efterdi samme Schrot och Korn ofveralt lige och ustridig
er. Och dersom Eders May. vilde lade mønte Guldcroner, da kunde
samme slaais til 18 Mark Støckit och ei paa dend Fod, som Kruger
hafver mynted, efterdi hans Guldcroner 9 Sk. ringere i Verdi be
funden, end de bør vere for 18 Mark, dog holder vi for Eders Mayts.
Tieneste hest, at samme icke mere slaais, eftersom de icke paa
andre Steder gangbar er.
Hvad Schrot och Korn och Ligue af Penge sig anbelanger, da
formener vi allerunderd. bør vere, som følger.
En Ducat 23 Karat 6 Gran, 67 Støcke paa en cølnisk Mark.
En dobbelt och half Ducat al advenant. En Specie Rixdr. 14 løddig
och 83/32 Støcke paa en Mark, kommer en Mark fin 9x/4 Rixdr.
Halfve och Orter al advenant lige gode och vigtig efter deris Pris
och Verdi. Croner eller Schlettedaler 103/4 Lod eller 10 Lod IS^g G.,
lO1/^ Støcke paa en Mark, kommer saa en Mark fin 10 Rdr.
2^ Mark danske, som er den Sort, som i Norge nu slagis; halfve
Croner, Markstycker och halfve Markstycker i lige Godhed, Verd och
Vegt efter deris Valeur.
Hvad Smaamynten angaar, hvorvel vi, som for er meldet, for
Eders Mayts. Riger och Lande utienlig eragter, at imedon Landet er
saa forfylt roed Smaamønt, at nogen anden Sort skulde slaais end
hele och halfve Slettedaler och Markstøcker, dog formener vi aller
underd., at naar nogit sligt skulde myntis, bør vere af efterfølgende
Schrot och Korn:
En 4 Sk. Støcke 7^ løddig, 120 Støcker paa Marken, kommer
paa en Mark fin 10 Rdr. 4 Mark danske. En 2 Sk. Støcke 61/2
løddig, 2141/2 Støcker paa en Mark, kommer saa en Mark fin 11 Rdr.
En 1 Sk. Støcke 4 løddig, 288 Støcke paa en Mark, kommer saa
en Mark fin 12 Rdr.
Skulde Eders May. allernaadigst behage for fattige Folk en
ringe Mønt kunde slaais i hel ringe Quantitet, ti det ellers vilde
38*
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vere Landets største Skade, kunde der slaais Søslinger eller halfve
Skillinger Støcket 2 løddig, 320 Støcker paa en Mark, kommer saa
en Mark fin 13 Rdr. 2 Mark danske.
Mens eftersom siufnis høifornøden en nøie Inspection, at hvad
Eders May. behagede heri resolvere, kunde punctuelment efterkommis,
eftersom det foruden Eders Mayts. høie Interesse det hele Lands
Velstand angaar och til en goed Del deri beroer, da formener vi
paa efterfølgende Maner det allerbest kunde iverkstillis.
1. Vil dertil behøfvis en Vardin, som altid skal vere tilstede,
naar Smeltingen sker til Mynt, och da efterse, om Metallet i samme
Smelting er af den Godhed til det Slags Mynt, som myntis skal,
som Eders May. allernaad. hafver resolverit, til hvilket naar hånd
saa befinder, skal hånd deraf en Prøfve optage och forseile och samme
forseilet Prøfve her i Commercii Collegium ved Dag och Datum indlefvere.
2. Derforuden skulde samme Vardin i Agt tage, naar Pengene
var i Arbeid och under Hender at mynte, skal hånd atter tage deraf
en Sort eller siden prøfve och atter igien prøfve och forneme, om
det med forrige Prøfve ofverenskommer.
3. Naar Pengene endelig er ferdig mynted och schlaget, skal
atter Vardinen prøfve, om de er richtige i deris Schrot och Korn.
4. Och paa det Quantiteten rigtig vidis kand, hvad af hver
Sort myntis, saa skal hånd hver Gang observere, hvad smeltid blifver,
och hvad i Penge udkommer, och for derofver hafve bedre Rigtighed
da at tage deraf Vegt, hvoraf hånd och hver Gang skulde gifve
under sin Haand til Commercii Collegium rigtig Relation tillige med
Møntemesterne.
5. Och paa det vidis kand, hvor meget myntis, saa och vere
forsickeret, at Landet icke saa meget med smaa och ringe Mønt opfildis, skulde Møntemesteren i Kiøbenhaufn hver Gang, naar hånd
af dend Sort hafde afmyntid saa meget, som tilresolverit (!)*), skulde
holdes en Cassa ved Mynten, hvortil Vardinen skulde hafve Nøgelen,
i hvilken Stempelerne skulde altid henlegges, naar hånd hafde
afmønted, och Vardinen da lefvere Nøgelen paa Commercie Colle
gium.
6. Commercii Collegium skulde hver half Aar lade holde en
general Prøfvedag paa alt, hvis af alle Eders Mayts. Møntmestere
Der maa mangle noget i Texten.
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blef mønted, och efterse, at deri Eders Mayts. allernaadigste Villie
efterkommis.
Och eftersom Eders May. os allernaad. anbefaler i voris In
struction 9de Art. flittig Indseende at hafve, at Mynten i tilbørlig
Valeur och Godhed efter fornøden Proportion i Commercien med
omkringliggende Nabqpr vorde slagen, da hehøfves hver Gang, naar
nogen Myntmester blifver bestilt och antaget, at Commercii Collegio
anbefallis med hannem at capitulere paa Eders Mayts. allernaad.
Ratification, paa hvad Foed och for hvad Profit hand skal mynte.
Hvormed vi formener Eders Mayts. allernaad. Ordre allerunderd.
hafver efterkommet, forventendis allernaad. Resolution.
Haffniæ ex Collegio regio Commerciorum d. 14. Februarii
anno 1671.
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Indhold: 1. Konge. Hof. Forfatning. II. Norge. Hertugdømmerne.
HI. Krige. Forbund. Forhold til Udlandet. IV. Kollegierne. V. Finanser.
Skatter. Konsumption. Told. Mønt. VI. Forsvarsvæsen. VII. Retsvæsen.
Vm. Adel. IX. Gejstlighed. Religion. Undervisning. X. Borgerstand.
Byer. XI. Næringsliv. Maal og Vægt. Samfærdselsmidler. XII. Land
væsen. Bønder. Skovvæsen. XHI. Ulykker. Sygdomme. Læge- og Fattig
væsen.

I. Konge. Hof. Forfatning.
a. Kongen opfordres til Deltagelse i Statskollegiets Møder
I, 23. — Kronprinsen deltager i Møderne I, 152.
Kongen irettesætter Statskollegiet II, 96 f.
Kongen udtaler sig imod Religionsfrihed II, 24 f., 27 f., 124, 266.
Kongens Retssager mod Jochum Beck II, 78, Nic. Bennich II,
510—15; Fr. Buchwald I, 75, Niels Krabbe I, 58, 68 f., Jacob
Petersen I, 344, Gunde Rosenkrantz I, 237, Otto Sperling I, 174,
Corfitz Ulfeld I, 51; Sagen om hollandsk Svovl II, 173—76.
Kongens Værdighed hindrer Møntnedsættelse II, 372 ff., hævdes
imod Lübeck II, 460—65.
Kongens Ret til sine Strømme II, 326, 364 f., 416.
b. Hofrullen II, 1. Hofret se Retsvæsen. Konge og Hof fri
tages for Konsumption I, 11, 14; II, 583. Rødbys Pligt til at
overføre Hoffet II, 251—54.
C. Rigens Raad at være I, 3.
Stændernes Samling i Fredstid I, 3.
Instrument om Kongehusets Arveret I, 4.
Omsorg for Suveræniteten paalægges Statskollegiet I, 2, 189 f.,
192; II, 194.
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II. Norge. Hertugdømmerne.
a. Hertugen af Gottorps Titel som Arving til Norge I, 1.
Reformplaner for Norge I, 29, 217—37.
Norske Ønsker: Begunstigelse af Nordmænd I, 89. — Norsk
Kommercekollegium I, 86; Hofret I, 86, 218 ff.; Lovrevisionskom
mission I, 220 f.; Universitet I, 90. — Skovfinners »Afskaffelse«
I, 90.
Omsorg for norske Kongelig II, 468.
Norges Nød II, 519 f.; Forsvar II, 520.
b. Sies vigs Suverænitet I, 3.
Hertugen af Sønderborg søger Moratorium I, 125 f.
Sønderborgske Hertuger søger Forlening med Slesvig II, 38 f.,
72—76.
Gottorp mod Hamburg I, 43 ff., 56, 64.
Gottorpsk Kapersag II, 303.

