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HISTORISK SAMFUND 

FOR PRÆSTØ AMT
Å R B O G  1 9 5 6

NY RÆKKE . B IN D  4 
HEFTE 4



N Æ ST V E D  KØBSTAD 1682
Ved Johan Jørgensen.

ENEVÆLDEN så det som bekendt som en af sine for
nemste opgaver at skabe orden og enhed i et sam

fund, der trods alle tidligere bestræbelser stadig bar præg 
af „middelalderlig“ uensartethed. Netop i 1680erne satte 
regeringen mange kræfter ind på dette reformarbejde, 
og på flere områder nåedes resultater, der fik varig be
tydning. Man kan blot tænke på Christian V.s danske lov 
(1683), indførelsen af ensartet mål og vægt for hele lan
det (s. å.) eller det store matrikelværk (1688), der gav 
et nyt og mere retfærdigt grundlag for beskatningen af 
landbefolkningen. Også byerne havde i høj grad regerin
gens opmærksomhed. I 1682 ordnedes deres styre og 
handelsforhold, og ligesom på landet søgte man også i 
købstæderne tilvejebragt et nyt grundlag for skatte
udskrivningen. De kommissioner til undersøgelse af køb- 
stædernes forhold, der udnævntes i januar 1682, fik der
for bl. a. til opgave at overvåge udarbejdelsen af grund- 
taxter for byerne. Bygningerne og grundene skulle taxe- 
res under hensyn til deres mere eller mindre gunstige 
beliggenhed for „næring“ ; den samlede vurdering skulle 
deles med 8, hvorved man fik „grundtaxten“, der skulle 
være udgangspunktet for skatteudskrivningen.

Blandt disse købstadtaxationer, der nu findes i Rigs
arkivet (Rentekammeret, C.A. a VI 5, Kommissionsakter 
vedrørende købstædernes økonomiske forhold 1682—85), 
indtager Næstveds en fornem plads. De tyve „w-villige“ 
(d. v. s. uvildige) borgere, der blev udpeget til at taxere 
byen, har ikke fået lov til at tage sig opgaven let. De har 
omhyggeligt måttet opmåle, beskrive og taxere hver ejen-
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dom; men når man kommer til disse vurderingssummer, 
gør man dog klogt i ikke at glemme, at grundtaxten blev 
optaget af hensyn til skatteopkrævning, så at det næppe 
er at gå de „w-villige“ mænds ære for nær, hvis man reg
ner med en for lav vurdering.

Sammen med Roskilde, Ringsted, Skelskør og Sorø 
var Næstved underlagt en kommission, der bestod af as
sessor i kommercekollegiet Johannes Fincke til Skullerup- 
holm, sekretær i danske kancelli Balthasar Seckmann, for
pagter på Ahrenfeldtsborg Henrik Hein og herredsfoged 
i Ringsted herred, rådmand i Ringsted (fra 1683 borg
mester i Køge) Cort Plum. Disse mænd har virket nid
kært — ingen af de andre kommissioner har efterladt 
sig så udførlige taxationer — og det er i første række 
dem, vi kan takke for det væld af oplysninger om det 
gamle Næstved, som taxationen byder os. Den, der for
dyber sig i den tilsyneladende „tørre“ opremsning af 
ejendomme og navne, vil snart opdage, at vi i virkelig
heden ejer en „Næstved Vejviser“ eller „Næstveds Be
skrivelse“ fra  1682.

Grundtaxten gengives i let bearbejdet form. Hvor 
det synes urimeligt at gengive originalens ordrige be
skrivelse, har en forkortelse fundet sted, således skrives 
i stedet for : 27 alen i længden og 11 alen i bredden, blot 
27X11 alen. Såvidt gørligt markeres adskillelsen mellem 
ejendommenes forskellige bestanddele ved semikolon. Af 
gammeldags udtryk, som forekommer, er der grund til 
at nævne følgende:

brandmur =  grundmur 
børnegods =  umyndiges ejendom 
halvhus -= hus, der kun har halvtag 
loft — etage
lude =  udbygning på et hus 
vedhammer =  brændehus
vægrum, væg, fag =  den del af en bindingsværks

væg, der begrænses af to lodrette stolper.



G rund taxtens forside.
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Offentliggørelsen af Næstved grundtaxt skyldes et 
samarbejde mellem Historisk Samfund for Præsø Amt og 
Nationalmuseets 2. afdeling. Til studier over danske køb
stadsforhold under enevælden har „Statens almindelige 
videnskabsfond“ ydet dr. phil. O. Norn en bevilling, der 
bl. a. har muliggjort arbejdet med grundtaxterne fra  
1682. For denne støtte bedes fondens styrelse også på 
dette sted modtage en ærbødig tak.

NESTVED BYES GRUND TAXT.
Saasom dend bleff Lignet och satt, efter 20 :w-villige, 

paa Raadstuen opmelte, och udi æd tagen borgeres Taxt 
Saauelsom 4 Raadmends, och Byefogdens ofveruerelse. En 
huer udi en af de 5 Byens fieringer, Dog som ingen af 
forn. mend sielfver, iboede, Sluttet Dend Aprilis: 
Anno 1682.

Ao 1682, d. 7. Novem.
Efterregnet wed A. Wogensen*).

Indkom i Rente Cam[meret] d. 28. Juli 82.

Broefierding.
(1) Latinæ skole grundmuret i længden 18 al.,

6I/2 fag, 2 loft højt, teglhængt; med have 
lige lang ved skolen ... 11 alen bred; hol
des vedlige af begge kirker; grund 6 rd.

bygn. 46 rd.

(2) Grundmuret hus er 6 boliger på kirkegår
den, er 21 vægrum, 1 loft, og jordkælder 
under, teglhængt; til de 3 er haverummet 
27X11 alen og til de 3 er det 27X6 alen;

*) Anders Vogensen, renteskriver 1680—89.
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derudi residerer hørerne, organisten og 
klokkeren; grundene à 2 rd. 12 rd

bygn. 40 rd

(3) Nok på kirkegården 2 boliger, grundmuret
„sider 2 Stachels Quinder i“ 6 fag, 1 loft 
høj m. kælder;
ejer: St. Peders kirke, den ene grund 2 rd 

den anden „ 1% rd
bygn. 13 rd

(4) Hus næst op til, som kirken tager lejen af,
6 fag grundmur, 2 loft høj med kælder; 
jordskyld til St. Peder k. 7 mrk. årl.
ejer: St. Peder k. grund 2 rd
lejer: Rasmus Skoflikker bygn. 25 rd

(5) Have ved åen 59V£X70 alen;
Borgm. Zacarias Hansen grund 12 rd

(6) Gård, ud til gaden 4 fag stuehus, 1 loft, 
klinet og teglhængt; 10 fag, 2 loft højt, 
muret med „Mellum werch“ klinet til går
den (?) og teglhængt til åen; 5 vægrum,
1 loft højt, klinet, hængt m. tegl ; staldhus 
i gården 8 vægge med portrum, 1 loft højt, 
klinet og hængt med tegl ; gårdsrum 17 X 29 
alen; have ud til strædet 26X27 alen; have 
til åen 20X20 al. ; heraf gives jordskyld til 
Vartov af gården 4 mrk. ; af en have 1 mrk.
ejer: Berendt Ledertoer grund 14 rd

bygn. 66 rd

(7) Øde hus op til, 6 fag, 1 loft, klinet og tegl
hængt, mesten forfalden; giver jordskyld
til Vartov 1 mrk. 5% sk. grund 2 rd
ejer: Berendt Ledertoer bygn. 2 rd
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(8) Hus, 2 fag klinet og teglhængt, dog „teig
lene mestenn nedfaldenn“ ;
ejer: sal. Jacob Rabsted grund
lejer: Karen Jacob Hansens bygn.

(9) Eufuert Ledertoers bolig, 9 fag til gaden,
klinet og teglhængt; med gammelt brøger- 
hus 3 fag klinet; meget forfalden; ledig; 
have2lX21 alen; giver jordskyld til kirken 
årlig 8 si. mrk. ; St. Peders kirke har denne 
bolig i pant, sal. Jacob Rabsteds arvinger 
har en part grund

bygn.

(10) Lidet stk. hus bag kirkens boliger 3 fag, 
ej andet.;
ejer: St. Peders kirke, grund
lejer : Ingeborg Klokkers bygn.

Udi det brede stræde.
(11) Liden øde bolig, 2 vægrum, klinet og tegl

hængt; med have 12X6 alen;
ejer: Peder Skielschiør grund
lejer: Dorete Skielschiørs bygn.

(12) Bolig, 3 vægrum, klinet og teglhængt; m. 
have 12X6 alen;
ejer: Peder Skielschiør grund
lejer : Jacob Bager bygn.

(13) Bolig, 3 fag med portrummet, klinet og
teglhængt; m. have 5X4 alen; jordskyld til 
Vartov årl. 2 mrk. grund
ejer: Anders Bøcher bygn.

(14) 2 boliger, 7 fag, klinet og teglhængt, intet 
andet ;

1 rd. 
1 rd.

6 rd. 
10 rd.

1/2 rd. 
1 rd.

11/2 rd. 
1 rd.

11/2 rd. 
2 rd.

2 rd. 
8 rd.
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[ingen ejer anført] grund
lejere: Maren Bertels og Karen Christens 

bygn.

(15) Øde hus neden ved, 7 vægrum; m. have
14X14 alen;
er ledig, grund
ejer: St. Peders kirke bygn.

(16) Hus, 4 vægrum, ej andet; giver jordskyld 
til St. Peders kirke 1 mrk. 11 sk. grund 
ejer: Herman Rytter, [ingen lejer nævnt]

bygn.

(17) Øde hus, 3 vægrum, klinet og teglhængt,
ej andet; giver jordskyld til St. Peders 
kirke 1 mrk. 6 sk. årl. grund
ejer: Peder Skielschiør bygn.

(18) Gård, 7 vægrum stuehus til gaden muret
med sten mellem stolperne, 1 loft, jordkæl
der under alt; i gården 13 vægrum til 
bryggers og andet, klinet og teglhængt; 
gårdsrum 191/̂  X 5 alen; have 42X21 alen; 
børnegods grund
lejer: Mette sal. Hr. Eilers bygn.

(19) Hus, 5 vægge til gaden, 4 til gården, 1 loft, 
muret og klinet og teglhængt; lidet gårds
rum; [ingen lejer anført]
ejer: Jørgen Clemmindsøn grund

bygn.

(20) Hus, 3 vægrum, 2 loft, muret mellem stol
per til gaden og teglhængt ; gårdsrum 7X5 
alen;
ejer : Oluf Weichters børn grund
lejer: Niels Weichter bygn.

3 rd.

6 rd.

3 rd. 
3 rd.

li/2 rd.

4 rd.

P/2 rd. 
2 rd.

9 rd. 
32 rd.

2 rd. 
4 rd.

2 rd. 
31/2 rd.
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(21) Gård, gadehus 8 vægrum, 2 loft; 6 væg
rum, 1 loft m. port, m. kælder under 2 væg
rum; 3 fag gammel hus i gården; gårds
rum 14X28 alen; have 56X14 alen; grund 10 rd. 
ejer: Jochum Snecher bygn. 40 rd.

(22) 3 boliger, 11 vægrum gadehus, 1 loft, mu
ret, klinet og teglhængt ; gårdsrum og have
56X14 alen grund 7 rd.
ejer: Maren si. hr. Haagens bygn. 16 rd.

(23) Gård, 10 vægrum stuehus til gaden, 2 loft, 
muret i tavl til gaden, klinet til gården og 
teglhængt, kælder under 2 fag; et tvær
hus i gården er 5 fag, 1 loft, klinet og tegl
hængt; hus i gården 12 fag, 2 loft, muret, 
klinet og teglhængt: gården 16X14 alen; 
have 42X42 alen; giver årl. jordskyld til 
St. Peders k. 8 mrk.
ejer: Christen Ledertoer grund 25 rd.
lejer: Niels Farfuer bygn. 110 rd.

(24) Gård, 13 vægge stuehus til gaden, 1 loft, 
muret til gaden, klinet til gården; bryg
gers 7 fag, 1 loft, klinet, alt teglhængt; 
nok et lidet stk. hus i gården 3 fag, klinet 
og teglhængt med kælder under; tværhus 
til stald 4 vægrum, klinet og teglhængt; 
gårdsrum 21X5 alen; giver jord skyld til
St. Peders k. 8 mrk. IOV2 sk. grund 12 rd. 
ejer: Christen Ledertoer bygn. 68 rd.

(25) Gård, 15 vægrum stuehus til gaden, 1 loft, 
muret mellem stolper og klinet til gaden 
med jordkælder under 7 fag; tværhuset 
til porten 2 vægrum; hus i gården ud til 
Christen Ledertoers grd. til stald, fæhus 
og vognhus 12 fag, 2 loft, klinet og tegl-
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hængt; tværhus til bryggers ud til åen 
11 fag, 1 loft, klinet og teglhængt; gården 
21X8 alen; grund 20 rd
ejer: Christian Gabrielsen rådm. bygn. 100 rd

(26) Gård, 12 vægrum gammel hus ud til gaden, 
muret og klinet, 1 loft og teglhængt; hus 
ud til åen i gården 8 vægrum, 1 loft, kli
net og teglhængt ; halvhus i gården 8 væg
rum, 1 loft, klinet og teglhængt; gården 
21X10 alen; lidet halvhus uden døren til 
en bod 2 fag, klinet og teglhængt; jordskyld
til kirken årl. 4 mrk. grund 12 rd
ejer: Johann Hinrich Bager bygn. 50 rd

(27) Peder Rasmussens grd., 6 vægrum stuehus 
m. porten ud til gaden, 1 loft, klinet og 
teglhængt; bryggers i gården 9 vægrum,
1 loft med jordkælder under 3 fag; tvær
hus i gården 11 fag, 1 loft, klinet og tegl
hængt; gården 9X9 alen; jordskyld til kir
ken 1 dr. grund 12 rd
ejer: Peder Jørgensen bygn. 60 rd

(28) Gård, 6 vægrum stuehus ud til gaden med
porten, 1 loft, muret mellem stolper til 
gaden, klinet til gården og teglhængt;*) 
bryggers 4 fag, 1 loft, klinet og tegl
hængt* ) ; tværhus 6 fag, 1 loft, klinet og 
teglhængt; grund 10 rd
ejer: Peder Skielschiør bygn. 45 rd

(29) Et gammelt forfaldent halvhus til en ved
hammer åben uden klining; gården 21X6 
alen; giver jordskyld til kirken 4 mrk.
[hverken ejer eller lejer nævnes].

*) Gentages, sikkert ved en fejl.
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(30) Grd., 17 vægrum stuehus til gaden med 
portrummet og boden 1 loft, muret til 
gaden, klinet til gården, jordkælder under 
2 vægge og teglhængt; bryggers i gården 
13 fag, 1 loft, klinet og teglhængt; hus 
tvært over gården 12 fag, 1 loft med lude ;
1 baggården 3 fag klinet og teglhængt; 
et andet sidehus i gården 7 fag, 2 loft, 
klinet og teglhængt; et andet lidet hus 
derhos 5 fag med kælder under 2 fag, 
klinet og teglhængt; gården 29X13 alen; 
baggården 14X14 alen; giver jordskyld
til Vartov 6 mrk. curant 13% sk. grund 36 rd 
ejer: Mette sal. Jørgen Tommesens bygn. 160 rd

(31) Bolig, 6 fag gadehus, 2 loft, muret med tavl 
og teglhængt; giver jordskyld til Vartov
2 mrk. cu. 4 sk.
lejer: Holger Skomager grund 5 rd
ejer: Hans Pape bygn. 15 rd

(32) Gård, 10 fag stuehus og boden ud til ga
den med porten 2 loft, muret i tavl og 
teglhængt, jordkælder under 7 vægrum; 
tværhus i gården til stue og stald 13 væg
rum, 1 loft, muret, klinet og teglhængt; 
sidehus langs ned i gården 7 fag, 2 loft, 
kælder under 2 fag; gården 28X10 al.; 
have 70X24 al.; gammelt forfaldent hus i 
haven 7 vægge, lidet af 1 loft, klinet og 
teglhængt; hus i haven 3 vægge, klinet og 
teglhængt; giver jordskyld til Vartov
4 mrk. grund 50 rd
ejer: Hans Pape bygn. 250 rd

(33) Gård, 11 fag stuehus til gaden, 2 loft, mu
ret i tavl og teglhængt; hus ud til Mølle-
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gaden med porten 12 fag, 2 loft, jordkælder 
under 4 fag, alt muret i tavl ud til gaden 
og teglhængt; hus i gården 6 fag, 2 loft, 
klinet og teglhængt ; tværhus ned til haven 
10 fag, 1 loft, klinet og teglhængt med kæl
der under 4 fag ; hus i gården 9 fag, 2 loft, 
muret i tavl og teglhængt ; anpart i et hus 
i haven 3 fag, gammel, klinet og tegl
hængt; dito hus i haven 7 fag, klinet og 
teglhængt; gården 30X14 al.; haven 
77X60 al.;
lejer: Christian Kohi grund 60 rd
ejer: Herman Jensen bygn. 200 rd

(34) Gård, 11 fag stue- og cammerhus til gaden, 
med porten, muret og klinet, 1 loft; gam
mel sidehus i gården 11 vægrum, klinet 
og teglhængt med kælder under 3 vægrum ; 
tværhus 8 vægrum ; alt 1 loft og teglhængt ; 
gården 30X10 alen; jordskyld til St. Pe
ders k. årl. 5 mrk. 4 sk.
ejer: Peder Jørgensen Skomager grund 10 rd  

bygn. 50 rd

(35) Gård, 9 vægrum m. stuehus og port til
gaden, 2 loft, muret mellem stolper og tegl
hængt; sidehus i gården 5 vægge, 1 loft 
m. kælder under 2 vægge; lude 3 vægge; 
gården 21X6 al.; haven 35X7 al.; grund 12 rd 
ejer: Peder Treschoemager bygn. 50 rd

(36) Jens Christensens Strede er 6 boliger, gi
vet af Christen Jensen til de fattige, 13 
vægrum, klinet og teglhængt; bebos af
nogle fattige; grund 3 rd
ejes af de fattige bygn. 6 rd
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(37) Hus, 6 vægge stuehus til gaden, 1 loft, 
muret, klinet og teglhængt ; gården 24 X10
al.; haven 25X18 al. grund 9 rd
ejer: Christopher Wefuer bygn. 22 rd

(38) Gård, 13 vægrum stue- og cammerhus m. 
port ud til gaden, 2 loft muret og tegl
hængt; baghus i gården 8 vægge, 1 loft, 
kælder under 3 vægge, muret og klinet; 
gården 10X16 al. ; have 15X10 al. ;
lejer: Peder Madsøn grund 16 rd
ejer: Erich Herlofsøn bygn. 45 rd

(39) 2 øde boliger, 9 fag, klinet og teglhængt;
jordsmon til have 16X16 alen grund 4 rd

bygn. 9 rd

(40) Øde plads ved de store møller, lagt øde 
over 30 år, 63 X 81 alen, ej nyttig i ringeste 
måde, er ikkun mødding og morads 
ejer: Margrete Laurids Kochis.

(41) Sal. Peder Ladefogeds øde have hvorpå „it 
Skarns lidet klinit huus“ med halmtag. 2 
vægrum; haven 35X30% al.
lejer: Jens Hachelseskærer grund 3 rd
ejer: M. Povel i Lille Næstved bygn. 1 rd

(42) Gård, 13 fag til gaden, muret til gaden, 
klinet til gården, 1 loft; ud til Brogade 
15 fag, muret til gaden, klinet til gården,
1 loft, er stegers, bryggers, 2 portrum, 
en stue og et kammers, alt teglhængt; un
der det ene hus jordkælder under 3 fag, 
og 3 fag under det andet; tværhus 7 fag
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m. kælder under 3 fag; gammelt halvhus
og en vedhammer 10 fag; gården 21X14
al. ; have bag gården 14 X 14 al. grund 30 rd
ejer: S. Jørgen Holstes efterleverske, bygn. 80 rd

(43) Gård, 13 fag stuehus m. porten ud til ga
den, 1 loft, muret til gaden, klinet til går
den, kælder under 3 fag, teglhængt; bryg
gers og stegers 6 fag, 1 loft, klinet m. 1er 
og hængt m. tagsten ; 5 fag halvhus i går
den, klinet og teglhængt; gården 14X14
alen, jordskyld til Vartov 6 mrk. grund 15 rd 
ejer: Johan Troll bygn. 35 rd

(44) Gård, 7 fag stuehus, smedie og port til ga
den, klinet. 1 loft, hængt med tagsten; i/> 
gammelt hus i gården 6 fag, gården 16X10
al. ; have 7X7 al. ; jordskyld 5 mrk. grund 8 rd 
ejer: Jørgen Kleinsmed bygn. 23 rd

(45) Bolig, 6 fag stue- og porthus, 1 loft, muret 
til gaden, klinet til gården og teglhængt; 
gammelt bryggers 5 fag, klinet og hængt 
med tegl; gammelt forfaldent tværhus i 
gården 4 fag mestendel nedfalden ; gården 
10X10 alen;
jordskyld til Vartov 6 mrk. grund 6 rd
ejer: Lauritz Rasmussen bygn. 16 rd

(46) Gård, 6 fag stuehus m. portrummet til ga
den, 2 loft, muret til gaden, klinet til går
den og teglhængt; stegers 3 fag, 1 loft, 
klinet m. 1er og teglhængt ; hus i gården 7 
fag, 1 loft, klinet og teglhængt m. kælder 
under 5 fag, under huset til gaden kælder 
på 2 fag; tværhus 4 fag, 1 loft, klinet og
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teglhængt; gården 15X11 alen; haven 
19X14 al.;
jordskyld til kirken 5 mrk 5 sk. grund 15 rd
ejer : Steffen Hattemager bygn. 35 rd

(47) Hus, 4 fag til gaden, 2 loft m. kælder un
der, muret til gaden, klinet til gården og 
teglhængt; i gården 4 fag gammel hus, 1 
loft, klinet og teglhængt; gården 4X3 alen ;
lejer : Hans Angsborig grund 8 rd
ejer: Nicolai Liiders bygn. 20 rd

(48) Gård, 8 fag stuehus m. port til gaden, mu
ret til gaden, klinet til gården og tegl
hængt; stegers og bryggers 4 fag, 1 loft; 
gadehuset 2 loft; stegerset lerklinet og 
teglhængt; 8 fag tvært over gården til 
kammerser, alt lerklinet, 1 loft og tegl
hængt, kælder under 3 fag ; nok et halvhus
1 gården 6 fag, klinet og teglhængt; går
den 15X12 alen; haven 14X15 alen
ejer: Bertel Lauritsen visiterer grund 18 rd, 

bygn. 50 rd.

(49) Gård, 18 fag stue til gaden med bod, 2 
loft, muret mellem stolper og teglhængt og
2 kældre under : den ene 11 fag, den anden 
4 fag; sidelænge til bryggers 18 fag ud til 
gaden og kirkegården, 2 loft, muret med 
sten mellem stolper og teglhængt ; et andet 
gammelt sidehus 8 fag lerklinet og tegl
hængt, 1 loft ; nok derhos et staldhus 9 fag, 
klinet og tëglhængt, 1 loft; gården 24X17 
alen; jordskyld til Vartov årl. 6 mrk 10
sk. 2 hvid; grund 40 rd.
ejer : Borgm. Zacarias Hansen bygn. 250 rd.
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(50) Gård, 9 fag m. portrum ud til gaden, kæl
der under 2V% fag, 1 loft, muret til gaden, 
klinet til gården; tværhus i gården 7 fag,
1 loft, lerklinet; gården 9X21 alen; have
15X7 alen; grund 10 rd
ejes af St. Peders kirke bygn. 20 rd
kapellanen Hr. Eyler bor udi

(51) Hus, 4 fag stuehus til gaden, muret mel
lem stolper og klinet til gården og tegl
hængt ;
ejer: Jørgen Lauritsen Wefuer grund 4 rd 

bygn. 10 rd

(52) Hus, 7 fag til gaden, 2 loft, lerklinet og
teglhængt; grund 6 rd
ejer : Jacob Wedsel Wefuer bygn. 16 rd

(53) Hus, 7 vægge til gaden, 1 loft, jordkælder
under 4 fag, teglhængt; stegers 2 fag, ler
klinet ; grund 6 rd
ejer: Niels Buntmager bygn. 16 rd

(54) Bolig, 7 fag m. port til gaden, 1 loft, mu
ret mellem stolper ud til gaden og tegl
hængt; stegers halvhus 4 vægrum, klinet,
1 loft; gård 12X9 alen; grund 9 rd
ejer: Niels Mogensen Skinder bygn. 24 rd

(55) Bolig, 5 vægrum til gaden 2 loft, muret 
til gaden, klinet til gården, teglhængt, kæl
der under 4 vægrum; lude på gårdsrummet 
3 vægge, klinet og teglhængt; giver jord
skyld til kirken 3 mrk.
lejer: Jens Andriesen grund 8 rd
ejer : Mette sal. Jørgen Tommesens bygn. 24 rd



— 344 —

(56) Øde plads, ey wed deds Eyermand er,
14X15 alen med øde jordsmon til have
14X8 alen; grund 2 rd

(57) 2 huse, er begge 8 vægrum til gaden, 1 
loft, muret til gaden, klinet til gården; 
gård 6X18 alen;
lejere: Kirsten Giarmesters og grund 9 rd
Johanne walchequinde bygn. 22 rd
ejer: Jørgen Skinder.

(58) Gammelt forfaldent øde hus, 5 vægrum
til gaden, muret og klinet og teglhængt; 
gården 5^X 11  alen; grund 4 rd
ejer: Christen Ledertoer bygn. 3 rd

(59) Bolig, 8 fag gammel stuehus og portrum
til gaden, 2 loft, klinet og teglhængt ; side
hus 9 fag, klinet og teglhængt, 1 loft ; gård 
18X9 alen; have 9X18 alen; jordskyld til 
Vartov 1 dr.; grund 10 rd
ejer: Hans Hollender Bager bygn. 24 rd

(60) Gård, 14 vægrum stuehus, bod og port, 2 
loft, muret med sten og teglhængt, jord
kælder under 4 vægrum; bryggers ud til 
gaden 9 fag, 1 loft, muret med sten og tegl
hængt ; i gården 4 vægrum, muret med sten 
og teglhængt; lude 4 fag til stald; gården 
14X14 alen; jordskyld til St. Peders
kirke 8 mrk. grund 25 rd
ejer: Peder Jørgensen bygn. 180 rd

(61) Hus, 5 vægrum til gaden, m. kælder under,
1 loft højt, muret, klinet og teglhængt; 
gammelt bryggers i gården 5 vægrum, 1
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loft, klinet og teglhængt; gård 9X3 alen; 
jordskyld til kirken 21/ ,  mrk. grund 6 rd.
ejer: Hinrich Skomager bygn. 14 rd.

(62) Gård, 10 vægrum og port til gaden 2 loft 
høj, muret med sten og teglhængt; sidehus 
10 vægrum, 1 loft, muret og klinet, kælder 
under 4 fag, teglhængt; tværhus i gården 
til lo og stald 6 vægrum, 1 loft, klinet og 
teglhængt; gård 23X14 alen; have 23X38 
alen; nok jordsmon 24x/2X8 alen; jord
skyld til Vartov 6 mrk. grund 24 rd.
ejer: Jørgen Skinder bygn. 90 rd.

Summarum udi bemeldte Broefiering: grund 665 rd.
bygn. 25I8V2 rcl-

Møllefiering.
(1) Hus, til gaden 8 fag, 1 loft, muret med sten 

mellem stolperne til gaden, klinet til går
den og teglhængt; i gården et møllehus 
6 fag, teglhængt og klinet; haven 63X29 
alen;
lejer : Jens Hjulmand grund 6 rd.
ejer: Michel Møeler bygn. 13 rd.

(2) Have, 43X63 alen, et andet stk. jord
49X14 alen; grund 12 rd.
ejer: Hans Horneman

(3) Lidet øde sted, 9X7 alen; jordskyld til
Kbh. hospital årl. 2 mrk. courant; grund 1 d. rix. 
ejer: Michel Møeler og 3 mk.

(4) Hus, 6 fag til gaden m. port, 1 loft, tegl
hængt, muret mellem stolper til gaden,
Historisk Samfund 23
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men klinet i gården; tværhus i gården 4 
fag, teglhængt og klinet; gård 9X7 al.; 
have 41X24 alen; grund 6 rd.
ejer: de fattige bygn. 12 rd.
lejer: Christen Slagter

(5) 2 huse, 4+ 3  vægrum til gaden, begge tegl
hængt og tavlmuret til gaden, men klinet 
til gården; have 21X14 alen; gård 24X7
alen; ledig; grund 4 rd.
ejer : de fattige bygn. 8 rd.

(6) Hus, 4 fag til gaden, teglhængt og tavl
muret; have og gård 18X8 alen; grund 3 rd.
ejer: Hr. Oluf i Skielbym. fl. bygn. 6 rd.
lejer : Laurits Kieldersvend

(7) Hus, 4 fag til gaden, teglhængt, tavle
muret til gaden, klinet til gården ; have og 
gård 21X29 alen;
ejer: Hr. Oluf m. fl. grund 4 rd.
lejer : Christopher Snecher bygn. 8 rd.

(8) Have m. lysthus af 2 fag, 2 loft, klinet og 
teglhængt, port til gaden som er 2 fag, 
tavlmuret og teglhængt; haven 126X35 
alen; ledig;
ejer: Hr .Oluf i Skielby og kgl. maj. „Ge- 
machsforvaldter“ Christen Jensen grund 36 rd.

bygn. 6 rd.

