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F o v o r d .
(§fter i flere Aar at have syslet med at samle Optegnelscr om Kjoge B y. fik Forfatteren af ncervcrrende Skrift
i 1878 ved Byraadets Velvillie Abgang lil B yens paa
Raadhuset opbevarede righoldige Arkiv, hvoraf feuere en Del
er afgivet til Gehejmearkivet. Skriftets Jndhold stotter sig
foruden til Byens Arkiv tillige paa Oplysninger hentet fra
tryktc Skrifter, og den störe Vanskelighed ved at sondre og
begrcensc det righoldige, sprcdte S to f om Kjoge B y maa
tjenc som Undstyldning for det usy.ldcstgjorendc ved de fremdragnc Bidrag til B yens Historie.
Udgivclsen er vclvillig ftottct saavel af Kjoge Kommunatbcstyrclse som af Direktionen for Kjoge og Om egns Spare
kasse, for hvilke Understottclfer herved bringes skyldig Tak.
Overfor de crredc Substribcnter beder jcg onl Undskyldnmg for den lange Tid Udgivelsen, formedelst uforudsete
Omstcrndighcder, har krcevet.
Skulde jeg yderligere blive sat i Stand til at supplere
dette Skrift om Kjoge B y — hvis oeldst kjendte Privilegium
som Kjobstad netop i Aar er 600 Aar gl. — med Kort og
enkelte Afbildninger, vil saadant sencre ske.
Kj oge , den 24de August 1888.
F orfatteren.
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s t a d e n ved Kampens og Sejrenes Bugt
Hcever sin Rost og udsjungcr sin Lykke;
Livct ved Aaen og Havet er smukt,
Og venlig er Fredstovens Skygge;
Dog — naar med Lynglimt det buldrer i Skyen,
Hojt over Skoven og Havet og Byen,
Folket i Norden mindes din Torden,
Stolte N i e ls J u e l ! ved din brusende Bugt.

Hojere flyver end Tanken mod Sky,
Naar over Havdybet Nordlyset luer;
Dansten seer ud over Bugten fra By —
En Aand Han i Flammelys fluer;
Det er den Aand, som med Hojhed sig svinger
Evig til Sejr med Kjoerligheds Binger —
H v itfe ld t! Din Skare see vi opfare
Hojt med din flammende Sjoel over Sky.

Froernes Sang om hin Valplads ved Aa
Ej overdover, hvad Havet udbruser:
Voldgjoest har trampet, hvor Axene staa;
Om W e l l e s l e y ') Hostblcrsten suser.
Britten kun vaabenlos Hob har henvejret;
Hoederen blegned, hvor Skjcendselen sejred.
Sangfugl paa Flugten floj over Bugten —
Der synger TEren, mens Boigen er blaa.
B. S . J n g e m a n n .
l) Arthur WelleSley, Hertug af Wellington f. 1. Maj 1769 . dod 14. Septbr. 1852,
senerc bekjendt Statsmand, Var i 1807 Divtsionsgcncral t Slaget ved Kjoge.
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Syen i Älmindelighed.
Den lille Stad Kjoge har et saa godt N avn mellem
de danske Kjobstceder, at den vcl nok er kjendt af de flestc.
Dette har den opnaaet, dels ved sit soelsomme „Huskors" i
Begyndelsen af det 17de Aarhundrede, dels ved Soheltene
N iels Ju els Sejr, ved Jvar Hvitfeldts heltemodige Opofrelse
i Bugten og endelig ved adstillige gcrngsc Talemaader som
den: at se „Kjoge H ons", om „Kjoge Kag", der ncrsten Var
bleven lige saa berygtet som Riber-Ret. D ens Navn er
ogsaa bekjendt for vore sydlige Naboer, som efter deres
Geografier kjende Byen fra dens B ugt, hvorom der siges,
at de Danste „pleje at holde deres S oslag der."
H idtil har denne By savnet en Beflrivelse eller saadanne Meddelelser, hvoraf der künde hentes fuldstcendigere
Oplysninger om dens Tilstand i For- og Nutid og det Liv,
der har rort sig i den, og de Mcend, som have virket der;
ihi udover de egentlige Bcskrivelser i topografiske Skrifter
har man intet Andet cnd cn megct kort paa latinske og
danste Vers udarbejdet Bestrivelse as Erik Eriksen Pontoppidan,
der kun existerer i Manuskript og nu er ncesten aldeles
ukjendt.