III. Krige. Forbund. Forhold til Udlandet
a. Krigen 1657—60: Hvervninger under den I, 70 f.
Tab under Krigen: af Enkeltmand I, 41 ff.; af danske Køb
stæder I, 29—32, 56 ff., 65 ff., 262 ff.; II, 587 ff.; af Halden
I, 51 ff.
Forhandling om Deltagelse i Rhinforbundet I, 23; om Deltagelse
i Krig mellem England og Holland I, 76 f.
Engelsk-hollandsk Krig 1665—67: Tab under den I, 268, 290ff.;
II, 40 ff.
Forhandling om fransk-hollandsk Krig II, 278 f.
Skaanske Krig: Forberedelser II, 519, 536, 564f., 573—77.
— Kaperi under Krigen II, 559 f., 565.
b. Udlændinges Edspligt II, 52 f.
Enkelte Stater:
Bremen: Privilegier i Bergen I, 35 ff., 122 ff. II, 43 f.
England: Instrux for Gesandten til E. I, 1.
Forhandling om Toldbegunstigelse I, 85.
Englands Privilegier i Sundet I, 113.
Klage fra Englændere over Øresundstolden I, 300 f.
Engelsk Gods paa Island II, 362.
Sager mellem danske og engelske Undersaatter II, 142, 414—17.
Engelske Kapersager II, 296 f., 332 ff., 350, 363—66.
Engelsk Kommandør I, 3; engelsk Resident II, 565.
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Hamburg: Ønsker Privilegier i Bergen I, 35 ff.
Overgreb mod Danmark og Gottorp I, 43 ff., 56, 64.
Hamburgske Gesandters Audiens II, 65—69.
Forurettelse af danske Undersaatter II, 280 f., 409 ff.
Møntkongres i Hamburg II, 334—38, 366—74.
Kapersag II, 296 f.
Holland (Nederlandene, Generalstaterne): Refusion af Udlæg
under Krigen 1657—60 I, 6; Hvervning under samme Krig I, 70 f.
Hollandske Klager: over Saltkompagniet I, 45 ff.; over Svovl
sagen II, 44—47, 173 ff.; Øresundstold m. m. II, 44—52; Assu
rancesvig II, 457—60.
Hollandske Kapersager II, 332 ff., 363—66.
Holland mod Glückstadt II, 565.
Hollandske Subsidier udebliver II, 573—77.
Kurland: Hertugen faar Ret til at sejle paa norske og is
landske Havne I, 33 ff., 76.
Klage over Kurland II, 144 f.
Lübeck: Ønsker Privilegier i Bergen I, 35 ff.; de stadfæstes
I, 122 ff.; II, 18—23. 36 f., 39 f.; suspenderes II, 69—72. —
Privilegierne søges udvidede I, 300; II, 332, 498 f.
Klage fra Lübeck I, 41 ff.
Strid med Lübeck om Trave og holstenske Landsbyer II, 18—23,
36 f., 39 f., 69—72, 327. — Klage over Lübecks Behandling af
danske Borgere II, 213 f.; over Uforskammethed mod den danske
Resident II, 460—65.
Lübeck faar lige Told med Danske II, 324—27; Handelsfrihed
under Skaanske Krig II, 565, 580 ff.
Pommerske Hansestæder: Søger Privilegier i Bergen I,
161 ff.
Rostock: Søger Nedsættelse i 01 tolden I, 183 f. Dets Privi
legier i Bergen stadfæstes II, 80.
Stralsund: Privilegierne i Bergen stadfæstes I, 161—66.
II, 150 f.
Sverige: Dansk Gesandt i Sverige I, 3.
Svensk Post gennem Danmark afslaas I, 10; bevilges I, 22. —
Klager over Overgreb mod Posten I, 56, 67 ff.
Svenske Klager I, 67—70.
Sager mod svenske Undersaatter I, 58, 68 f. II, 78 f. — Eds
pligt for svenske i Danmark bosiddende Undersaatter II, 16 ff.
40*
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Værgemaal for umyndige Danske i Sverige I, 106 f.
Svensk Undersaats Toldpligt I, 1.51 f. — Svenskes Toldbesvigelser I, 304—15. — Halden ønsker Toldfrihed for Svenske I, 53 ff.
Svenskes Pligt til at salutere for Kronborg I, 356.
Forbud mod svenske Skibe II, 565, 579 f.
Svensk Gods konfiskeres II, 565.
Wismar: Klager over Told i Bergen I, 370 f.

IV. Kollegierne.
Kollegiernes Ordning I, 3.
Højeste Raad II, 366. Gehejmekonseil II, 582.
Admiralitetet: II, 297. — Betænkninger II, 119, 296, 333,
363, 560, 564, 580. — Domsmagt I, 41 f. II, 296 f., 332 ff.,
363—66. — Faar Nedsættelse i Konsumptionen II, 269, 273. —
Bestyrer Kvæsthuset II, 488—91, 501—05.
Kancelliet: II, 177 ff., 259 ff., 406 f., 559.
Kommercekolle giet: I, 341 f., 344, 358, 360. II, 176,
201, 224, 293. — Dets Genoprettelse ønskes II, 28, 33 f. — Be
tænkninger I, 342, 358, 362, 379. II, 97—105, 124—29, 150 f.,
176, 184, 186, 206—11, 215, 218, 265—68, 289, 293, 318 f.,
425, 454 f., 478 f., 498, 506 f., 530, 538 f., 540—43, 561 f.,
593—97. — Faar Tilsyn med Manufakturer og Fattiges Midler I,
370, 382, med Møntvæsen II, 593—97. — Kommercekollegiet som
Forretningsdrivende II, J 39 ff. — Klage over det II, 21 Iff., 530 f.
K rigs kollegiet: II, 293, 468. — Betænkninger I, 11, 17 ff.,
24, 70, 264. II, 186, 197, 307 f., 312 f., 573.
Skatkammerkollegiet: I, 42, 345. II, 143, 184, 219,
228, 242, 252, 269, 307, 324, 367, 390, 432, 435, 438, 460,
536, 555, 560, 564, 593. — Betænkninger II, 119, 173, 184,
202, 308 f., 341 f., 355—61, 374, 379 ff., 427—30, 435 f., 472 f.,
481, 499 f., 505—08, 525 f., 562. — Klage over Skatkammeret
II, 248 f. — Skatkammeret skal tilbagebetale Penge II, 555—56.

V. Finanser. Skatter. Konsumption, Told. Ment.

’ a. Finanser.
Finansnød I, 23. II, 269 f.
Forslag om at inddrage Hospitalers, Fattiges og Præsteenkers
Midler I, 277.
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Krongodsudlæg I, 3, 108 f., 119 f., 340 f., 356. — Henrik
Müllers Klage over Forurettelse ved Udlægget I, 346—55,
362—70.
Udlæg til Ryttergaarde se under Forsvarsvæsen. Udlæg af
gejstligt Gods II, 9.
b. Forskellige Skatter.
Kontribution i Købstæderne I, 228 f., 288, 327 ff., 366 ff.,
388—91. II, 145—51. — Klager over den I, 26, 73 ff., 172 ff.,
254, 264 f., 279, 281, 291 f., 316 ff., 327 ff., 343, 355 f., 359 f.,
388 ff. II, 13, 82, 111—18, 138, 590 ff. — Skattelettelser og
-frihed tilstaas I, 29 ff., 113, 136 flg., 145 flg., 153, 167—71, 244,
270 f., 371—77. II, 124—29, 139 ff., 224—28.
Ny Matrikulering I, 3, 229. II, 484 ff.
Matrikelskatter II, 228 ff., 306, 434—38. — Hartkornsskatter
I, 182 f., 228, 251. II, 80—88, 344. — Jordebogsskat II, 83 flg.
— Grundskat i København II, 300, 313. — Herremandens Pligt til
at staa inde for Bondens Skatter I, 301. — Savskat I, 85, 337. —
Trælasttiende I, 232 f., 247 ff., 254.
Søskat foreslaas I, 110 f. — Lastepenge I, 156. II, 387. —
Havnepenge II, 387.
Andre Afgifter: Baadsmandsskat I, 327 ff., 388 ff. II, 81, 87.
— Brandstød II, 167 f. — Brændevinsskat I, 381. II, 82. —
Fortifikationsskat II, 177, 313 f. — Knægtepenge II, 87. — Kob
berskat II, 390 f. — Landgildekorn og -smør II, 81, 86. — Maanedsskat II, 81, 84 f. — Madskattesmør II, 82. — Oldengæld II, 171.
— Prinsessestyr I, 204, 212. II, 81, 87, 177. — Saltskat II, 230.
— Stempelafgift I, 310 f. II, 151 f. — Tøndeskat II, 230. — Vogn
skat II, 564. — Øxenskat II, 152.
Extraordinære Krigsskatter II, 573—77.
Skatteforpagtning foreslaas I, 229 f., 280 f.
Klager over »mørke Skattebreve« I, 360 ff. II, 352.
C. Konsumption II, 313.
Ændring (1661) i Forordn, af 1660 I, 11 ff. II, 583 ff. —
Foreslaas genindført i Købstæderne (1665) I, 252. — Indføres paany
(1671) II, 145-50. — Ændres (Jan. 1672) II, 181 ff. — Fore
slaas afskaffet (Juli 1672) II, 228. — Forandres (Nov. 1672) II,
268—74. — Ny Forandring (Nov. 1673) II, 354—62. — Ny Æn
dring (Dec. 1674) II, 499 f.
Strid om Konsumptionen II, 254—57, 341 f. — Andragende
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om Nedsættelse II, 378, 438 f. — Bør ikke bortforpagtes til Mili
tære II, 465 ff.
Akcise I, 149 ff. II, 80—88, 143 f., 182.
Tyende- og Familieskat II, 146 ff., 182.
d. Told.
Forslag om Toldforpagtning I, 117 ff., 126—31, 153 f., 230 ff.,
279 f., 342 f.
Forslag om at faa Inspektion med Toldvæsenet i Danmark I,
239 ff., i Norge I, 238 f.
Ønsker om Toldfrihed I, 67, 338. II, 54. — mellem Danmark
og Norge I, 82.
Fredericias Toldfrihed II, 24 ff. — ønskes ændret II, 376—89.
Tvivlsomme Toldspørgsmaal I, 151 f., 386 f.
Elbtold H, 565, 582. — Strømtold II, 20.
Øresundstold I, 304—15 (Klager over Fremmedes Toldsvig)
II, 20 f., 45—52 (Klage over Tolderen).
Fedevaretold I, 247 fif. — Hestetold II, 83. — Salttold II, 20,
35 f., 40, 83. — Skibstold I, 355. — Tobakstold I, 117 ff., 342 f. —
Øltold II, 21. — Øxentold II, 273 f., 593.
e. Møntvæsen I, 342. II, 481, 562.
Uorden i Møntvæsenet I, 71. — Møntreduktion foreslaas I,
131 f. — Reduktion af fremmed Mønt I, 276 f. — Møntmestrenes
Bedragerier, Møntvæsenets Omordning (1671) II, 97 —105, 593—97.
— Devaluation af dansk Mønt tilraades II, 334—38, fraraades af
Flertallet II, 366—74. — Kursen paa fremmed Mønt nedsættes
II, 538 fif.
Møntudførsel forbydes I, 131, 367.
Forslag om Mønt i Altona II, 319, fraraades II, 478 fif.
En Privatmand søger forgæves Tilladelse til at mønte selv
II, 505—08.