(9) Hus, 8 fag til gaden m. portrum, tegl
hængt, tavlemuret til gaden, klinet til går
den, 1 loft; tværhus i gården teglhængt,
7 fag, klinet; gård 17X16 alen;
ejer : Anders Lauridsens børn grund 5 rd.
lejer : Jep Skoflikker bygn. 10 rd.
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(10) Gård, 12 fag til gaden m. portrummet 1 
loft, teglhængt og tavlmuret til gaden, kli
net i gården, en liden bod findes under vin
duerne ud til gaden, kælder under samme 
hus på 3 fag; hus langs i gården 12 fag,
1 loft, er stegers og bryggers, klinet og 
teglhængt; tværhus 9 vægrum, 1 loft, kli
net og teglhængt, er stald og lo; gården 
18X14 alen; haven 126X15 alen; grund 20 rd 
ejer : de fattige bygn. 40 rd
lejer: Maren si. Niels urtegårdsmands

(11) Bolig, 5 fag til gaden, 1 loft, teglhængt,
tavlemuret til begge sider; have og gård 
10X18 alen; ledig; grund 4 rd
ejer : Jochum Rode bygn. 8 rd

(12) Hus, 7 fag til gaden, 1 loft, teglhængt og 
tavlemuret til begge sider; have 16X14
alen m. gården ; grund 8 rd
ejer : Jochum Rode bygn. 12 rd
lejer: Niels Tømmermand.

(13) Bolig, 12 fag til gaden m. port, 1 loft, 
tavlemuret til gaden, klinet til gården;
3 fag hus i gården til stald, teglhængt og 
klinet; gården 15X13 alen; ledig;
ejer: Rasmus Koch grund 8 rd

bygn. 30 rd

(14) Hus, 4 fag til gaden, teglhængt, tavlemur 
til gaden, klinet til gården; gården 9X8
alen ; grund 4 rd
ejer: Jochum Rode bygn. 8 rd
lejer: Hans Jensen Skomager

23*
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(15) Hus, 3 (fag) til gaden, teglhængt, 1 loft,
tavlmuret til gaden, klinet til gården ; går
den 31^X9 alen; grund 2 rd
ejer: Jochum Rode bygn. 5 rd
lejer: Ellen Remmesniders

(16) Hus, 6 fag, 2 loft, teglhængt, tavlemuret 
til gaden, klinet til gården; gården 5X4 
alen; årlig jordskyld til Kbh. hospital
1 d. courant ; grund 4 rd
ejer: Michel Arendtsen Sidst bygn. 16 rd
lejer: Oluf Skinder

(17) Gård, 1814 fag til Møllegade m. port, 2 
loft, teglhængt, tavlmuret til gaden, kli
net til gården, kælder under 12 fag, ud til 
gaden en bod under stuevinduerne, en svale 
på samme hus til gården; langs i gården 
ud til Ringstedgade et hus 9 fag, 1 loft, 
teglhængt, tavlemuret til gaden, men kli
net i gården, til bryggers'og stegers, kæl
der under 4 fag; halvhus i gården 5 fag,
1 loft, klinet og teglhængt, til cammerser ; 
hus ved siden 2 loft, 9 fag til vognskjul 
og stue, teglhængt og klinet ; tværhus i går
den med 2 stalde og port ind i laden 13 fag, 
klinet og teglhængt; lade som går bag ind 
i haven 7 fag, klinet og teglhængt, 1 loft ; 
halvhus i baggården til vedhammer 6 fag,
1 loft, teglhængt og klinet bagtil; fårehus 
5 fag, klinet og teglhængt; forreste gård 
19X23 alen; baggården 35X13 alen; haven 
der bag ved 161X47 alen; jordskyld til
byen 8 sk. grund 120 rd.
ejer : Hans Rasmussen i Kbh. bygn. 450 rd,
lejer: borgm. Jørgen Eggers
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(18) Gård, 10 fag til gaden, 2 loft, teglhængt,
tavlemuret til gaden, klinet i gården ; lidet 
portrum for enden ud til gaden, 1 loft og 
teglhængt; hus langs i gården til stegers 
og bryggers 11 fag, teglhængt, 1 loft, tavle
muret fortil, klinet bagtil; tværhus i går
den 5 fag, 1 loft, teglhængt og klinet, til 
stald og port til haven; gården 21X15 
alen; findes et udskud på 3 vægrum til 
trappe og en svale; haven 175X28 alen; 
jordskyld til byen 8 sk. grund 50 rd
ejer: Thor Ibsen bygn. 56 rd

(19) Gård, 7 fag til gaden m. portrum, 1 loft, 
teglhængt, tavlemuret til gaden, klinet til 
gården; hus langs i gården 9 fag, 1 loft, 
teglhængt og klinet, til bryggers og ste
gers; strax derhos 4 fag til et cammers, 
teglhængt og klinet, 1 loft; tværhus 5 fag,
1 loft, teglhængt og klinet til stald og en 
port til haven; gården 35X10 alen; haven 
161X16 al.; jordskyld til St. Peders k.
5 mrk. sk. grund 25 rd
ejer: M. Jacob Bartschiær bygn. 40 rd

(20) Gård, 6 fag til gaden m. portrum, 1 loft, 
tavlemuret til gaden, klinet i gården, tegl
hængt; langs i gården 9 fag, klinet og 
teglhængt, 1 loft til stegers og bryggers; 
gården fra  porten og til husstolpen 21X2 
alen, fra husstolpen op ad til haven 22X10 
alen; haven 70X 12^ alen;
lejer: si. Jens Wefuers quinde, grund 16 rd
ejer: si. Iver Pottemagers børn bygn. 20 rd

(21) Gård, 6 fag til gaden og et portrum på
2 fag, 1 loft, teglhængt, tavlemuret til ga-
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den, klinet til gården; langs i gården 10 
fag, 1 loft, klinet og teglhængt, til stegers 
og bryggers ; halvhus på samme side 9 fag, 
teglhængt og klinet, 1 loft, til fæhus ; tvær
hus 7 fag, 1 loft, klinet og teglhængt, til 
stald og vognskjul og port; gården 
22X6 alen fra porten til husstolpen cg 
21X10 alen fra husstolpen til tværhuset; 
haven 58X15 alen; et vænge uden for 
84X87 alen; grund 60 rd
lejer: Anne Knuds bygn. 40 rd
ejer: Vichtor Jensen og si. Anders Laurid- 
sens børn.

(22) Gård, 9 fag til gaden m. portrum, 1 loft, 
teglhængt og tavlmuret til gaden, klinet 
til gården ; langs i gården 9 fag, teglhængt, 
til bryggers og stegers; tværhus 8 fag, 
teglhængt og klinet, til stald og vedham
mer; halvhus 7 fag, 1 loft, teglhængt og 
klinet; gården 38X12 alen; haven 56X17 
alen; jordskyld til St. Peders kirke 5 mrk.
51/2 sk. grund 24 rd
ejer: Nicolaj Lyder bygn. 50 rd

(23) Gård, 10 fag til gaden m. portrum, 1 loft, 
muret i tavl og klinet i gården; langs i 
gården 10 fag til bryggers og stegers, 1 
loft, teglhængt og klinet; tværhus til stald 
9 fag, klinet og teglhængt ; gården 21X 14 
alen; haven 70X18 alen; jordskyld til St.
Peders k. 5 mrk. 51/-) sk. grund 24 rd
ejer: Jens Sadelmager bygn. 40 rd

(24) Gård, 4 fag til gaden og et portrum tegl
hængt, tavlemuret og klinet til gården; 
halvtagshus i gården 7 vægrum, teglhængt
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og klinet, med øde kælder under; disse huse
er ganske forfalden ; tværhus i stald 5 fag,
klinet og teglhængt, i lige måde;gård 21X6
alen; have bagved 66X10 alen; jordskyld
til St. Peders k. 1 sldr. grund 12 rd
lejer: Peder Olsen Bådsmand bygn. 18 rd
ejer: børnegods.

(25) Gård, 7 fag til gaden m. portrum, 2 loft, 
tavlemuret til gaden, klinet i gården tegl
hængt; langs i gården 7 fag til stegers og 
bryggers, med kælder under 2 fag, klinet 
og teglhængt, 1 loft; tværhus 1 loft til 
stald 6 fag, teglhængt og klinet; gården 
21X6 alen; haven 63X12 alen; jordskyld
til Kbh. hospital 1 rd. ; grund 20 rd
ejer: Anne si. Niels Skomagers bygn. 35 rd

(26) Øde sted, 49X 19^ alen m. noget gammelt
undertømmer; haven 154X18 alen; jord
skyld til St. Peders k. 6 mrk. IOV2 sk. 
ejer: Jacob Christophersen byfoged i Vor
dingborg grund 32 rd

(27) Gård med hosliggende hus, 9 fag til gaden 
og et portrum 2 fag, 1 loft, teglhængt, 
tavlmuret til gaden, klinet til gården ; langs 
i gården til bryggers og stegers 10 fag, 
teglhængt og klinet; tværhus til stald 7 
fag, 1 loft, klinet og teglhængt; gården 
30X14 alen; en plads for enden af tvær
huset 8X8 alen; haven bag ved 154X18
alen ; grund 30 rd
ejer: Hans Rotgieter bygn. 30 rd

(28) 2 boliger, tilsammen 10 fag til gaden m. 
portrum til begge, til gaden er begge tegl-
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hængt, 1 loft, tavlmuret, men klinet til går
den; i den, som Lisebet si. Gabriel Althus 
bebor, findes i gården et tværhus til stald 
4 fag, klinet og teglhængt; gården 18X9 
alen ; den anden bolig har langs op i gården 
7 fag til „en Smide“ og et cammers 1 loft, 
teglhængt og klinet; tværhus til stald 5 
fag; gården fra  porten og til hjørnestolpen 
17X4 alen, fra husstolpen til tværhuset 
17X4 alen, fra  husstolpen til tværhuset 
17X13 alen; til den anden våning er en 
have 185X9 al.; og til smedens 175X11 
alen;
lejere: Elisabeth si. Gabriel grund 32 rd
Althus og Ertmand Smid bygn. 38 rd
ejer: Jens Laursen på Nysø m. fl.

(29) Gård, 8 fag til gaden m. portrum, 1 loft,
teglhængt, tavlemuret til gaden, klinet til 
gården; langs i gården 7 fag til stegers 
og bryggers, klinet og teglhængt, 1 loft; 
gården 15X6 alen; have 168X15 alen; årl. 
jordskyld til St. Peders k. 1 dr. ; grund 24 rd 
ejer: Hans Roschild bygn. 26 rd

(30) Gård, 10 fag til gaden m. port, 1 loft, tegl
hængt, tavlemuret til gaden, klinet til går
den ; langs i gården 6 fag, 1 loft, stenhængt 
og klinet, til stegers og bryggers ; tværhus 
til stald 4 fag, 1 loft, klinet og teglhængt; 
halvhus 3 fag, 1 loft. klinet og teglhængt, 
til „Stenkar“ ; nok 4 fag til halvhus, tegl
hængt, klinet på den ene side, til vognskjul ; 
gården fortil 17X10 alen og bag til 13X12 
alen; have derhos 135X19 alen; jordskyld
til Kbh. hospital 4 mrk. courant ; grund 24 rd 
ejer: Christopher Mortensen bygn. 36 rd
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(31) Hus næst hos, 4 fag til gaden, 1 loft, tegl
hængt og tavlmuret til gaden, klinet i går
den; 2 små fag i gården til stegers, tegl
hængt og klinet; gården 9X9 alen; jord
skyld til St. Peders k. 2 mrk. IOI/2 sk.
lejer: Jacob Bøcher grund 4 rd
ejer : Christopher Mortensen bygn. 8 rd

(32) Hus, 3 fag til gaden; ingen gårdsrum uden
med Hans Feldbereder grund 2 rd
lejer: Tomas Glarmester bygn. 4 rd
ejer: Hans Feldbereder

(33) Gård, 7 fag til gaden m. port, 1 loft, tavl
muret til gaden, klinet til gården; langs i 
gården 13 fag stegers og bryggers og cam- 
mers, klinet og teglhængt ; tværhus i gården 
til stald og stenkar 5 fag, klinet og tegl
hængt; gården fra  porten til husstolpen 
34X7 alen, neden i gården 14X24 alen; ha
ven 119X22 alen; grund 30 rd
ejer: Hans Feldbereder bygn. 34 rd

(34) Gård, 9 fag, 2 loft til gaden m. port, tavl
muret og teglhængt, men klinet i gården; 
langs i gården stegers og bryggers 1 loft,
13 fag, klinet og teglhængt; gården fra  
porten til stolpen 24X7 alen; baggården 
24X12 alen; grund 14 rd
lejer: Peder Hatemager bygn. 30 rd
ejer: Anders Pouelsøn

(35) Gård, 9 fag til gaden m. port, 2 loft, tavl
muret til gaden, klinet til gården, tegl
hængt, under vinduerne til gaden er to små 
træboder ; langs i gården 7 fag til stegers 
og bryggers, teglhængt og klinet; for en-
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den af samme hus en lude til svendecam- 
mers på 2 fag; halvhus 2 fag klinet og tegl
hængt; nok et forfaldent hus langs i går
den til stald og brændeovn 12 fag, klinet 
og teglhængt; lude til vognskjul 4 fag; 
lude til gang i haven 4 fag ; gården fra  por
ten til husstolpen 13X4 alen; baggården 
38X9 alen; haven 70X11 alen; jordskyld 
til Kbh. hospital 4 mrk. courant 5 sk. 1 
hvid ; grund 28 rd
ejer: Andris Pottemager bygn. 62 rd

(36) Gård, 9 fag til gaden, 2 loft m. port, tegl
hængt og tavlemuret, under vinduerne til 
gaden en bod ; langs i gården 11 fag til ste
gers og bryggers, tavlemuret på den ene og 
klinet på den anden side, teglhængt og to 
loft høj ; langs for enden af samme hus 9 
fag til kammerser og pakhus, tavlemuret 
og teglhængt, kælder under 5 fag; tvær
hus til stald 8 fag, 2 loft. tavlemuret på 
den ene, klinet på den anden side, tegl
hængt; gården fra porten til hjørnestolpen 
20 X 4 alen ; fra stolpen til tværhuset 23 X 8 
alen; i baggården 8 fag stald, 1 loft, kli
net og teglhængt; baggården 15X24 alen; 
jordsmon for enden af tværhuset 11X14
alen; haven bagved 52X24 alen; grund 45 rd 
ejer: Hans Nielsøn bygn. 100 rd

(37) Gård, 7 fag til gaden m. port, 2 loft, tavle
muret og teglhængt med en Smede udi, 
klinet til gården ; langs i gården 7 fag til 
stegers og bryggers, klinet og teglhængt; 
på samme side 6 fag halvhus, klinet til 
kammerser; tværhus neden i gården til
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stald 4 fag, klinet og teglhængt, 1 loft; 
gården 24X7 alen; grund 10 rd
ejer: Peiter Moesse Smed bygn. 34 rd

(38) Bolig, 6 fag til gaden, tavlemuret til gaden, 
klinet i gården, teglhængt; gården 6X9
alen ; grund 3 rd
lejer : si. Kirsten Ladefogets bygn. 7 rd
ejer: Jørgen Pedersøn

(39) Gård, 8 fag til gaden m. portrum, 1 loft, 
tavlemuret og teglhængt; langs i gården 
stegers og bryggers 8 fag, 1 loft, de 4 fag 
er klinet på begge sider og de 4 andre er 
klinet på den ene og tavlemuret på den an
den side og alle er teglhængt; tværhus 5 
fag, 2 loft, tavlemuret på den ene side, 
klinet på den anden; nok et hus næst hos 
til stald 4 fag, 2 loft, klinet på begge sider 
og teglhængt; gården fra  porten og til 
brøndstolpen er 8X7 alen, fra stolpen til 
tværhuset 12X16 alen; baggården mellem 
haven og tværhuset 11X9 alen; have 51X8
alen ; grund 30 rd
ejer: Maren si. Rasmus Kockis bygn. 45 rd

(40) Gård, 6 fag til gaden m. portrum, 2 loft, 
teglhængt tavlemuret til gaden, klinet i 
gården ; langs i gården 4 fag til stegers, 
teglhængt og klinet; tværhus 7 fag, tegl
hængt og klinet, til stald; 4 fag halvhus 
klinet og teglhængt; gården fra  porten til 
husstolpen 8X4 alen, fra  stolpen til tvær
huset 12X13 alen; haven 42X14 alen;
ejer: Rasmus Skinder grund 30 rd

bygn. 40 rd
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(41) Gård, 9 vægrum til gaden m. portrum,
teglhængt, tavlemur til gaden og klinet til 
gården ; langs i gården bryggers og stegers 
7 fag, klinet og teglhængt ; hus tværs i går
den, står i bygning, 7 fag og endnu ikke 
klinet eller tækt ; gården 19X9 alen ; giver 
jordskyld til Kbh. hospital 5 mrk. grund 12 rd
ejer : Michel Johansen bygn. 34 rd

(42) Gård, 12 vægrum til gaden, 2 loft, tavle
muret og teglhængt ; nok et nyt hus til ga
den 6 fag, 2 loft, tavlmuret og teglhængt, 
med portrum og pakhus og en kælder un
der ; halvhus bygt ud i gården 4 fag, tavle
muret og teglhængt ; langs i gården 13 fag 
bryggers og stegers, teglhængt, tavlemuret 
på den ene, klinet på den anden side ; tvær
hus i gården til stald 10 fag, 2 loft, tegl
hængt og tavlemuret på dene ene og klinet 
på den anden side; gården 17X17 alen; ha
ven 18X35 alen; et stk. jord for enden af 
tværhuset 10i/>X7 alen; grund 35 rd
ejer : Hans Hansøn Lysholm bygn. 160 rd

(43) Bolig, 5 fag til gaden, 2 loft, tavlemuret til 
gaden, klinet i gården, teglhængt og kæl
der under 1 fag; langs i gården 7 fag køk
ken, bryggers og kammers, teglhængt og 
klinet; gården indtil husstolpen 17X3 al., 
og fra husstolpen til „Haugierdet“
21X111/2 al.
lejer: Hinrich Gosmer grund 10 rd
ejer : Hans Hansøn Lysholm bygn. 30 rd

(44) Bolig, 7 fag til gaden m. portrum, tegl
hængt, tavlemuret til gaden, klinet til
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gården; gammelt hus langs i gården til 
stegers og „bag oufn“ 8 fag, klinet og tegl
hængt; gården fra porten 18X13 alen; en 
slippe 7X7 alen; kålhave 24X11 alen; jord
skyld til Kbh. hospital 6x/2 mrk. courant 
4 sk.
lejer: Anders Bøcher grund 16 rd
ejer: borgm. Johan Funch bygn. 20 rd

(45) Have bagved, m. lysthus 4 fag, teglhængt
og klinet, 140X51 al. og et stykke jord 
eragtet 40X40 alen; grund 40 rd
ejer : borgm. Johan Funch bygn. 2 rd

(46) Gård, 9 fag til gaden m. portrum, 1 loft, 
teglhængt, tavlemuret til gaden, klinet til 
gården, med liden bod til gaden; langs i 
gården 10 fag bryggers og kammerser, 
teglhængt og klinet; gården fra  porten til 
hjørnestolpen 38X6 alen, fra  hjørnestol
pen til gærdet 27X13 alen.
lejer: Peder Pottemager grund 10 rd
ejer: Kirsten Michels bygn. 24 rd

(47) Gård, 9 fag til gaden m. portrum, 2 loft, 
tavlemuret og teglhængt, kælder under de 
7 fag, og 2 gamle boder ud til gaden; 
langs i gården bryggers, stegers og kam
merser 17 fag, 2 loft, teglhængt, tavle
muret til gaden, klinet bag til; et hus på 
den anden side 7 fag, 1 loft, med 2 kam
merser, klinet og teglhængt ; tværhus i går
den til stald 14 fag er gammel, tavlemuret 
og teglhængt ; gården fra  porten til hjørne
stolpen 35X41/2 alen, fra  hjørnestolpen 
til tværhuset 21X 30 alen ; haven fra  tvær-
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huset 31X62 alen, enghave derhos 104X63
alen grund 60 rd
ejer: Johanne Caspers bygn. 80 rd

(48) Gård, 11 fag til gaden, 1 loft, teglhængt, 
tavlemuret: langs i gården 15 fag bryg
gers, stegers og stald, teglhængt og klinet,
1 loft, teglhængt og tavlemuret; i gården 
15 fag til bryggers, stegers og stald, tegl
hængt, klinet, 1 loft; gammelt tværhus til 
stald, med nogle gamle sten på, 6 fag; 
gården fra porten 24X14 alen; haven 
24X91/2 alen; grund 20 rd
lejer: Hans Hansen bygn. 50 rd
ejer: Jens Jensen i Giødstrup.

(49) 2 våninger, 10 fag til gaden, 2 loft, tegl
hængt, tavlemuret til gaden, klinet til går
den; haven 112X18 alen; grund 20 rd
lejer: Peder Lemvig og Jørgen Skinder
ejer: Peder Kremmers arvinger bygn. 20 rd

(50) Hus; 2 fag til gaden ved Ringsted port, 
muret mellem stolperne ; halvhus ud til ha
ven 6 fag, klinet og teglhængt; haven fra 
halvtaghuset til hjørnegærdet 114X33 
alen, fra hjørnegærdet til enden 65X45 
alen; årl. jordskyld af et jordsmon i haven
til Kb. hospital 2 mrk. cour.; grund 30 rd
ejer : borgm. Johan Funch bygn. 30 rd

(51) Gård ud til Hiultorvet, 8 fag, 2 loft, tegl
hængt og tavlemuret; langs i gården ud 
til Ringstedgade 19 fag bryggers, pakhus 
og port, 1 loft, teglhængt, tavlemuret til 
gaden, klinet i gården ; neden i gården 8V2 
fag stald, 1 loft, teglhængt og klinet; går-
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den 38X8 alen; baggården 10X12 alen; 
haven 36X11 alen;
ejer: Jacob Christopherson grund 30 rd
Rådmand bygn. 130 rd

(52) Gård, 8 fag til gaden, 2 loft, teglhængt og 
tavlemuret, derforuden et portrum, som 
han alene bruger ikkun indkørselen, men 
det, som er over porten, skal tilhøre Niels 
Bagers grd., som berettes; langs i gården 
bryggers, stegers og kammers 15 fag, 
klinet og teglhængt; gården 32X10 alen; 
have bag ved 55X10 alen; årlig jordskyld
til St. Peders kirke 5 mrk. 6 sk. grund 20 rd 
ejer: Rasmus Lolliche bygn. 40 rd

(53) 2 våninger, den ene 4 fag til gaden og 2 
fag over porten, som Rasmus Lolliche har 
sit indkørsel, med en gammel bod under 
vinduerne, 2 loft, tavlemur til gaden, kli
net i gården; langs i gården stegers og 
bryggers 9 fag, teglhængt og klinet; ba
gers 4 fag, teglhængt og klinet; 2(4 fag 
til stald teglhængt og klinet; tværhus 4 
fag, klinet og teglhængt; årl. jordskyld til 
St. Peders k. 3 mrk.
lejer: i det ene bor Jacob Jensen grund 10 rd 
ejer: Kirsten Bagers bygn. 20 rd

(54) Den anden våning, som Kirsten Bagers 
selv bebor : 8 fag til gaden, 2 loft m. port, 
teglhængt, tavlemuret til gaden og klinet 
til gården; til begge våninger gårdsrum 
23(4X13 alen; og have 17X6 alen; der 
findes jordkælder til gaden under 2 fag;

grund 8 rd
ejer: Kirsten Bagers bygn. 20 rd
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(55) Våning, 13 fag til gaden, 1 loft, teglhængt,
tavlemuret til gaden, klinet til gården; i 
gården bagers og bryggers 3 fag, teglhængt 
og klinet ; 3 fag halvhus, teglhængt og kli
net; gården 13X8 alen; grund 12 rd
ejer : Kirsten si. Esche Malers Dygn. 28 rd

(56) Øde plads ud til Hiultorvet, 10 fag til ga
den og 21 alen lang som står i en trekant; 
giver jordskyld til Kbh. hospital 211/ 3 sk.
ejer: borgm. Johan Funch grund 3 rd

(57) Gård, 27 fag til gaden, 2 loft, teglhængt, 
muret mellem stolperne til gaden, til går
den er nogle tavle klinet, 2 kældre ud til 
gaden på 6 og 4 fag; portrum; en lude i 
gården på 5 fag til køkken, teglhængt og 
tavlemuret; nok en svale 6 fag; i gården 
på den søndre side 17 vægrum, 2 loft, tegl
hængt og tavlemuret til gården og klinet 
bagtil, til bryggers og nogle kammerser, 
kælder under 4 fag; item en svale 6 fag; 
ud til haven 8 fag, 2 loft, teglhængt og tavle
muret, med kælder under 8 fag og svale 
på 3 fag; tværhus fra „Haustuen“ 16 fag 
m. portrum, 2 loft højt, teglhængt og muret 
imellem tavlene til gården, men klinet til 
baggården, kælder under 3 fag og en svale 
ovenpå, 15 fag, er til stald ; på den nordre 
side 13 fag, 2 loft til pakhus, muret i tavl 
til gården, klinet bag til; gården 30X42 
alen; i baggården en forfalden vedham
mer 7 fag med vognskjul under og en øde 
stald; gården 24X141/2 alen; have 45X18 
alen ; jordskyld til Kbh. hospital 1 dr. cour.

grund 100 rd
ejer: borgm. Johan Funch bygn. 500 rd.



— 361 —

(58) Gård, 10 fag til gaden m. port, 2 loft, tegl
hængt og tavlemuret på begge sider, kæl
der under 6 fag; lude ud til gården 8 fag 
til kammerser, teglhængt; tværhus 8 fag,
2 loft til bryggers og en stue, teglhængt 
og muret i tavlerne til gården, klinet i ha
ven, kælder under 3 fag; lude ud til haven 
til stald 8 fag, klinet og teglhængt ; gården 
18|^X17 alen; haven bagved 24X13—15 
alen ; findes en bod uden for døren under 
vinduerne til gaden på 4 fag; jordskyld til
St. Peder k. 1 dr. grund 32 rd
står ledig bygn. 100 rd
ejer: si. mester Christian Bartschiærs børn 
og Hr. Oluf i Skielby.

(59) Gård, 7 fag til gaden, 2 loft, teglhængt og 
tavlemuret, kælder under 5 fag, en gam
mel bod under vinduerne til gaden; langs 
i gården 12 fag, 1 loft, teglhængt, muret 
i tavl, undtagen 2 fag til gården, der er kli
net ; tværhus 6 fag, 2 loft med et kammers 
og en port under, teglhængt og muret mel
lem tavlene ; lude på 3 fag, teglhængt og kli
net; i baggården en gammel forfalden 
stald med tegl på; forreste gård 18X3 
alen; baggården 18X12 alen; jordskyld til 
St. Peder k. 1 dr.
lejer: Anne si. Jørgen Lessøs grund 24 rd
ejer : kgl. maj gemaksforvalter bygn. 66 rd
Christen Jensen m. fl. og børnegods

(60) Gård, 9 fag til gaden, 2 loft, teglhængt og 
muret mellem stolper til gaden, klinet i 
gården m. portrum; langs i gården 11 fag 
stegers og bryggers, teglhængt, tavle
muret på den ene, klinet på den anden
Historisk Samfund 24
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side, 2 loft, med kælder under 4 fag; tvær
hus 7 fag, 2 loft til stald og kammers; 
gården 20X7 alen; jordskyld til Kbh. 
hospital 31/2 mrk. cour. 2 sk. grund 22 rd
ejer: Niels Hvid rådmand bygn. 68 rd

(61) Gård, 8 fag til gaden m. port, 2 loft, kæl
der under 2 fag, teglhængt og tavlemuret; 
langs i gården stegers og bagers, 4 fag, 2 
loft, teglhængt og klinet ; tværhus 4 fag, 2 
loft til stald, tavlemuret på den ene, klinet 
på den anden side; gården 13X6 alen;
ejer : de fattige, Magdalene grund 18 rd
Rotertis m. fl. bygn. 52 rd

(62) Gård, 8 fag til gaden med portrum, 2 
loft, kælder under 5 fag, teglhængt og mu
ret mellem stolperne til gaden, klinet til 
gården; tværhus 8 fag, 2 loft, klinet og 
teglhængt, til kammers og vognskjul, jord
kælder under 4 fag ; bag tværhuset lude til 
stald på 5 små fag, klinet og teglhængt;
2 fag stegers teglhængt og klinet; gården 
18X4 alen; jordskyld til Kbh. hosp. 1 rd.
står ledig grund 12 rd
ejer: Else Jørgensdatter Lesø bygn. 46 rd

(63) Gård, 7 fag til gaden, teglhængt, tavle
muret til gaden, klinet til gården; langs
1 gården til bryggers og pakhus 11 fag,
2 loft, muret mellem tavlene til gaden, 
klinet til gården; halvhus i gården 8 fag, 
klinet og teglhængt; kælder under stue
huset 7 fag ; nok findes 2 halve fag hus, 2 
loft, muret mellem tavlene, som er fra  
Dienis Guldsmeds gård; gården 12X141/?
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alen; jordskyld til Kbh. hosp. 31/2 mrk. 
cour. 5 sk. ; til St. Peders k. 5 mrk. 51/2 sk. 
lejer : Margret Gads
ejer: Hans Nielsen Aalborig assessor i 
Commercekolliget og Jacob grund 24 rd
Røbbers arvinger bygn. 70 rd

(64) Gård, 9 vægrum til gaden m. portrum, nok 
til gaden 2 halve fag, er til hobe 2 loft, 
teglhængt og tavlemuret, kælder under 
hele huset til gaden; et udskud i gården 
på 3 fag til køkken, teglhængt og muret 
mellem tavlene; tværhus 10 fag, 1 loft til 
en stue, en stald og et vognskjul, teglhængt 
og muret mellem stolperne; gården 8X21 
alen; have 12X6 alen; baggård 7X7 alen; 
jordskyld til Kbh. hosp. 7J/2 mrk. cour. 4 
sk., nok til bem. hosp. 3Vfc mrk. 5 sk. grund 30 rd 
ejer: Dienis Welladtz bygn. 130 rd

(65) Gård, 4 fag til gaden, 2 loft m. port, tavle
muret og teglhængt; langs i gården 6 fag, 
2 loft, tavlemuret og teglhængt, til stuehus 
og findes derpå 2 gamle svaler; nok på 
samme side 8 fag, 1 loft til stue og køkken, 
teglhængt, muret mellem tavlene til går
den, klinet bag til, kælder under 4 fag; 
forreste gård 44X3 alen; nok på samme 
længde 8 fag, 1 loft, klinet og teglhængt, 
til bryggers og kammers ; vedhus 5 fag kli
net; tværhus 9 fag til vognskjul og lude, 
teglhængt og klinet m. kælder under 3 fag ; 
på østre side i baggården 14 fag til lo, fæ
hus og stald, teglhængt og klinet; et lidet 
stykke hus midt i gården er teglhængt og 
klinet; baggården 28X17 alen; gårdsrum
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bag det lidet hus 12X10 alen; haven 35X10 
alen ; grund 20 rd
Sognepræstens residens til bygn. 120 rd
St. Peders k.