Kjvge ligger paa Sydostkanten af Sjcelland paa et
fladt Terrcen, ved Udlobct af Kjoge Aa i en bred B ugt af
Ostersoen, hvilken B ugt har Navn efter Byen. Den ligger
M il fra Kjobenhavn, 3 V. M il fra Roskilde og R ing
sted, 5^2 M il fra Nestved og 3 M il fra Storehedinge. Ved
den sydsjcrllandfle Jernbane, der aabnedes for Fcerdselen den
4. Oktbr. 1870, er Byen sat i umiddclbar daglig Forbindelse saavel med Hovedstaden og Roskilde som med Kjob51/4
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stcederne i Sydsjoelland, ved den ostsjcellandste Jernbane. der
aabnedes den 1. J u li 1879, tillige med Storehedinge og Faxe.
Gründen, hvorpaa Byen er bygget, er rimeligvis gam
mel Hav- eller Sobund, der ved Opsyldninger i Tidernes
Lob er tildoekket, og indeholder navnlig mange Gjodningsstoffer i stcrrk Sandblanding.

Oprindelig bestod Gründen

mest af Sand, hvilket sees deraf, at der baade mod Nord
og Syd findes Sandlyng.
Beliggenhedcn er imidlertid ret smuk, da Skov, Mark
og So mode Djet allevcgne og navnlig kunne Aasen ved
Gammelkjogegaard og Billesborg Skov ncevncs som smukke
Partier i Byens Nccrhed.

Ved ostlige Binde er Byen og ncermeste Omegn let
udsat for Vandets Jndbrud, Oversvommelser og Odelcrggelser af forstjellig Art. Det seneste Tilfcrlde, hvor saavel
Byen som Sonder- og Gammclkjoge led betydeligere Skade,
var ved Storm floden 13. Novbr. 1672, da en hidtil ukjendt
Vandstand i Forbindclse med Strom af N . L). anrettede stör
Skade navnlig ved Kjoge H avn og for Omegnens B e 
kommende demolerede mange mindre Bygninger og stcerkt
beskadigede Veje og Jorder.
Da Byen tildels er omringet af Skove og Havet, er
Lüften mere fugtig end tor.

Paa Band er der vel ingen

Mangel, men det ferste Band er her, som ved andre lavtliggende Steder ved Havet, mindre godt, da alt maa tages
fra Bronde og Aaen.