VI. Forsvarsvæsen.

a. Fæstninger. I, 3, 17—21 (danske Fæstninger), 221 f.
(norske), II, 311—15 (København).
b. Flaade. I, 3, 225—28.
Udskrivning af Baadsmænd II, 536 ff., 564 f.
Defensionsskib* I, 89, 252 f. II, 28—36, 42, 55, 268, 454 fif.,
540—46.
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C. Landhær. I, 288, 297. II, 268, 271, 343 ff., 465 ff., 561,
564, 570, 573.
Forhandling om Reduktion I, 3, 24 ff.
Udskreven Hær II, 110. Forhandling om Lægdernes Størrelse
II, 242—45, 306—11, om Retten til at gøre Vornede til Soldater
II, 443—46. Forordning om Landeværn II, 558 f., 566.
Udskreven Hær i Norge I, 223 ff. II, 341. Vaabentinget foreslaas afskaffet II, 350 f., 354.
Bornholms Milits II, 84 f. — Stadthauptmanden i København
ønsker Instrux I, 259 f.
Rostjeneste: Nye Regler for den II, 197—200, 449—54, 484,
509. — Rostjenesten hjemforloves II, 565.
Rostjenesten i Norge II, 351. — Forslag om nye Regler II,
467, 471, 476.
Landrytteriet: II, 8—16 (Udlæg af Ryttergaarde), 64 f., 80,
89—97, 110, 138, 151 ff. (Forslag om Omordning), 186—92, 561.
Forslag om militært Bageri og Bryggeri II, 118—24.
Militære Hospitaler I, 11. Soldaters Anbringelse i Kvæsthuse
eller Hospitaler II, 311—15, 488-91, 501—05, 516, 560, 562.
Forslag om Kvæsthus i Norge II, 467—76.
Klager over Indkvartering I, 30 f., 78 f., 202, 216 f., 292, 375.
II, 54, 117, 230 f., 378 f., 383, 547—55.
Forholdet mellem militær og civil Retspleje: 1, 375. II, 8—16,
91—94, 465 ff., 547, 552.

VII. Retsvæsen.
a. Lovkommissionen I, 256—59: nedsættes I, 4 f. — dens Be
tænkning ønskes I, 38, 72. II, 142, 150, 327. — Betænkninger
af den I, 76, 119 f., 171, 176—82, 184. — Corpus juris, den nye
Lov II, 327, 392, 395 ff., 412 f., 419, 497.
Forslag om bedre Retspleje i Norge I, 86 f. — om Overtilsyn
med Dommenes Udførelse I, 330. — Forespørgsel om Dommes Ud
førelse m. m. II, 247, 561.
b. Instansernes Indrettelse I, 4f.
Højesteret I, 5, 109 f., 213, 256, 290, 302, 390. II, 332,
342, 421, 476, 511.
Hofretten, Forslag om dens Indrettelse II, 247 f, 319—23.
Overhofret i Norge I, 292 f.
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Forslag om Ændring af Snapstinget II, 118.
Landsdommerne II, 142, 550. — Jydske Landsdommere suspen
deres II, 511—15.
»Tingene« i sjællandske Amter I, 316.
Kapitlernes Jurisdiktion II, 564.
Herredsfogder og Sandemænd paa Ryttergodserne II, 65, 83,
89, 92.
Generalfiskalen II, 243; Projekt om Fiskalretten I, 72. Instrui
for Fiskalen II, 153 ff. — Betænkning fra ham II, 511 f.
Købstæder ønsker Landstingsret I, 57, 74 f., 148 ff., 159, 186,
212 f., 391. II, 591.
Klager over uheldige Dommere II, 560, 562, 564, 567 f., 572 f.
C. Civile Sager. I, 199, 289 f., 392.
Forslag om en Skifteforvalter for Norge I, 122, 166 f. Be
handling af et Dødsbo II, 77 f. Ar veskifter II, 200, 562. Bekræf
telse af et Testamente II, 521 f. — Strid om en Arv I, 331—35.
— Gejstlige Skifter II, 342 f.
Umyndiges Midler: Formynderes Forpligtelser overfor dem I,
37 ff., 65. II, 588 f. — Øvrighedens Pligt mod dem I, 203, 208,
270 f. — Værgemaal for umyndige Præstebørn II, 421—24.
Processer om Pengesager I, 292 ff., 302 f., 339 ff., 345 f.
II, 142—45.
Sag om en Præstegaard I, 264.
Forordning om Gældssager I, 109 f. — Indrømmelse af Mora
torium for Gæld I, 203, 209. II, 26 f., 62 ff.
Arrester II. 150. — Eviction II, 173 ff. — Udsættelse af Exe
kution II, 409 ff.
Pantegods II, 186. — Strid om Pantsættelse af Privilegier II,
1—8; om Udstrækningen af Glückstadts Privilegier II, 528—33.
Studerede Personers Rettigheder i Købstæderne II, 78, 145.
d. Kriminelle Sager.
Drabssager II, 476 ff., 533—36, 564.
Røvere paa Sjælland I, 285 ff. II, 289—92. — Bortrømte
Fanger fra Holmen straffes paa Livet IT, 289 — 92. —En uregerlig
Student hensættes paa Holmen II, 303—06.
Tyveri af Kirkebly II, 242 ff.
Klage over Løsgængeri i Norge II, 340 f., 349.
Asylret for Forbrydere indrømmes Fredericia II, 384, 387 f.
Assurancesvig II, 457—60.

Sagoversigt.

633

e. Forbud mod overdaadige Bryllupper II, 142.
Tjenestefolks Løn II, 118.

VIII. Adel.
Adelige Assessorer ønsker adelige Ridemænd ved Udlæg hos
Adelsmænd I, 181 f.
Adelens Eneret til at gøre Testamente II, 521.
Acfelige Sædegaardes Frihed II, 562.

IX. Gejstlighed. Religion. Undervisning.
a. Gejstlighedens Privilegier i Jylland I, 167—71.
Kirkernes forfaldne Tilstand i Danmark I, 387, i Jylland I, 171,
i Norge I, 295—300. — Kirkerne paa Ryttergodset II, 91, 94. —
Kirkernes Direktion og Inspektion II, 138; paa Sjælland II, 155—72,
327—32, 392—98, 561 ff. — paa Laaland og Falster II, 342,
491—97 — i Aarhus Stift II, 343 f. — i Aalborg Stift II, 419 ff.,
563 — i Norge II, 351 f.
Roskilde Domkirke II, 257—64, 446—49, 577 f.
Odense St. Hans Kirke II, 237—41.
Kirkers Ødelæggelse II, 568 f.
Roskilde Domkapitel II, 258 f., 262 f., 448. 564(?). — Forhand
ling om dets Ophævelse II, 409.
Ejendomsret til Præstegaarde I, 115 ff.
Patronatsret omfatter ogsaa Degnekald II, 264 f., 563.
Tienden forholdes Præster I, 169 f., 272 f., 277 ff. II, 91, 94,
160 ff., 263 f., 330, 492.
Kapitelstaxten paa Sjælland II, 161 f., 329—32. 393, 397.
Forslag om Kirkeskrivere paa Sjælland i Steden for de tidligere
Stiftsskrivere afvises II, 158 ff., 328 f.. 393 f., 397. — Provsti
skrivere II, 419 ff.
Landemodet (Provstemodet) ændres II, 161 f., 329, 331,
393—96.
b. Religionsfrihed antydes for Fredericia I, 205 f., 210,
foreslaas sammesteds, men afvises II, 25, 27 f., afvises for Nyborg
II, 56, 59, 62. — foreslaas af Statskollegiet for flere Byer II,
124—29. — Forhandling om Bevillingen for Terlon til et katolsk
Kapel II, 129—38. — Udstrakt Religionsfrihed foreslaas II, 224—28,
i Fredericia H, 381, 388.
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Klage over Katolikker II, 192—95. — Strænghed mod frem
mede Religioner II, 515—17, 560.
Bevilling til dansk Kirke i Amsterdam nægtes II, 417 ff.
C. Universitetet: Privilegierne ændres I, 191—95 — skal arve
Roskilde Kapitel II, 409.
Medicinsk Fakultets Forslag om Lægevæsen II, 180, 275 ff.
Ændring af filosofisk Examen II, 522—25.
Paatænkt Akademi i København II, 105—11, 518, 562.
Sorø Akademis daarlige Tilstand I, 195, 237. II, 105—11. —
Dets overflødige Bygninger nedrives II, 555—58.
Skoler i Nykøbing I, 6, i Fredericia I, 195—98, i Frederiks
borg II, 292 f., i Nyborg II, 517 f.