(66) Øde gård, 12 fag til gaden, som duer
indtet; byggepladsen indtil 59X15 alen, 
hvorpå noget gammelt undertømmer, 2 øde 
kældre; have 513/2X18 alen; grund 16 rd
[ejer ej anført] bygn. 10 rd

(67) Gård, 9 fag til gaden, 2 loft, tavlemur til 
gaden, klinet til gården, teglhængt, kæl
der under 4 fag; langs i gården 11 fag,
2 loft, tavlemuret på den ene, klinet på den 
anden side, teglhængt, til stue og kammer
ser; 4 fag til bryggers ganske forfalden, 
teglhængt, muret mellem tavlene på den 
ene og klinet på den anden side; gammelt 
tværhus 7 fag stenhængt; gården 47X5 
alen; haven 26X20 alen; jordskyld til Kbh. 
hospital 2 mrk. 12 sk. grund 20 rd,
ejer: Niels Krabbe bygn. 60 rd

(68) Gård, 9 fag til gaden m. porten, 2 loft, 
teglhængt, muret mellem tavlene både til 
gaden og gården, kælder under 7 fag og en 
bod under vinduerne ud til gaden; langs
i gården 13 fag til stegers, bryggers og kam
mers, 2 loft, teglhængt, tavlemuret på den 
ene og klinet på den anden side; tværhus 
midt i gården 2 loft, 6 fag til stald, er kli
net; forreste gård fra  portstolpen til hus
hjørnet er 27X4 alen, fra hjørnehuset til 
tværhuset 28X12 alen; i baggården halv
hus 6 fag, teglhængt og klinet; et lidet 
stk. jord 12X4 alen; tværhus 5 fag, klinet
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cg teglhængt, til stald; en have 11X11 
alen; jcrdskyld til St. Peders k. 4 mrk. 
lejer: Jacob Guldsmid grund 30 rd
ejer: Hr. Laurids i Vallensved bygn. 120 rd

(69) Gård, 12 fag til gaden m. portrum, 2 loft, 
kælder under 7 fag, bod under vinduerne 
til gaden, teglhængt og muret mellem tav
lene; udskud til gården 4 fag, teglhængt; 
langs i gården 18 fag, 1 loft, teglhængt, 
tavlemuret fortil, klinet bagtil, til bryg
gers, stegers, kammers og stald; tværhus 
10 fag. 2 loft. muret mellem stolperne til 
gården og klinet på den anden side og 
teglhængt, til vedhus og et kammers ; går
den fra porten til hjørnestolpen 25X13 
alen, fra stolpen til tværhuset 13X8 alen; 
i baggården 4 fag halvhus, teglhængt og 
klinet, til en lo; et andet 7 fag, teglhængt 
og klinet, til vedhammer og et vognskjul 
under; baggården til hjørnestolpen 8X8 
alen, fra hjørnestolpen til „Haugierdet“
14X12 alen, haven fra plankeværket til 
hjørnet 21X13 alen, fra gærdet til Ring- 
stedgade 56 alen lang og bredden til Ring- 
stedgade 18 alen og oven til 13 alen, hvoraf 
tilforn har været et byggested, 18 alen lang 
og 10 alen bred indtil Ringstedgade ; 
ejer: kgl. maj. tolder grund 60 rd
Kay Langlohr bygn. 200 rd

(70) Våning, 7 fag til gaden, 2 loft, tavlemuret 
til gaden, klinet i gården ; langs i gården 9 
fag 2 loft, klinet og teglhængt ; fra  planke
værket til hjørnestolpen er gården 16X3 
alen, fra stolpen til gærdet 36X14 alen;
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udkørsel til Ringstedgade, til portstolpen 
28X31/6 alen; jordskyld til St. Peders k.
1 mrk. 71/2 sk. grund 20 rd
ejer: Anders Biørns bygn. 50 rd

(71) Gård, 8 fag til gaden m. port, teglhængt 
og tavlemuret til gaden, klinet i gården,
2 loft, bod under vinduerne til gaden; 5 
fag i. gården til køkken og bryggers, 1 loft, 
teglhængt og tavlemuret; nok langs i går
den 9 fag, 2 loft, klinet og teglhængt, til 
pakhus og kammerser, kælder under 5 fag 
og en svale ovenpå; neden i gården 4 fag,
1 loft til svendekammers, teglhængt og kli
net; gården fra porten til hjørnestolpen 
10X2 alen, fra stolpen til plankeværket i 
baggården 21X10 alen; baggården med 
en liden have, som strækker sig ud til 
Ringstedgade, 21X35 alen, hvoraf har til
forn været et byggested ud til Ringsted
gade, 21X9 alen; giver jordskyld til St.
Peders k. 4 mrk. grund 45 rd
ejer: Anders Biørnsen bygn. 150 rd

(72) Bolig, som i lang tid har stået øde og vides 
ej hvem den tilhører, 4 fag til gaden, 2 
loft, teglhængt og muret mellem tavlene 
til gaden, klinet til gården; langs i gården 
5 fag, 2 loft, teglhængt, tavlemuret på den 
ene og klinet på den anden side; gården
6X6 alen; står ledig; grund 6 rd
ejer: Hans Rasmussen Skinder bygn. 10 rd

(73) Bolig, 6 fag til gaden, 1 loft, tavlemuret 
til gaden, klinet til gården, en liaen bod 
ud til gaden; langs i gården stegers og 
bagers 5 fag, teglhængt og klinet; 3 fag i
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gården til melhus og brønd, klinet og tegl
hængt; gården 8X3 alen; grund 8 rd
ejer: Hans Hansen Bager bygn. 22 rd

(74) Gård til „Moellegade“, 8 fag, 2 loft, tegl
hængt og tavlemuret på begge sider, kæl
der til gaden under II/2 fag og en bod ud 
til gaden; hus i gården langs op ad Ring- 
stedgade 15 fag, 2 loft m. port, teglhængt, 
tavlemuret til gaden, klinet til gården, til 
stue og kammerser; tværhus, som er stald 
og vognhus, 9 fag, teglhængt og klinet; 
på den anden side i gården 9 fag bryggers 
og bagers, teglhængt og klinet på begge si
der, kælder under 4 fag; gården fra  huset 
til hjørnestolpen 10X5 alen, fra stolpen til 
tværhuset 23 X14 alen ;
lejer: (?) Ingeborg si. Peder grund 60 rd
Flensborgs bygn. 200 rd
ejer: De fattige, Magnus Poulsen i Flens
borg og si. borgm. Johan Morbechs arvin
ger i Malmø

(75) Øde plads 17^X 14 alen, hvorpå findes no
get gammelt undertømmer; grund 2 rd
ejer: borgm. Johan Morbechs arvinger i 
Malmø.

(76) Hus, 6 fag til gaden, teglhængt, tavlemuret
til gaden, klinet i gården, 1 loft; gården 
15X12 alen; grund 10 rd
lejer: Rasmus Vefuer bygn. 12 rd
ejer : Hr. Andris i Førsløf

(77) Hus som næsten er forfaldent, 4 fag, tegl
hængt og tavlemuret til gaden, klinet til 
gården, 1 loft, lude udbygt til stegers
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3 fag, teglhængt; bod på 2 fag til stald; 
gården 8X9 alen; haven 21X9 alen;
lejer: Marcus Bogbinder grund 8 rd
ejer: St. Peders k. bygn. 8 rd

(78) Hus, 7 fag til gaden m. port, 1 loft, tavle
muret til gaden, klinet til gården, tegl
hængt; lude til gården 21/? fag, teglhængt 
og klinet; lidet stykke hus tværs i gården
4 fag; gården 11X12 alen; haven 12X12 
alen; en slippe i haven 6X3 alen; jordskyld 
til Kbh. hosp. 24 sk.
lejer: Christopher Oelsen grund 10 rd
ejer: kgl. gemaksforvalter bygn. 18 rd
Christen Jensen

(79) Våning 8 fag til gaden m. port, tavlemuret 
til gaden, klinet til gården, 1 loft, tegl
hængt; langs i gården 8 fag bryggers og 
stald, 1 loft, klinet og teglhængt; gården
18X8 alen; haven 11X15 alen; grund 10 rd 
ejer : Peder Jensen Slagters arvinger ;bygn. 24 dr

(80) 2 huse, er begge ud til gaden 8 fag, 1 loft,
tavlemuret til gaden, klinet til gården; 
gården 24X17 alen; grund 8 rd
lejer: af det ene Johan Jørgensen bygn. 16 rd
Skrædder
ejer : Hr. rigens admiral Bielche

(81) Øde byggested 18X10 alen, på nordre side 
i gården 6 fag, 1 loft, teglhængt og tavle
muret på begge sider, øde kælder under; 
gården 19X19 alen; haven 27X27 alen;
står ledig; grund 12 rd.
ejer: rigsadmiral Bielche bygn. 8 rd.
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(82) 2 boder, 6 fag, 2 loft, teglhængt og tavle
muret til gaden, klinet i gården; gården
9X3 alen; står ledig; grund 6 rd.
ejer: Søfren Viborg bygn. 28 rd.

(83) Gård, 10 fag til gaden tavlemuret, men 
klinet til gården, med kælder under 2 fag,
1 loft, teglhængt; lude i gården til køkken 
og værksted 4 fag, teglhængt ; langs i går
den 7 fag bryggers og stegers, klinet og 
teglhængt, kælder under 2 fag; tværhus 
6 fag, 1 loft til stald, klinet og teglhængt; 
gården 21X10 alen grund 16 rd.
ejer: Søfren Viborg bygn. 50 rd.

(84) Have uden Ringstedport 168X22—24 
alen;
ejer: Jacob Bang i Karebech grund 10 rd.

(85) Wænge m. hus 4 vægrum, klinet og halm- 
tækt; 282X264 alen; hører under jord
rebningen ;
ejer: Oluf Christensen rådmand.

Summarum bedrager tilsammen udi belmeldte 
Møllefiering : grunden 1791V2 rd.

bygningen 4251 rd.

Nørefierin g s første part.
(1) Gård, 11 fag til torvet, 2 loft, tavlemuret

med sten og teglhængt, 2 jordkældre til ga
den 2+ 3  fag; i gården 6 fag, muret med 
sten, m. kælder på 2 fag; hus 3 fag, 2 loft,
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lerklinet, til bryggers; gården 11X14% 
alen; væggene muret med mursten; jord
skyld til byen årl. 2 mrk. grund 25 rd
ejer: Hinrich Lafrendtzen rådmand; bygn. 180 rd

(2) Gård, 11 fag, 2 loft med jordkælder un
der, muret m. mursten i tavl; nyt hus til 
gaden 2 loft, m. kælder under 7 fag ; gam
melt hus i gården, klinet, 11 fag, muret 
m. tavl til gaden, med kælder under 7 fag; 
bryggers i gården 4 fag; gården 13X7 
alen; jordskyld til St. Peders k. 7 mrk., 
og til byen 6 mrk.
ejer: Christendtze si. Hans grund 60 rd
Hornemands bygn. 300 rd

(3) Rådhus og rådstue, 26 fag, 1 loft m. kæl
der under ; en stue 3 fag ; norden for trap
pen er gården 8 alen og på søndre side 
21 alen ; under samme hus er Næstved bys 
vejerbod; grund 20 rd

bygn. 70 rd

(4) Liden bod ved rådhusporten 3%X3 alen;
jordskyld til byen 1 mrk. grund 1/2 r<3
lejer : Maren Steenhugers bygn. II/2 rd
ejer : Christen Skinder

(5) Gård, 13 fag til torvet, 2 loft, tavlemuret, 
teglhængt, med 2 jordkældre ganske under 
huset; ud til strædet 18 fag, 2 loft, muret 
med sten i tavl og kælder under 5 fag; til 
den søndre side et muret hus 2 loft, 16 alen 
langt ; et tømmerhus 4 fag ; et andet hus 3 
fag, 2 loft m. 2 jordkældre under; nok i 
samme gård på vestre side 18 fag, 2 loft,
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tavlemuret; alle huse teglhængt; gården 
37X141/2 alen; står ledig; grund 60 rd
er børnegods med vidre bygn. 300 rd

(6) Bolig, 5i/2 fag til gaden; gården 13X8 
alen;
lejer : Morten Guldsmeds enke grund 6 rd
ejer : si. Cort Spemans børn bygn. 10 rd

(7) Hus, 5̂ /2 fag til gaden; en kvist hos samme
3 fag; gården 11X 7^ alen; grund 6 rd
lejer: Jens Kandestøber bygn. 10 rd
ejer: si. Cort Spemans børn

(8) Gård, 7 fag til torvet, 1 loft; i gården 
9 fag, muret mellem stolperne til gaden, 
klinet i gården; gården 21X8 alen; have 
16X31 alen;
lejer: Jens Seiermager grund 10 rd
ejer: børnegods m. fl. bygn. 30 rd

(9) Hus, 6 fag, 1 loft, muret i tavl og tegl
hængt, ganske øde; gården 16X21 alen;

grund 4 rd
ejer: Hr. Peder i Weiløe bygn. 4 rd

(10) Hus, 6 fag til gaden, 1 loft, muret i tavl 
til gaden, klinet i gården, teglhængt; går
den 16X7 alen; haven 451/2X 14 alen;
lejer: Rasmus Jespersen grund 6 rd
ejer : M. Jørgen Eilersen i Kbh. bygn. 6 rd

(11) Hus, 4 fag til gaden, 1 loft, muret og tegl
hængt; gården 9X7 alen; haven 45]/5X9
alen ; grund 6 rd
lejer: Anne Bentsdatter bygn. 6 rd
ejer: M. Jørgen Eilers.
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(12) Hus, 4 fag til gaden, 1 loft, muret og 
teglhængt; gården 7V2X6 alen; haven 
45i/2X l2y2 alen;
lejer: Sidtzel Skræders grund 6 rd
ejer: M. Jørgen Eilersen bygn. 6 rd

(13) Have ved torvestrædet 38X32 alen 10 rd
ejer: Willum Tiesen.

(14) Hus, 6 fag til gaden, muret med tavl til 
torvet, klinet til gården, 1 loft, teglhængt; 
gården 14X13 alen; haven 21X14 alen;
lejer: Gregers Nielsen grund 8 rd
ejer: Jørgen Pedersen bygn. 12 rd

(15) Hus, 6 fag til torvet, tavlemuret til gaden,
klinet til gården; gården 12X8 alen; ha
ven 27 X 8 alen ; grund 8 rd
lejer: Daniel Skomager bygn. 12 rd
ejer: Jørgen Pedersen

(16) Hus, 6 fag, muret til gaden, klinet til går
den, 1 loft, teglhængt; gården 8X10 alen;
haven 24X11 alen; grund 8 rd
lejer: Hinrich Krøyer bygn. 12 rd
ejer : Jørgen Winter.

(17) Hus, 6 fag til gaden, 1 loft, tavlemuret 
til gaden og teglhængt; gården 10X13 
alen; haven 21X14 alen;
lejer: Andris Hansen Pryds grund 8 rd.
ejer: Jørgen Winter bygn. 12 rd.

(18) Hus, med tilliggende ladegård, 1 loft, 7 
fag, tavlemuret til gaden og teglhængt; 
gården 35X17 alen; i samme gård 13 fag
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på den nordre side; på østre side et gam
melt klinet hus 9 fag, teglhængt; haven 
21X35 alen; grund 10 rd.
ejer: Jørgen Pedersen bygn. 15 rd.

(19) Hus, 6 fag, 1 loft, teglhængt, muret til 
gaden klinet til gården; gården 11X10 
alen;
lejer : Hans Vantmager grund 3 rd.
ejer: børnegods bygn. 16 rd.

(20) Hus, 1 loft, 6 fag, teglhængt, muret til ga
den, klinet i gården; gården l3X 51/2 alen;
lejer: Jens Hjulmand grund 3 rd.
ejer: Niels Hvid rådmand bygn. 10 rd.

(21) Hus, 1 loft, 6 fag, muret til gaden og tegl
hængt med port 2 fag ; grund 3 rd.
lejer: Madtz Hvid bygn. 10 rd.
ejer: Niels Hvid rådmand

(22) 4 øde boliger, 1 loft, 13 fag, teglhængt;
derved et stk. jord 16X27 alen; grund 4 rd.
er børnegods bygn. 4 rd.

(23) 2 boliger i „Ramsherrit“, 6 fag; et stk. 
jord 20X14 alen;
lejere: Christen Prammand og gruna 3 rd. 
Maren Engelbrets bygn. 7 rd.
ejer: Niels Hvid rådmand.

(24) Have 40^X 71 alen;
ejer: Niels Hvid rådmand grund 6 rd.

(25) Gård, 6 fag, 2 loft, muret i tavl og tegl
hængt; krambod uden for gården 2 fag; 
nok 2 små våninger, 14 fag, 1 loft, muret
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til gaden, klinet til gården; gården 
42X15—7 al.
ejer: Willum Tiesen grund 30 rd

bygn. 70 rd

(26) Hus, 5 fag, 1 loft, muret til gaden, klinet 
til gården, teglhængt; halvhus gjort af 
deller 1 fag; gården 12X6 alen;
lejer: Hans Bøcher grund 4 rd
ejer: Willum Tiesøn bygn. 10 rd

(27) Hus, 5 fag til torvet, 1 loft, teglhængt, 
muret til gaden, klinet til gården; nok 2 
fag, lerklinet; gården 12X13 alen;
lejer: Jens Jørgensen grund 4 rd
ejer: Willum Tiesøn bygn. 10 rd

(28) Hus, 5 fag; ud til Ramsherret nok et øde 
hus, ubebygt, 9 fag, derhos jord 20X42
alen ; dels ledig ; grund 12 rd
lejer: Anne Tømmermands bygn. 8 rd
ejer: Willum Thiesøn

(29) Hus, 1 loft, 5 fag, muret til gaden, klinet 
til gården;
lejer: Oluf Hansen grund 1 rd
ejer: Willum Thiesøn bygn. 4 rd

(30) Hus, 1 loft, 5 fag, muret til gaden, klinet 
til gården, teglhængt, gården 4X4 alen;
lejer: Laurids Laurisen Schoem. grund 2 rd 
ejer: Willum Tiesen bygn. 6 rd

(31) Øde hus, 4 fag, 1 loft, muret til gaden, 
klinet til gården, teglhængt; derhos en
lude 4 fag; står ledig; grund 2 rd
ejer: Willum Tiesen bygn. 6 rd
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(32) Hus, 1 loft, 6 fag, muret til gaden, klinet 
til gården, teglhængt; have 36X12 alen;
lejer : si. Hr. Bert Buschis hustru grund 6 rd 
ejer: Willum Tiesen bygn. 8 rd

(33) Hus, 5 fag, 1 loft, muret til gaden, klinet 
til gården, teglhængt; have 36X8 alen;
lejer : si. Hans Bøssemagers hustru grund 6 rd 
ejer : Willum Tiesen bygn. 8 rd

(34) Hus, 5 fag, 1 loft, muret til gaden, klinet 
til gården, teglhængt; haven 36XIOV2 
alen;
lejer: Margrete Bedequinde grund 6 rd
ejer: Willum Tiesen bygn. 8 rd

(35) Hus, 6 fag, 1 loft, muret til gaden, klinet 
til gården, teglhængt; tværhus 4 fag, tegl
hængt og klinet ; gården 7X5 alen ;
lejer: Boeld Giarmesters grund 4 rd
ejer: Willum Tiesen bygn. 10 rd

(36) Hus, 4 fag, 1 loft, muret til gaden, klinet 
til gården, teglhængt; have 7—5X49 alen;
lejer: Anne si. Niels Knudsens grund 8 rd
ejer Mette Guldsmeds bygn. 6 rd,

(37) Hus, 5 fag, 1 loft, muret til gaden, klinet 
til gården, teglhængt ; have oven ved huset 
7—5X49 alen;
lejer: Anders Hjulmand grund 8 rd.
ejer: Mette Guldsmids bygn. 6 rd

(38) Hus, 5 fag, 1 loft, teglhængt, muret til 
gaden, klinet til gården; gården 7X10]/2
Historisk Samfund 25
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alen; haven 10)4X49 alen; grund 8)4 rd.
lejer : Niels Erichsen Murmester bygn. 6 rd.
ejer: Mette Guldsmids

(39) Hus, 4 fag, 1 loft, teglhængt, muret til ga
den, klinet til gården; derhos en gammel
lude 2 fag ; have 53)4 X 8 alen ; grund 8 rd.
lejer: Claus Pottemager bygn. 8 rd.
ejer: Hr. Ditmer i Everdrup

(40) Hus, 4 fag, 1 loft, teglhængt, muret til ga
den, klinet til gården; lude 2 fag, tegl
hængt; gården 714X8)4. alen; haven 49X8 
alen;
lejer: Morten Hjulmand grund 8 rd.
ejer: Hr. Ditmer i Everdrup bygn. 8 rd.

(41) Hus, 4 fag, 1 loft, teglhængt, muret til ga
den, klinet til gården; gården 7X734 alen; 
haven 50X8 alen;
lejer : Margret Jørgens grund 8 rd.
ejer: Hr. Ditmer i Everdrup bygn. 8 rd.

(42) Hus, 4 fag, 1 loft, teglhængt, muret til ga
den, klinet til gården ; haven 57 X 8 alen ;
lejer: Laurids Bådsmand grund 8 rd.
ejer: Hr. Ditmer i Everdrup bygn. 8 rd.

(43) Hus, 31/2 fag, 1 loft, teglhængt, muret til 
gaden, klinet til gården ; haven 56X6 alen ;
lejer: Søren Christensen grund 8 rd.
ejer: Hr. Ditmer bygn. 8 rd.

(44) Hus, 314 fag, 1 loft, teglhængt, muret til 
gaden, klinet til gården ; haven 56 X 8 alen ;
lejer: Peter Bådsmand grund 8 rd.
ejer: Hr. Ditmer bygn. 8 rd.
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(45) Hus, 4 fag, 1 loft, teglhængt, muret til ga
den, klinet til gården; have 56X8 alen;
lejer: Johanne Sypige grund 8 rd.
ejer: Hr. Ditmer i Everdrup bygn. 8 rd.

(46) Hus, 6 fag, 1 loft, teglhængt, muret til ga
den, klinet til gården; nok i gården 4 fag, 
klinet og teglhængt; gården 15X9 alen;
haven 43X6 alen; grund 8 rd.
lejer: Anders Vognmand bygn. 16 rd.
ejer: Hr. Ditmer i Everdrup

(47) Øde hus, fri ejendom, 7 fag, ingen overdel 
eller spærværk; gården 15X6)4 alen;
ejer: Carl Olsen byskriver grund 4 rd.

(48) Gård, 7 fag, 2 loft, tavlemuret m. sten og 
teglhængt; i gården 14 fag, muret til ga
den, klinet til gården, teglhængt ; øde tvær
hus teglhængt; fri ejendom; gården 32X17
alen; have 19X15)^ alen; grund 30 rd.
ejer: Carl Olufsøn byskriver bygn. 50 rd.

(49) Gård ud til Hjultorvet, 2 loft. 13 fag, tavle
muret og teglhængt ; på østre side i gården 
9 fag, 2 loft; på vestre side 9 fag, 1 loft, 
derunder 4 fag jordkælder ; tværhus 13 fag, 
lerklinet ; gården 35 X 35 alen „ofuen i 7 al
len“ ; haven 54X28]/2 alen; giver jordskyld'
til Kbh. hosp. 21 sk. grund 40 rd.
ejer: si. Iver Potemager bygn. 80 rd.

(50) Gård til Hjultorvet, 12 fag, muret m. sten 
og teglhængt; over Claus Skomagers hus, 
som han ibor, 4 fag, teglhængt, 2 loft; ved 
den østre side i gården 15 fag, væggene 
muret; tværhus på den nordre side 14 fag,

25*
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2 loft, muret til gården, klinet til haven; 
vedhammer 5 fag, ganske øde; gården 
28X11 alen, neden 21 alen; haven 77X21
alen oven og 6 alen neden ; grund 30 rd
ejer: M. Peiter Bartschiær bygn. 70 rd

(51) Hus, 4 fag, ingen loftrum; lude 3 fag til 
stegers; gården 7X6(4 alen; jordskyld til 
Kbh. hosp. 1 mrk.
lejer: Claus Skomager grund 2 rd
ejer: de fattige bygn. 3 rd

(52) Hus, 5 fag, 2 loft, muret til gaden, klinet 
til gården, teglhængt; nok 5 fag udbygning 
til stegers og kammer; gården 7(4X11
alen; grund 3 rd
ejer: Kirsten Svendsdatter bygn. 12 rd,

(53) En gård. fri ejendom. 13 fag. muret til
gaden og gården ; nok i vester 5 små fag, 2 
loft, muret til gaden, klinet til gården, tegl
hængt; til den nordre side 18 fag, klinet 
og teglhængt, til bryggers og stald; går
den 38X21—41/2 alen; grund 25 rd.
ejer: Ingeborg si. Peder Mønbos bygn. 70 rd.
og hendes børn

(54) Hus på Hellig Gestis kirkegård m. øde have
12(4X7 alen og øde plads 8(4X8 al; står 
ledig grund 1 rd.
ejer: Kbh. hosp. bygn. 2 rd.

(55) Natmandens hus, 3 fag; derhos halvhus
3 fag til stald; nok et gammelt nathus,
Mester Ernst tilhører, 7 fag; med have
28X15 al.; det han ibor; grund 1 rd.
ejer: Natmanden bygn. 2 rd.
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(56) det andet hosliggende grund 4 rd
bygn. 2 rd

(57) Endnu på Hellig Geistis kirkegård nordre 
side, 3 små våninger, som er øde, 10 fag; 
derhos et stk. jord 19X27 alen.;
står ledig grund 3 rd.
ejer: Kbh. hosp. bygn. 6 rd

(58) Våning, teglhængt, muret til gaden, kli
net til gården; nok udbygning til porten; 
staldhus i gården 4 fag; gården 20X16 
alen; haven 28X15 alen;
lejer: Skarpretteren grund 5 rd
ejer: Næstved by bygn. 10 rd

(59) Gård, 13 fag, 1 loft, muret med sten og 
teglhængt; nok i gården 8 fag, 2 loft, mu
ret til gården, klinet til haven; bryggers 
7 fag, klinet; nok et hus i norden 8 fag,
1 loft, klinet; halvhus 4 fag; og i gården
2 små skur; gården 30X16—22 alen; have
84X79—581/2 alen; grund 50 rd
lejer: Jørgen Kock bygn. 120 rd
ejer: Mette Abels

(60) Gård, 8 fag, muret til gaden, klinet til går
den, teglhængt, 1 loft; halvhus til stald, 
teglhængt og klinet; gården l l l /^ X l l1/^
alen ; grund 6 rd
lejer: Jens Rasmussen Skomager bygn. 40 rd 
ejer: Mette Guldsmeds

(61) Gård som er fri ejendom, 6 fag, muret til 
gaden, klinet til gården, teglhængt; ste
gers og bryggers 6 fag i norden; i østen
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4 fag stald, teglhængt; gården 15X13 alen; 
lejer: Anders Hjulmand grund 6 rd
ejer: si. Peder Kremmers arvinger bygn. 30 rd

(62) Gård, 2 loft, 13 fag, muret i tavl m. sten 
til gaden, klinet i gården, teglhængt; ud
bygning til stegers 5 fag; stald og lo i øst 
10 fag, klinet og teglhængt ; i sønder 9 fag 
kammer og tørehus; gården 19X16—23 
alen; haven 27 X 40)4,—21 alen; i haven
4 fag, klinet og teglhængt grund 40 rd
ejer: Peder Kremmers arvinger bygn. 110 rd

(63) Gård, 2 loft, muret m. sten til gaden og 
gården, 7 fag, teglhængt; i nord 5 fag, 
muret m. sten; tværhus til den østre side 
til stald, moxen øde, 6 fag, tavlemuret i 
gården, klinet til haven; gården 24X6—14 
alen; haven 25)4X14 alen;
lejer: si. Jens Madtsen Kremmers hustru

grund 10 rd
ejer : si. Peder Kremmers arvinger bygn. 50 rd

(64) Gård, 5 fag til gaden, 2 loft, muret m. sten
cg klinet til gården, teglhængt; på nordre 
side 10 fag, muret m. sten, 1 loft, tegl
hængt; i østre side stald og port 8 fag, 
klinet; gården 20)4X2)/2—12 alen; haven 
22X17 alen; grund 20 rd
ejer: Ture Jensøn Bager bygn. 50 rd

(65) Gård, 1 loft, 7 fag, til gaden muret med 
sten, klinet til gården og teglhængt; i 
nord 13 fag, klinet og teglhængt; gården
24X7—1 alen; grund 12 rd
ejer: Martinus Skomager bygn. 30 rd
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(66) Gård, 2 loft, muret m. sten inden og uden 
og teglhængt; stald og kælderstue med 
jordkælder 10 fag, 1 loft, muret m. sten; i 
øst 6 fag og en jordkælder under; nok 10 
fag, 2 loft til bryggers og stegers ; derhos 
en lude på 3 fag; gården 32X18—16 alen; 
baggård 121/4X12 alen; deri et øde gam
melt halvhus 3 fag; haven 48X17 alen;

grund 50 rd.
lejer: Peiter Wichmand bygn. 150 rd.
ejer: Sidtzel si. borgm. Johan Robrings

(67) Hus, som hører til forn. gård, 7 fag, klinet, 
teglhængt; bruges til toldbod; gården 7X7
alen ; grund 4 rd,
lejer: Rasmus Sørensen Skinder bygn. 6 rd 
ejer: Sidtzel si. Johan Robrings

(68) Gård, 12 fag, 1 loft, muret til gaden, kli
net til gården, teglhængt; gården 21X3
alen; haven 23X30 alen; grund 10 rd
lejer: Christen Weichter bygn. 20 rd
ejer: Oluf Andersøn i Vordingborg.