Byens Drikkevand er saaledes stcrrkt

paavirket af den forstjelligartet

opfyldtc Undergrund

og

da det ved foretagne meget dybtgaaendc Boringsforsog *)
*) Ved Boring ester Band for faa Aar siden til Slbryggerict i Bestergade fandtes der i 52 Fods Dybde: forst 30 Fod Opsyldning og
Sand, deri 2 gamle Brolcegninger, derefter 6' Verbund, 5' Torvejord og 9" Ler. — I 80 Fods Dybde er fundet Kalkbund.
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er lykkedes at opnaa godt Drikkevand, vil det forhaabentlig
bringe Byen den tilsigtede Nytte, at det den 13. Decbr. 1883
af- Byraadet er vedtaget at anloegge et Vandvoerk med Forsyning fra hojere liggende Dele af Kjoge Aa, mutigen i
Forbindelse med Kildevcrld i Omegnen.
Det er altid vansteligt at finde den fände Oprindelse til
en crldre B yes N avn og saaledes ogsaa med Kjoge. I
Tidernes Lob er det strevet forstjelligt: ved 1170 Koghoe og
Koghe, 1243Kokcr, 1243 Koke, samtidig omtrcnt af Munkene
Coagium eller Coagia, senere og af flere nutildags Koge,
men dog almindeligst K j o g e , hvilken Stapemaade vi have
bibeholdt.
N ogle have udledet dette Navn af „Kog" eller „Kaage"
(oldnordist kuggr), et S la g s Handelsstibe eller storre fladbundede Baade, hvormed Handelsvarer fortes op ad Fjorden
eller Aaen til Byen, der den Gang laa lcengere fra Fjorden.
Andre have udledet det af „Kigojc", fordi der i fordums
Tider paa B yens Kirketaarn udhcrngtes en eller flere Lygter
til Vejledning for de Sofarendc, og at Benoevnelsen derfra
forkortet skulde vcere gaaet over paa Byen. Atter Andre
have villet udlede det af den af Befolkningen paa Egnen
endnu brugelige Udtale, idet B yens Navn udtales som
„Koje" og ikke „Kjoge", og derfra sluttet, at Oprindelsen
künde skrive sig fra Benoevnelsen paa Hvilestedet i et Skib
„Koje" eller „Kove", hvilket ogsaa i oeldre Tider brugtes
om et soerskilt Aflukke i Huset eller Stuen, der kaldtes
„Alkove".
Endelig har Kaptajn Emil Madsen i sin Afhandling
om „Sjoellandske Stednavne" i Annaler for Nordist Oldkyndighed 1863, Pag. 191, udtalt den Formening, at i saagodtsom alle Byer, der ende paa oe eller e, betegner denne
Endelse Aa. Kjoge vildc derefter betegne Byen liggende ved
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Aaen og denne Forklaring til N avnets Oprindelse turde
m uligt vcere baade den naturligste og niest rigtige.
.
Hvorvidt Bencrvnelsen paa en Koge- eller Kjokkenmester,
der som bekjendt kaldes Kjogemester, kan have noget rned
B yen s N avn at gjore, lade vi uafgjort.
B yens Vaaben eller S ig il, der er afbildet paa Titelbladet, men hvor Aarstallet skal lceses 1574, forestiller et
Kirketaarn ved en B ro, oder hvilken en Krone og et Kors;
en Haand kommer ud af Skyerne og griber efter Kronen. —
Hvilken Hentydning eller symbolsk Betydning dette S ig il
har, er ukjendt; men i Nabobyen Ringsteds Vaaben findes
ogsaa en udstrakt Haand, saa der muligt kan vcere en lille
Hentydning til, at disse to B yer ville rcrkke Hinanden en —
hjcelpsom eller broderlig Haand.
Fra den lcengstforsvundne S agn tid , da muligt den
Plet, hvor det nuvcerende Kjoge er bygget, var S o eller Hav,
har man Formodning om, at det netop Var her, hvor den
gamle Kong Harald Hildetand samlede sin anselige Flaade,
hvorpaa Hans Hcer overfortes til Skaane til det navnkundige
Braavallaslag Aar 730. Kong Harald, der var saa gammel,
at Han nceppe künde gaa, formenes selv at have onflet at do
paa W rens Mark for desto srkrere at komme til V alhal;
Han fandt ogsaa her Heltedoden. H ans Snekker, bereites
der, vare saa mange i Tallet, at
„Ej Bolgerne blaane i Kündet man saae
Fra Sjcelland til Skaane, hvor Snekkerne laa;
M an saae kun for Ojet en gyngende Skov
Af Master og Floje med Takkel og Tov; —"

thi fra Kjoge til Skanor künde man vandre over Skibsdcek.
(Se Fr. Barfods Fortcrll. af Fcrdrel. Hist.).

Om det endog har voeret smaa Skibe, har dog Heeren,
der blev fort over, vceret talrig — og der er vel nceppe
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Tvivl om, at denne Egn ogsaa har afgivet sit Kontingent
dertil.
A t Egnen omkring ved Kjoge i Hedenold var beboet,
muligt endog stankt beboet i Forhold til flere Egne i Landet,
synes at fremgaa deraf, at der navnlig syd for Kjoge om
kring ved Prambrsen er fundet saa störe Masser af Affald
sra ashugne Flintkiler og Redstaber, at det med Sikkcrhed
tor antages, at der har vcrret Vcerksteder for Forfcerdigclse
af dem.

Desuden tor Bevisct vel hentes fra den Mcrngdc

Grav- eller Kcempehoje, hvoraf der cndnu findes flere Levninger i Byens Ncrrhcd,

medens mange ere sorsvundne.

I Nordvest paa Olby Marker ncer ved Byen, og i lcengere
Afstand fra den mod Syd i Billesborg

Skov findes saa-

danne Hoje, ikke at tale om lcrngere mod Syd ved Valloby,
Hirnlingoje, Stroby og Varpelev, hvorfra der overalt haves
prcrgtige jordfundne Säger fra Oldtiden.
Fisteriet i Sven og Aaerne, der lobe til Bugten, saavelsom Vildtet i de störe Skove afgav rigelig Neering for
Beboerne, der vilde tage Bopcel her.