X. Borgerstand. Byer.
a. Borgere stilles lige med Adel i Højesteret I, 4.

b. Klager og Andragender fra danske Byer I, 26, 73 ff., 121 f.,
136, 264 f., 281, 301, 304, 327—30, 341, 343, 355, 359 f.,
377 ff.. 388—92. II, 13, 111—18, 247, 343, 561 f., 590-93.
Klager og Andragender fra norske Byer I, 67, 72 f., 75,
77—102, 122 ff., 254 f., 279, 316, 346, 355, 359. II, 13.
Strid mellem Byer: paa Laaland og Falster II, 111—15, 139 —
mellem Christiania og Frederikstad om Tømmerhugst II, 398—404.
Afskaffelse af overflødige Ladesteder: paa Sjælland I, 184—88;
i Jylland II, 318 f., 338 ff.; i Norge I, 93—98. — Forhandling
om nordjydske Ladesteder II, 434—38. — Ryfylke Ladested afskaffes
II, 183—86; genoprettes II, 427—31.
Afskaffelse af overflødige Købstæder II, 219—23. — Rødby
genoprettes II, 251—54.
Byers Eneret til Handel og Haand værk I, 79 f., 101 f. II,
54 f., 60.
Ønsker om Selvstyre i Byerne I, 88, 212, 390 f. II, 229—32.
Forpligtelse til at bygge Stenhuse i norske Købstæder II, 349,
401—04.
C. Enkelte Byer.
Frederiksodde (Fredericia): Forslag om Privilegier (1661)
I, 27 ff. — Navneforandring I, 153. — Andragende om videre Pri
vilegier (1664) I, 153—60. — Kommissionsbetænkning og nye Privi
legier (1665) I, 200—17. — Udvidelse af Privilegierne afslaas (1670)
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I, 371—77. — Nye Privilegier gives (1670) II, 23—28; (1674)
II, 376—89. — Delingen af Bymarkerne I, 201 f., 206 ft., 256,
262 ff. — Ret til at søge andre Byers Markeder I, 28, 154, 373
II, 26.
Korsør: Bliver Stabelstad I, 29 f. — Strid med Nabobyerne
I, 121 f., 184 f. — Andragende I, 184—88.
København: Privilegierne I, 3. — Stabelretten bestemmes
nærmere I, 64 f., skal træde i Kraft I, 126—31. II, 588 ff.
Forening med Christianshavn II, 424—27, 566.
Gadernes Renholdelse I, 5 f., 198 f.; Regulering I, 245.
Vandvæsenet II, 118, 297—302. — Retten til St. Jørgens Sø
II, 438 ff.
Fattigvæsenet I, 115 ff.
Strid om Vognpenge II, 145. — Magistraten ønsker at skat
lægge Beboerne ved Vesterport II, 441 ff.
Borgernes Tilgodehavende hos Bønderne I, 7, 9 ff.
Børnehuset I, 304. II, 324. — adskilles fra Kvæsthuset II,
488—91.
Nakskov: Forgæves Andragender I, 56 ff., 172 ff., 254. —
bliver Stabelstad I, 270 ff.
Nyborg: Bliver Stabelstad I, 29—33. — nye Privilegier I,
148—51. II, 53—62, 76 f. — Andragender I, 356. II, 546—55.
Ribe: Søger Stabelret I, 65 ff. — Ansøgning I, 316—27.
Halden (Frederikshald): Søger Købstadret I, 51—55. —
faar Privilegier I, 250, 291 f., 335—39.
Glückstadt: Strid med Trondhjem I, 254 f. — med Henrik
Müller II, 528—33.

XI. Næringsliv. Maal og Vægt. Samfærdselsmidler.
a. Handel I, 121, 151, 288, 392.
Søfartens Aftagen I, 46 ff., 290 f. — Tiltagen i Tønsberg I, 355 f.
Fremmede Købmænds Handels- og Oplagsret I, 287 ff.
Faste Handelstaxter foreslaas I, 99 f., 234.
Defensionsskibe se Forsvarsvæsen.
Kompagnier: Afrikansk K. genoprettes II, 293—96. — Grøn
landsk K. I, 114. — Islandsk K., Strid mellem det og Trellund m. fl.
I, 15 f., 39 ff., et nyt K. oprettes I, 58—64, 146. — Hvalkompagni
I, 111 —15. — Saltkompagni, Klager over det, Ophævelse I, 45—51,
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ny Ophævelse I, 265—68; Klager over det II, 21, 28, ny Ordning
af Salthandelen II, 28—36.
Utilstrækkelig Tilførsel til Island I, 339 f. — Strid om Retten
til Handel paa Island II, 1—8.
Udførselsforbud paa Huder ønskes I, 135; paa Kvæg søges
hævet II, 111; paa Heste II, 374 ff., 509; paa Korn II, 432 ff.,
579 f., 540—45.
Generalmagasin II, 143. — Kvægtorv II, 143 f.
h. Industri.
Jærnværk I, 260 ff. II, 40 ff. — Krudtmøller I, 136—45. —
Læderfabrik I, 245 f. — »Manufakturer« I, 27, 37, 237 f., 341,
358 ff., 362, 379—85, 387 f. II, 489. — Reberbaner I, 145—48,
304. — Salpeterværk I, 269 f. — Saltværk II, 289. — Savværk
I, 174. — Svovlværk I, 241—45. — Sæbesyderi I, 132 f. —Vantmageri II, 139 ff.
Monopoler I, 83, 146.
Indkaldelse af fremmede Haandværkere I, 382. — Privilegier
for dem foreslaas II, 124—29, 224—28, 265—68.
C. Lavsvæsen.
Sluttede Lav foreslaas ophævede I, 10, 102, 152. — Reformer
i Lavsvæsenet I, 188—91, 339, 343. — Sluttede Lav forbydes i
Fredericia II, 27. — Nye Lavsskraaer II, 176, 186, 246, 593.
Bartskærere I, 190, klager over Apotekerne II, 176, 178 f.,
nye Privilegier II, 214—18. — Bryggerne i Helsingør II, 281—88.
— Færgemænd I, 289. — Garvere I, 135, 255 f., 315. — Guld
smede II, 593. — Gæstgivere mod Vinhandlere II, 316-ff. — Murere
I, 303 f. — Skomagere I, 135, 255 f., 341 f., skal levere Sko til
Hæren II, 564. — Slagtere I, 134. — Snedkere I, 102—06. —
Urtekræmmere II, 176, 275 ff., 303.
Vinhandlere faar nye Privilegier I, 281—85, klager over Apo
tekerne II, 176 ff., 303, ønsker Tilsyn med Fremmedes Vinoplag I,
282 f. II, 201, strides med Kommercekollegiet II, 201—13, søger
atter Tilsynet II, 246, klager over daarlige Tider II, 316 ff., søger
Tilsynsretten II, 327, opnaar den II, 406—09.
Vognmænd strides om Udstrækningen af Kørselsretten I, 14,
39, 74. II, 196 f, 218 f., 586 tf.; 591 f.
Fiskeri I, 264 f. II, 560, 566 f., 571.
d. Maal og Vægt I, 99 f., 235 f. — Enhed i Maal og Vægt
II, 142 f., 243, 245 f., 561.
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e. Færgefart ved Fredericia I, 156 f., 200. — mellem Aarhus
og Kallundborg II, 480 f.
Postvæsen I, 247.
Vejvæsen I, 274, 316. II, 91, 95.
XII. Landvæsen. Bønder. Skovvæsen.
Øde Gods II, 172, 258, 309, 443, 447, 484—88.
Rytterbøndernes Retsforhold II, 8 —15, 89—97, 186—92.
Vornede Bønder paa Ryttergodset II, 12 f., 188. — Om Gyldig
heden af Vornedes Frihedsbreve II, 257—61, 443—49, 563.
Bøndernes Gæld til København I, 7—11.
Gyldenløves Forslag om forbedrede Forhold for de norske Bøn
der II, 352 f., 481—84.
Ulvejagt II, 91, 96.
Skove i Danmark: Skove paa Ryttergodset II, 91, 95. —
Skove lider af Geder II, 145. — Tilsyn med Kirkeskovene II, 170 f.,
394, 398. — Skovene forhugges II. 248—51, 525—28, 563. —
Ulovlig Fedning af Svin i Skovene II, 249 ff.
Skove i Norge forhugges I, 81 f. — Forslag om Maste- og
Skovhugning II, 350, 353, 404 ff.

XIII. Ulykker. Sygdomme. Læge- og Fattigvæsen.
Misvæxt H, 432 ff.
Brand i Frederikshald I, 336.
Spedalskhed I, 356 ff. — Sprinkelsyge I, 57.
Apotekere faar ny Ordinans II, 175—81, 275 ff., 303.
Læger II, 275 ff.
Hospitaler I, 6, 170. II, 233—37. Jvfr. militære Hospitaler.