(69) Gård, 9 fag, 1 loft, muret m. sten, klinet 
til gården, teglhængt; nok 2 ^  fag, 1 loft;
haven 29X41—21 alen grund 8 rd
lejer: Anne Slagters bygn. 24 rd
ejer: Iver Rotgieter

(70) 6 våninger — de 5 står øde — 1 loft, 23 
fag, tavlemuret m. sten til gaden, klinet 
til gården; derhos et stk. jord 38X42
alen ; grund 12 rd
lejer: Hans Jørgensen Snedker bygn. 48 rd 
ejer: St. Mortens k.
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(71) Gammelt hus 4 fag; nok en gård 6 fag, 1 
loft, muret til gaden, klinet til haven, tegl
hængt; gammelt hus 1 loft, 3 fag, som er 
ganske øde og nedfalden; haven 42X25
alen; ledig grund 8 rd
eler: Claus Wefr. bygn. 8 rd

(72) Hus, 6 fag, 1 loft, klinet; gården 4X12
alen; haven 571/^X'7—12 alen; grund 4 rd
ejer: Inger si. Lauridtz Tagesøns bygn. 10 rd

(73) 2 små våninger, 1 loft, 10 fag, muret 
til gaden og klinet, teglhængt; haven 
59X14—34 alen; jordskyld til St. Mortens 
k. 7 mrk.
ejere : børnegods og Christen grund 6 rd
Rubertsøn bygn. 14 rd

(74) Gammel grd. som står øde under Sandbier-
get, 9 fag til gaden, 1 loft, muret til gaden, 
klinet til gården og teglhængt; gården 
13X21 alen; haven 70X21 alen grund 8 rd
ejer: Jacob Christopherson rådmand;bygn. 6 rd

(75) 2 jordstykker 134X59—39 alen; grund 8 rd
tilh. det ene Herlufsholm og det andet
Hans Kremmer

(76) 4 våninger, 18 fag, 1 loft, muret til gaden, 
klinet til haven, teglhængt; haverum 
17X32i/2alen; de to ledige;
lejere : Peder Skoflikker og Jens Suensen
ejer: Mette Abels grund 12 rd

bygn. 28 rd

(77) Have ved Bødelstredet 83X57 alen; grund 8 rd 
ejer: si. Søfren Wiborg



— 385 —

(78) Gård, ‘7 fag, 1 loft, muret til gaden, klinet 
til gården, teglhængt; til østre side 4 fag, 
klinet, til stegers og bryggers; til nordre 
side øde hus 6 fag og er ingen tag på ; går
den 20X14 alen; haven 15X32 alen; et stk. 
jord 70X17V-2 alen; grund 10 rd.
ejer: Anniche Leutenants bygn. 8 rd

i,79) Gård, 1 loft, 7 fag, muret til gaden, klinet 
til gården, teglhængt; lude i gården 2 fag; 
gården 16X15 alen; haven 41X15 alen; 
et stk. jord 70X191/? alen; grund 10 rd
ejer: Gregers Sadelmager bygn. 16 rd

(80) 2 huse, 1 loft, 9 fag, muret og teglhængt;
haven 48^2X1614 alen; grund 6 rd
ejer : Anne si. Cornelius Klokkers bygn. 8 rd

(81) Hus, 6 fag, muret til gaden, klinet til går
den, 1 loft, teglhængt; haven 48X18 alen;
lejer: 1 quinde grund 4 rd
ejer: Hans Hansen i Lysholm bygn. 4 rd

(82) 4 huse under Sandbierget, 12 fag, 1 loft,
klinet og teglhængt ; derhos et stk. jord 
112X136 alen; den ene ledig grund 16 rd
lejere: 1 quinde. Berent Kremmer, bygn. 20 rd
Sidtzel Corporals.
ejer: Vector (?) Jensen på Møn.

(83) Have ved „monche Søe“ 421/2 X421/2 alen;
ejer: Mariche si. Giert Fins grund 3 rd

(84) Have under Sandbierget 84X27—15 alen;
ejer: Caspar Trometers børn grund 3 rd
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(85) Have under Sandbierget 81X48 alen;
ejer: Jacob Eschildsen grand 8 rd.

(86) Have i Ramsherred 53X48—41 alen;
ejer : Ingeborig si. Peder Mønboes grand 6 rd,

(87) Vænge udenfor Ringstedport 262X245 
alen, nok 102X62 alen, nok 61X39 alen;
lejer: Claus Pottemager grund 50 rd,
ejer: Jørgen Pedersen

(88) En jord i bem. vænge 109X221 alen, nok 
80 alen, nok 154X43% alen;
ejer: Kirsten si. Michel Hestekøbers ; grund 30 rd

(89) Jord, som ingen ejer, 63X9 alen grund 3 rd

Endnu et vænge Herman Jensen på Fugle- 
bierg gård tilhører 280X132 alen, nok 
342X82 alen; endnu 75X39 alen, der til
hører Jørgen Pedersen; uden for samme 
vænge findes en gammel øde have 77X62 
alen; disse 4 stk. jord consideris til jord 
Refning.

Summarum bedrager tilsammen i bemeldte
Nørrefierdings første part: grund 1028 rd

bygn. 2378 rd

Nørre fierdings anden part.
(1) Gård, til gaden 2 loft med jordkælder, 22 

vægrum ; hus til torvet 2 loft m. jordkæl
der, derhos 2 små gamle boder derved ind
bygt, som er 7 vægrum; i gården 7 væg-
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rum, 1 loft, med kælder; et tværhus 8 fag,
2 loft; gården 55X15 alen; have derhos 
30X22 alen;
lejer : Mag. Johan Braem grund 100 rd
ejer: si. Cort Spemans børn bygn. 300 rd'

(2) Gård, 13 fag til gaden, 2 loft m. 2 jord
kældre; ingen gårdsrum; jordskyld til
St. Peders kirke 3 mrk. ; grund 8 rd
lejer: Claus Frandtsen Skrædder bygn. 32 rd 
ejer: Hr. Madtz Biørnsen sognepr. i
Maribo

(3) Gård, 11 fag til gaden, 2 loft m. jordkæl
der; i gården 17 fag m. jordkælder, 1 loft; 
gården 40X10 alen; grund 15 rd
lejer : Hans Farfuer bygn. 45 rd
ejer: velb. Jacob Arnfeld

(4) Gård, 11 vægrum til gaden, 2 loft, med en 
liden bod under; i gården 1 gammelt hus 
2 loft m. jordkælder; gården 49X22 alen; 
gammelt vognskjul bag i gården ud til tor
vet med indkørsel ; nok 7 vægrum hus kli
net; haven 35X15 alen; fri ejendom; står 
ledig ;
ejere: Christendtze si. Hans grund 30 rd
Hornemands og børn bygn. 110 rd

(5) Gård, 9 vægrum til gaden, 2 loft; bryg
gers i gården 9 vægrum, klinet, med kæl
der ; tværhus til stald 7 vægrum ; gården 
45X17 alen; have 40X15 alen; nok et stk.
jord 40X15 alen; grund 30 rd.
ejer: Iver Rotgieter bygn. 90 rd
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(6) Gård, 10 vægrum til gaden, 2 loft; 11 fag 
i gården, 2 loft; nok 11 fag, 1 loft er kli
net; tværhus til stald 3Vå fag; gården 
45X8 alen; have 40X8 alen;
lejer: Kirstine Müller grund 13 rd
ejer: Iver Rotgieter bygn. 52 rd

(7) 2 gårde, 15 vægrum til gaden, 2 loft, er 
gammelt og forfalden; gårdsrum 32X15 
alen; øde hus i gården 20 vægrum, ganske 
forfalden; have 70X15 alen;
ledige ; grund 30 rd
ejer: Hr. Peder Jacobsen i Weiløe bygn. 80 rd

(8) Gård, 12 vægrum til gaden, 2 loft med 
jordkælder; bryggers i gården 13 væg
rum, 2 loft og jordkælder; tværhus 10 
vægrum, 1 loft; gården 30X10 alen; have 
32X30 alen; nok en have 30X10 alen;
øde grund 35 rd
ejer: Jens Lauridtsen på Nysø bygn. 105 rd

(9) Gård, 6 fag til gaden, 1 loft m. kælder; 
i gården 10 fag, klinet; gården 35X4—7
alen; have 25X32 alen; grund 16 rd
lejer: Mag. Willums enke bygn. 56 rd
ejer: Hr. Peiter Clausøn i Førsløff

(10) Gård, 8 vægrum m. port til gaden og en 
liden bod under vinduerne, 1 loft; bryggers 
6 vægrum, klinet, 1 loft ; et lidet hus 6 væg
rum; gården 25X4 alen; grund 8 rd
lejer: Andris Hammer bygn. 30 rd
ejer: St. Mortens k. og Christendtze 
sal. Hans Hornemans
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(11) Gård, 8 fag til gaden m. kælder; nok II/2 
fag ud til Ridergaden ; foruden gårdsrum ;
lejer: Hans Nielsen Kleinsmed grund 4 rd
ejer: børnegods bygn. 10 rd

(12) Liden bolig, 5 vægrum til gaden; 
lejer: Peder Ringer
ejer: Sidtzel sal. borgm grund 2 rd
Johan Robrings bygn. 8 rd

(13) Bolig, 6 vægrum til gaden m. port;
lejer: Maren Rauf ns grund 2 rd
ejer: St. Peder k. bygn. 10 rd

(14) Bolig, 4 vægrum til gaden; have og gård
20X8 alen; grund 4 rd
ejer: Jost Hattemager bygn. 10 rd

(15) Bolig, 6 vægrum til gaden m. port; have
og gård 20X10 alen; fri ejendom; grund 4 rd.
ejer: Anne Vefuers bygn. 12 rd.

(16) Bolig, m. port 5 vægrum til gaden; gam
melt hus i gården 8 vægrum, er klinet; 
gården 10X8 alen; grund 8 rd.
ejer: Jens Husum bygn. 22 rd.

(17) Gård, 6 vægrum til gaden m. port; i gården 
6 vægrum klinet; gården 14X10 alen;
fri ejendom; grund 10 rd.
ejer: Hans Maler bygn. 40 rd.

(18) Gård, 9 vægrum til gaden med porten; 
til gården 16 vægrum, som er forfalden, 
med jordkælder; gården 18X16 alen; ha
ven 25X17 alen; fri ejendom grund 13 rd.
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lejer: Knud Rasmussen Skomager bygn. 32 rd 
ejer: børnegods

(19) Bolig, 4 vægrum til gaden; gård 4X6 alen; 
lejer: Laurids Rochedreier
ejer: Sidtzel sal. borgm. Johan grund 3 rd
Robrings bygn. 9 rd

(20) Gård, 6 vægrum til gaden m. port, 2 loft; 
i gården 20 vægrum,.klinet; gården 38X7 
alen; haven 33 X 37 alen; fri ejendom;
ejer: Niels Michelsen Feldbereder grund 15 rd 

bygn. 40 rd

(21) Gård, 6 vægrum til gaden m. port, 2 loft; 
en liden bod under vinduer; i gården 6 
vægrum m. jordkælder, klinet; gammelt 
hus bag i gården 6 vægrum, klinet; gården 
33X10 alen; have 30X11 alen, fri ejen
dom;
ejer: sal. Rasmus Bagers hustru grund 12 rd 
og børn bygn. 40 rd

(22) Gård, 13 vægrum til gaden, 2 loft, m. port; 
i gården 14 vægrum; gammelt hus 8 væg
rum, klinet, som står tvært i gården; 
gården 35X15 alen; have 45X20 alen; 
jordskyld til Kbh. hospital 21(å sk;

grund 24 rd
ejer: Claus Pottemager bygn. 50 rd

(23) Gård, 6 vægrum til gaden m. jordkælder,
1 loft; bryggers 4 fag; tværhus 6 fag, kli
net; gården 12X10 alen; have 55X10 alen; 
jordskyld' til Suerborg kirke [ej opgivet] ;

grund 10 rd
ejer: Hans Dusell bygn. 30 rd
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(24) Gård, 14 fag til gaden, 1 loft m. jordkæl
der; gården 15X15V2 alen; hus i gården 
med port og stald 6 vægrum m. jordkæl
der; have 45X20 alen; fri ejendom; grund 20 rd., 
ejer: Anders Povelsøn bygn. 80 rd.

(25) 6 små boder, 21 vægrum til gaden; haven 
85X50 alen; jordskyld til Helsingør Var
tov [intet anført]
lejere : Hans Skrædder, Carsten Kræmmer,
Christen Christensen, Jesper Ringer, Mi
chel Christensen og 1 quindfolk; grund 16 rd. 
ejer: Jacob Eylersøn i København bygn. 30 rd.

(26) Bolig, 4 fag til gaden; have 13X7 alen;
står ledig; grund 2 rd.
ejer: M. Christopher bygn. 5 rd.

(27) Bolig, 4 vægrum til gaden; have 13X7
alen; ledig grund 2 rd.
ejer: sal. Rasmus Oelsen bygn. 10 rd.

(28) Bolig, 4 vægrum til gaden; haven 13X7 
alen;
lejer: Christen Pedersen grund 2 rd.
ejer; Sidtzel sal. borgm. bygn. 8 rd.
Johan Robrings

(29) Øde plads dernæst hos 18 alen til gaden,
haven 82X27—18 alen; grund 3 rd.
ejer: Næstved by 
lejer: Peder Suarer

(30) Gammelt øde hus, 3 fag til gaden; ud til 
vænget 5 fag, som er øde, en del deraf
klinet; 110X69—58V2 al.; ledig grund 12 rd. 
ejer: Claus Pottemager bygn. 1 rd.
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(31) Bolig under Sandbierget, som er øde, 7
vægrum til gaden ; noch en port, som er 
åben og intet tag over, 4 alen ; i gården 5 
vægrum; gården 10X12 alen; have „duer 
indtet“ 20X14 alen; ledig; grund 3 rd
ejer: Niels Mogensen bygn. 15 rd

(32) Bolig, 8 vægrum til gaden m. port, 1 loft 
og jordkælder; i gården 12 vægrum, som 
er øde; gården 16X7 alen; jordskyld til
St. Mortens k. 4 mrk. grund 4 rd
lejer: Otte Cornelsen bygn. 20 rd
ejer: sal. Cornelius Klcchers hustru
og børn

(33) Bolig, 4 vægrum til gaden; gammelt hus 
i haven 2 vægrum ; hus i gården 4 vægrum 
alle 1 loft; gården 6X5 alen; haven 15X10 
alen; jordskyld til St. Mortens k. 2 mrk.
lejer: Frandtz Slagter grund 3 rd
ejer: Anders Pouelsøn bygn. 16 rd

(34) Gård, 8 vægrum til gaden m. porten, 1
loft; gammelt hus i gården 6 fag, klinet; 
gården 12X11 alen; have 20X14 alen; 
jordskyld til St. Mortens k. 3 mrk. grund 4 rd
ejer: Peder Suarer bygn. 20 rd

(35) Bolig, 7 vægrum til gaden, 1 loft; have
40X131/2 alen; årlig jordskyld til St. Mor
tens k. 3 mrk. grund 3 rd
ejer: Christian Jochumbsen bygn. 14 rd

(36) Bolig, 3 vægrum til gaden; gården 5!/>X4 
alen; et lidt stykke 2 vægrum; haven
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30X5 alen; jordskyld til St. Mortens k.
3 mrk. grund 1 rd
ejer: Malene sl. Jens Baldtzers bygn. 3 rd

(37) Bolig, 5 vægrum, 1 loft; til haven 4 væg
rum; haven 55X10 alen; jordskyld til St.
Mortens k. 2 mrk. 11 sk. grund 8 rd
ejer: Nicolai Feldbereder bygn. 12 rd

(38) 3 øde pladser 25X35 alen, som går jord
skyld af ; ledige grund 1 rd
ejer: Vartov

(39) Bolig, 3 fag til gaden, 1 loft; haven 15X5
alen; ledig grund 1 rd.
ejer: børnegods bygn. 4 rd

(40) Hus, 4 fag til gaden, 1 loft, haven 35X5
alen ; grund 2 rd
Klocheren til St. Mortens k. bygn. 6 rd
hans residens

(41) Bolig, 4 vægrum til gaden, 1 loft; have 
35X5 alen; jordskyld til St. Mortens k.
18 sk. grund 3 rd
lejer: Johanne Kremmers bygn. 13 rd
ejer: Peder Pottemager i Maribo

(42) Bolig, 8 fag til gaden, 1 loft, som er øde; 
haven 35X12 alen; som gives jordskyld af ;
ledig grund 2 rd
[ejer ikke anført] bygn. 6 rd

(43) Bolig, 5 vægrum til gaden; gammelt hus i 
gården 3 vægrum; have og gård 35X12
alen; ledig grund 2 rd
ejer: St. Mortens k. til organist bygn. 6 rd
Historisk Samfund 26
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(44) 2 øde boliger, 6 vægrum til gaden; øde
have 35X20 alen; jordskyld til Kbh. hospi
tal 4 mrk. 1 sk.; ledig grund 4 rd
ejer: si. Jacob Pedersen Hvid bygn. 6 rd

(45) Bolig, 6 vægrum til gaden m. en port og 
en liden bod uden for; tværs i gården 7 
fag; gården 9X13 alen; have 25X15 alen;

grund 4 rd
ejer: Maren Bendtes bygn. 16 rd

(46) Bolig, 41/2 fag til gaden m. porten; i går
den 4 fag; gård med have 35X8 alen;
lejer: Anders Madtzen Wefr. grund 3 rd
ejer: børnegods bygn. 12 rd

(47) Øde plads 12X55 alen; hvorpå står 6 stol
per; giver årl. jordskyld [videre ej anført]
ejer: sal. Hans Smid grund 3 rd

(48) Bolig, 4 vægrum til gaden; gård og have 
55X8 alen; giver jordskyld, [videre ej an
ført]
lejer: Mette Ringkøbings grund 3 rd
ejer: de fattige bygn. 10 rd

(49) Øde bolig, 6 vægrum m. port til gaden og 
jordkælder under; i gården 7 vægrum; 
gården 23X6 alen; have 32X101/2 alen;
ledig grund 6 rd
ejer: Hr. Anders Friderichsen i bygn. 20 rd 
Quislemark

(50) 2 boliger, 8 vægrum til gaden; have og
gård 55X15 alen; ledig grund 4 rd
ejer: de fattige bygn. 8 rd



—  395 —

(51) Bolig ved Cromsport, 8 vægrum til gaden 
med jordkælder ; i gården 5 vægrum ; går
den 15X8 alen haven 45X40 alen;
lejer: Søren Vognmand grund 6 rd
ejer : Sidtzel si. borgm. bygn. 16 rd
Johan Robrings

(52) Noch 2 boliger i Cromsport, 8 vægrum m.
port; grund 4 rd
lejere: 2 fattige kvinder bygn. 8 rd
ejer : Sidtzel si. borgm. Johan Robrings.

(53) Bolig, 3 vægrum; grund 2 rd
lejer: Rasmus Hyre bygn. 4 rd
ejer: Hans Poulsøn byfoged

(54) Bolig i Cromsport, 3 vægrum; uden have;
ejer: Anne Tyemagers; er ledig grund 2 rd 

bygn. 4 rd

(55) Gammel bolig i Cromsport, 6 vægrum;
ejer: Hans Christian; er ledig grund 2 rd 

bygn. 6 rd

(56) Gård, 12 vægrum m. port til gaden; går
den 18X20 alen; haven 18X15 alen;
ejer: Richert Smid grund 9 rd

bygn. 20 rd

(57) Øde plads 181/>X1O alen; grund 2 rd.
ejer: børnegods

(58) Gård, 13 fag til gaden m. port og en bod 
under vinduerne og jordkælder under stue
huset; bryggers i gården 9 fag; hestemølle 
10 fag; stald bag ved hestemøllen 5 fag; 
lude halmtækt og klinet 5 fag; gården

26*
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50X10 alen; jordskyld til St. Mortens k.
4 mrk.; have 20X10—8 alen; grund 30 rd.
ejer: Hans Christiansen bygn. 130 rd.

(59) Gård, 15 fag, 2 loft, til gaden m. port og 
jordkælder; tværhus 12 fag m. kælder; 
gården 16X24 alen; have 56X22 alen;

grund 30 rd.
ejer: Albrett Jacobsen bygn. 120 rd.

(60) Gård, 14 fag m. jordkælder og portrum til 
gaden og en bod under vinduerne ; ved den 
vestre side i gården, bryggers og 2 kam
merser, 14 vægrum m. jordkælder er klinet; 
tværhus 4 vægrum; ved den østre side i 
gården 10 vægrum, klinet; gården 26X12 
alen; have 46X31 alen; jordskyld til St.
Mortens k. 6 mrk. 4 sk. ; grund 30 rd.
ejer: Peder Michelsøn Feldbereder bygn. 20 rd.

(61) Bolig, 5 fag til gaden m. port; i gården
5 fag, klinet; gården 12X11 alen; haven
60X11 alen grund 8 rd.
ejer: Christen Sørensen bygn. 22 rd.

(62) Bolig, 13 vægrum til gaden m. jordkælder; 
i gården 4 vægrum; gården 32X22 alen; 
haven 56X24 alen; jordskyld til St. Mor
tens k. 4 mrk.
lejer: Søren Bøcher grund 16 rd.
ejer : Peder Michelsøn Feldbereder bygn. 30 rd.

(63) Bolig, 7 vægrum til gaden m. port; gam
melt hus i gården, er børnegods 9 vægrum 
deri, bryggers og stald; gården 20X5 alen;
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jordskyld til byen 6 sk.
lejer: Calus Wefr. grund 8 rd
ejer: Jep Pedersen og børnegods bygn. 22 rd

(64) Gård, 7 vægrum til gaden m. port, 2 loft, og 
jordkælder; i gården 7 vægrum, 1 loft; 
gården 42X15—13 alen; øde have 65X25 
alen;
lejer: Mariche Giert Finns grund 14 rd
ejer: Svend Svendsøn i Brandsløff bygn. 40 rd

(65) Gård, 14 fag til gaden m. bod under, 2 loft, 
og jordkælder; i gården 17 fag, 2 loft; 
tvært over 17 fag, 1 loft; gården 45X12 
alen; øde have bag gården 50X18 alen;
ledig ; grund 40 rd
ejer: Svend Svendtzøn i Brandeløf bygn. 250 rd

(66) Gård, 13 vægrum, 2 loft, til gaden m. liden 
bod hos og jordkælder; tværhus til korn- 
lade 13 vægrum ; ved østre side 9 vægrum, 
klinet; gården 16X25 alen; i baggården 5 
fag og en gammel horsebod; baggården 
20X10 alen; have, som er sandjord, 59X25
alen ; vænge bagved 45 X 60 alen ; grund 40 rd 
ejer : Oluf Christensøn rådmand bygn. 110 rd

(67) Gård, 4 fag, 2 loft, til gaden m. jordkælder; 
et andet hus 1 loft, 6 fag m. port; bag til 
gården 5 fag, 2 loft; gården 2—6X10 alen; 
haven 12X10 alen; jordskyld til byen 4
sk. ; grund 10 rd
ejer: Hans Poulsen byfoged bygn. 60 rd

(68) Gård, 10 fag, 2 loft til gaden m. jordkæl der ; 
et andet stk. hus 5 fag, 1 loft, m. jord-
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kælder; bryggers i gården 7 fag; gården 
10X20 alen; er ledig
ejer: M. Christopher og grund 10 rd
St. Mortens k. bygn. 40 rd

Summarum bedrager tilsammen udi bemt. 
Nørefierings anden part: grund 781!/2 r<f

bygn. 2556 rd

Stueklindtsfiering.
(1) Gård, 1 loft til gaden 7 fag, med portrum

met lagt, 3 fag bred; 2 fag ludehus; alt 
teglhængt og klinet; gården fra  luden til 
haven 13 alen; haven 51X18—12 alen;
ejer: Lauridtz Smid grund' 12 rd

bygn. 22 rd

(2) Bolig, 6 fag til gaden, 1 loft, 9 alen bredt; 
fra gadehuset neder i gården 7 fag, 18 al. 
lang, teglhængt og klinet ; gården fra stue
huset til have 28 alen og 4—16 alen bred;
haven 44X16 alen; grund 10 rd
lejer: Jens Skomager bygn. 18 rd
ejer: Sidtzel si. Johan Robrigs

(3) Øde plads 24X28 alen: gammelt tværhus 
10 vægrum, 1 loft m. portrum, teglhængt 
og klinet, 22X8 alen, gammel og forfalden;
haven 24X31 alen; ledig grund 20 rd.
ejer: Mariche si. Giert Fins bygn. 8 rd.

(4) Gård, 9 store fag og 2 små til port til ga
den, i længden 26I/2 Men m. kælder 14 
alen lang, huset 10y> alen bred, 2 loft, mu
ret til gaden, klinet til gården, teglhængt ;
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i gården 12 fag 2 loft m. kælder 13 alen, 
dels klinet, dels muret, længde 291/2 alen, 
bredde 9 alen; nok 4 fag 91/2 alen lang,
1 loft, klinet og teglhængt ; gården
48X14—l i 1/ .  alen; haven 35X19 alen.
ejer: Michel Sørensen grund 80 rd.

bygn. 180 rd.

(5) Øde plads 16—111/>X95 alen; grund 20 rd. 
ledig [ejer ikke anført]

(6) Gård, 7 fag til gaden m. portrum I6V2 
alen lang, 10 alen bred, muret til gaden, 
klinet til gården, 2 loft, teglhængt; i går
den 7 fag, 1 loft, 16 alen lang, 71/2 alen 
bred; en øde kælder, gården 47X7—14
alen; haven 45X12—13 alen; grund 20 rd.
eier: Jacob Skoemager bygn. 36 rd.

(7) Gård, 6 små fag, 2 loft, muret og tegl
hængt, 10X10 alen, i gården 4 fag m. kæl
der, 2 loft højt, 10 alen lang, klinet og tegl
hængt; et mindre hus 3 fag, 7 alen lang, 
klinet og teglhængt; 5 fag, klinet og tegl
hængt, 1 loft; halvtaghus 3 fag, 7 alen 
langt; gården 45X41/,—131/  alen fra den 
inderste portstolpe ned til tværhuset ; tvær
hus 41/2 fag, 131/2 X 11 alen, klinet og tegl
hængt; haven 28X14—1 4 1 /alen; grund 16 rd. 
lejer: skipper Christen Michelsen bygn. 30 rd. 
ejer: sal. Jacob Christophersen forrige by
foged i Vordingborg hans børn

(8) Gård, 8 fag til gaden, muret, 2 loft, 15X10 
alen m. kælder under 2 fag, m. portrum; 
i gården 4 fag, 1 loft, klinet og teglhængt,
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10 alen langt; derhos en lude 3 fag, 5 alen 
lang, 4 fag, 9 alen bred, klinet og tegl
hængt ; neden i gården 8 fag, 22 alen lang, 
klinet og teglhængt, fast øde; tværhus 5 
fag, 13 alen langt, 1 loft, klinet og tegl
hængt, derudi en gammel stampemølle, 
som er øde ; gården 65 X 15—22 alen ; haven 
39X14 alen; grund 30 rd
ejer: Niels Pedersøn Bager bygn. 56 rd

(9) Gård, 9 fag til gaden m. porten, 2 loft,
19 alen lang, teglhængt, muret til gaden, 
klinet til gården, 8)4 alen bred; lude 4 
fag, klinet og teglhængt, 5 alen bred ; i går
den 10 fag, 25 alen lang, kælder under 3 
fag, 1 loft, klinet og teglhængt, 11 alen 
bred; gården fra ludestolpen 35X12 alen; 
haven 57X18—12*4 alen; grund 30 rd
ejer: Jens Moensen bygn. 56 rd

(10) Gård med et øde smidehus, er med porten 
4)4 fag, 1 loft, 10X10)4 alen; det andet 
gadehus 8 fag, klinet og teglhængt, 15X7 
alen; i gården 12)4 fag, 1 loft, 29X9 alen,
2 fag jordkælder; gården 26)4X14)4 alen;
haven 84X17)4—13 alen ; grund 30 rd
ejer: Anders Kongsted Smed bygn. 20 rd

(11) Gård, 8 fag til gaden m. portrummet, 1 
loft, muret og teglhængt, 18)4X13)4 alen, 
klinet til gården; i gården 10 fag, 1 loft, 
klinet og teglhængt, 20)4X9 alen, kælder 
under 3 fag ; mindre hus 4 fag, 10X8 alen ; 
halvhus 2 fag, 6X4 alen; gården 35X9
alen; haven 9X20 alen; grund 20 rd,
ejer: Jep Skinder bygn. 60 rd,
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(12) Gård, 11 fag til gaden, 1 loft, muret til 
gaden, klinet til gården, teglhængt, 26X9 
alen, kælder under 7 fag; i gården 3 fag,
1 loft, 614X7 alen; 18 fag, 1 loft, klinet 
og teglhængt, 47)4X7)4 alen, kælder un
der tre fag; tværhus, som er stald, lo, og 
fæhus 9 fag, 19 alen lang, og 4 fag, 10 alen 
bred; gården 39X13)4—11 alen; haven 
66X36)4 alen; ledig, grund 60 rd
ejer: sal. Jacob Rebsted og bygn. 120 rd
hans sal. hustrus arvinger.