Sa?rlig synes det, at

Aaen hen imod Ringsted längs Aasen har voeret en Fjord,
man maaste i Oldtiden har kunnet befare med fladbundede
Baade helt til Humleore Skov — hvorom Sagnet forovrigt.
forlyder, at den har vccret et Tiltrcckningspunkt for de forste
Beboere. Men hvem var saa disse?
Det gaar her som flere Steder, at vore Forfcedres „störe
Forsommelse" i at optegne mcrrkelige Navne og priseligeBedrifter fra en saa lcengst forsvunden Tid, maa det tilstrives,
at vi famle i Morke; men af letforklarlige Grunde maa vi
ganste holde dem undstyldt.
Byens Alder eller forste Opkomst kan ikke henfores til
nogen bestemt Tid, men dens „Oprindelse — siger Pontoppidan i „Danste Atlas" — forekommer mig noget tvivlagtig." Om Et ere dog celdre og nhere Forfattere, der om-
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tale B yen , cnige, nemlig at den nye B y er anlagt noget
ncrrmere ved Stranden i Beghndelsen af det 14de Aar
hundrede, medens den celdre B y skal have ligget der, hvor
nu Gammelkjogegaard og B y ligger, attsaa paa beggeSider
af Aaen. Byerne have da muligt vceret forbundne med en
B ro og det kan ogsaa vcere hertil, Hentydningen i S igillet
sigter. Det Sted, hvor B yen s Kirke laa, nogle Skridt fra
Aaen paa nordre Side, kaldes endnu Kirkebakken og benyttes
som Frugthave til Gammelkjogegaard. Om Byen da har
vceret kaldt Norre- og Sonderkjoge, derom haves ingen
Efterretninger, men at den Del. der forblev liggende paa
Stedet — og det var maaske hele det celdre Kjoge — efter
at Ny-Kjoge havde rejst sig paa sin nuvcerende P la d s, blev
kaldet Norre- og Sonder-Gammelkjoge endog til efter 1660,
derom findes Bekrceftelse baade i de celdste Arkivsager paa
Raadhuset og den celdre Kirkebog, der begynder Aar 1645.
Byen Kjoge ncevnes som foran omtalt forste G ang
1170, altsaa for over 700 Aar siden. Det bliver altsaa i
Valdemar den Stores Tid. Hvorvidt Byen den G ang kan
betragtes som Kjobstad, vide vi ikke, eftersom der Hengaar
over 100 Aar dercfter, inden den faar sine forste Privilegier
(S e Aktstykker, Pag. 1).
Froken Fr. Carlsen anforer i „Efterretninger om G am 
melkjogegaard" Pag. 11: „Her laa den gamle B y Kjoge
kjont og godt med sin bckvemme Havn (nord for Opkjorselsvejen til G l. Kjogegaard) i Fjorden, udsendte sine Skibe og
drev Handel paa fremmede Lande, og var vist meget tidligt
en rct anselig B y med Kirker og Kapeller. B yens heldige
Beliggenhed sor Skibsfart og det rige Kornland omkring den
har tidlig trukket Kornhandelen hertil, og Biskopperne i R oskilde lod dercs Hvede kjore as Bonderne til Kjoge for at udskibes der. Den rige og mcegtige Absalonske Slcrgt, som
ejede Jord rundt omkring i Landet, havde ogsaa tidligt
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Ejendomme i denne Egn, og da Sune Ebbesen af Knardrup,
en af Valdemar den Förstes störe Hövdinger, dode, efterlod
Han blandt meget andet Gods, Han testamenterede til Soro
Kloster, ogsaa Gods i Kjoge og Olishoghe (o: Hojelse), og
da Soro Kloster, allerede for det 1161 blev til et Cistercienserkloster, ejede Halvdelen af Byen Kjoge, blev det den
vigtigste Besidder af denne By."