Statskollegiets Medlemmer.
a. De oprindelige 12 Medlemmer1):
Joakim Gersdorff. Bestalling som Rigens Drost og Præsident
i Statskollegiet2) 26. Okt. 1660. Fungerer 12. Jan. 1661.
Hans Schack. Assessor Nov. 1660. Fungerer 12. Jan. 1661—
8. Marts 1675.
Hannibal Sehested. Nævnes som Assessor 28. Okt. 1660. Fun
gerer 12. Jan. 1661—6. Marts 1665.
Peter Reetz. Bestalling som Assessor 26. Okt. 1660. Midler
tidig Præsident 12. Maj 1661. Fungerer 12. Jan. 1661—10.
April 1674.
Christian Rantzau. Assessor Febr. 1661. Fungerer 12. Jan.
1661—24. Aug. 1663. Præsident3) 23. Aug. 1661.
Johan Christoffer Korbitz. Assessor 22. Nov. 1660. Fungerer
19. Juli 1665-9. Febr. 1676.
Hans Svane. Nævnes som Assessor 30. Okt. 1660. Fungerer
12. Jan. 1661—Maj 1668.
Theodor Lente. Bestalling 28. April 1662 gældende fra 9. Nov.
1660. Fungerer 12. Jan. 1661—21. Jan. 1667.
Hans Nansen. Assessor 28. Okt. 1660. Fungerer 12. Jan.
1661—18. Marts 1667,
Peter Bulche. Bestalling 31. Dec. 1661 gældende fra 1. Nov.
1660. Fungerer 12. Jan. 1661—24. Okt. 1671.
0 Da Udnævnelserne undertiden er senere end Funktionen, er disse 12
ordnede efter Underskrifternes Orden.
2) Kongebreve til ham som Præsident 16. Nov. 1660—17. April 1661.
3) Kongebreve til ham som Præsident 23. Aug. 1661—2. Okt. 1663.

Statskollegiets Medlemmer.

639

Christoffer Gabel. Bestalling 16. Febr. 1661 gældende fra
11. Nov. 1660. Fungerer 12. Jan. 1661—3. Jan. 1670.
Henrik Mathesius. Nævnes som Assessor 24. Nov. 1660. Fun
gerer 12. Jan. 1661—13. Marts 1662.

b. Udnævnelser 1661—68:
Iver Krabbe. Assessor 17. Sept. 1661. Fungerer 9. Dec. 1661
—19. Juli 1665.
Frederik Ahlefeld. Assessor 28. Dec. 1661. Fungerer 28. April
1663—14. Jan. 1674. Præsident 1. (13.) Maj 1676.
Henrik Bjelke. Fungerer 28. April 1663—24. Juni 1676.
Ove Bjelke. Fungerer 24. Aug.—26. Nov. 1663.
Ulrik Frederik Gyldenløve. Assessor 15. Febr. 1664. Fun
gerer 29. Febr. 1664—7. Okt. 1672.
Christoffer Parsberg. Fungerer 9. Dec. 1667—9. Maj 1671.

C. Udnævnelser 1669:
Otto Powisch. Ed 3. Febr. 1669. Fungerer 19. April 1669—
24. Juni 1676.
Ove Juul. Ed 3. Febr. 1669. Fungerer 19. April 1669—
24. Juni 1676.
Holger Vind. Ed 3. Febr. 1669. Fungerer 24. Maj 1669—
24. Juni 1676.
Erik Krag. Ed 3. Febr. 1669. Fungerer 19. April 1669—
15. Juli 1672.
Corfitz Trolle. Ed 3. Febr. 1669. Fungerer 29. Dec. 1669—
9. Febr. 1676.
Enevold Parsberg. Ed 3. Febr. 1669. Fungerer 20. April 1670
—9. Febr. 1676.
Niels Banner. Ed 3. Febr. 1669. Fungerer ikke.
Peter Schumacher (Griffenfeld). Ed 5. Febr. 1669. Fungerer
19. April 1669—9. Febr. 1676. Præsident 3. Aug. 1674.
Conrad Bierman. Fungerer 22. Marts 1669—9. Febr. 1676.

d. Udnævnelser 1670—76:
Horten Skinkel. Assessor 10. Febr. 1670. Fungerer 20. April
1670—9. Jan. 1671.
Jørgen Bjelke. Fungerer 20. April 1670—24. Juni 1676.
Henrik Rantzau. Fungerer 20. April 1670—3. Juni 1673.
Christen Skeel. Fungerer 20. April 1670—24. Juni 1676.
Axel Urup. Fungerer 12. Sept.—20. Dec. 1670.
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Jens Juel. Etatsraad 16. Nov. 1671. Fungerer 23. Okt. 1671—
22. Marts 1675.
Poul Klingenberg. Etatsraad 16. Nov. 1671. Fungerer 23. Okt.
1671—21. Dec. 1674.
Peter Scavenius. Assessor 16. Nov. 1671. Fungerer 27. Nov.
1671—9. Febr. 1676x).
Cornelius Lerche. Etatsraad 16. Nov. 1671. Fungerer 11. Dec.
1671-9. Sept. 1674.
Henrik Blome. Assessor 27. Febr. 1672. Fungerer 8. Okt. 1672.
Peter Resen. Fungerer 19. Aug. 1672—24. Juni 1676.
Mogens Friis. Etatsraad 16. Juni 1673. Fungerer 30. Juni
1673-22. Marts 1675.
Prik Rosenkrantz. Etatsraad 6. Aug. 1673. Fungerer 9. Sept.
1674-5. Aug. 1675.
Ejler Holck. Fungerer 5. Aug. 1675.
Hans Adolf af Piøen. Fungerer 17. Jan.—9. Febr. 1676.
Titus Bulche. Fungerer 24. Juni 1676.

Præsidenter.
Joakim G-ersdorff. 26. Okt. 1660, død 19. April 1661.
(Peter Reetz. 12. Maj—23. Aug. 1661.)
Christian Rantzau. 23. Aug. 1661, død 8. Nov. 1663.
Peter Griffenfeld. 3. Aug. 1674, fængslet 11. Marts 1676.
Frederik Ahlefeld. 1. (13.) Maj 1676.

Sekretærer.
Jens Juel. Sekretær for udenlandske Sager Nov. 1660. Kendes
ikke i Funktion.
Frants Rasch. Sekretær for indenlandske Sager 1. Jan. 1661,
afskediget 1. Maj 1670. Fungerer dog ikke i Christian Vtes Tid.
Pensioneret 14. Juni 1685. Lever endnu 24. Maj 1690.
2) Underskriver en Betænkning 19. Juli 1665, men maa da være til
kaldt som særlig Sagkyndig.

Oversigt over Statskollegiets Historie.
18. Okt. 1660 var Frederik III bleven hyldet som Arvekonge, og 20. Okt. havde han ladet Rigsraadets Breve bringe
op paa Slottet. Derved havde han selv taget Magten, og meget
snart efter begyndte Omordningen af hele Styrelsen. Ved denne
Nyordning fulgte man andre Landes Forbillede ved at indføre
Kollegier, som man forresten allerede før Krigen havde haft
Tilløb til.
De fremmede Gesandter nævnede en Række Kollegier, som
paatænktes; Projektmagere som særlig Forfatteren af den saakaldte Provisionalordonnance havde travlt med at opstille ind
viklede Regler for disse, af hvilke nogle som Justits- og Konsistorialkollegierne aldrig kom til at træde ud i Livet. Der var
dog Enighed om, at det vigtigste Kollegium skulde være et
Statskollegium, og, som den svenske Gesandtx) 24. Nov. skrev
til sin Regering, »Dette bliver det fornemste Collegium udi
Riget, hvori alle Rigets Ærender in politicis skal foretages og
debatteres«.
Statskollegiet nævnes første Gang 26. Okt. 1660 i Bestal
lingen2) for dets første Formand Joakim Gersdorff, der fik den
nye Titel Rigsdrost, et Navn, der snarere er taget fra Sverige,
end det skyldes Erindringer om vor egen Middelalder. Titelen
forsvandt efter Gersdorffs Død. — Selve Tanken om et saadant
øverste Statsraad er dog ikke hentet fra Sverige, hvor noget til0 Beckers Saml. I, 210.