(13) 5 boliger, 13 fag, 31X9 alen, 1 loft, klinet
og teglhængt ; grund 1 rd
De fattiges boder, bygn. 5 rd
som de fattige ibor

(14) Gård, 6 fag til gaden, 1 loft, muret og
teglhængt, 7)4, alen bred; hus neden ad 
gården 9 fag, muret og teglhængt, 9 alen 
bred, 1 loft; nok et hus neden ad gården 
8 fag, 1 loft, jordkælder under 3 fag, 7 
alen bredt; disse huse er 39)4 alen lang; 
gården 54X5)4—8 alen; slippe neden i 
gården 14 alen bred; tværhus 6 fag, kli
net og teglhængt, 15X8 alen; haven 
24X14 alen; grund 20 rd
ejer: Jochum Wldrichsøn bygn. 60 rd

(15) Gård, 10 fag til gaden, 20)4X9 alen; neder 
i gården 5 fag, 11X9 alen; tværs i gården 
staldhus 7 fag, 14X9 alen; alle husene 1 
loft, muret til gaden, klinet til gården, 
over alt teglhængt; gården 34X11)4—14
alen; haven 41X15—13)4 alen; grund 24 rd 
ejer: Frandtz Skomager bygn. 32 rd
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(16) Gård, 8 fag til gaden m. portrummet, mu
ret og teglhængt, 2 loft, kælder under 6 
fag, klinet til gården; neder i gården 4 
fag, 1 loft, klinet og teglhængt, 11X8 alen; 
et andet hus neder i gården 3 fag, 1 loft, 
klinet og teglhængt, m. jordkælder, 8 alen 
lang, 4 fag 9 alen bredt ; tværs over neden
1 gården 7 fag, 18X9 alen, klinet og tegl
hængt; gården 42X5—25 alen; haven 
35X24 alen; grund 36 rd
ejer : Christopher Kandestøber bygn. 80 rd

(17) Gård, 11 fag til gaden m. portrummet,
2 loft, muret og teglhængt, 21X11 alen; 
derhos et ludehus 2 fag bredt, 4 fag langt;
10 fag ned ad gården, 28 alen lang, 1 loft, 
klinet og teglhængt, m. jordkælder 3 fag; 
et hus 6 fag m. porten, 14 alen lang, 1 
loft, klinet og teglhængt; nok et hus på 
den anden side i gården 8 fag, 1 loft, kli
net og teglhængt, kælder under 3 fag,
15X8 alen; stampehus 7 fag, 1 loft, klinet 
og teglhængt, 16X8 alen; tværs over går
den en gammel svale; gården 41X15 alen;
haven 46X28 alen; grund 48 rd
ejer: Mathies Feldbereder bygn. 140 rd

(18) Hus, 6 fag, 1 loft, muret og teglhængt,
13X8(4 alen; grund 2 rd
ejer: Casper Trometer bygn. 8 rd

(19) Gård, øde længe til gaden 10 fag m. porten,
22X9 alen, 2 loft, m. 5 fag kælder; på den 
ene side i gården 12 fag, 1 loft, muret og 
teglhængt, 8(4 alen bredt; på den anden 
side 6 fag, 2 loft, muret og teglhængt,
15X10(4 alen, kælder under hele huset;
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gården 38X4X14 alen; 1 slippe, som brøn
den står; øde hus tværs i gården 7 fag,
1 loft, 18X8 alen; haven 23X21 alen;
ledig ; grund 30 rd
ejer: børnegods bygn. 40 rd

(20) Gård, 9 fag til gaden m. portrum, 2 loft, 
muret og teglhængt, 20i/oX9 alen; i gården 
9 gamle fag, 1 loft, klinet og teglhængt,
22X6 alen; gården 22X15 alen; haven 
21X7 alen;
lejer: Madtz Krog grund 20 rd
ejer: Madtz Krog boer i Hr. Peders bygn. 60 rd 
gård i Roholte.

(21) Gård, 9 fag til gaden, 2 loft, muret og tegl
hængt, m. porten; bag den første længe 1 
lude 8 fag, muret og teglhængt, 2(4 alen 
bred; gården 24X16 alen; en anden længe 
næst hos 17 fag, 2 loft, muret og teglhængt, 
m. kælder under 4 fag; begge huse er 56X9 
alen; nok et hus 1 loft, muret og tegl
hængt, 7 fag med porten, 16X8V2 alen; 
stuehuset m. m. ud til gaden 22 fag, 2 loft, 
muret og teglhængt, 46X9 alen, m. 3 fag 
kælder under ; ludehus derhos 6 fag, 1 loft,
13(4X3(4 alen; første gård 38X17 alen; 
tværhus 13 fag, 2 loft, 28(4X8(4 alen, 
muret og teglhængt; et andet tværhus 14 
fag, 1 loft, muret og teglhængt, 29 X 8 alen 
kælder under 5 fag; den anden gård 30X16 
alen; staldhus 10 fag m. porten, muret og 
teglhængt, 1 loft, 26X10 alen; i baggården 
en fælude 6 fag; gården 16X21 alen; haven 
30X26 alen; jordskyld til St. Peders kirke
7 mrk. og af en have til byen 12 sk. grund 150 rd. 
ejer Sidtzel si. borgm. bygn. 500 rd.
Johan Robrings
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(22) Gård, 12 fag til gaden, 1 loft, muret og 
teglhængt, 27 alen lang ; i gården 8 fag m. 
kælder under 5 fag, 1 loft, klinet og tegl
hængt; gården 16X18 alen;
lejer: Peder Oelsen grund 12 rd.
ejer: Rasmus Nielsen herredsfoged bygn. 28 rd.
1 Tybjerg herred.

(23) Gård, 6 fag til gaden m. portrum, 2 loft 
muret og teglhængt, m. 3 fag kælder under,
13X9 alen; derhos en lude 2 fag, muret 
og teglhængt, S1/^ alen bred; i gården 8 
fag, 1 loft, teglhængt, m. 4 fag kælder un
der, 27X7 alen; gården 27X61/2 alen, tvær
huset 111/^X71/2 alen, 1 loft, muret og 
teglhængt; baggård 191/2XI4 alen; deri 
halvhus 6 fag, 14 alen lang, 2 fag 4 alen 
bred, klinet og teglhængt; haven 53X17 
alen;
lejer: Johan Hinrichsøn Skomager grund 16 rd 
ejer: Jacob Christopherson rådmand;bygn. 36 rd

(24) Gård, 13 fag, 2 loft, muret og teglhængt,
37X101/2 alen; gården er brøstfældig; i 
gården 5 fag, 1 loft, klinet og teglhængt,
11 alen lang; gården 34X28—19 alen; ha
ven 44X28 alen; grund 40 rd
ejer: Jacob Eschildsøn bygn. 36 rd

(25) Gård, 10 fag til gaden, muret og teglhængt,
2 loft, 21X11 alen, m. I51/2 alen kælder 
under; i gården 11 fag, 2 loft, 25X91/2 alen, 
muret og teglhængt; nok på den nordre 
side 5 fag, 2 loft, muret og teglhængt,
121/4X71/2 alen, m. 5 fag kælder under; 
nok et hus i gården 15 fag, 1 loft, muret 
og teglhængt, 34X8 alen, derunder 6 fag
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kælder, 11 alen lang; nok et hus 11 fag, 2 
loft, muret og teglhængt, 22 alen langt, 
m. kælder 9 alen lang; staldhus 5 fag, 1 
loft, muret og teglhængt, 10%,X8 alen; 
tværhuset i gården er stald og lo, 12 fag, 
muret og teglhængt, 1 loft, m. portrum,
24X10 alen; nok porthuset m. hosliggende 
bolig 5 fag, 2 loft, muret og teglhængt; 
gården som går smal fra  gadehuset til 
brønden 25X12 alen, i den nederste ende 
dog kun 6 alen bred, fra brønden til tvær
huset 41 i/o alen lang, 16 alen bred; haven 
fra  staldhuset og til de fattiges boder 
105X31 al. ; nok 1 have krog i norden næst 
ved Matis Feldbereders have 29X24 alen; 
endnu 1 krog i vester fra staldhusets stolpe 
tværs over 261/>X19 alen; grund 70 rd
lejer: Sophie si. Hr. Peders bygn. 250 rd
ejer: Sidtzel sal. borgm. Johan Robrings

(26) To boliger, 9 fag, 1 loft, muret og tegl
hængt, 17X101/2 alen; haven 21X14 alen;
lejer: Jens Nielsen, den ene ledig grund 6 rd
ejer: Rasmus Lolliche bygn. 12 rd

(27) Hus, 3 fag, muret og teglhængt, 7%X6%
alen; haven 17X6%.—5 alen; grund 3 rd
ejer: Hans Nielsøn bygn. 8 rd

(28) Gård, 10 fag m. portrum, 1 loft, muret og
teglhængt, 21% X ll  alen; gammelt tvær
hus 5 fag, 14X7 alen; gården 18X11 alen; 
bryggers indtil gården 3 fag, uden til 2
fag; haven 19%X21—26 alen; grund 6 rd 
ejer : Christen Nielsen Fuglefænger ; bygn. 18 rd
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(29) To små boliger, 7 fag til gaden, 6 fag til 
gården, muret og teglhængt, 1 loft, 17X9 
alen;
lejer : 2 fattige folk grund 3 rd
ejer: børnegods bygn. 7 rd

(30) Gammel bolig, 7 fag, 1 loft, 17X91/2 alen, 
muret og teglhængt; [ingen taxt opført] 
lejer: Niels Vefr.
ejer: velb. Jacob Arenfeld

(31) Øde plads m. gammel brantmur, 32X91/^
alen; vides ej om det ligger til byen eller 
Sortebrødre; her hos have 56X28 alen; 
jordskyld 8 mrk. ledig grund 12 rd

bygn. 8 rd

(32) Fire værelser, 23 fag, 1 loft, 54X9 alen, 
muret til gaden, klinet inden, teglhængt;
haven bagved 321/2X49 alen; grund 20 rd
lejere : fattige folk bygn. 20 rd
ejer: Jacob Arenfeld

(33) To boliger ved åen, 1 loft, muret og tegl
hængt, 22XIO14 alen; haven bagved 
41X28 alen; nok en have 39X24 alen; en 
slippe 17X9 alen; en anden slippe 15 alen
bred ; grund 20 rd
lejere : en bådsmand, Rasmus Wedou ; bygn. 20 rd 
ejer: Jacob Arenfeldt

(34) Bolig ved åen, 5 fag stuehus, 11X91,4 alen, 
muret og teglhængt, 1 loft; nok 7 fag, mu
ret og teglhængt, 1 loft, 171/>X914 alen; 
gården 13X11 alen; haven 45X21 alen;
lejer: Eyler Hansen grund 20 rd
ejer: Jacob Arenfeldt bygn. 20 rd
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(35) En blegdam;
ejer: Næstved by, er ledig grund 4 rd.

(36) Pladsen mellem blegdammen og Eyler
Hansens hus, grund 1 rd.
ejer: Næstved by, er ledig

(37) Gård, 7 fag, 2 loft, muret til gaden,
1714x914. alen; gammelt hus 7 fag, muret 
og teglhængt, 15X81/4 alen, 1 loft; lude 
3 fag, 6X9 alen; gård 39X1314.—21 alen;
have 14714x21—49 alen; grund 24 rd.
ejer: Madtz Ringer bygn. 30 rd.

(38) Gård, 14 fag, 2 loft, 30X101/? alen, muret 
og teglhængt, m. portrum, 12 fag kælder; 
lude 2 fag lang, 4 fag bred; i gården 13 
fag, 1 loft, 30X9 alen; gården 35X21
alen; haven 51X11—15 alen; grund 20 rd.
lejer: Anders Vognmand bygn. 70 rd.
ejer: Jacob Arenfeld

(39) E t „brandtmur“ hus, 1 loft, 17)4X10 alen, 
med jordkælder; 8 fag, 1 loft, klinet og 
teglhængt, 17X9 alen; tværhus 1014 fag,
24 alen langt; vognskjul, lo og lade 7 fag,
1914 alen lang, 10 alen bred, klinet og tegl
hængt ; liden fårelude ; gården 24 X 32 alen ; 
haven 52X56 alen; et andet stk. 52X38
alen ; grund 28 rd.
Præsteresidens til St. Mortens k. bygn. 120 rd.

(40) Gård, 6 fag til gaden, 1 loft, muret og tegl
hængt, 14x914, alen, 3 fag kælder under; 
i gården 4 fag, 1 loft, klinet og teglhængt,
11 alen langt, 62 alen bred; tværs i går
den 4 fag, 1 loft, klinet og teglhængt,



— 408 —

11)4 alen lang, kælder under 2 fag; gården
18X5—13 alen; haven 41X101/,  alen;
ejer: Hans Pedersen Bager grund 15 rd

bygn. 34 rd

(41) To små øde boliger, 10 fag, 1 loft, klinet 
og teglhængt, 21X8 alen; haven 10X191/?
alen ; grund 4 rd
ejer: M. Christopher Dirichsen bygn. 6 rd

(42) Gård, 4 fag, 2 loft, muret og teglhængt,
15X5 alen; derhos en lude 2 fag, 10X6 
alen; gammelt hus tværs i gården 4 fag,
10X8 alen, m. kælder under 2 fag; gården 
22X23 alen; haven 21X28 alen; jordskyld 
[det nævnes ej hvortil] 4 mrk. ;
ejer: sal. Hans Hinrichsøns grund 12 rd
hustru og børn bygn. 36 rd

(43) Gammel øde bod i Rolighedsstræde, 3)4 
fag, 7X8 alen; haven 10X9)4 alen; jord
skyld [ej nævnt hvortil] 1 mrk. 8 sk;
ejer : si. Hans Hinrichsens arvinger; grund 2 rd 

bygn. 3 rd

(44) Hus, 9 fag til gaden, 21X9 alen, 1 loft, 
kælder under 3 fag, muret og teglhængt, 
klinet til gården; lidet hus 4 fag, 8)4X7 
alen, klinet og teglhængt; gården 23X18
alen ; grund 6 rd
ejer : si. Torchild Skreders bygn. 12 rd
hustru og børn

(45) Hus, 4 fag til gaden, 19)4X11 alen; går
den 11 X10Ï/2 alen; grund 3 rd
lejer : Hans Hattemager bygn. 6 rd
ejer: de fattige
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(46) Gammelt hus af brandtmur, 12X11 alen; 
jordskyld [ej nævnt hvortil] 2 mrk. 2 sk. 
ledig
ejer: Margrete Rochedrejers grund 2 rd.
arvinger bygn. 8 rd.

(47) Gammelt øde brandtmur hus, 12X11 alen;
ledig grund 2 rd.
ejer: kirken bygn. 2 rd.

(48) Øde plads 17X11 alen; ledig; grund 1 rd.
ejer: kirken

(49) Gård, 8 fag m. portrummet, 19X10 alen,
1 loft, muret og teglhængt; haven 19X21
alen ; grund 4 rd.
ejer: sal. Jørgen Vognmands bygn. 14 rd.
hustru og børn

(50) To små boliger, 1 loft, klinet og teglhængt,
8 fag, 17X7 alen; ledig; grund 2 rd.
ejer: Søren Madtzen bygn. 4 rd.

(51) Hus, 6 fag, 1 loft, muret og teglhængt,
12X15 alen; have 24X8 alen; en liden kæl
der i gården; grund 4 rd.
ejer: Søren Madtzen bygn. 12 rd.

(52) Bolig, 3 fag, 1 loft, muret og teglhængt,
7X10 alen; 2 alen gårdsrum; grund 2 rd.
lejer: Peder Hansen bygn. 5 rd.
ejer: Olluf Fischer i Aaderup

(53) Tre „Bastu Boeder it Brantmur huus som 
er gammeil“, 20X13 alen, 1 loft; derhos 12 
alen jord ud fra  boligerne og 3 alen jord 
for enden af huset til åen;
Historisk Samfund 27



— 410 —

lejere : Niels Post, Anders Grim og Michel
Smid grund 4 rd.
ejer: St. Peders k. bygn. 16 rd.

(54) Øde have ved åen, 70X34 alen neden til, 
oven ved mag. Christophers have 70X46 
alen;
[ejer ikke nævnt] ledig, grund 10 rd.

(55) Have ved åen, 69X16—19 alen; grund 8 rd.
ejer: Peder Jørgensen

(o6) Øde plads, 15X12 alen; ledig grund 1 rd.

(57) Have 70X28 alen, grund 20 rd.
Denne grund og have tilhører Christendtze
si. Hans Hornemans

(58) Gård ud til åen, 1 loft, teglhængt og mu
ret, 11 fag, 22X10 alen; et hus 6 fag, deri 
portrum, 1 loft, 12% X 8 alen; nok 6 fag,
12%X5 alen; gården 15X11 alen; haven
19X5 alen; grund 6 rd.
ejer: Jørgen Bøcher m. fl. bygn. 20 rd.

(59) Hus, 1 loft, 10 fag, klinet og teglhængt,
21 alen lang; derhos gård 21X10% alen; 
kålhave bagved 28X32 alen; grund 6 rd.
ejer: Sidtzel sal. borgm. bygn. 14 rd.
Johan Robrings

(60) Øde plads, mellem Sidtzel borgm. Robrings 
„Kalchhuus“ og borgm. Eggers øde plads 
findes en øde plads 56X28—18 alen; ledig;
[ejer ikke anført] grund 2 rd.
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(61) Øde plads 84X28—24 alen; grund 20 rd
ejer: borgm. Jørgen Eggers

(62) Øde have 63X17—12 alen; grund 4 rd
ejer: borgm. Bechis, ledig

(63) Compagnie Huuset, 29% alen lang brant- 
mur, 14 alen bred, 1 loft, derunder 3 
kældre; derhos et „kalchhuus“, muret og 
teglhængt, 4 fag, 1 loft, 9 alen lang ;
ejer : Christendtze si. Hans Horne- grund 12 rd 
mans og hendes børn bygn. 60 rd

(64) Hus, 7 fag, 1 loft, muret og teglhængt,
16X9 alen, kælder under 4 fag; i gården 
2 fag, 4 alen lang, 1 loft, muret og tegl
hængt; haven 18% X14 alen; grund 2 rd,
ejer: Steffen Rochedrejer bygn. 12 rd,

(65) Gård, 7 fag til gaden, 2 loft, muret og
teglhængt, 10% Xl7 alen, kælder under 5 
fag ; lang neder i gården 7 fag, 2 loft, mu
ret og teglhængt, 10 alen bred; gammel 
halvhus 7 fag m. portrum og vognskjul; 
gården 33X10% alen; grund 16 rd.
ejer: Jørgen Pedersøn bygn. 70 rd.

(66) Gård, 7 fag til gaden, 2 loft, muret og
teglhængt, 14X9 alen, kælder under 3 fag; 
lude 2 loft, 3 fag, 6 alen bred; gården 
32X6—14 alen; tværs i gården 4 fag hus, 
gammelt, klinet og teglhængt, 9X8 alen; 
og 3 fag, klinet og teglhængt, 8X7 alen ; ha
ven 47X8 alen; grund 14 rd.
lejer: den skånske snedker bygn. 36 rd.
ejer: sal. Hinrich Hatemagers hustru
og børn

27*
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(79) Fra Hr. Ditmers bolig til Hinrich Lyb- 
schers pakhus en øde plads 35X6 alen;
ledig; grund 1 rd.
ejer: bemeldte Hr. Ditmer

(80) Pakhus, 10 fag, derudi et vognskjul, 1 
loft, muret og teglhængt, 23% X 6 alen;
ejer: Hinrich Lafrendtzen rådmand;grund 4 rd.

bygn. 30 rd.

Vænge kaldes Horsmose, som borgmester 
og råd i Næstved har til deres bestilling.

Summarum bedrager udi bemeldte Stueklindts- 
fierding: grund 1242 rd.

bygn. 2931 rd.

Summa Summarum bedrager tilsammen aid forskrevne 
grundtaxt udi forn. 5 fierdinger nemlig:

grunden ................... 5508 rd.
bygn...........................  14635 rd.

tilsammen ... 20143 rd.

V8 deraf ................... 2517 rd.



RESENS ATLAS, NÆSTVED

3 Helligeistis Kircke, 12 Ringsteds Port, 21 Ringsted Gaden, 22 Kindheste Gade, 37 Sandbjerget.



RESENS ATLAS, NÆSTVED

8 Store Bro, 9 Magie Mölle, 42 Brede Strædet.



RESENS ATLAS, NÆSTVED

5 Raadhuset, 6 Skolen, Hörernis, Orgalistens oc Klockerens Residendtz, 7 Sorte Brödre, 13 Øster 
Port, 28 Kiödmangergaden.



NOGLE LOKALHISTORISKE 
BETRAGTNINGER 

OVER GRUNDTAKSTBOGEN

GRUNDTAKSTBOGEN er en meget værdifuld kilde til 
Næstveds historie og kan give et væld af oplysninger 

om en dansk provinsbys bolig og befolkningsforhold i 1682 
samt belyse byens topografi og de enkelte menneskers 
levevilkår. En videnskabelig udnyttelse af bogen kræver 
imidlertid., at originalen sammenholdes med utrykte kilder 
som rådstuebogen, brandtaksationsprotokoller, kirkebøger 
o. a., ligesom også gamle matrikelskort og endnu be
varede bygninger kan yde deres værdifulde oplysninger. 
Hertil kommer trykte kilder og forskellige historiske 
fremstillinger. En sådan undersøgelse ville kræve meget 
lang tid, men kunne sikkert også give betydningsfulde 
resultater, selv om kildematerialet har sin begrænsning.

Det, der skal forsøges her, er blot at vise, hvor mange 
interessante oplysninger gengivelsen af selve grundtakst- 
bogen kan give læseren. I et vist omfang vil der dog blive 
fremført kendsgerninger, som er nødvendige for forståel
sen af grundtakstbogen. I øvrigt har denne sine fejl og 
mangler og må benyttes med megen kritik. Næstvedkortet 
fra  Resens atlas1) (se side 414 A—C) er omtrent samtidig 
med grundtakstbogen og gengiver nogenlunde korrekt 
gadernes forløb, men er yderst upålideigt for bygninger
nes vedkommende.

„(De 5) byens fieringer“ (Nørrefierding er her delt
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i 2) kendes fra  Skovklosters gavebog (1528)2). Bro
fjerding, Næstved sydvestlige del, omfattede den sydlige 
side af Vinhusgade og Møllegade, Brogade, Farvergade, 
Bredstræde samt syd- og vestsiden af St. Peders Kirke
plads. Møllef jer ding, det nordvestlige af byen, indbefat
tede nordsiden af Vinhusgade og Møllegade, Kindheste
gade, vestsiderne af Ringstedgade, Hjultorvet og Axel- 
torv samt Kirkestræde og nordsiden af kirkepladsen. 
Nørrefjerding, Næstveds nordøstlige del, rummede øst
siden af Ringstedgade, Grønnegade, Ramsherred, Hjul
torvet, Axeltorv (fraregnet vestsiden), Torvestræde, øst
siden af kirkepladsen, nordsiden af Købmagergade, vest
siden af Riddergade og nordsiden af Østergade. Stue
klint fjer ding, byens sydøstlige del, omfattede sydsiden af 
Østergade, Sortebrødregade, østsiden af Riddergade, syd
siden af Købmagergade, Møntergade og Kompagnistræde. 
Karakteristisk nok mødtes fjerdingerne ved St. Peders 
Kirkeplads, købstadens gamle centrum. Næstved strakte 
sig i middelalderen fra  Ringstedport langs sandbjerget 
til Østerport og herfra forbi Sortebrødre til åen. Omtrent 
fra  det nuværende Gamle Magle Mølle gik grænsen ende
lig til Ringstedport. Det ejendommelige navn Stueklints
fjerding har man villet forklare ud fra de badstuer, som 
lå i denne bydel. Byens område 1682 har i det væsentlige 
svaret til middelalderens, da det var naturligt afgrænset.

Grundtakstbogens inddeling i fjerdinger svarer ikke 
helt til gavebogens. Således er bygningerne ved kirke
pladsens nordside (rådhuset og „Gjøernes gård“) 1682 
henlagt til Nørrefjerding, mens de i middelalderen reg
nedes med til Møllefjerding. Det lader sig ikke med sik
kerhed' sige, hvordan delingen af Nørrefjerding er gen
nemført.

Ejendommeligt er det, at Kindhestegade3), middel
alderens Nørregade, i 1682 kaldes Ringstedgade, hvad der 
åbenbart dengang har betydet hele strækningen fra  Mølle
gade til Ringstedport. Dette stemmer dog ikke med Resens 
atlas, hvor begge gader er nævnt. Jens Christensens
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Strede (side 339) kan ses på Resens kort (nr. 44, 
Jens Christensstræde), hvor det løber fra  Møllegade til 
åen. Christen Ledertorft Strede (Resen nr. 43) er ikke 
nævnt i grundtakstbogen ; det har formodentlig navn efter 
den Christen Ledertoer, som besad 3 ejendomme i Bro
fjerding (side 336 og 344). Strædet løb fra  Farvergade 
til Susåen. Brogade (Resen nr. 23) omfatter også nutidens 
Farvergade, „Byens hærstræde“, som dets gamle navn var. 
Bøddelstræde (side 384, findes ikke hos Resen) skal have 
været ved helligåndshuset, „monche Søe“ (side 385) lå mel
lem Ramsherred, Nygade og Grønnegade, mens „under 
„Sandbierget“, som nævnes flere gange, ifølge Resen (nr. 
36) skal svare til et stykke af Grønnegade og Johanne- 
bjergstien. „Cromsport“ (side 395, Resen nr. 35), er den 
nederste del af Amtmandsgade og har også heddet Heste- 
møllestræde. „De fattiges boder“ (side 405, Resen nr. 30) 
hedder nu Sortebrødrestræde. Rolighedsstræd'e (side 405, 
Resen nr. 48) har fra  Købmagergade ført ned til åen vest 
for Slagkildevej, mens „Else si. mester Hanses Stræde“ 
(side 412, hos Resen nr. 45 „M. Hanses Sognepræst til 
S. Peders Kirckestrede“) har gået syd for Mogens Thues
søns Stenboder, mellem Farvergade og Kompagnistræde. 
— De øvrige gadenavne fra  grundtakstbogen: det brede 
strede, Hiultorvet, torvet (Axeltorv), torvestrædet, Rams- 
herrit og Ridergaden har faktisk de samme betegnelser i 
vore dage. Hos Resen (nr. 40) er Ramsherrit dog et stræde 
fra  „Kiødmangergaden“ mod åen.

Hvad kan grundtakstbogen oplyse om de bygninger, 
der fandtes i Næstved 1682? En optælling viser, at o. 340 
af byens 384 ejendomme var eller havde været bebyggede, 
og der skelnes mellem gårde, huse, boliger og våninger, 
hvoraf de sidste to betegnelser må falde sammen. Ved 
gärde forstås større, flerlængede ejendomme, og af dem 
skal der have været ca. 150, mens antallet af mindre ejen
domme, huse, udgjorde o .105, og boliger eller våninger, 
de mindste bygninger, var repræsenteret med ca. 85.

Vanskeligere er det a t fastslå, hvad materiale byg-
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ningerne var opført af. Kun ca. 12 af dem synes at have 
været grundmurede, sikkert alle munkestenshuse fra mid
delalderen; resten, o. 330, bestod af bindingsværk, der 
følgelig var den altovervejende bygningsform i 1682. Ca. 
75 ejendomme opgives at være „muret mellem stolperne“, 
mens o. 135 var muret til gaden og klinet til gården, og 
kun ca. 30 synes at være klinet også til gaden. Men des
værre mangler der efterretninger om udførelsen af ca. 90 
ejendomme, herimellem samtlige fra  Nørref jer dings anden 
part. De længer og udhuse, som fandtes bag bygningerne 
til gaden, har været af forskellig udførelse i bindings
værk; de var som oftest tarveligere end forhusene. Tag
beklædningen var tegl, halmtag omtales næsten aldrig. 
Kældere under dele af ejendommene er anført godt 70 
gange, jordkælder i ca. 40 tilfælde. Da dette forhold også 
er angivet i Nørrefjedings anden part, er der grund til 
a t mene, at kun ca. 1/ a f  byens ejendomme dengang havde 
kælderrum. — Ca. 90 grunde, altså godt % af den sam
lede bebyggelse, opgives at have huse med 2 loft, 2 
etager. 3 loft forekommer ikke.