Ved denne Tid, i Aaret 1176, blev Kjoge bekjendt ved,
at en Kvinde, Margrethe, blev ihjelflaaet (25de Oktbr.) ncrr
derved og senere regnet for M artyr. Det kan dog ikke afgjores, om hun blev drcrbt af sin egen eller af en frernrned
M and. Beretningen, der meddeles flere Steder, lyder i
Thieles Folkesagn I, 188— 89 saaledes: „Set. Margrethe
Var en Blodsforvant af Erkebisp Absalon og gift med en
vis Herlogh, af hvem hun en N at ugudeligen blev myrdet
og derpaa ophcrngt, for at give det Skin af, at hun selv
havde taget Livet af sig. Desformedelst blev hun bcgravet i
aaben Mark, da det er hvcr Selvmorder forment at hvile i
viel Jord. M en paa det Stcd, hvor hun Var nedgravet, stete
mange Jertegn, saasom af farendes Jld over Marken, hvilke
Under ufortovet forebragtes Erkebispen. Vel fcestede Han i
Begyndclsen kun ringe Tro til alle slige Budskab, men, da
det allevegne rygtedes, kaldte Han Sim on, Abbed i S oro, og
Richard, tilforn Abbed i Ringsted, for sig og overlagde med
disse hvorlunde man vel skulde fare i denne S a g . D a bleve
de enige om at kalde Herlogh for sig og Ham at forhore.
O g saasom denne mcerkcde sin Ugjerning aabenbaret ved
himmelske Jertegn, tilstod Han sin S yn d uden Omsvob. D a
strommede alt Folket ud paa Marken til det Sted, hvor
Margrethe var nedlagt, fremtog hendes Lig, toede det, lagde
det paa Baare og bar det saa i hojtideligt Optog med
brcendende Kerter og megen gudelig S an g til Vor Frue Kirke
i Roskilde og nedsatte hende der. T il hendes ALre blev et
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Kloster stiftet, hvilket kaldtes „Set. M argrethes Kloster". —
Det vor efter Behrmann, Roskilde Beskrivelse, S e t. M arie
eller vor Frue Kloster, der senere nod rige Gaver herved.
Kapellet laa ved Kjoge ikke langt fra Stranden, men Stedet
kan ikke paavises.
Bilde man sporge: Hvorledes saae det celdste Kjoge
ud? Havde det ordentlige Huse og Gader? — da vil
Svaret derpaa ikke let kunne gives tilfredsstillende.
Der kan imidlertid nceppe vcere T vivl om, at denne B y
som andre Byer blev grundtagt derved, at de forste Boliger
vare simple Hytter eller Rogstuer, hvis Vcegge man opforte
af utilhugget, rundt Tommer, som man klinede eller tcrttede
med raat Leer, medens Taget dannedes af Bark eller ved
sammcnlagte Trcrstokke, tcettede med M o s , eller sammenflettede med Kviste og tcekkedc med R or og S iv , omtrent
som en Hyrde laver sig et Skjul mod Bind og Vejr. En
saadan Bygningsm aade findes endnu enkelte Steder i Norge.
G ulvet i disse Boliger Var enten den bare Jord, lidt
bedre lagt af Leer eller ogsaa betagt med Rullesten. M idt
derpaa var Arnen, Jldstedet, en stenbelagt eller stenomsat
P lad s, hvorpaa Jlden brcrndte og holdtes vedlige D ag og
N at til Barme, M adlavning, Tojtorring og Lysning. Denne
stedsevarende Jld fordrede meget Brcrndsel, scerlig fordi Doren
saa oste maatte aabnes for at drive Rogen bort og skaffe
Lusttrcrk til den igjennem Roghullet eller „Lyren" i Taget.
Det kom imidlertid ikke saa noje an paa Bramdsel i de
Tider; i de störe Skove fandtcs det nemlig i rigelig Mcrngde
og desuden var der jo ogsaa Torv nok i Torvemoserne.
Enhver, der ikke sorgede for at holde sin egen Jld vedlige,
maatte laane denne hos Naboer og endnu langt ind i det
17. Aarhundrede var det Skik og Brug i Kjoge som andetsteds at laane Jld om Morgenen. Lyren (i Norge „ljori")
var anbragt hojt oppe under Taget og igjennem denne og
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Gluggerne faldt Lysct ind eller rettere ned i Rummet.
Dette, senere kalbet Stuen, Var scedvanlig ikke delt og endmindre fandtes der paa Siderne Vinduer; thi G las til
Ruder kam forst i Brug efter 1530.*) Alt i Huset dar
naturligvis overroget eller fort af S o d ved den ncestcn
uafbrudte R vg i Stuen.
Disse Rogstuer laa ncrppe en Gang samtede, men vare
spredte i Terrcenet, hvorved der blev vundet Plads til
Haver m. v.

T il enhver Bolig horte Kaal- eller Abild-

gaarde, der ud til Vejen (Gader er der nceppe Tale om)
vare indhegnede med Tjornegjcerde som det, der leitest lod
sig opfore.

Dette tjcnte ogsaa til Hegn om de störe Mod-

dinger, der laa ved Husene, hvor Kreaturer og navnlig
Svinene gik lose og künde boltre sig i Polen.