2) Geheimearch. Aarsberetn. II, 158.
41
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svarende ikke fandtes. Navnet »Consilium Status«, hvormed
Statskollegiet undertiden i den første Tid kaldes1), viser der
imod hen til Frankrig og er en direkte Oversættelse af »Conseil
d’Etat«2). Sikkert har man ved Indretningen af det danske
Kollegium haft den Plan her som i Frankrig at skabe en For
samling af kyndige Mænd, hos hvem Kongen til enhver Tid
kunde søge Raad. Samtidig virkede ogsaa Tanken om, at man
skulde have en Slags Afløsning af det gamle Rigsraad, og at
en Del af dettes Myndighed skulde gaa i Arv til det nye Kol
legium. Dette maa dog ikke forstaas saaledes, at det at have
haft Sæde i Rigsraadet gav Ret til Sæde i Statskollegiet. Del
er en Række Rigsraader, som hverken har givet Møde i dette
eller i officielle Aktstykker nævnes som Medlemmer. De er
derfor ikke optagne paa Medlemslisten. En Forskel fra det
gamle Rigsraad blev det endelig, at de lavere Stænder efter
Regeringsforandringen naturligt maatte repræsenteres i det for
nemste Kollegium.
Ligesom »Consilium Status« imidlertid blev til det mere
beskedne Statskollegium, saaledes kom dette ikke til at spille
den Rolle, man havde tiltænkt det. Dets hele Virkekreds blev
ganske ubestemt, og de faa officielle Oplysninger, der findes i
Instruxer om eller for det, er vage og uklare.
Allerede Instruxen af 26. Okt. 16603) for Kollegiets første
Præsident, Rigsdrosten Joakim Gersdorff, siger meget lidt. At
Gersdorff skulde »af yderste Magt være sig angelegen at be
tænke og os trolig angive alt, der kan tjene til vor og vore
Rigers og Landes Flor og Fremtarv saavel i Riget som uden
Riget«, at han ligeledes skulde sørge for, at Statskollegiets
Medlemmer gjorde deres Pligt, var kun noget, der fulgte af sig
selv. — Synderlig mere Oplysning faar man ikke af den fore
løbige Instrux4) for Statskollegiet af 18. Nov. Der er Bestem
melser om Mødested, men ikke om, hvor ofte Møderne skulde
tinde Sted, om, hvorledes Betænkningerne skulde udfærdiges,
men næsten intet om, hvad Kollegiet skulde foretage sig. Det
i) Saaledes i Kongebrev af 16. Nov. 1660 (Aktstk. I, 1); Beckers Saml.
I, 248.
2) Lavisse, Histoire de France VII, 1, 151.
3) Geheimearch. Aarsberetn. II, 158 ff.
4) Aktst. I, 1 f.
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skulde vaage over Arveretten og Suveræniteten, men af de An
liggender, det skulde beskæftige sig med, nævnes kun de uden
rigske — som altid blev en Biting for det. — Instruxen1) for
den anden Præsident Christian Rantzau siger intet. Da alle de
andre Kollegier efter Tronskiftet 1670 fik nye Instruxer, blev
det ikke Tilfældet med Statskollegiet. I Instruxen2) for Griffenfeld som Rigskansler er optaget nogle vigtige Bestemmelser om
Statskollegiet, men dette fik ikke selv nogen Instrux. Blandt
Griffenfelds Papirer fandtes en Instrux3) for Geheimekonseillet,
hvori der var Oplysninger om Forretningsgangen i Kollegierne,
især i Statskollegiet, men dette vigtige Aktstykke er gaaet tabt.
En rigtig Instrux for Kollegiet er da næppe nogensinde ud
stedt eller nævnes i al Fald aldrig.
En Række Projekter4) til Instruxer foreligger, især fra Kol
legiets Sekretær Frants Rasch, men da de aldrig kom til Ud
førelse, er der ingen Grund til at gaa nærmere ind paa dem.
»Provisionalordonnancen« nævner slet ikke Statskollegiet ved
Navn. — Et lignende Arbejde, som ogsaa maa hidrøre fra Tiden
1660- 61, foreslaar blandt andet daglige Møder, at Kollegiet
aarlig skulde aflægge Regnskab for Højesteret, at det i Kongens
Fraværelse skulde kunne affatte foreløbige Traktater med frem
mede Magter og bevilge Suppliker i Kongens Navn, altsammen
Forslag, der ikke bragtes til Udførelse. Det eneste heri, der
virkelig en Tid gennemførtes, er den Bestemmelse, at der skulde
være lige mange adelige og borgerlige Assessorer. — 28. April
1662 affattede Rasch endnu et Udkast til et »Consilium Status«,
der skulde bestaa af 21 Medlemmer og have ikke mindre end
5 Sekretærer. Alle andre Kollegier skulde være det under
ordnede, særlig de to Kancellier. Rasch foreslog sig selv som
første Statssekretær.
At man endnu i 1662 var optaget af Tanken om en ny
Instrux for Statskollegiet, ser man baade af Peter Reetz’ nye
Bestalling5) som Kansler 11. April 1662 og af Esaias Pufendorfs
Brev6) til den svenske Regering 22. Jan. 1662. Den sidste
0 Aktst. II, 585 f. 2) Aktst. II, 413 f. 8) Griffenfelds Proces IV, Register.
4) Jvfr. Hist. Tidsskr. 5. R. II, 654—73.
3) Griffenfelds Proces I, Nr. 24 (23). 6) Danske Mag. V, 1, 376.
41*
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siger, at man ikke kan blive enig om, hvorledes Forretningerne
skal fordeles mellem Kancelliet og »Consilium Status« og ud
taler endvidere, at nogle mente, at Kollegier var skadelige for
Suveræniteten. Den sidste Bemærkning er sikkert rigtig. Kon
gen vilde ikke binde sig ved en bestemt Instrux, men lade en
Mulighed staa aaben for at kunne benytte hvilke Gehejmeraader
han vilde, og ligeledes for Kabinetsstyret, som det da ogsaa
udviklede sig i Gabels og senere i Griffenfelds Tid.
Man maa altsaa se bort fra Instruxeme og ud fra de efter
ladte Aktstykker selv skaffe sig Oplysning om Kollegiets Væsen
og Virksomhed.
Statskollegiet havde ingen lovgivende eller dømmende Myn
dighed og var ingen Forvaltningsinstitution. Det var ikke heller
noget Expeditionskontor. Kongebreve til det expederes med en
enkelt Undtagelse1) gennem Kancelliet, Kongebreve, der er en
Følge af dets Raadslagninger, gennem Kancelliet eller — sjæld
nere — gennem Skatkammeret. Det har heller ingen Ret til
at give Raad, naar det ikke bliver spurgt. Det er kun en rent
raadgivende Myndighed, som besvarer de Spørgsmaal, som Kon
gen — skriftlig eller mundlig — stiller til det.
Statskollegiets Medlemmer udnævntes vist i Reglen skriftlig,
selv om man nu i de fleste Tilfælde ikke har Bestallingerne.
De aflagde ved Tiltrædelsen en Ed2), der gik ud paa at vaage
over Kongens absolute Magt, Suverænitet og Arveret. For deres
Virksomhed fik de vistnok som Regel ikke nogen særlig Løn;
kun om Peter Reetz véd man, at han skulde have 1000 Rdr.
aarlig som Assessor i Statskollegiet3). Sekretæren Frants Rasch
fik 600 Rdr. i aarlig Løn4), men kort efter Christian Vtes Tron
bestigelse ophævedes Embedet, og Bestillingen fordeltes mellem
Kancellisekretærerne. Ifølge Instruxen for Griffenfeld skulde der
være to Kancellisekretærer til Arbejdet i Statskollegiet.
Mødestedet var altid »Raadstuen for Slottet«. Den Omstæn
dighed, at en Betænkning dateres fra Raadstuen, er derfor et

a) Se Schumachers Ed 5. Febr. 1669 (Griffenfelds Proces I, Nr. 18 og 20).
3) Geheimearch. Aarsberetn. II, 160.
4) Lønningsreglement fra 1670.
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næsten sikkert Bevis for, at den har noget at gøre med Stats
kollegiet.
Mødetiden var i de første 14 Aar ganske ubestemt. I Instruxen for Griffenfeld bestemmes det, at man skal møde hver
Mandag Formiddag og have Bøde, dersom man kommer for sent
eller udebliver uden gyldig Undskyldning. Denne Bestemmelse
blev nogenlunde overholdt indtil Slutningen af Marts 1675, og
Bødebestemmelsen har sagtens ligeledes bidraget sit til at gøre