Bygningernes størrelse varierer meget, men i øvrigt 
har de fleste ejendomme været ret beskedne. En snes byg
ninger betegnes som „øde“, og et lignende antal „øde plad
ser“ forekommer; kun i et enkelt tilfælde angives en ejen
dom at være under bygning. Næsten 30 ejendomme har 
betegnelsen „ledig“. Den økonomiske stilstandstid var 
inde, og svenskekrigene havde bragt forarmelse.

Også mange enkeltheder om husenes indretning og 
udseende kan grundtakstbogen give. Næsten halvdelen af 
ejendommene opgives at have både gårdsrum og have, ca. 
14 kun gårdsrum og o. x/ 5 blot have ; kun i ca. 40 tilfælde 
omtales hverken gårdsrum eller have. Det bør dog her — 
scm andre steder — fastholdes, at grundtakstbogens op
lysninger hverken kan anses for udtømmende eller helt 
korrekt på alle punkter; men de tal, en optælling giver, 
vil sikkert i de allerfleste tilfælde angive den rigtige 
tendens.
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Dyreholdet spillede en ret betydelig rolle i købstæderne 
i 1600-tallet. Grundtakstbogen har i over 50 tilfælde an
ført bygninger, beregnet til stald ; nogle få steder nævnes 
fæhus og fårehus. — Lade og lo hører man om en halv snes 
gange, mens vognskjul eller vognhus forekommer lidt 
hyppigere, ladegård kun en enkelt gang. Vedhammer, 
brændehus, kan også forekomme. — Pakhus er nævnt i 
nogle få tilfælde, værksted kun et par gange; dette sidste 
er for så vidt ejendommeligt, da en stor del af byens be
folkning var håndværkere; det er sandsynligt, at mange 
af disse ikke havde et særligt værkstedsrum. ,

Af specielle bygninger eller bygningsdele, som kun 
er nævnt en enkelt eller ganske gå gange, kan opregnes 
smedie, bagers, melhus, hestemølle, stampemølle og 
stampehus.

I grundtakstbogen nævnes ret ofte luder, udbygnin
ger, og af og til halvhuse, huse med halvtag. Svaler, 
svalegange, er omtalt 6 gange. Ordet bod optræder i flere 
betydninger. Nogle få gange menes småhuse, undertiden 
tilbygninger, men hyppigst drejer det sig om en bod under 
vinduerne, formodentlig et kælderlokale. I hvilket omfang 
der er tale om handelsboder, lader sig ikke afgøre.

Brønde nævnes kun tre gange ; det kan bero på et til
fælde, men den mulighed er nærliggende, at man som 
regel har hentet vand i de offentlige brønde.

I husene nævnes ret ofte cammerser, i enkelte tilfælde 
stuer. Hyppigt omtales bryggers og stegers, en sjælden 
gang køkken.

Af særlig interesse ville det være a t kunne påvise, 
hvilke ejendomme i vore dages Næstved der svarer til 
grundtakstbogens. Men desværre mangler man i 1682 ma
trikelnumre, og selv en sammenligning med brandtaksa
tionsprotokoller og tingbøger ville ikke kunne bringe fuld 
klarhed. Flere bygrunde er i tidens løb slået sammen 
eller delt, og flertallet af de gamle huse, der skulle danne 
grundlag for sammenligning, er nedrevet eller ombygget. 
Det ældste matrikelkort, vi har, er først fra 1860erne,
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og opgivelserne i grundtakstbogen giver ikke faste holde
punkter, da bygningernes „fag“ er af forskellig størrelse, 
og der kan have været „slipper“ mellem husene. Men en 
del ejendomme lader sig dog identificere, herimellem nogle 
nu nedrevne, der kendes fra fotografier. I Brofjerding 
finder man først husrækken syd for St. Peders kirke: 
„Peder Syvs Hus“ („Latinæ skole“) (1), „Mogens Thues
søns Stenboder“, der her er delt i 6 boliger, men oprinde
lig omfattede 7 (2), „Hr. Henrik Gottschalks Stenhus“ 
(3) og det gavlhus, der ligger ud mod Farvergade (4).

Af ejendomme i Møllefjerding kan kun anføres (59), 
der formodentlig er identisk med Axeltorv 10, hvis facade 
blev revet ned 1869, men kendes fra  fotografier og op
måling4). Den havde 7 fag med smukt udskåret træværk i 
to loft fra ca. 1600.

I Nørrefjerdings første part er (3) det middelalder
lige rådhus, mens (5), der ligger ud til „torvet“ og „stræ
det“, „til den søndre side“ har „et muret hus to loft“ ; dette 
må være den såkaldte „Giøernes gård“.

Man kan i Nørrefjerdings anden part ikke identificere 
nogen ejendom fra  grundtakstbogen.

I Stueklintsf jer ding svarer (25), som afgrænser „de 
fattiges boder“, til Riddergade 7 m. v., det gamle bog
trykkeri. „Tre Bastu Boeder it Brantmur huus, som er 
gamell“ (53) er Mogens Thuessøns badstue, hvis rester 
afdækkedes 1915 nederst i Kompagnistræde. Endvidere 
kender vi (63) „Compagnie Huuset“. „Mester Hanses 
gård“ (75), der nu er nedrevet, lå omtrent, hvor i vore 
dage legepladsen til Kirkepladsens Skole er; den kendes 
fi a fotografier.

Foruden de bebyggede grunde nævner grundtakts
bogen en blegdam, haver og vænger, som undertiden lå 
uden for det egentlige byområde. „Horsemose“ vænge 
(side 414) fandtes syd for Rønnebæksholm.

Grund- og bygningsværdien for de 384 ejendomme i 
Næstved, 5508 og 14,635 rd. kan sættes til et gennem
snit på godt 14 og 38 rd. Disse tal siger ikke så meget,
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da de fleste ejendomme er sat lavt og nogle få meget 
højt; men det er ganske interessant at sammenligne dem 
med tilsvarende beregninger for de enkelte fjerdinger. 
Det ses da, at mange værdifulde ejendomme har ligget 
i Møllefjerding, hvor gennemsnitstallene er på godt 21 
og 50 daler. De laveste tal findes for grundenes vedkom
mende i Brofjerding, hvor tallet bliver godt 10 rd., mens 
bygningernes værdi i Nørrefjer dings første part ligger 
nede på et gennemsnit på omkring 27 rd. — Såvel ejen
dommenes beliggenhed som størrelse har været afgørende 
for vurderingen.

I o. 40 tilfælde er bygningernes værdi på en ejen
dom sat til 100 daler eller mere, men kun for i alt 4 ejen
domme er grunden vurderet til 100 daler eller derover. 
Den værdifuldeste ejendom i Næstved var (21) i Stue
klintsfjerding, som tilhørte afdøde borgmester Robrings 
enke Sidtzel. Her er grunden ansat til 150 daler, byg
ningerne til 500. Kun i en halv snes tilfælde vurderes grun
den højere end bygningerne, som oftest hvor der er tale 
om „øde“ steder.

O. 90 ejendomme var belastet med jordskyld, for ca. 
en trediedels vedkommende til St. Peders Kirke og for en 
anden trediedel til Vartov eller Københavns Hospital, 
mens de resterende ejendomme skulle betale til byen, 
St. Mortens Kirke, Sværdborg Kirke og Helsingør Vartov.

Hvem har da ejet de grunde og bygninger, som op
regnes i grundtakstbogen? Antallet af ejere udgør ca. 
200, men i en halv snes tilfælde er ingen ejermand op
givet. Ved over 150 ejendomme nævnes i øvrigt lejer (eller 
lejere), men hertil kommer godt en halv snes gårde eller 
huse, som er ledige. 15 ejendomme var børnegods, til
hørte umyndige. St. Peders Kirke ejede vist 12, Villum 
Tiesen det samme. De fattige, hr. Ditmer i Everdrup og 
Sidtzel si. Johan Robrings havde hver 11, mens Jørgen 
Pedersen var ejer til 6, og Næstved by og Christendtze 
si. Hans Hornemands med børn hver tegnede sig for 5—6 
ejendomme.

28*
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Der er imidlertid tale om besiddelser af meget for
skellig værdi, og går man ud fra det samlede beløb for 
grund og bygninger, bliver rækkefølgen en noget anden. 
Så er Sidtzel si. borgmester Johan Robrings langt foran 
de øvrige med en samlet værdi for grund på 307 rd. og 
for bygninger på 987, i alt 1294 rd., o. 7 pct. af byens 
samlede ejendomsværdi. Børnegodset, de umyndiges sam
lede antal ejendomme, er nr. 2 og efterfølges af borg
mester Johan Punch og Christendtze si. Hans Horne- 
mands med børn. Ser man bort fra  de umyndiges samlede 
tal, var et par enker altså nr. 1 og 3 m. h. t. ejendoms
besiddelse. Nr. 5 i den samlede rækkefølge var Hans Ras
mussen i København med kun én ejendom, men til gen
gæld meget værdifuld. Som nr. 6 kommer de fattige, nr. 7 
e; Cort Spemans arvinger, 8 Svend Svendtzen i Brandeløf, 
9 borgmester Zacharias Hansen og 10 St. Peders Kirke. 
Tilsammen havde disse 10 parter o. 30 pct. af den sam
lede ejendom. Næstved by, der, regnet efter antallet af 
ejendomme pr. besidder, var bl. de første 10, kommer, 
når ejendommenes samlede værdi lægges til grund, først 
som nr. 42. — Ca. 25 ejendomme tilhørte helt eller delvis 
folk uden for Næstved, i et par tilfælde personer, der var 
bosat i udlandet. Blandt de udenbys ejere findes ikke 
mindre end 9 præster5), de fleste fra omegnens sogne. 
Der er 2 adelige, Hr. rigens admiral Bielche og velb. Ja
cob Arnfeld, samt en borgerlig godsbesidder, Jens Laur
sen på Nysø. Desuden kan nævnes Herlufsholm, en kgl. 
maj. gemaksforvalter og en assessor i „Commerce kol
legiet“.

Mere end 150 af Næstved husstande har, efter hvad 
der er opgivet, boet til leje. Husene var som regel små, 
og beboerne synes for en del at have været mindre hånd
værkere; flere enker forekommer. Kun i en halv snes til
fælde var værdifulde ejendomme lejet ud.

Tilbage står at udrede, hvad grundtakstbogen kan 
cplyse om de mennesker, der boede i Næstved 1682. Det 
lader sig ikke gøre at foretage en optælling efter erhverv,
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„Hans Maler“ eller „Claus Pottemager“ kan lige så godt 
dække over navn som erhverv. Her kunne kirkebogen 
og andre kildeskrifter give visse berigtigelser.

Ses der imidlertid bort fra tilnavnets betydning, kan 
grundtakstbogen give os en række eksempler på for
svundne beskæftigelser eller blot morsomme benævnelser : 
Rasmus skoflikker, Jens Hachelseskæref, Niels Mogensen 
skinder, Johanne walchequinde, Jens hjulmand, Laurits 
Kieldersvend, Maren si. Niels urtegaardsmand, Ellen 
Pvemmesniders, M. Jacob Bartschiær, Hans feldbereder, 
Jens Kandestøber, Christen prammand, Anne tømmer
mands, Margrete bedequmde, Carl Olsen byskriver, Nat
manden, Skarpretteren, Kirsten si. Michel Hestekøbers, 
Laurits Rochedreier, Anne Tyemagers, Christen Nielsen 
fuglefænger og den skaanske snedker. — Som eks. på 
grundtakstbogens ejendommelige benævnelser skal an
føres Brofjerding (3), hvor det hedder: „sider 2 Stackels 
Quinder i“, mens lejerne i Nørrefjer dings anden part (25) 
benævnes: „Hans skrædder, Carsten kræmmer, Christen 
Christensen, Jesper Ringer, Michel Christensen og 1 
quindfolk“.

Blandt de Næstved-borgere, som har været byens 
største ejendomsbesiddere, træffer man borgmestre og 
rådmænd, altså købmænd, og et par embedsmænd, men 
også enkelte håndværkere.

En del mere bemærkelsesværdige borgere skal til slut 
omtales. Af borgmestre, forhenværende og fungerende, er 
nævnt Zacarias Hansen6), Jørgen Eggers, Johan Funch 
og Marcus Bech, mens Johan Robring, hvis enke Sidtzel 
er fremhævet som Næstved største ejendomsbesidder, var 
død 4 år før. Christian Gabrielsen, Jacob Christopherson. 
Niels Hvid, Oluf Christensen og Hinrich Lafrentzen var 
eller havde været rådmænd i 1682. Christendtze si. Hans 
Hornemands var enke efter den rige købmand og råd
mand, som 1668 opførte den kendte købmandsgård på 
hjørnet af Axeltorv og Kirkestræde (nedrevet 1899).
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Hans Pape el. Pope og Hans Hansen Lysholm opnåede 
begge rådmandstitlen i de følgende år. Byfogden, som 
overværede ansættelsen af grundtaksten, var Hans Poul
sen, men Carl Olufsøn fungerede som byskriver. Skarp
retteren er navngivet, men natmanden nævnes ikke ved 
navn i grundtakstbogen ; de hed i øvrigt Ernst Reeberg7) 
og Jens Nielsen.

Sognepræsten ved St. Peders Kirke (mag. Niels Chri- 
stophersen Blymester) er heller ikke navngiven, mens 
„kapellanen Hr. Eyler“8) var søn af den store billedskærer 
Abel Schrøder d. Y. Sognepræsten ved St. Mortens Kirke, 
provst Christoffer Diderichsen, nævnes som ejendoms
besidder. Mag. Johan Braem, der omtales som lejer, havde 
1681 været sognepræst ved St. Peders Kirke, men flyttede 
endnu samme år til Roskilde.

Rektor ved latinskolen nævnes mærkeligt nok ikke; 
han boede i Peder Syvs Hus. Derimod' omtales hørerne 
samt organist og klokker ved St. Peders Kirke under nabo
ejendommen, ligesom organist og klokker ved St Mortens 
Kirke er nævnt.

„Kgl. maj. tolder“ Kay Langlohr sad inde med en stor 
ejendom.

Mette Abels9) var enke efter Abel Schrøder d. Y. og 
havde 2 ejendomme, hvoraf den ene (i Ringstedgade) var 
vurderet til 170 rd. — Dienis Welladtz10) eller Dionis Vil- 
ladsen, en af tidens dygtigste sølvsmede, har bl. a. lavet 
alterkalken, disken og oblatæsken til St. Mortens Kirke. 
Han blev i øvrigt tiltalt for levering af underlødigt sølv et 
par gange. — Den Jacob Guldsmid, som nævnes i bogen, 
er formodentlig Jacob Hansen Koch, og Morten Guld
smeds enke havde sikkert været gift med Morten Jacob
sen Tolstrup, f  1681, der er mester for oblatæsken i 
Præstø Kirke.

De oplysninger, der her med større eller mindre sik
kerhed har kunnet udledes af grundtakstbogen, må ifølge 
sagens natur være spredte og noget tilfældige, ligesom 
sammenligningsgrundlaget var spinkelt. Denne redegø-
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reise har dog forhåbentlig kunnet antyde, hvilke resultater 
en dybtgående undersøgelse måtte kunne give.
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mus Nielsens værk IV, side 33 ff. 7) Mærkeligt nok omtales skarp
retteren under Nørrefjerding I (55 og 56) som ejer af et gammelt 
„nathus“ ved siden af natmandens bolig. 8) Rasmus Nielsen III, 
side 127. 9) Se artiklen om Abel Schrøder i Weilbachs Kunstner
leksikon III, side 171—72. 10) Sølvsmedene er nævnt i Bøje: Dan
ske guld- og sølvsmedemærker før 1870.

F . M ichelsen.



PRÆSTØ AMTS MUSEER 
1955-56

NÆSTVED MUSEUM.
R egnskab  1955/56.

U d g ifte r :  kr. ø. In d tæ g te r:  kr. ø.
Lønninger ................... 1.296,20 Tilskud fra  undervis-
Lokaler ....................... 4.984,54 ningsministeriet ... 4.300.00
Samlinger ................... 2,011,60 Tilskud fra  amter og
Inventar ....................... 3.477,00 kommuner ...............  8.578.56
Andre udgifter ........... 875,58 Andre tilskud ................ 2.260,00

Vr Kontingenter ...............  298,00k i .  12,b44,JZ  R e n te r  ...................   199,87

kr. 15.636,43
Overskud at overføre Overskud overført fra

til næste å r  ............... 6.260,64 forrige år ...............  3.269,13
kr. 18.905,56 kr. 18.905,56

B esøget udgjorde ca. 4300, hvoraf de 3500 kom til en sær
udstilling, der skal omtales nedenfor.

E rhverve lser .
På en auktion i København erhvervedes fordelagtigt en smuk 

strøbøsse af sølv med empiregraveringer ; der er udført o. 1790 
af Næstved-mesteren Henrich Wilcken Schorler.

Under kloakgravning ved den gamle havn i Næstved frem
droges forskellige genstande, bl. a. en ornamenteret kniv, et økse
hoved og en nøgle, der indsendtes til konservering på National
museet.

G aver og deponeringer.
F ra  Sværdborg kirke deponeredes en meget smuk jernslagen 

dør med årstallet 1593. Til frihedsmuseet indgik i forbindelse med 
særudstillingen forskellige effekter: nedkastet sender, armbind, 
det illegale blad „Gry“s duplikator o. a. Af gaverne kan i øvrigt 
fremhæves: fru  Herman A. Kählers brudekjole fra  1873, barnekjole 
fra  1860erne, dukke med vugge og stol, laterna magica, 2 gamle 
glansbilledalbums og pelerine.
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E rhverve lser  og gaver til det by- og engsh istoriske ark iv .
Man har erhvervet en akvarel af Fabricius de Tengnagel:

Susåen ved Storebro 1835 og et par tegninger af Matthison-Han- 
sen. — Blandt gaverne kan nævnes illegale blade og fotografier fra  
besættelsestiden.

M useets v irksom hed.
Registreringen og omnummereringen af samlingerne er stadig 

blevet fortsat. — Over 70 verdslige snitværker blev trukket ud af 
kirkesalen, som fremtidig kun skal rumme kirkeinventar og således 
svare til sit navn. De øvrige skæringer, herunder bygningstøm
mer, er nu samlet i et par rum ovenpå. Den nyindrettede oldsags
samling blev gjort endelig færdig, og der deponeredes nogle bronze
aldergenstande fra  Nationalmuseet.

På 10-årsdagen for Danmarks befrielse åbnedes i kirkesalen 
en udstilling „Besættelse og befrielse. 5 års Næstved-historie“, som 
ved tekster, billeder og udstillingsgenstande skulle give den op
voksende slægt et indtryk af de onde år, som nu er historie.

F . M ichelsen.

KØGE MUSEUM.
R egnskab  fo r  å re t 1 /4  1955 til 5 1 /5  1956.

U d g ifte r  kr. ø. In d tæ g te r:  kr. ø.
Lønninger ................... 3.422,70 Tilskud fra  undervis-
Lokaler ....................... 11.949,38 ningsministeriet ... 2.600,00
Samlinger ................... 1.399,79 Tilskud fra  amter og
Kontorartikler etc. ... 689,11 kommuner ............  1.790,00
Annoncer ................... 259,70 Andre tilskud ........ 1.125,00
Andre udgifter ....... 639,85 Entreindtægter ......  2.336,05

1Q Qßn ro Salg af kataloger ... 259,35i».dbU,bd Lejeindtægt .............. 6.000,00
Renteindtægt ............... 1.850,28
Andre indtægter .. 100,75

Overført til næste år: 6.205,42 16.061,43
Årets underskud ....... 2,299.10 Årets driftsunderskud 2.299,10
Afdrag på prioritets- 18.360,10

gæld ....................... 386,57 Overført fra  forrige å r 8.891,09
27.251,62 27.251,62

B esøget i å re t 1 /4  55— 5 1 /5  56.
April 280 heraf udlændinge 8 
Maj 618 „ 79
Juni 1203 „ 133
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Juli 2353 heraf udlændinge 239
August 1444 » 218
Septemb. 622 » 36
Oktober 321 h 20
Novbr. 104 h 1
Decemb. 68 h —
Jan.-marts! 28 h —

7041 h 734

E rhverve lser,
E t  rom ansk  vindue, formentlig fra  tiden omkring 1150, fun

det i Sædder kirke i begyndelsen af 1956. Vinduet har været ud
savet i eet stykke træ og har været forsynet med blysprodser og 
vind jern samt grønt glas, hvoraf nogle småstykker er bevaret.

E n  baluster  fra  knæfaldet i Sneslev kirke, formentlig fra  
midten af det 18. århundrede.

E n  zidskåret træ bakke  til spædbørnstøj.
E n  rokoko-kjole  af silke fra  omkring 1760.
E n  gruekedel af kobber, fremstillet af en Køge-kobbersmed.
E n  større sam ling  a f  tex tile r , hvoraf fremhæves: E t korsklæde 

af tyli, en kniplingskrave, en huenakke, en guldnakke, flere 
hjcmmevævede, hvide duge, 7 stk. pudebetræk med karakteristisk 
mønster (fra Stevns), 3 stolpestykker, 2 pyntehåndklæder, 1 navne, 
klud, 1 barnekyse, 4 silketørklæder, 1 ulden hue, 1 enkeforklæde.

V a g n  B ro, museets formand.

MØNS MUSEUM 
R egnskab  1955/5 6 .

Lønninger 
Lokaler 
Samlinger 
Andre udgifter

U d g ifte r :
2,500.00
1.766.80 

224.60 
445.40

4.936.80

Overfølt til næste år... 8.371.90
13.308.70

In d tæ g ter:
Tilskud fra  kommuner

og amt ................... 5.091.80
Andre tilskud ........... 100.00
Medlemskontingent,

entréindtægter m. m. 898,41 
6.090,21

Overført fra  forr. å r... 7.218,49 
13.308.70

B esøget var i 1955 kun på 1014, en nedgang på 291 i sammen
ligning med året før. Nedgangen faldt udelukkende på mønboerne, 
bl. a. mindre besøg af skolerne, mens antallet af udenøs gæster 
viste stigning.

M useum sforen ingen  havde ved årets udgang 203 medlemmer, 
en fremgang på 12.



— 429 —

Sam lingerne  forgedes i årets løb med 120 protokolnumre til 
8076. Af tilgangen kan nævnes følgende: Møbler: dragkiste af 
fyrretræ, egetræs-chatol med buet klap og overbygning, klædekiste 
fra  1840, vægskab fra  ca. 1805. — Husholdningsgenstande : brød
høvl, stor skummeske af træ, kobberkaffemaskine og kobberkaffe
kande med fyrfad, stor messinggryde med jernhank, sølv-potageske 
fra  1810—17. — Landbrugsgenstande: jembidsel til 2 dyr (55 cm 
langt), bikube af halmbinding, le med mejered, plejl, halvtønde- 
og skæppemål, mælkespande af træ, fåresaks, hollandsk kornvægt. 
— Endvidere: rok, hørbrage, lysesaks fra  1858, olmerdugs-sengetøj, 
hørdug med indvævede motiver af dyr og planter (mønsk for
arbejdet), særk af hjemmebehandlet hør, korsklæde, flere sjaler 
og tørklæder, sølvlommeur fra ca. 1850, tobaksdåse fra  1774, 
kiudthorn med indskåret årstal 1845 (forarbejdet af et kohorn), 
kort over Ulf sund med indtegnet projekt fra  1853 til gennemgrav- 
ning af Ulf halshalvøen og havn ved Ulf shale. F ra  gade arbejder 
i Stege: en udboret fyrrestamme, brugt som vand- elle kloak
ledning.

Ved nytår 1956 begyndte det a t lysne m. h. t. overtagelsen 
af den fremtidige museumsbygning (Empiregården ved Mølleporten), 
idet den første af de udlejede beboelseslejligheder blev frigivet til 
istandsættelse til museumsbrug.

J . L . F rederiksen .

SYDSJÆLLANDS MUSEUM
Da det er første gang Sydsjællands Museums virksomhed om

tales i amtsårbogen, skal om museets forhold i korthed oplyses 
følgende :

Museet er en selvejende institution, der forvaltes af Syd
sjællands Museums forening. Foreningen består nu af 90 medlem
mer. Foreningen blev stiftet den 17./5 . 1915. Museet indledte sin 
virksomhed ved afholdelsen af en kulturhistorisk udstilling i Vor
dingborg i dagene 10.—18. juli 1915. Den 15. juni 1916 åbnedes 
museet i en Vordingborg kommune tilhørende bygning på ruin
terrænet i Vordingborg (den nuværende museusbygning). Sam
lingerne består nu af ca. 4400 protokolnumre foruden mønter. Old
sagssamlingen er på ca. 1600 numre. Museumsbygningens tilstand 
er meget dårlig, og museet har som følge heraf i en årrække ikke 
været i stand til at løse sine opgaver, hverken opbevarings- eller 
udstillingsmæssigt. I maj 1955 er en reorganisering påbegyndt, 
genstande — navnlig tekstiler —, der ikke kan tåle opbevaring i 
den nuværende bygnig er blevet opmagasinerede, ligesom omnum
merering samt konservering af samlingerne er påbegyndt. I efter-
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året 1956 har arkitekt Arne Nystrøm udarbejdet forslag til en ny 
museumsbygning på ruinterrænet i Vordingborg. Museets virksom
hed vil i fremtiden koncentrere sig om følgende 3 områder: borgen 
og dens historie, egnshistorie — herunder almuekultur og hånd
værk — og endelig byen og dens historie. Planen er blevet velvilligt 
modtaget af Vordingborg byråd, og byggeriet forventes — om alt 
går efter beregning — påbegyndt i vinteren 1957—58.

R egnskab  
In d tæ g te r:  kr. ø.

Tilskud fra  Vording
borg by og amtet ... 800,00

Entreindtægt ............... 2,204,50
Indvundne renter ....... 200,91
Medlemskontingent ... 324,00

3.529,41
Kassebeh. fra  forr. å r 5.240,24 

kr. 8.769,65

1955— 56.
U d g ifte r:  kr. ø.

Kustodens løn o. brænd
sel ........................... 1.925,29

Vedligeholdelse af byg
ning ....................... 413,45

Andre udgifter ...........  705,11
3.043,85

Kassebeholdn. a t overf. 5.725,80 
kr. 8.769,65

Byggefonden: Indestående på bankbog kr. 12.842,18 
Indvundne renter ...........  kr. 650,12

kr. 13.492,30

Besøget var i 1955 7,679, der fordeler sig således: Skoler i 
Præstø amt: 11 med 392 elever og lærere, andre skoler: 37 med 
2,349 elever og lærere, besøgende i øvrigt: 4,938.

Samlingerne er i årets løb blevet forøget med 47 protokol
numre, hovedsagelig gaver. Af disse kan fremhæves 1 sæt kristen
tøj- pyntehåndklæde fra  1843, 5 sølvnakker, 11 silkeforklæder, 4 stk. 
bioderet mellemværk til indsættelse i pudevår, et sengeomhæng 
samt en hanehjælke med årstal 1779 fra  „Strandgården“ i Vor
dingborg.

Museet har inden og under nedrivningen af „Strandgården“ 
ladet en række fotografier optage.

I pinsen 1955 åbnede museet en seperatudstilling til belysning 
af Prins Jørgens tilknytning til Vordingborg samt Prins Jørgens 
regiments historie. Til udstillingen var udlånt våben fra  Tøjhus
museet samt en række kobberstik.

T. W orsaae.



f =  følgende side.
ff =  følgende sider.
fff =  hel artikel om emnet.
daguer. =  daguerretypist.
gdr. =  gårdejer.

NAVNEREGISTER
gmd. =  gårdmand.
L. =  Lille.
St. =  Store.
Kbh. =  København. 
Næ. =  Næstved

Aackerberg’, H. P. — sadelma
ger, Næ. 184.

Abrahamsen, Charles A. L. — 
fotograf, Næ. 191f.

Abrahamsen, M. — fotograf,
Kbh. 171.

Akeleye, Magdalene — Bonde- 
rup 51.

Albert, Joseph — tysk fotograf
137.

Albert Skrædder — Næ. 413. 
Albertsen, Hans — biskop 234. 
Albertsen Schrøder, Daniel —

præst, Rørby 244.
Albertsen Schrøder, Hans — rek

tor, Vordingborg 244. 
Albertsen Schrøder, Jacob 243f. 
Albertsen Schrøder, Laurids 244. 
Albertsen Schrøder, Samuel —

magister 243f.
Alexandersen, Georg — fotograf,

Kbh. 200.
Alstrup, M. — daguer. 118. 
Althus, Elisabeth — Næ. 352. 
Althus, Gabriel — Næ. 352, 412. 
Anders Bødker — Næ. 334, 357. 
Anders Grim — Næ. 410.
Anders Hjulmand — Næ. 377,

382.
Anders Kongsted Smed — Næ.

400.
Anders Vognmand — Næ. 379,

407.
Andersen — lærer, Mern 252. 
Andersen, Chr. — maler, Næ.

199.
Andersen, F. Egede — lærer,

L. T. 274.
Andersen, H.. — fotograf 191. 
Andersen, Hans V. — L. T. 268. 
Andersen, Martha — L. T. 268. 
Andersen, Mary — fotograf, Næ.

191.
Andersen, N. — lærer, L. T.

276, 282.
Andersen, Oluf — Vordingborg

383.
Andersen, Vald. — gmd., L. T.

268.

L. T. =  Lille Torøje. 
no. =  norsk, Norge, 
sv. =  svensk, Sverige, 
ty. =  tysk, Tyskland.

Andres Pottemager — Næ. 354. 
Andres — præst, Førslev 369. 
Angsborig, Hans — Næ. 342. 
Anne Cornelius Klokkers Næ.