Forholdene

vare fcelles for Land og B y, men Konzerne gave efterhaanden

Besalinger,

der gik ud paa at bortskaffe

Landsbyagtige af vore Kjobsteder, esterat der
Byerne Kjobstadprivilegier.

var

det
givct

Skjont Billedet ikke viser sig meget tiltalende, saa har
det ncrppe seet meget bedre ud med Husene i det celdste
Kjoge, for Flytningen sandt Sted, og af virkelige Gader
har der ncrppe vceret nogen.

Det var dog dette Kjoge, der fik sine celdste Privilegien
hvilke nu paa det som Aktst. Nr. 2 anforte Pergamentsbrev
ncer ere forsvundne, idetmindstc findes der ikke flere end det
i B yens Arkiv. S u hm ncrvner flere saadanne Breve, og de
synes ogsaa efter en Dom fra 1590 at have vceret beroendc
i Arkivet den G ang, men maa senere vcere Labte. Om et,
som blev fremlagt i en Retssag, siges, at „det var af LElde
og Vangjemme moget ilde medfarit."
Den 4. J u li 1268^) gav Kong Erik Menved Jnd0 Smlg. Hist. Tidsskr. 5. R. I. 449.
2) Se Suhm s Darimarks Hist. L I Pag. 35.
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vaanerne i Kjoge et Befkjermelsesbrev, hvorved de skulde nyde
de samme Rettigheder, Love og Freds Jagttagelse som Borgerne i Roskilde.

Köngen gav tillige alle, som vilde optage

nye Grunde i Byen og bebygge dem, Befrielse i 4 Aar for
alle Asgifter og Byrder, som laa lil Köngens Ret, fra den
Den 14. August
1293*) forundte Köngen Borgerne den Ret, at de i Ros

Tid af, da de begyndte at beboe Gründen.

kilde ej skulde betale mere Told, end Roskilde Borgere be
talte i Kjoge, og 30. April 1299 ?) tog Köngen Jndbyggerne
med deres Gods og Tyende under sin scrrlige Beskyttelse,
og gav dem den Frihed, at de ej maatte i nogen Sag antage
lil Forsvar nogen anden end en af Byens Jndvaanere, saafremt de ej vilde miste deres Bopcel i Byen, og maatte
Heller ingen, som boede paa Landet, om Han var Köngens
Mand eller hvad Han var, paatage sig nogen saadan Be
skyttelse eller Sag i Byen under Köngens Hcevn.
Ester de kjendte Breve er det altsaa Kong Erik Menved,
der viste Borgerne i Kjoge den forste Bestjermelse, men som
det antydes i Aktst. Nr. 1, har muligt Kong Erik Glipping
givet Byen den fornodne Grcrsgang, hvilket Sonnen bekrceftede.

I

Gl. danske Domme I V , p. 197 ansores: at Kong

Erik Menved 1293

„haver undt Kjoge Jndbyggere Graes

gang til deres Kvaeg paa begge Sider af den Aa, som fremlober ved deres By, hvilken Hans Hr. Fader dennem og
undte og samtykte, og nu

til Ejendom undc og samtykke

samme Grcesgang uden al Modstand at beholde."

Det er

dog ikke alene Kjoge, denne Konge viste sin Naade, men
Han gav ogsaa flere andre Byer lignende Breve.

Kjob-

stoederne og Borgerne bcskyttcdes af Kongerne for den Nytte,
de gjorde Landet ved Handel og Haandvcerk, eller hvad der
Se Suhm s Danmarks Hist. X I Pag. 134 og 310.
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maaske er det rimeligste, fordi Köngen i Kjobstcedernes T iltagen saae et Voern mod Adelens tiltagende Magt overfor
Kongedommet, efter at Bondestanden Var begyndt at falde i
Foragt og Afmagt.
Da det 3 Aar efter anfores, at „P rins Valdemar, den
afdode Kong Erik (Glippings) Son den 1. M aj 1302
Jndvaanerne

i Kjoge under sin Beskyttelse paa

tog
samme

Maade, som Hans Broder Kong Erik (Menved) og de forrige Konger havde gjort, saa at de alene skulde staa under
Hans Advokat (o:Foged) i Kjoge" — , saa er det hofft rimeligt, at Kjoge By maa vcere tilfalden Ham entcn ved Arv
eller paa anden Maade.