Møderne temmelig fuldtallige.
Møderne sammenkaldtes undertiden ved mundlig Ordre,
oftest ifølge Kongebrev. Disse Kongebreve var i den Tid, da
Gersdorff og Rantzau var Præsidenter, i Reglen stilede til dem.
Helt blev dette dog ikke overholdt. Allerede 1. Jan. 1661 fore
kommer der et Kongebrevx), som er stilet til Statskollegiet selv,
og saadanne Breve findes spredt i de to Præsidenters Tid og
bliver senere Regel. De kan være stilede til »samtlige her til
stedeværende Raader og Assessorer i Statskollegiet«, til »vores
Forordnede i Statskollegiet samtlig« eller simpelthen til Stats
kollegiet. — I Tiden mellem Gersdorff og Rantzau skulde Peter
Reetz ifølge Kongebreve2) af 12. Maj 1661 foreløbig »proponere,
hvad Kongen havde at foregive«. Dette betyder dog ikke, at
Kongebrevene rettedes til ham. I Griffenfelds Periode efter Som
meren 1674 var alle Mødeordrer mundlige.
Den østrigske Gesandt havde i Nov. 1660 skrevet hjem til
sin Regering3), at saa vidt han vidste, var det ikke Meningen,
at Medlemmerne skulde bruges i alle Sager, men kun i dem,
enhver havde særlig Dygtighed til. Hist og her i Kollegiets
Historie forekommer virkelig en saadan Deling af Medlemmerne,
Udvalg, der nedsattes af Kongen for at forberede eller ligefrem
afgøre Sagerne. Saaledes nedsætter Kongen Kommissioner eller
Udvalg 7. Aug. 1661, 10. Nov. 1664, 11. og 19. Jan. og 19. Juli
1665, 19. Maj 1669, 11. Okt. 1670 og 9. Marts 16714). Til
0 Aktst. I, 3.
2) Aktst. I, 21. II, 585. — I Instruxen af 18. Nov. 1660
var det oprindelig paatænkt, at Reetz skulde lede Møderne i Drostens
Fraværelse, men dette blev efter Kongens Ordre udeladt (I, 2). — 30. Marts
1664 indleverer Reetz nogle Aktstykker til Kollegiet efter Kongens mund
lige Ordre (I, 171).
3) Goes’ Breve i Statsarkivet i Wien.
4) Aktst. I, 24, 195, 237, 239, 256, 343. II, 40, 105.
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disse Kommissioner kunde tilkaldes særlige Sagkyndige. Saaledes er Otto Powisch 1661 tilkaldt i Anledning af en For
handling om Hæren, Poul Wiirtz 1665 i Anledning af et Forslag
fra en Officer, Peter Scavenius 1665 for at give Betænkning om
et juridisk Spørgsmaal og 1669 om Sorø, skønt ingen af dem paa
det Tidspunkt var Medlemmer af Kollegiet. 11. Aug. 1669
holdtes Møde i Kollegiet, skønt Kongebrevet kun var udgaaet
til tre Medlemmer af det. Anders Vems forskellige Forslag
undersøges 1670 i Udvalg, der er sammensatte af Medlemmer
af Stats- og Kommercekollegieme og skal forberede en senere
Behandling af Statskollegiet1). — De nævnte Kommissioners
Aktstykker tindes i Kollegiets Arkiv og er derfor taget med i
Udgaven. Men det skal indrømmes, at det ofte ikke er let at
skelne dem fra de talrige Kommissioner af Gehejmeraader, som
Kongen kunde nedsætte. Sept. 1663 afgiver saaledes 6 Med
lemmer af Statskollegiet en Betænkning2) om Brudeskatten for
Arveprinsesse Anna Sophie. Da Betænkningen ikke er udstedt
i Raadstuen, er den dog ikke medtaget i Udgaven.
Der var ingen Bestemmelser om, hvor mange der skulde
være tilstede, for at Kollegiet skulde være beslutningsdygtigt.
Man kunde da afgøre Sagen strax, selv om ikke alle var mødt,
eller i særlig vigtige Tilfælde vente, til dette var sket. — 1671,
da de adelige Assessorer var i stort Flertal, vedtog man at
vente med en Afgørelse, til ogsaa nogen af »Privatstand« var
tilstede3).
En enkelt Gang opfordrede Kollegiet Frederik III til selv
at overvære et Møde, men om han mødte, vides ikke. — Kron
prinsen overværede nogle af Møderne om Lavssagen, formodentlig
for at han skulde sætte sig ind i Behandlingen af Statssager4).
Naar Sager af stor Vigtighed forekom, skulde de ifølge den
foreløbige Instrux af 18. Nov. 1660 overvejes grundig flere Gange,
inden der toges nogen Beslutning. Denne Bestemmelse blev
overholdt ; i vigtige Sager holdtes der mange Møder, inden man
kom til noget Resultat. Dette gælder saaledes om den betyd-

*) Aktst. I, 356, 387, 392.
’) Fred. IH’s Kabinetsarkiv, Indkomne Sager.
3) Aktst. I, 23, 200. II, 77 f., 354.
*) Aktst. I, 23, 152.
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ningsfulde Reform af Lavsvæsenet. — Na ar Kollegiet ønskede
nærmere Oplysninger om en eller anden Sag, kunde det tilkalde
Udenforstaaende til sine Møder. Denne Tilkaldelse skete dog i
Reglen ifølge det samme Kongebrev, der havde sammenkaldt
MødetJ).
Ikke saa ganske sjældent kom der Henvendelser til Stats
kollegiet fra Folk, der var interesserede i dets Afgørelser2).
Disse Henvendelser førte dog ikke til Møder, naar der ikke
samtidig kom en kongelig Ordre. Det er en fast Regel, at
Kollegiet ikke beskæftigede sig med andet end de Sager, som
Kongen gav det til Behandling. — Betegnende udtales det et
Sted3), da Kollegiet uden Ordre har behandlet en Sag, der var
indkommet til det: »Kommer ikke Protokollen ved, eftersom
Materien ikke af Kongelig Majestæt anbefalet er til bemeldte
Kollegium at komme«. — At Kollegiet kan benytte en Sags
Behandling til at give Svar paa og stille Forslag om lidt mere,
end der egentlig spurgtes om, er i øvrigt en Selvfølge4).
Ved Møderne blev Kongebrevet og de dermed følgende Akt
stykker oplæst, og man talte foreløbig om Sagen. Derefter
foregik den egentlige Votering. Ifølge Kongebreve5) af 12. Maj
1661 skulde denne ske fra neden opefter. Allerede den første
bevarede Votering6) fra 1663 viser imidlertid, at man stemte i
den modsatte Orden, saa at den fornemste begyndte, og den
samme Regel overholdtes stadig senere. Dette svarer nøje til,
at man i Højesteret lige til 1677 stemte paa denne Maade7).
Fra Begyndelsen var Medlemmerne delte i adelige og bor
gerlige. Adelen voterede og underskrev først. Ifølge Instruxen
for Griffenfeld deltes Medlemmerne i tre Klasser, Kongens
»højeste Ministre og Gehejmeraader«, Etatsraader og Assessorer,
og dette blev senere nøje overholdt. Stemmerne gjaldt dog
trods Rangforskellen lige.
Ved Voteringer saavel som ved særlig indgivne skriftlige
Vota kunde baade det danske og det tyske Sprog anvendes8).
!)
2)
4)
7)

Saaledes Aktst. I, 295, 316, 360, 379. II, 118.
Aktst. I, 91, 277, 315, 345, 354, 385. II, 211.
s) Aktst. I, 341.
Saaledes Aktst. II, 453.
5) Aktst. I, 21. II, 585.
6) Aktst. I, 118.
Vedel, Højesterets Historie, 61.
8) Aktst. I, 118. II, 191.
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Resultatet af Voteringen kunde foredrages mundlig for
Kongen. Dette lader til særlig at have fundet Sted i Aarene
før 1670x). I Reglen er der dog skriftlige Indstillinger (Be
tænkninger).
Naar der, som det ofte var Tilfældet, var forskellige Me
ninger, var Flertallet afgørende, og det lader til, at det over
stemte Mindretal som oftest har underskrevet Flertallets Be
tænkning. I vigtige Spørgsmaal kunde dog de, der havde
afvigende Meninger, afgive skriftlige Indstillinger til Kongen.
Undertiden kunde man ligefrem fordre saadanne Særvota2).
I den sidste Del af sin Levetid nedsatte Statskollegiet Ud
valg til at forberede Sagerne3). Foruden de enkelte mere til
fældige Udvalg synes der i Griffenfelds Tid at have været et
fast Udvalg, forstærket med nogle udenforstaaende, til at for
handle med udenlandske Gesandter4).
Ifølge den foreløbige Instrux skulde Sekretæren affatte en
Koncept til en Betænkning, og denne Koncept skulde gennemrettes af Præsidenten. Det er dog ikke bekendt, at de to første
Præsidenter nogensinde har foretaget Rettelser i Frants Raschs
Udkast. Den kritiske Gennemgang gik derimod allerede i Rantzaus Levetid over til Peter Reetz, og fra denne flittige Mands
Haand foreligger der baade Referater af Møder, Koncepter til
Betænkninger og en Mængde Rettelser til Betænkningerne.
Griffenfeld foretog ligeledes mange, ofte meget indgribende Ret
telser. Sekretæren renskrev derefter Betænkningen, som i et
følgende Møde blev underskrevet. Underskrifternes Antal va
rierer stærkt; en enkelt Betænkning5) er kun underskrevet
af Reetz.
Betænkningerne henviser i de første 14 Aar altid til den
mundlige eller skriftlige kongelige Ordre, der har foranlediget
Mødet. I Griffenfelds Tid ophører denne Henvisning, og Be
tænkningerne begynder nu kun med »Vi have med tilbørlig
Flid overvejet«.
n Saaledes
2) Saaledes
434-38.
’)
*) Aktst. II,

Aktst. I, 285, 295, 356. II, 36.
Aktst. I, 181. II, 2—8, 67 ff., 29-38, 190-92, 278 f., 367 flg.,
Aktst. II, 319 ff., 376 f., 449, 484, 501, 546.
582.
8) Aktst. I, 152.
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Møderne var hemmelige, men skulde protokolleres af Sekre
tæren. Voteringerne førtes særskilt til Protokols, med størst
Regelmæssighed i Tiden 1670—74. I Griffenfelds Periode er
der kun sjældent optegnet, hvad de enkelte Medlemmer har
udtalt. Protokollen for de første 10 Aar foreligger nu kun
som Koncept, saa man véd ikke, hvor ofte Originalprotokollen
har indført Voteringerne. Ved en enkelt særlig vigtig Lejlighed
blev Sekretæren udvist1).
Ifølge den nederlandske Gesandts Beretning2) skulde Kol
legiet bestaa af 6 adelige og 6 borgerlige Medlemmer, og dette
Tal passer virkelig ogsaa. I Tiden fra Kollegiets Oprettelse til
Midten af 1662 arbejdede det i det hele med Iver, og man kan
kun beklage, at saa mange Betænkninger er gaaet tabt. I den
sidste Del af 1662 holdtes ingen Møder, og selv om der arbejdes
noget i de følgende 2 Aar, er det ikke som tidligere. Efter
Sommeren 1665 er der næsten fuldstændig Dødhed. Frants
Rasch mødte ikke i Kollegiet fra 8. Maj 1665 til 14. Jan. 16673),
og i hele Aaret 1666 holdtes kun to Møder. Det blev ikke meget
bedre i de følgende Aar, selv om den svenske Gesandt i Dec.
1667 noterer, at der er flittigere Møder end før4). En Del af
Medlemmerne, især adskillige af de borgerlige (Svane, Nansen,
Lente) døde og blev ikke erstattede, andre som Mathesius gav
aldrig Møde. Dog kan man ikke helt nægte Muligheden af, at
der blev holdt flere Møder, end man nu kender. Hele Forhand
lingen om Lavssagen findes saaledes kun løselig nævnet i Kon
ceptprotokollen.
Febr. 1669 udnævntes en Række nye Medlemmer, men
Flertallet af dem var adelige, og Statskollegiet var fra nu af
væsentlig en adelig Forsamling. Imidlertid udfoldede det i de
næste Aar en ivrig Virksomhed i alle Statsstyrelsens Grene.
Særlig interessant er dets Samvirken med det nylig oprettede
Kommercekollegium. Hvem der egentlig er den ledende Mand,
den fremdrivende Kraft, er usikkert. Det er i al Fald ikke
Schumacher (Griffenfeld), der kun møder sjældent, heller ikke

J) Aktst. II, 278.
4) Aktst. I, 288.