385.
Anne Jørgen Læsøs — Næ. 361. 
Anne Knuds — Næ. 350.
Anne Niels Skomagers — Næ.

351.
Anne Slagters — Næ. 383.
Anne Tyemagers — Næ. 395, 423 
Anne Tømmermands — Næ 376,

423.
Anne Vævers — Næ. 389. 
Anniche Løjtnants — Næ. 385. 
Appelbaum — Major 49, 51, 53. 
Archer, Scott — eng. daguer.

108.
Arendtsen, Michel — Næ. 348. 
Arenf eld, Jacob — Næ. 387, 406f,

422.
Arnholtz, Axel Steffensen — fo

tograf 203.
Arnholtz, Emanuel — fotograf, 

Næ. 116f, 200ff.
Arnholtz, Svend — civilingeniør 

44.
Astrup, Hans Chr. — L. T. 272. 
Baarsøe, Christopher Andersen

— præst, Næstelsø 244.
Bahr — forvalter, Lundbygård

301.
Baldtzer, Jens — Næ. 393. 
Baldtzer, Malene — Næ. 393. 
Bang — birkedommer 311.
Bang, Jacob — Karrebæk 371. 
Barius — stabstrompeter, Ran

ders 138.
Bartholdy, Chr. — cykelhandler, 

Kbh. 198.
Behrens, J. — fotograf 138. 
Beichis=Bech(s) — borgmester,

Næ. 411, 423.
Bendixen, Berntine V. C. — 

Kbh. 134.
Bendtsdatter, Anne — Næ. 273. 
v. Benzon — godsejer 309. 
Berent Kræmmer — Næ. 385. 
Berg, Christen — politiker 63, 68
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Bertel — præst 226.
Berth Guldsmed — Næ. 186. 
Berth, L. T. V. — fotograf, Næ.

118, 182f, 189.
Berth, Vald. — fotograf, Kbh.

189.
Bielke — rigsadmiral 370, 422. 
Birkedahl, Johanne — fotograf,

Nakskov 170.
Bischoff, Emil — fotograf, Næ.

207.
Bjørnsen, Anders — Næ. 368. 
Bjørnsen, Mads — rektor, Vor

dingborg 242.
Bjørnsen, Mads — præst, Mari

bo 387.
Boeld Giarmesters 377.
Boesen, Hans — Fredsgårde

224f.
Boesen, Jens — hospitalsforstan

der, Næ. 76.
Boisen — præst 253.
Bom, Peder — kapellan, Snesere

233.
Bonnesen — restauratør, Næ.

112, 127, 140, 143f, 147, 150. 
Braem, Johan — magister, Næ.

387, 424.
Brandt, Christian — famulus 14,

16f, 22f.
Brasch, Bent — sv. kvarterme

ster 239f.
Breiting — Helsingør 149. 
Breum, Olav — L. T. 267. 
Brims, Peder 220.
Brochmand, Jesper — biskop 237 
Brorsen, Søren — substitut,

Hammer 242.
Brun — assessor 311.
Bryde Petersen, Niels — foto

graf, Næ. 210f.
Bryde, Robert — fotograf, Kbh.

211.
Buch Hansen — fotograf, Næ.

207.
Buch, Peder — Sageby 62.
Busch — gæstgiver, Holbæk 131. 
Busch, J. F. — fotograf, Næ.

114, 144, 157ff.
Buske, Bert — Næ. 377.
Bülow — maler, Skelskør 153. 
Børgesen — madam, Svendborg

155, 184.
Cannariis — fuldmægtig 220. 
Carl — prins 272.

Carlsen — godsejer, gi. Køge- 
gård 255.

Carlsen, Franciska 255.
Carlsen, Marie 255, 257.
Carsten Kræmmer — Næ. 391,

423.
Carstensen, Rasmus — L. T. 

269.
Caspar Trometer — Næ. 385, 

402.
C asten sch i old — Borreby 318. 
Christen Prammand — Næ. 375,

423.
Christen Skinder — Næ. 372. 
Christen Slagter — Næ. 346. 
Christen Vægter — Næ. 383. 
Christensdatter, Bodil — Næ. 44. 
Christensen — fotograf, Frederi

cia 211.
Christensen — fotograf, Haders

lev 201.
Christensen, A. — slagter, Skel

skør 127.
Christensen, Abelone — fotograf, 

Næ. 117, 172, 199, 212.
Christensen, Balthazar — stæn

derdeputeret 299, 308, 312, 315.
Christensen, Carl — fotograf 

109, 166ff, 171.
Christensen, Christen — Næ. 
391, 423.
Christensen, Chr. — fotograf 

172.
Christensen, Chr. — fotograf 

116, 164ff.
Christensen, Hans — manufak

turhandler, Viborg 169. 
Christensen Hans — smed Sal-

lerup 300.
Christensen Jens — fuldmægtig 

236.
Christensen, Jens — tolder, Vor

dingborg 243.
Christensen, Mads — møller, V. 

Egede 226.
Christensen, Michel — Næ. 391,

423.
Christensen, N. P. — bogtrykker, 

Næ. 205.
Christensen, Oluf — rådmand, 

Næ. 371, 397, 423.
Christensen, P. — fotograf, Ran

ders 201.
Christensen, Peder — hører, Næ. 

44.
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Christensen, Peter — fotograf 
166f, 169ff, 195.

Christensen, Rasmus — skoma
ger, Næ. 42.

Christensen, Sophus — fotograf, 
Fredericia 200.

Christensen, Søren — Næ. 378. 
Christensen, Wilh. — konditor,

Næ. 122f.
Christian III — konge 76. 
Christian IV — konge 236f. 
Christian IX — konge 63. 
Christian Bartskær — Næ. 361. 
Christiansen — fotograf, Skel

skør 208.
Christiansen — gæstgiver, Næ. 

156.
Christiansen, Hans — Næ. 395f. 
Christiansen, Niels — fotograf,

Næ. 207.
Christopher Kandestøber — Næ. 

402.
Christopher Snedker — Næ. 346. 
Christopher Væver — Næ. 340. 
Christophersen, Jacob — byfo

ged, Vordingborg 351, 399. 
Christophersen, Jacob — råd

mand, Næ 359, 384, 404, 423. 
Christophersen Blymester, Niels

— magister, sognepræst, Næ.
424.

Christophersen, Peder 220 
Claus Hattemager — Næ. 378,

386, 390f.
Claus Skomager — Næ. 379f. 
Claus Væver — Næ. 384. 
Clausdatter Daa, Lisbet 45. 
Clausen, E jler — hører, Vor

dingborg 242.
Clausen, Eleonora — fotograf 

Næ. 199.
Clausen, H. N. — professor 303f. 
Clausen, Hemming — skomager,

L. T. 272.
Clausen, Peiter — præst, Førs- 

lev 388.
Clcmmindsen, Jørgen — Næ. 335 
Corfitzen Ulfeldt, Jacob 45. 
Cornelius Klokker — Næ. 385,

392.
Covnelsen, Otte — Næ. 392. 
Culmsee, Edvard E. — fotograf,

Næ. 178f.
Daa, Claus — Borreby 36ff, 45. 
Daa, Lisbet Clausdatter 45.

Daguerre — fransk maler 106. 
Dahis Enke — kæmner, Korsør

132.
Dam, Hans — skomagersvend,

Næ. 41f.
Daniel Skomager — Næ. 374. 
Dienis Guldsmed — Næ. 364. 
Dinesen, L. — fotograf, Frede

ricia 192.
Dirichsen, Christopher — magi

ster, Næ. 391, 398, 408, 410. 
Ditmer — præst, Everdrup 378f,

413f, 421.
Dj upedal, Reidar — lektor 6f. 
Dorete Skelskørs — Næ. 334. 
Drewsen, J. C. — stænderdepu

teret 299, 308, 312, 315.
Dusell, Hans — Næ. 390.
Egede — forpagter, L. T. 269. 
Egele, Hans 9.
Eggers, Jørgen — borgmester,

Næ. 348, 411, 423.
Eggert Smed — Snesere 239. 
Ejlersen — kapellan, Næ. 343. 
E jler sen, Jørgen — Kbh. 273,

374 391
Elfelt — hoffotograf, Kbh. 204. 
Ellen Remmesniders — Næ. 348,

423.
Else magister Hans’ — Næ. 412f,

417.
Emmicke — provst, Køge 245. 
Engelbredth, Søren 61. 
Engelhardt, Conrad — historiker

5, 17, 30.
Engeil — lærer 250.
Erichsen, Niels — murer, Næ.

378.
Ernst Skarpretter — Næ. 380f,

424.
Ertm and Smed — Næ. 352.
Eske Maler — Næ. 360. 
Eskildsen, Jacob — Næ. 386, 404. 
Estrup, J. B. S. — ministerchef

63, 68, 70f.
Etløffsen — gartner, Slagelse

131.
Evertis — præst, Rønnebæk 413. 
Eyler — kapellan, Næ. 343, 424. 
Faaborg, Rasmus — præst, Ham

mer 242.
Faber Baldur — fotograf, Fakse

187.
Falkenskiold — major 218. 
Fenger, Ferdinand — præst 253.
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Fenger, P. A. — præst 253. 
Fincke, Johs. — Skullerupholm

330.
Finn, Giert — Næ. 385, 397f. 
Finn, Mariche — Næ. 385, 397f. 
Fischer, Ferdinand — skomager,

Næ. 161.
Fischer, I. W. — fotograf, Hol

bæk 133.
Fischer, Oluf — Aaderup 409. 
Fisker, Jakob — Bisserup 248,

255f.
Fog, Bruun Juul — præst, Næ- 

stelsø 251.
Fog, P. Fr. E. — L. T. 268. 
Fogh — L. T. 281.
Fogh, C. — daguer., Køge 125. 
Fogh, Jens — L. T. 269. 
Fonnesbech — minister 63. 
Frandts Skomager — Næ. 401. 
Frandts Slagter — Næ. 392. 
Frandtsen, Claus — skrædder,

Næ. 387.
Frankel — barber, Bingsted 131. 
Frankel, Sophus — daguer. 119,

127, 130ff.
Fratz, F. R. — fotograf, Næ. 

187f, 190, 197.
Frederik IV — konge 58. 
Frederik VI — konge 67. 
Frederik VIII — konge 202. 
Frederik — prins 203. 
Frederiksdatter, Birgitte — Næ.

44.
Frederiksen — dyrlæge, L. Spjel- 

lerup 282.
Frellesvig — se Nielsen, P. S. 
Friderichsen, Anders — præst,

Kvislemark 394.
Friderichsen, Rasmus Severin, 

— borgmester, Vordingborg 
65ff.

Friess — major, Helsingør 133, 
150.

Friis, Christen — kansler 34. 
Fugl, J. — købmand, Vording

borg 69.
Funch, Johan — borgmester, Næ. 

357f, 360, 422f.
Fürst, Moritz — fotograf 200. 
Gabriel — Næ. 44.
Gabrielsen, Chr. — rådmand,

Næ. 337, 423.
Gad, Margrete — Næ. 365.
Galle, Jacob — købm., Næ. 179.

Girard — fransk læge 91, 100. 
Goeskier, E. Th. — købmand,

Næ. 178f.
Gormsen, Karen Pe^rea — Næ. 

193.
Gottlieb, H. N. — fotograf, Næ. 

114, 116f, 157, 162f, 166.
Gottlieb, K. — fotograf, Næ. 212. 
Gregers Sadelmager — Næ. 385. 
Gregersen, Laurids — Næ. 41. 
Grundtvig N. F. S. 252f, 257. 
Haagesen, Lars L. T. 270. 
Hader up, Svend — fuldmægtig

61.
Hadrup, C. — fotograf, Skive 193 
Hadrup, P. H. — fotograf, Næ.

192, 194f.
Hagen, G. — politibetjent, Næ. 

180.
Hagen, P F. A. — fotograf, Næ. 

179ff.
Hammer, Andres — Næ. 388. 
Hammer, Chr. — degn, Snesere

241.
Hammer, Hans Jørgensen — 

rektor, Næ. 35.
Handrup — birkefuldmægtig 301 
Haning, Laurids Jonsen — præst,

Hammer 237
Haning, Margrete 237ff, 244f. 
Hans Bødker — Næ. 376.
Hans Bøssemager — Næ. 377. 
Hans — discipel, Næ. 44.
Hans Farver — Næ. 387.
Hans Feldbereder — Næ. 353,

423.
Hans Hattemager — Næ. 408. 
Hans — konge 72, 76.
Hans Kræmmer — Næ. 384. 
Hans Maler — Næ 389 
Hans, Mester 412, 417, 420. 
Hans Roskild — Næ. 352.
Hans — skomagersvend — Næ.

41.
Hans Skrædder — Næ. 391, 423. 
Hans Smed — Næ. 394.
Hans Vantmager — Næ. 375. 
Hansdatter, Bodil 248. 
Hansdatter, Cathrine 234. 
Hansdatter Wolf, Dorthea 234. 
Hansen — bager, Slagelse 133,

139.
Hansen — stadslæge, Korsør 131, 

136.
Hansen, A. — L. T. 268.
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Hansen, A. J. Margrete — foto
graf, Næ. 195.

Hansen Pryds, Andres — Næ.
374.

Hansen, Buch — fotograf, Næ.
207.

Hansen, C. — møllebygger, Has
lev 188.

Hansen, Carl C. — daguer. 114,
118, 121ff, 180.

Hansen, Carl — gæstgiver, Køge
133.

Hansen, Chr. — restauratør,
Ringsted 140.

Hansen, E jler — Næ. 406f. 
Hansen, Fr. — L. T. 270. 
Hansen, G. E. — hof fotograf,

Kbh. 124, 172f.
Hansen, H. — fotograf, Roskilde

183.
Hansen, H. A. — købmand, Næ.

175.
Hansen, Hans — L. T. 266. 
Hansen, Hans — Lysholm 356,

385, 424.
Hansen, Hans — bager, Næ. 369. 
Hansen, Hans — fotograf, Næ.

116f, 119, 184f, 188, 195, 200,
210.

Hansen, Hans — væver, Mern
300, 321.

Hansen, Hans P. — L. T. 268. 
Hansen, J. A. — skomager 299. 
Hansen, Just M. — fotograf,

Slagelse 124.
Hansen, Jørgen — gårdfæster,

Rettestrup 300.
Hansen, Lars — L. T. 270. 
Hansen, Mads — Næ. 413. 
Hansen, Mads — Svinø 249. 
Hansen, N. Chr. — fotograf,

Kbh. 124.
Hansen, Niels — L. T. 266. 
Hansen, Oluf — Næ. 376. 
Hansen, Otto, fotograf, Næ. 207. 
Hansen, Peder — husmand,

Lundby 295fff.
Hansen, Peder — Næ. 42. 
Hansen, Peder — L. T. 270. 
Hansen, Peder — lærer, L. T.

272, 274.
Hansen, Rasmus — præst, Ever- 

drup 243.
Hansen Schrøder, Samuel — 

præst 234.

Hansen, Zacarias — borgmester,
Næ. 333, 342, 422f. 

Hardenberg, Anna — fotograf,
Hillerød 167.

Harder — bager, Slagelse 132,
136.

Hee, Peder — provst 233.
Heller, P. E. Th. — fotograf,

Næ. 172f.
Hemmingsen, Laurids — Sjolte

240.
Henriksen, Oluf — hører, Næ-

44.
Henrich Hattemager — Næ. 411. 
Henrich Lybsker — Næ. 414. 
Henrich Skomager — Næ. 345. 
Henrichsen, Hans — Næ. 408. 
Henrichsen, Johan — skomager,

Næ. 404.
Henrichsen, Niels — Viemose

220.
Henschel, Joseph —• fotograf

U lf , 119, 141ff, 150. 
Henschel, Rebecca — Slagelse

148.
Herlofsen, Erich — Næ. 340. 
Hermansen — fotograf, Helsin

gør 171.
Hermansen — skomager, Næ.

183, 186.
Hestberg — kommissær 245. 
Hobro, Jens Pedersen — skoma

gersvend, Næ. 41f.
Hoffmann — brandinspektør,

Næ. 183.
Hofmann, Jens Fr. — præst 227. 
Holger Skomager — Næ. 338. 
Hollender, Hans — bager, Næ.

344.
Holm — politifuldmægtig, Vor

dingborg 65, 69.
Holste, Jørgen — Næ. 341. 
Holthuzen, Hermann — Næ. 83. 
Hornemand, Christendtze — Næ.

372, 387f, 410f, 421f, 423. 
Hornemand, Hans — Næ. 345,

372, 387f, 410f, 423.
Horvitz — justitsråd  277.
Hove, Henning — L. T. 267. 
Husum, Jens — Næ 389.
Hvid, Madtz — Næ. 375.
Hvid, Niels — rådmand, Næ. 243,

362, 375, 423.
Hyllehøj, Emil — gmd. L. T. 269. 
Ibsen, Thor — Næ. 349.
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Ingeborg Klokkers — Næ. 334. 
Ingeborg Peder Flensborgs —

Næ. 369.
Ingeborg Peder Mønbos — Næ. 

380, 386.
Ingemann, B. S. — digter 155. 
Isaksen, Johanne 256.
Isaksen, Jørgen — smed, Tyr

strup 255f.
Iver Pottemager — Næ. 349, 379. 
Jacob Bager — Næ. 334.
Jacob Bartskær — Næ. 349, 423. 
Jacob Bødker — Næ. 353.
Jacob Guldsmed — Næ. 367, 423. 
Jacob Skomager — Næ. 399. 
Jacobsen, Albrett — Næ. 396. 
Jacobsen, I. C. — brygger 162. 
Jacobsen, Johannes — regiments

skriver, Vordingborg 62. 
Jacobsen, Ole — gmd. Skuder

løse 311.
Jacobsen, Peder — præst, Vejlø 

373, 388.
Jantzen — madam, Næ. 156. 
Jens Hakkelseskærer — Næ.

340, 423.
Jens Hiulmand — Næ. 345, 375, 

423.
Jens Kandestøber — Næ. 373, 

423.
Jens Sadelmager — Næ. 350. 
Jens Seiermager — Næ. 373. 
Jens Skomager — Næ. 398.
Jens Væver — Næ. 349.
Jensen — trådhandler, Korsør

153.
Jensen, Anders — gmd., Snes

lev 225.
Jensen, Anders — gmd. (Sne- 
- sere) 238.
Jensen, Carl — Slagelse 153. 
Jensen, Christen •— Næ. 339. 
Jensen, Christen — gemaksf or- 
. valter 346, 361, 370.
Jensen, Frans — L. T. 270. 
Jensen, Hans — gmd., L. T. 268. 
Jensen, Hans — skomager, Næ.

347.
Jensen, Hans — tømrer, Næ. 201 
Jensen, Herman — Næ. 339. 
Jensen, Herman — Fuglebjerg

386.
Jensen, Jacob — Næ. 359. 
Jensen, Lars —  rigsdagskandi

dat, Sværdborg 68.

Jensen, Jens — Gødstrup 358. 
Jensen, Lars H. — L. T. 267,

270.
Jensen, Niels — Neble 248, 254ff 
Jensen, Niels — gmd., L. T. 266. 
Jensen, Niels — skomagersvend,

Næ. 41.
Jensen, Olle — Fredsgårde 225. 
Jensen, Oluf — huslærer, Ham

mer 242.
Jensen, Peder — degn, Snesere 

239.
Jensen, Peder — slagter, Næ. 

370.
Jensen, Peter — gdr., Aaderup 

78, 86.
Jensen, Rasmus — L. T. 266f. 
Jensen, Sophus — fotograf 154. 
Jensen, Søren — skomagersvend,

Næ. 42.
Jensen, Ture — bager, Næ. 382. 
Jensen, Vichtor — Møn 385. 
Jensen, Vichtor — Næ. 350.
Jep Skinder — Næ. 400.
Jep Skoflikker — Næ. 346. 
Jeppesen, Ad. — fotograf, Ka

lundborg 204.
Jesper Ringer — Næ. 391, 423. 
Jespersens enke — murer, Køge

128.
Jespersen, Rasmus — Næ. 373. 
Jochum Snedker — Næ. 336. 
Jochumsen, Christian — Næ. 392 
Johan Henrik Bager — Næ. 337. 
Johanne Caspars — Næ. 358. 
Johanne Kræmmers — Næ. 393. 
Johanne Sypige — Næ. 379. 
Johanne Valkekvinde — Næ. 344,

423.
Johansen, Michel — Næ. 356. 
Johansen, Peter — godsejer,

Kalvehave 217fff.
Jonsen Haning, Laurids — se

Haning ,L. J.
Jost Hattemager — Næ. 389. 
Jørgen Bødker — Næ. 410. 
Jørgen Glarmester — Næ. 413. 
Jørgen Kleinsmed — Næ. 341. 
Jørgen Læsø — Næ. 361.
Jørgen Skinder — Næ. 344f, 358. 
Jørgen Vognmand — Næ. 409. 
Jørgensdatter, Dorthe — Rette

strup 300.
Jørgensdatter Læsø, Else — Næ' 

364.
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Jørgensdatter, Ellen 237. 
Jørgensen — fotograf, Herning

208.
Jørgensen — snedker, Randers 

135.
Jørgensen, B. — fotograf 119, 

149f.
Jørgensen, C. — fotograf, Her

ning 172.
Jørgensen, Claus — ridefoged, 

Gisselfeld 226.
Jørgensen Hammer, Hans — 

rektor, Næ. 35.
Jørgensen, Hans — møller, 

Askov 243.
Jørgensen, Hans — snedker, Næ. 

383.
Jørgensen, Jacob — bartskær, V. 

Egede 224fff.
Jørgensen, Jens — Næ. 376. 
Jørgensen, Johan — skrædder,

Næ. 370.
Jørgensen, Jørgen — ridefoged 

55.
Jørgensen, M. Hans — skoleme

ster, Næ. 44.
Jørgensen, Oluf W. — fotograf, 

Kbh. 162.
Jørgensen, Peder — skomager 

Næ. 337, 339, 344.
Jørgensen, Peder — sognefogel 

314.
Jørgensen, Peter — gmd., L. T. 

267.
Kaiser, Carl E. H. — fotograf, 

Næ. 204, 206, 211.
Kaiser, Henriette — fotograf, 

Næ. 204, 211f.
Kalkos — partikulier, Holbæk 

132, 153.
Kali — birkedommer 301.
Kali, Abraham — etatsråd 17,

20f, 23.
Karen Christens — Næ. 335. 
Karlsen, Hans — L. T. 270, 278ff 
Karstensen, Rasmus — gmd., 
- L. T. 280, 286.
Kehlet, R. — fotograf, Kbh. 203. 
Kirchhoff, A. W. — fotograf 143,

151.
Kirsten Bagers — Næ. 359. 
Kirsten Giarmesters — Næ. 344. 
Kirsten Ladefogeds — Næ. 355. 
Kirsten Michel Hestekøbers —

Næ. 357, 386, 423.

Kirsten Malers — Næ. 360. 
Klein, G. W. — fotograf 112,

119, 155ff.
Knud d. Hellige — konge 72, 87. 
Knudsen, Anne — Næ. 377. 
Knudsen, Clara Marie — foto

graf, Næ. 209.
Knudsen, Henrich — skytte 218f, 

221.
Knudsen, Knud C. — fotograf, 

Næ. 117, 208f.
Knudsen, Niels — Næ. 377. 
Knutzen — urmager, Køge 152,

156.
Kock, Jørgen — Næ. 381.
Kock, Maren — Næ. 355.
Kock, Rasmus — Næ. 347, 355. 
Kohi, Chr. — Næ. 339.
Krabbe, Niels — Næ. 366.
Krag, Johan — biskop 72. 
Kristensen, Helga M. — L. T.

268.
Kristensen, Lars — gmd., L. T. 

266f
Kristensen, Niels P. — murer, 

L. T. 259, 268.
Kristiansen, Hans — L. T. 270. 
Kristiansen, Kr. N. — lærer,

L. T. 274.
Kristiansen, Lars — Roholte 256 
Kristiansen, Sigurd — tømrer,

L. T. 267.
Kristoffer af Bayern — konge 

72.
Krog, Mads, — Næ. 403.
Krøyer, Henrich — Næ. 374. 
Kønig, M. — købmand, Store-

hedinge 281.
Lafrendtsen, Henrich -— råd

mand, Næ. 372, 414, 423/
Langlohr, Kay — tolder, Næ. 

367, 424.
Langhoff, E. Chr. — fotograf, 

Næ. 188, 197f, 200.
Langhoff, Jacob F. — fotograf, 

Næ. 116, 196f.
Langhoff, Jørgen — fotograf, 

Næ. 196f.
Larsen, Anders — gmd., Sku

derløse 312.
Larsen, Christian — Kalvehave 

220. .
Larsen, Hans — L. T. 269f. 
Larsen, I. V. — købmand, Næ.

183, 187f.

29*
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Larsen, Jens — Renge 268. 
Larsen, Karl S. — L. T. 271. 
Larsen, Kristian L. — hjulmand

255f.
Larsen, Kirstine — L. T. 270. 
Larsen, Kristoffer — gmd., L. T.

266.
Larsen, Kristoffer D. — L. T.

267.
Larsen, Lars — L. T. 270. 
Larsen, Lars P. L. T. 269. 
Larsen, Louise — L. T. 267. 
Larsen, Maren — L. T. 267, 270. 
Larsen, Niels (gl.) — L. T. 267. 
Larsen, Niels (unge) — L. T.

268.
Larsen, Rasmus — gmd., L. T. 

267.
Lassen — restauratør, Storehe- 

dinge 133.
Laurids Bådsmand — Næ. 378. 
Laurids — hører, Næ. 44. 
Laurids — præst, Vallensved 367. 
Laurids Rokkedrejer — Næ. 390,

423.
Laurids Smed — Næ. 398. 
Lauridsen, Anders — Næ. 346,

350.
Lauridsen, Jens — Nysø 352, 

388.
Lauridsen, Laurids — skomager, 

Næ. 376.
Lauridsen, Niels — tjenestekarl, 

Snesere 241.
Lauridsen, Oluf — hører, Næ. 44. 
Laurits Kældersvend — Næ. 346,

423.
Lauritsen, Bertel — Næ. 342. 
Lauritsen, Jørgen — væver, Næ.

343.
Laursen, Jens — Næ. 413, 422. 
Laursen, Maren — Næ. 413. 
Lautrup — præst, Hammer 257. 
Ledertoer, Berent — Næ. 333. 
Ledertoer, Christen — Næ. 336,

344, 417.
Lehmann, Orla — stænderdepu

teret 299, 302, 308, 314, 317.
Leths — præst, Storehedinge 255 

131.
Lind, S. — restauratør, Slagelse 
Lindsted, P. M. — fotograf, Gö

teborg 142.
Lissner — urmager, klubvært, 

Sorø 133, 153ff.

Ludvig — magister, Herlufmagle
412f.

Ludvigsen, J. A. — papirhandler,
Næ. 122.

Lund — købmand, Slagelse 177. 
Lunds enke —købmand, Ringsted

141.
Lund — præst, Udby 253.
Lund — snedker, Storeheddinge

151
Lund, Niels Tønder 12. 
Lundstein — postholder, Næ. 158 
Lyder, Nicolaj — Næ. 342, 350. 
Lyngby, J. P. — redaktør, Vor

dingborg 66f.
Løvstrøm, Axel J. From 195. 
Løvstrøm, Charles — fotograf,

Næ. 195, 197f, 200, 205. 
Løvstrøm, Rose Ellen — Aalborg

195.
Løvstrøm, Vilh. — fotograf, Aal

borg 195.
Mads Ringer — Næ. 407.
Mads datter, Kirsten — V. Egede

226.
Madsen, Anders — væver, Næ.

394.
Madsen, Elisabeth — L. T. 271. 
Madsen, Jacob — biskop 74. 
Madsen, Jens — kræmmer, Næ.

382.
Madsen, Lars — gmd., L. T. 267. 
Madsen, Mourids — vægter, Næ.

40ff.
Madsen, Peder — L. T. 271. 
Madsen, Peder — Næ. 340. 
Madsen, Peder — ridefoged,

Vordingborg 242.
Madsen, Rasmus Peder — fæste

bonde, Viemose 217fff. 
Madsen, Søren — Næ. 409. 
Marcus Bogbinder — Næ. 370. 
Maren Bendtes — Næ. 394. 
Maren Bertels — Næ. 335.
Maren Engelbrets — Næ. 375. 
Maren Haagens — Næ. 336. 
Maren Niels Urtegårdsmands —

Næ. 347, 423.
Maren Stenhuggers — Næ. 372. 
Margrete Bedekvinde— Næ. 377,

423.
M argrete Jørgens — Næ. 378. 
Margrete Rokkedrejers — Næ.

409.
Martinus Skomager — Næ. 382.
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Mathies Feldbereder — Næ. 402. 
Matthison-Hansen, Vald. — fo

tograf, Næ. 212.
Melberg, J. B. — fotograf, Næ 

174, 199, 212f.
Meldahl — godsejer, Vedbygård 

318
Merriid — L. T. 266.
Mette Abels — Næ. 381, 384, 424. 
Mette Ejlers — Næ. 335.
Mette Guldsmeds — Næ. 377f,

381.
Mette Ringkøbings — Næ. 394. 
Meyer, Ludvig — fotograf, Sil

keborg 167.
Michel Hestekøber — Næ. 386. 
Michel Møller — Næ. 345. 
Michel Smed — Næ. 410. 
Michelsen, Christen — skipper,

Næ. 399.
Michelsen, F. — museumsinspek

tør, Næ. 79, 86.
Michelsen, Niels — Næ. 390. 
Michelsen, Peder — feldbereder,

Næ. 396.
Mikkelsen, Anders — Aaderup 

248.
Mikkelsen, Hans — Aaderup 248. 
Mikkelsen, Kristen — Aaderup

248.
Mikkelsen, Lars — Neble 248. 
Mikkelsen, Niels — Aaderup 248. 
Milling, Chr. K. — fotograf, Næ.

157, 174f.
Moensen, Jens — Næ. 400. 
Moesse, Peiter — smed, Næ. 355. 
Mogensen, Gunnar — fotograf,

Silkeborg 192.
Mogensen, Niels — skinder, Næ. 

343, 392, 423.
Mogensen, Samuel — præst, Sne- 

sere 233.
Monrad, P. J. — kancellist 17, 

21, 23.
Monsdatter, Agnete — V. Egede 

226.
Morbech, Johan — Malmö 369. 
Morten Guldsmed — Næ. 373,

424.
Morten Hjulmand — Næ. 378. 
Mortensen, Christopher — Næ.

352f.
Mortensen — smed, Ringsted 132 
Mortensen, Hans — foged, Vie

mose 218, 221.

Morvitius, Johs. Carol — læge, 
Sorø 244.

Mule, M. Mikkel Nielsen — rek
tor, Næ. 43f.

Munck — fotograf, Horsens 171. 
Mund, Pros — admiral 53. 
Musfeldt — gæstgiver, Vording

borg 140, 146.
Müffelmann, H. S. — fotograf, 

Næ. 191.
Müller — gæstgiver, Køge 131, 

133, 176.
Müller, Kirstine — Næ. 388. 
Müller, Tage — præst, Køng 300. 
Mynster — biskop 253, 255. 
Mynster — præst 253.
Mølgaard, Victor E. — fotograf,

Næ. 205.
Møller — forvalter 218f, 221. 
Møller — skrædder, Vallø 250. 
Møller, E. — fotograf, Viborg

165.
Møller, Schaumborg — L. T. 266. 
Møller, T. A. — fotograf, Ha

derslev 165.
Møller-Christensen, Vilh. — dr. 

med. 78ff, 82ff, 86fff.
Møllman, Chr. — fotograf 139, 

143.
Nandrup — konsul, Næ. 174. 
Nee. H. guldsmed — Næ. 183. 
de Neergaard, Carl — Gunders-

levholm 309.
de Neergaard, J. F. — amtmand 

309.
Nellemann — justitsminister 67. 
Neubourg, N. C. — fransk da-

guer. 107.
Neuhaus, Chr. — fotograf, Kbh. 

162.
Neuhaus, Ewen — fotograf, 

Kbh. 193.
Nicolaj Feldbereder — Næ. 393 
Niels Bager — Næ. 359.
Niels Buntmager — Næ. 343. 
Niels Farver — Næ. 336.
Niels — hører, Næ. 44.
Niels Post — Næ. 410.
Niels Skomager — Næ. 351. 
Niels Tømmermand — Næ. 347. 
Niels Urtegårdsmand — Næ. 347 
Niels Vægter — Næ. 335.
Niels Væver — Næ. 406.
Nielsen — restauratør, Ringsted

141.
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Nielsen — madam, Holbæk 153. 
Nielsen, A. O. — fotograf 112,

140f, 143, 148, 181.
Nielsen, C. — Helsingør 149. 
Nielsen, Carl C. — fotograf, Næ.

117, 174, 199f, 213.
Nielsen, Chr. — skovfoged 221. 
Nielsen, Christen — Næ. 412. 
Nielsen, Christen — fuglefæn

ger, Næ. 405, 423.
Nielsen, Christine — fotograf,

Næ. 206.
Nielsen, Florentine — L. T. 266f. 
Nielsen, Frede — L. T. 270. 
Nielsen, Fr. —: L. T. 267. 
Nielsen, Fr. — fisker, L T. 268. 
Nielsen, Gregers — Næ. 374. 
Nielsen, Hans — Næ. 354, 405,

412.
Nielsen, Hans — assessor, Aal

borg 365.
Nielsen, Hans — gmd., L. T. 267. 
Nielsen, Hans — kleinsmed, Næ.

389.
Nielsen, Jens — Næ. 405. 
Nielsen, Jens — gmd. 257. 
Nielsen, Jens — gmd., L. T. 268. 
Nielsen, Jens — natmand 380,

424.
Nielsen, Jens Isak — handels

mand 270.
Nielsen, Karen — L. T. 267. 
Nielsen, Kirstine — L. T. 286. 
Nielsen, Knud Sehested — foto

graf, Næ. 194f.
Nielsen, Lars — gmd., L. T. 266,

268.
Nielsen, Mads — L. T. 270. 
Nielsen, Mads — brygger, Næ.

164.
Nielsen Mule, M. Mikkel — rek

tor, Næ. 43f.
Nielsen, N. — brygger, Koskilde

185.
Nielsen, N. A. Th. — fotograf,

Næ. 198.
Nielsen, Niels — L. T. 269, 286. 
Nielsen, Oluf I. Chr. — fotograf,

Næ. 204.
Nielsen, Peter S. — fotograf,

Næ. 119, 157, 176f.
Nielsen, Poul — gmd., L. T. 268,

286.
Nielsen, Rasmine — fotograf,

Præstø 207.

Nielsen, Rasmus — herredsf. 404. 
Nielsen, Sander — fotograf, Sla

gelse 125, 141, 148.
Nielsen, Trine — L. T. 267. 
Nissen, Sophus — fotograf, Ny

købing F. 210.
Nyegaard — gartner, Næ. 131. 
Nymand, Jacob — Næ. 44.
Nøhr — rigsdagsmand, Kj eldby

67f.
Nøring, Jacob — kapellan 227. 
Ochsner, Bjørn — mag. art. 118,

123.
Ohm, W. H. — fotograf 154. 
Oliesen, Jens — L. T. 269.
Olsen, Carl =  Olufsen, Carl —

byskriver, Næ. 379, 423f. 
Olsen, Christopher — Næ. 370. 
Olsen, Harald — L. T. 266. 
Olsen, Jacob — L. T. 268. 
Olsen, Jens — Sjolte 256f. 
Olsen, Karsten — L. T. 272. 
Olsen, Lars — L. T. 269, 279. 
Olsen, Lauritz — fotograf 119,

151f, 194.
Olsen, Lydia Aurora — Kbh. 152 
Olsen, Ole — L. T. 267.
Olsen, Ole — L. T. 268, 278, 282,

284.
Olsen, Peder — Næ. 404.
Olsen, Peder — bådsmand, Næ.

351.
Olsen, Rasmus — Næ. 391.
Oluf — præst, Skelby 346, 361. 
Oluf Skinder — Næ. 348.
Oluf Vægter — Næ. 335. 
Olufsen, Anders — tjenestekarl

245.
Olufsen, Carl =  Olsen, Carl — 

byskriver, Næ. 379, 423f.
Olufsen, Oluf — hører, Næ. 44. 
Olufsen, Peder — Karise 76. 
Orcagna, Andreae N ar do — ma

ler 90ff.
Ottosen, Rasmus — Venslev 248. 
Paetz, Harald — hof fotograf,

Kbh. 200.
Pape, Hans — Næ. 338, 424. 
Parbst, Marie — fotograf, Næ.

196.
Parsberg, Christoffer — Jungs- 

hoved 51.
Parsberg, Sidsel 39.
Paslick, Frederik — Rønnebæks

holm 51.



— 441 —

Peder Bødker — Viemose 220. 
Peder Flensborg — Næ. 369. 
Peder Kræmmer — Næ. 358, 382. 
Peder Ladefoged — Næ. 340. 
Peder Lemvig — Næ. 358. 
Peder Mønbo — Næ. 380, 386. 
Peder Pottemager — Næ. 357. 
Peder Pottemager — Maribo 393. 
Peder — præst, Roholte 403. 
Peder Ringer — Næ. 389.
Peder Skelskør — Næ. 334f, 337. 
Peder Skoflikker — Næ. 384. 
Peder Træskomager — Næ. 339. 
.Pedersdatter, Birthe 300. 
Pedersdatter, Lisbeth — Brøde-

rup 257.
Pedersen, Anders — brygger, 

Næ. 164.
Pedersen, Christen — Næstved 
391.

Pedersen, Hans — bager, Næ. 
408.

Pedersen, Hans — gmd., L. T. 
267f.

Pedersen, Hans — lærer, L. T. 
274.

Pedrsen Hobro, Jens — skoma
gersvend, Næ. 41f.

Pedersen Hvid, Jacob — Næ. 394 
Pedersen, Jenne Ö. — fotograf,

Næ. 207f.
Pedersen, Jens — arbejdsmand, 

L. T. 271.
Pedersen, Jep — Næ. 397. 
Pedersen, Jørgen — Næ. 355,

374f, 386, 410f, 421.
Pedersen, Jørgen — skomager,

L. T. 274.
Pedersen, Kirstine — L. T. 268. 
Pedersen, Mads — L. T. 270. 
Pedersen, Niels — bager, Næ.

400.
Pedersen, Niels — præst, Baarse 

241ff.
Pedersen, Peder — byfoged. Næ. 

42.
Pedersen, Rasmus — Næ. 43. 
Pedersen, Rasmus — bonde, Dyr

lev 242.
Pedersen, Sofie — L. T. 268. 
Peiter Batskær — Næ. 380.
Per Drejer — lærer, L. T. 272,

274.
Peter Bådsmand — Næ. 378. 
Peter Hattemager — Næ. 353.

Petersen — bager, Svendborg 
177.

Petersen — konditor, Næ. 177. 
Petersen — konduktør,- Korsør

177.
Petersen — købmand, Næ. 138. 
Petersen, Alfr. — L. T. 269. 
Petersen, Anders — gendarmeri

sergent. 68f.
Petersen, Chr. Bendix — foto

graf, Kbh. 137.
Petersen, E. — købmand, Holbæk 

151.
Petersen, Hans — L. T. 277. 
Petersen, Jens — daguer. 112,

118, 134ff.
Petersen, Johanne — L. T. 270. 
Petersen, Johs. — fotograf, Kbh.

200.
Petersen, Lars — L. T. 270. 
Petersen, Niels — L. T. 266f,

270.
Petersen, Niels Bryde — foto

graf, Næ. 210f.
Petersen, Ole — Lillehedinge 251 
Petersen, Peter — L. T. 270. 
Petersen, Peter — gmd., Havne

lev 286.
Petersen, Rasmus — L. T. 269. 
Petersen, Viggo — L. T. 270. 
Philipsen, Emanuel — daguer.

118, 126ff.
Plum, C ort — rådmand, Ringsted 

330.
Pontoppidan — præst, Damshol- 

te 318.
Poulsen — høker, Helsingør 149. 
Poulsen, E jner — L. T. 268. 
Poulsen, Hans — fyfoged, Næ.

395, 397, 424.
Poulsen, Jens Peter — L. T. 267. 
Poulsen, Magnus — Flensborg

369.
Poulsen, M artha — L. T. 267. 
Poulsen, Olle — rytterbonde, Sa-

geby 62.
Poulsen, Peder — vægter, Næ. 

40ff.
Poulsen, Svend — gøngehøvdin

gen 56, 239f.
Povel — magister, Lillenæstved 

340.
Povelsen, Anders — Næ. 353, 

391f.
Prehn — birkeskriver 218.
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Procop — byzantisk historieskri
ver 289.

Prom, Mads — præst, Sørbymag- 
le 244.

Pryds, Anders Hansen — Næ. 
374.

Prytz, August — fotograf, Vi
borg 165.

Quist — købmand, Svendborg 
185.

Rabsted, Jacob — Næ. 334, 401. 
Rantzau, Helvig 235.
Rasmus Bager — Næ. 390. 
Rasmus Hyre — Næ. 395. 
Rasmus Lollik — Næ. 359, 405. 
Rasmus Skoflikker — Næ. 333,

423.
Rasmus Væver — Næ. 369. 
Rasmussen — gæstgiver, Faa-

borg 138, 155, 177.
Rasmussen, Andres — købmand,

Næ. 188.
Rasmussen, Carsten — gmd., 

L. T. 269.
Rasmussen, Hans — Kbh. 348, 

422.
Rasmussen, Hans — L. T. 271f. 
Rasmussen, Hans — skinder,

Næ 368.
Rasmussen. Jens — landstings

mand 274.
Rasmussen, Jens — skomager, 

Næ. 381.
Rasmussen, Karen — L. T. 270. 
Rasmussen, Knud — skomager,

Næ. 390.
Rasmussen, Kristen — bager, 

Højerup 259.
Rasmussen, L. P. — fotograf 

152f.
Rasmussen, Laurits — Næ. 341. 
Rasmussen, Niels V. — L. T. 270 
Rasmussen, Peder — Næ. 337. 
Rasmussen, Peder — tjeneste

karl, Kalvehave 220. 
Rasmussen, Thomas — gnid.,

L. T. 266.
Ravn, Maren — Næ. 389.
Ravn — skovrider, Ørslev 61. 
Redlefsen — gæstgiver, Vording

borg 153f.
Reedtz, Frederik 39, 241.
Reinau, Chr. — fotograf, Kbh.

138.
v. Reitenstein — amtmand 61.

Resen, Hans — biskop 35, 39. 
Richardt, Alfr. — L. T. 269, 271. 
Richardt Smed — Næ. 395. 
Robring, Johan — borgmester,

Næ. 383, 389ff, 395, 398, 403, 
405, 410. 421ff.

Robring, Sidsel — se Robring, 
Johan.

Rode, Jochum, Næ. 347f. 
Rodian, C. W. — købmand, Næ.

123.
Rohmann, Aage — mag. art. 6, 

31.
Roloff — hoffotograf, Berlin 

195.
Rosenkrantz, Børge — Sørup 55. 
Rosenkrantz, Palle — Krenkerup

35, 235.
Rosensparre, Elisabeth 237. 
Rotertis, Magdalene — Næ. 364. 
Rotgieter, Hans — Næ. 351. 
Rotgieter, Iver — Næ. 383, 387f. 
Rubertsen, Christen — Næ. 384. 
Runeberg, J. L. — digter 129. 
Rye, E. — fotograf, Kbh. 200. 
Rytter, Herman — Næ. 335. 
Røbber, Jacob — Næ. 365. 
Rønne — præst, Høve 253.
Rønne, Fanny 285.
Rørdam, Chr. — præst, Hammer 

254, 257.
Rørdam, Peter — præst, Mern 

251ff.
Saabye, Edele Johanne Margre

the 9.
Samuelsen Schrøder, Albert — 

se Schrøder, A. S.
Samuelsen Schrøder, Daniel — 

se Schrøder, D. S.
Samuelsen Schrøder, Hans — se 

Schrøder, H. S.
Samuelsen Schrøder, M. David 

— præst, Bavelse 36f.
Satterup, Chr. — Næ. 175. 
Scheiber, J. F. — tysk militær

læge 91, 101.
Schillerup, Niels — præst, Sorø 

234.
Schlichting, Johan Heinrich, po

litibetjent, Vordingborg 65f. 
Schmidt, N. — fotograf, Frede

ricia 192.
Schnabel, Marcus — norsk teolog 

6f, 9, 16ff, 26.
Schnabel, Poul — norsk præst 9.
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Schneider — murer, Næ. 122,
140, 156.

Schou, O. C. R. — fotograf, Kbh.
124.

Schouw — professor, stænderde
puteret 299.

Schroll, G. — rigsdagsmand, Ud- 
by 67.

Schrøder d. Y., Abel — billed
skærer, Næ. 424.

Schrøder, Albert Samuelsen — 
præst, Snesere 233fff.

Schrøder, Anne 244.
Schrøder, Daniel Albertsen — 

præst, Rørby 244.
Schrøder, Daniel Samuelsen — 

præst, Bavelse 237.
Schrøder, Dorothea 243.
Schrøder, Elin Catharina 243. 
Schrøder, Elisabeth 244. 
Schrøder, Hans Albertsen — rek

tor, Vordingborg 244. 
Schrøder, Hans Samuelsen —

provst 234.
Schrøder, Jacob Albertsen 243f. 
Schrøder, Laurids Albertsen 244 
Schrøder, M. David Samuelsen

—præst, Bavelse 36f.
Schrøder, Maren 244.
Schrøder, Samuel Albertsen —

magister 243f.
Schrøder, Samuel Hansen — 

præst 234.
Schrøder, Wilh. — fotograf 137. 
Schweim — møller, gæstgiver,

Præstø 140, 153, 156.
Schätzig, Carl — daguer. 129,
143.

Schøning, Gerhard — geheime- 
arkivar 6, 9f, 16, 22f.

Seckmann, Balthasar — forpag
ter, Ahrenfeldtsborg 330.

Sehested Nielsen, Knud — foto
graf, Næ. 193ff.

Seidenfaden — lærer, St. Torøje
261.

Seidenfaden, H. — L. T. 268. 
Seidenfaden, I. — L. T. 268. 
Seyer, Christopher — kromand,

Tappernøje 59, 61. 
de Sharengrad, C. — fotograf,

Malmö 200.
Sidsel Korporals — Næ. 385. 
Sidsel Thomas Skolemesters —

Næ. 45.

Sidsel Skrædders — Næ. 374. 
Silvy — fransk fotograf 189. 
skånske snedker, den — Næ. 411 
Sode, Antoinette O. 210. 
Soldaths enke — købmand, Næ.

160.
Sommer — købmand, Næ. 188. 
Sommer, Otto — præst 180. 
Sonne, Carl — fotograf, Kbh.

188, 191.
Sophie Pedera. — Næ. 405. 
Sparre, Jens •— Sparresholm 39. 
Speman, Cort — Næ. 373, 387,

422.
Spend, Christen Nielsen — præst 

243, 245.
Stage, Jens — fæstebonde, Kal

vehave 220.
Stampe — baronésse, Nysø 253. 
Steffen Hattemager — Næ. 342. 
Steffen Rokkedrejer — Næ. 411. 
Steffensen Arnholtz, Axel — fo

tograf 203.
Steffensen, Ellen M. — foto

graf 201.
Steiniche — madam, Køge 125f. 
Stephansen, Anders — Hindholm

322.
Striegler, Rudolf — fotograf, 

Odense 135.
Strøm, Hans — præst 10.
Stær, Hans 220.
Suhm, P. F. — kammerherre 12, 

16, 22f.
S wane — regimentsskriver 59, 

61.
Svane, Hans — magister 226. 
Svarer, Peder — Næ. 391f. 
Svend Skomager — Næ. 41. 
Svendsdatter, Kirsten — Næ.

380.
Svendsen, Svend — Brandelev 

397, 422.
Svensen, Jens —• Næ. 384. 
Søndergaard — fotograf, Nykø

bing F. 204.
Søndergaard — guldsmed, Skel

skør 151.
Søren Bødker — Næ. 395.
Søren Viborg — Næ. 371, 384. 
Søren Vognmand — Næ. 395. 
Sørensen, Hans — borgmester,

Næ. 40ff.
Sørensens hustru, Hemming — 
Langebæk 220.
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Sørensen, Christen — Næ. 396. 
Sørensen, Ib Lindholm — foto

graf, Kbh. 206.
Sørensen, Michel — Næ. 399. 
Sørensen, Rasmus — lærer,

Venslev 300, 306ff.
Sørensen, Rasmus — skinder,

Næ. 383.
Sørensen, Søren — fotograf, Næ.

205.
Søtoft — præst, 0. Egesborg 253. 
Tagesen, Inger — Næ. 384. 
Tagesen, Lauridtz — Næ. 384. 
Tapdrup — arrestforvarer, Vor

dingborg 66.
Theisen — købmand 70.
Them — se Timm
Thomasen, Rasmus — gnid.,

L. T. 266.
Thomsen, C. J. — arkæolog 20,

22.
Thomsen, Chr. — fotograf, Næ.

170.
Thomsen, J. P. — fotograf, Hel

singør 171.
Thomsen, Niels gmd., L. T. 266,

269, 281.
Thomsen Wellejus, Poul — se

Welle jus, P. T.
Thorup — urmager, Storehed- 

dinge 177.
Thorvaldsen, Bertel 107. 
Tidemand-Dal, C. J. — arkitekt,

Næ. 79, 86.
Tiesen, Willum — Næ. 374, 376f,

421.
Tillge, Wilh. — fotograf, Kbh.

162.
Timm, Georg Frederich — hof- 

kleinsmed 20, 23.
Toft, Harald — godsejer, Røn

nebæksholm 255.
Tomas Glarmester — Næ. 253. 
Tommesen, Jørgen — Næ. 338,

343.
Tommesen, Mette — Næ. 338,

343.
Torkild Skrædder — Næ. 408. 
Troll, Johan — Næ. 341.
Tryde — præst 253.

Udsen, Anders — tjenestekarl, 
Baarse 241.

Ulfeldt, Corfitz — Bavelse 36. 
Ulfeldt, Jacob Corfitzen 45. 
Ulrichsen, Jochum — Næ. 401. 
Urne, Edel — Rønnebæksholm 53 
Urne, Eiler — Gunderslevholm

34f.
Wahlström, Aug. — fotograf, 

Falun 200.
Warthoe, I. O. S. — præst, Sne- 

sere 249.
Wedou, Rasmus — bådsmand 406 
Wedsel, Jacob — væver, Næ. 343. 
Welladtz, Dienis — sølvsmed,

Næ. 365, 424.
Wellejus, Poul Thomsen — præst, 

Herlufmagle 9, 12, 22.
Weller, C. — fotograf, Kbh. 124. 
Wichmand, Peiter — Næ. 383. 
Wieth, M. C. W. — daguer. 118,

125f.
Villadsen, Dionis — se Welladtz, 

Dienis.
Willemoes, J. G. — præst, Her

følge 255f.
Willerup — boghandler, Vor

dingborg 146.
Willum — magister, Næ. 388. 
Winter, Jørgen — Næ. 374. 
Vithusen, Peder — præst, Sne-

sere 243.
Witte — justitsråd, Næ. 180. 
Vogensen, Anders — skriver,

Næ. 332.
Wolf, Dorthea H ansdatter 234. 
Wolf, Jacob Jacobsen — præst,

Østofte 234.
Wolff, B. — Engelholm 309. 
Worm — maler, Slagelse 141,

181.
Wrangel, Carl G. — sv. rigsad

miral 47.
van Wylich — præst, Næstelsø 

251.
Væver, Peder — bonde, St. Røt- 

tinge 245.
Zimmermann — gæstgiver, Ring

sted 156.
Ørsted, A. S. 308.
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Aaderup 72fff, 86fff, 248, 409. 
Aakirkeby 74, 76.
Aalborg 193, 195, 365.
Aarhus 135, 166f, 193, 203, 210. 
Aarslev 31.
Aastrup 49.
Adlersborg 297.
Ahrenfeldtsborg 330. 
Amagerhuset, Lille Torøje 271. 
Antvorskov len 48.
Assendrup 53ff.
Badstuesø, Vordingborg 61. 
Bavelse 36, 38, 40.
Bavelsegård 36, 38.
Birkerød 168.
Bisserup 248.
Bjaverkær 291.
Bjavermose 291. 
Bjergmarksskoven 71. 
Bjæverskov herred 287fff. 
Blodhøj 292.
Blæsenborg, Lille Torøje 269ff. 
Bolbrohuset, Gisselfeld 178. 
Bonderup, Næstelsø 48, 51f. 
Borreby 318.
Brandelev 210, 397.
Brødebæk 226.
Brøndsted 20, 27.
Brøns Mose, Viksø 5, 27. 
Bundløse, Teglstrup 61.
Bøgesø 61.
Christinehamn (Sv.) 155. 
Dalmose 207.
Damsholte 318.
Dragsholm len 48.
Dyrlev 242.
Dänischvold (Ty.) 180.
Elling 205.
Engelholm 309.
Engelsholm, Snesere 256. 
Everdrup 378, 413, 421.
Faaborg 126, 130, 135, 139, 154,

177.
Faar dal, Vi skum 24, 27, 29. 
Fakse 184, 187.
Falun (Sv.) 200.
Fangel Torp 28f.
Faurbo, Holbæk 151.
Ferreslev, Fyn 24.
Finderup, Holbæk 161. 
Fierritslev 206.
Flensborg 369.
Fredericia 126, 152, 167, 192,

200f, 211.
Frederiksborg 47.
Frederiksværk 158.
Fredsgårde, Sneslev 224f.
Frøslev 293.
Fuglebjerggård 386.
Førslev 369, 388.
Gevnø 293f.
Gjødstrup 358.
Graven (No.) 11, 13.
Grenaa 165.
Greven s vænge, Næstved 5fff,

53ff.
Grumløse 253.
Grødde Mark 208.
Gunderslev 38.
Gunderslevholm 34, 309. 
Göteborg 142, 200.
Haarlev 234, 291ff.
Haderslev 165, 201.
Hamborg 138f.
Hammer 241, 254, 257, 301. 
Haram (No.) 12.
Hasemosehuset, Lille Torøje 271. 
Haslev 188.
Hedensted 165, 169.
Helsingborg 149f.
Helsingør 47, 111, 128, 133, 142f,

149ff, 155, 171, 191f, 195, 391,
421.

Herfølge 255, 291.
Herluflille 184.
Herlufmagle 9, 12, 412f. 
Herlufsholm 12 ,140, 234, 384,

422.
Herning 165, 208.
Hillerød 167ff.
Himlingøje 234, 286, 291. 
Hindholm 322.
Holbæk 47, 131ff, 151, 153. 
Holbæk amt 311.
Holbæk len 48.
Holsteinborg 297.
Holsteinsminde 322.
Horsens 171, 174, 210.
Hovby 184, 293.
Hugkrog, Orup Mark 256. 
Hulemose 61, 66.
Hurup 206.
Hyllinge 207.
Højerup 250, 259.
Højhuset 261.
HØng 323.
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Høsten 318.
Høve 253.
Jungshoved 48, 50ff, 54. 
Kalundborg 47, 151, 204. 
Kalundborg len 48.
Kalvehave 216fff, 254.
Karrebæk 371.
Karrebæksminde 140 ,157. 
Kidserup 140.
Kirkeskoven 71.
Kjeldby 68.
Kjellerup 167.
Kolding 74, 171.
Korsør 47, 128, 131f, 135, 151, 

153f, 177.
Krageborghuset, Roholte 255f. 
Kragerup 34.
Kreta 92.
Kuldsø, Stensved 61.
Kundby 307, 318.
Kvislemark 395.
Kærehave 323.
København 26, 64, 74, 109, 122ff, 

130, 134, 136f, 140, 143, 152ff, 
158, 161, 171ff, 178f, 182, 187f, 
191ff 200, 206, 211, 348, 371, 
391

Københavns hospital 345, 348, 
351f, 354, 356ff, 360, 364ff, 
370, 379ff, 390, 394.

Køc-e 47 ,53, 119, 126, 128, 131, 
133, 151, 156, 166f, 176.

Køge Museum 103, 229f, 326f,
427f

Køng 300.
Langebæk 220.
Lekkendegård 61.
Lier (No.) 9, 13.
Lilleheldinge 251, 255.
Lille Torøje 259, 261fff, 293f. 
Lindholm 205.
Lund 272, 274.
Lundby 254, 295fff, 321.
Lundby gård 301.
Lunde Mark, Haarlev 292. 
Lysholm 356, 385.
Løgstør 167, 206.
Malmö 200, 369.
Marelundshuset, Lille Torøje 272 
M ariager 211.
Maribo 167, 387, 393.
Mern 251, 253, 300, 321. 
Mogenstrup 251, 301.
Mosede 64.
Møn 76, 385.

Møns Museum 104, 231f, 327f,
428f.

Mørkøv 306.
Nakskov 167, 170, 186.
Neble 248.
Nedre Brødebæks Mølle 226. 
Nykøbing F. 210.
Nykøbing S. 47, 132, 311.
Nysø 352, 388, 422.
Næstelsø 251.
Næstved 11, 33fff, 74, 105fff,

243f, 329fff, 415fff.
Næstved Museum 102, 228f, 325f,

426f.
Nørreskov, Baarse 207.
Odder 204, 211.
Odense 74, 135, 152, 164, 187,

204.
Orup Mark 256.
Prambroen 260.
Præstø 47f, 127, 140, 153, 156,

207, 424.
Præstø amt 248.
Randers 74, 135, 139, 201. 
Rettestrup 118, 135, 300.
Ring, Hammer 134.
Ringsted 47f, 76, 128, 131f, 139f,

155f, 315, 330.
Roholte 255f, 403.
Roskilde 47, 74f, 128, 130, 185,

212, 308, 330.
Rønebæksholm 51, 53ff ,255, 420. 
Rørby 244.
Sageby 61f.
Sallerup 300.
Sandved 207.
Silkeborg 167, 192, 204f.
S jol te 256.
Skafterup 207.
Skelby 34ff, 38ff, 346, 361. 
Skelhuset 261.
Skelskør 47f, 127, 130, 132, 151,

153, 207f, 318, 330.
Skive 193.
Skuderløse 311.
Skullerupholm 330.
Slagelse 36, 47, 111, 122, 126f,

129ff, 135f, 139, 141f, 146ff,
153, 162. 176f 181, 212. 

Slangerup 47.
Slesvig 179f.
Smerup 261, 272.
Snertinge 274.
Snesere 61, 233fff, 249, 256. 
Snoldelev 292.
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Sorø 128, 133, 153f, 196, 208, 
244, 330.

Sorø amt 248, 311.
Sparresholm 39.
Staarby 253.
Stapelholm (Ty.) 180.
Starup 208.
Stege 194, 206.
Stensby 61.
Stockholm 128.
Storehedinge 131, 133, 151f, 177. 
Store Røttinge 245.
Store Torøje 261, 293f. 
Stubberup 272.
Svendborg 74f, 155, 177, 184f, 

187, 203.
Svenstrup, Aalborg 175. 
Sværdborg 68, 390, 421. 
Sydsjælands Museum 429f. 
Sæbygård len 48.
Sønderup 125.
Sørbymagle 244.
Sørup 53ff.
Taastrup 276.
Tappernøje 59, 61, 241.
Terslev 184.
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