2) Beckers Saml. I, 432.

s) Aktst. I, 256.
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Ahlefeld, der ganske vist øver stor Indflydelse, naar han er til
stede, men er fraværende i lange Perioder og helt udebliver fra
Januar 1674. Gyldenløve spiller en Tid nogen Rolle, men
møder ikke efter Okt. 1672. Det flittigste Medlem er stadig
Reetz, og man maa forbavses over, hvor meget Arbejde han
formaaede at udføre. Besynderligt er det, at denne Ihærdighed
ikke blev belønnet med, at han blev Kollegiets Præsident.
Fra 1674 spores Griffenfelds Indflydelse, og efter Reetz’ Død
i Sommeren samme Aar er han eneraadende. Der er over hans
Virksomhed noget, der kan minde om Struensees Kabinets
styrelse.
Fra Udgangen af Marts 1675 ophører Møderne pludseligt,
sikkert paa Grund af den truende Krig. Og dog synes det,
som om Griffenfeld endnu ved Overgangen til 1676 har haabet
paa Fredsarbejde. Derpaa tyder den interessante Fortegnelse1)
over de Sager, der skal foretages i Kollegiet, thi de fleste af
dem vedrører Landets indre Styrelse. Om flere af dem er der
afgivet Betænkninger, der nu er gaaet tabt.
Fra samme Tid stammer endvidere det Alfabet over Stats
kollegiets Betænkninger, som er affattet af Kancelliforvalter
Rasmus Rasmussen. Det omfatter 90 Originaler, af hvilke den
sidste er udfærdiget 22. Febr. 1675, samt 103 Koncepter for
Tiden 23. Aug. 1664 til 30. Marts 1675. At man ikke affattede
dette Alfabet efter Kollegiets Forsvinden, er givet. Men man kan
komme nærmere endnu i Bestemmelsen af Tiden. Betænk
ningerne fra Jan. 1676 er saa vigtige, at Rasmussen maatte
have haft dem med, dersom hans Fortegnelse havde været for
fattet efter dem. Den hører altsaa hjemme i den sidste Del af
Aaret 1675.
Endnu i 1676 er der nogle faa Møder. Men 11. Marts
blev Griffenfeld fængslet, og dermed forsvinder Statskollegiet.
Ganske vist blev Ahlefeld i Maj udnævnt til dets Præsident, og
vi har senere en enkelt kongelig Ordre2) til nogle Medlemmer
om at give Møde i Kollegiet, men Ahlefeld er ikke imellem
dem, og noget Møde kendes ikke senere.
o Aktst. II, 560-65.

2) Aktst. II, 582.
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Grunden til Statskollegiets Forsvinden er ikke klar. Trods
en Langsomhed, der undertiden kunde blive saa stor, at Kongen
maatte give det en Irettesættelsex), og trods den Vaghed i dets
Udtalelser, der unægtelig ofte mærkes, havde det dog gjort sin
store Nytte.
Efter Griffenfelds Fald blev en Del af hans Papirer anbragt
i Kongens Kabinetsarkiv, hvor der fandtes en særlig Skuffe for
Statskollegiet2). Senere spredtes og ødelagdes dettes Arkiv for
en Del. Af Protokollerne har man til den første (P.z) kun en
ret ufuldstændig og delvis ødelagt Koncept, som suppleres af
nogle løse Ark med Beretninger om Møderne. De to andre
Protokoller er vel bevarede. Den ene (P.n) gaar fra 12. Sept.
1670 til 13. April 1674 og indeholder Voteringer. Den anden
(P. in) er anskaffet efter Reetz1 Død og forsynet med et Alfabet
over de forhandlede Sager; den begynder 2. Sept. 1674 og
slutter 17. Jan. 1676. Kun en lille Del af den er beskreven.
I P.in findes som Regel ingen Voteringer. Begge Protokollerne
er skrevne af forskellige Kancelliskrivere.
Af Betænkningerne er nogle gaaet tabt, særlig de vigtige
Betænkninger fra Kollegiets første Tid. Man tør antage, at de
er ødelagte ved Kristiansborgs Brand 1794, hvor hele Kabinets
arkivet gik op i Luer. Andre Betænkninger spredtes, mest
blandt de saakaldte Skabssager. En stor Pakke findes endnu i
Norge. Først i nyere Tid har man atter bragt Orden i Kol
legiets Arkiv, der trods alle Tab endnu er ret righoldigt, i al
Fald meget rigere, end man kunde vente.
Betænkningerne for Chr. Vtes Tid er ordnede i 2 Pakker
for Aarene 1670—73 og 1674—76. Desuden findes en lille
Pakke Reskripter til Statskollegiet, en Pakke med Frants Raschs
Udkast til Statskollegiets Ordning, én med Kollegiets Betænk
ninger over Lavssagen og én med Referater over de Forhand
linger, som et Udvalg af det har haft med fremmede Gesandter.
x) Aktst. II, 96 f.

2) Griffenfelds Proces IV.

Efter at dette Arbejde, der paa Grund af en længere Af
brydelse har krævet mere Tid end paaregnet, er afsluttet, føler
jeg Trang til at takke Rigsarkivets to Afdelinger for den Velvilje
og Hjælpsomhed, de har vist mig. En ganske særlig Tak skyl
der jeg de to af Selskabet forordnede Tilsynshavende, Professor
J. A. Fridericia og Arkivsekretær L. Laursen.

J. Lindbæk.

Selskabet tor Udgivelse af Kilder til dansk Historie
stiftedes i Januar 1877 med detFormaal at fremme Studiet
af Fædrelandets Historie ved Offentliggørelsen af nogle
af de mange Aktstykker, Breve, Krøniker og andre
Kilder, som endnu henligge utrykte eller ere mindre til
fredsstillende udgivne. Planen for Selskabet er den at
betro Udgivelsen af de enkelte Kilder til et eller flere
Medlemmer af Selskabet eller til Udenforstaaende, saaledes
at de almindelige Regler for Udgivelsesmaaden vedtages af
Selskabet, og saaledes at Udgivelsen kontrolleres gennem
et af Selskabet nedsat Udvalg.
Selskabet har hidtil udgivet:
Frederik den Førstes danske Registranter, udgivne ved
Kr. Erslev og W. Mollerup. 1879. Pris 5 Kroner.
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C. F. Bricka og J. A. Fridericia. 1—7. Bind. 1878—91.
Pris
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Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog, udgivet ved O. Nielsen.
1880—81. Pris 4 Kr.
Danske Kancelliregistranter 1535—1550, udgivne ved Kr. Erslev og
W. Mollerup. 1881—82. Pris 5 Kr.
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udgivne ved C. Weeke. 1884—89. Pris 4 Kr.
Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes
Historie i Kristian IV.s Tid, udgivne ved Kr. Erslev. 1—3. Bind.
1883—90. Pris 17 Kr.
Corpus constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre konge
lige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558—1660, ud
givne ved V.A.Secher. 1—6Binds 1.—2.H. 1887—1908. Pris54Kr.
Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie, udgivne ved
J. A. Fridericia. 1888. Pris 2 Kr. 50 Øre.
Forarbejderne til Kong Kristian V.s Danske Lov, udgivne ved V. A.
Secher og Chr. Støchel. i —2. Bind. 1891—94. Pris 10 Kr.
Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Fortegnelse
over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil
utrykte, udgivet ved Kr. Erslev, William Christensen og Anna
Hude. I—4. Binds 1. Hæfte. 1894—1906. Pris 16 Kr.
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, udgivne ved
C. Nyrop. 1 — 2. Bind. 1895 — 1904. Pris 11 Kr. 50 Øre.
Aktstykker vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse som Konge
af Danmark, udgivne ved Anna Hude. 1897. Pris 50 Øre.
Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle, udgivne ved
Gustav Bang. 1898—99. Pris 4 Kr.
Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 1660—1676,
udgivne ved J. Lindbæk. 1.—2. Binds 1.Hæfte. 1903—09. Pris 7 Kr.
Vitae Sanctorum Danorum, udgivne ved M. Cl. Gertz. 1. Hæfte. 1908.
Pris 2 Kr.
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