Byen stod imidlertid ikke loenge under Prinsens Hojhed; thi Han dode allerede 1304 i Rostok og blev begravet i
S oro Kirke. Den kom da atter tilbage til Kong Erik, der
ved sit Brev, udstedt i Slagelse 29. J u li 1314^) (hvilket
forhen har vceret antaget for 1243, seAktstyktc Nr. 1), „gav
Jndvaanerne fri for at svare den ny Told, dog saaledes, at
Fremmede skulde betale den der i Byen. ogKjoberne, som ej
gjorde det, skulde bodc med deres Liv og Hovedlod, men
dersom cn Jndvaaner ved en Tolder beskyldtes for at have
havt D el i Toldsvig mod de Fremmede, da skulde Han svcerge
sig fri med 6 andre Jndvaanere, 3 af Köngens Moend og
3 andre gode Mcend, som Tolderen udncevnte; men overbevises Han, da straffes Han som foran meldt."
Hvorvidt det fremfvrte Brev angaar det gamle eller det
nye Kjoge, som fremstod i bemeldte Tidsrum, er vanskeligt
at afgjore. I „Danske Atlas" I I , P. 358 anfores, at Prins
Erik, Kong Christoffer I l's Son, som regerede tilligemed
Faderen, „begyndte at bygge Kjoge paa en Grund, som skulde
have vceret Soro Kloster tilhorende".
y Suhm D. H. X I, 400.

-) Smst. X, 35.
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Forholder bette sig rigtigt, skjont Pontoppidan selv
drager bet lidt i Tvivl, sordi det bereites i et „Manuskript,
som er en Munke-Kronike", saa maa Flytningen af Byen
eller maaske rettest Anloeggelsen af den ny Kjvge B y „noget
ncermere mod Stranden" vare foregaaet omtrent ved Aar
1321. I bette Aar blev P rin s Erik valgt til Konge og
krönet tilligemed sin Fader af Erkebisp Esger i Vordingborg
Kirke 15. Aug. 1324. Han blev under Oproret 1326— 29
holdt fangen paa Haderslev S lo t, dode i Kiel i Januar
1332 og blev begravet i S o ro Kirke ( S e Konigsfeldt nord.
Kongefloegter p. 33).
Om Aarsagen til B yens Flytning lcengere ud mod
Havet cnd ikke kan paavises, turde det m uligvis dog vccre,
at denne hidrorcr fra H avnens og Aaens Tilstoppelse med
San d, saa at Sejladsen dertil blev mere og mere vanstelig.
Ester alt at domme gik Havnen til M idten af det 17. Aar
hundrede endog til Broport, og i de forlobne 2 L 300 Aar,
som ligge imellem B yen s F lytning og 1650, er vist meget
forandret saaledes, at den ved Aar 1300 kan voere tilflydt
paa Strcrkningen mellem Broport og G l. Kjoge B y.
Den oeldste Del af den nuvoerende By, hvis Udstroekning ikke kjendes, har sikkert vceret anlagt saaledes, at Kirken
muligvis er lagt omtrent i Byens Midte.

Den nuvoerende Kirkes B ygning anscettes almindeligt til
Aar 1324, ved hvilken Tid Byen maa have ligget paa sin
nuvoerende P la d s. Vel anforcr Suhm i sin Danm . Hist.
X I I , pag. 69, at Han ikke veed, hvorfra Pontoppidan har
det, at Kirken blev bygget noevnte Aar eller at den unge
Kong Erik, som Han kalder Ham, har anlagt den ny Stad,
men alt synes dog at tyde paa, at Byen ved denne Tid er
styltet og altsaa ogsaa har troengt til en ny Kirke i sin
M idie.
Dersom man tor flutte, at Byens Borgere skuldc have
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opfort den smukke Kirke, ved hvilken dog en storre D el senere
er lilbygget, har der sikkert herstet stör Velstand i Byen.
Denne Velstand maa vcere opnaaet ved dens Handelssorbindelser, navnlig med Lybcrkkerne, og dens heldige Beliggenhed som Udstibningssted for Kornvarer, der efter al
Rimelighed tilsortes B yen ikkc alene fra Oplandet i flere
M iles Omkreds, men navnlig fra de omliggende Kjobstcedcr
Roskilde, Ringsted, Storehedinge og maaste Nestved. Jndfodte Haandvcerkere har der muligt den Tid ikkevceret mange
af, eftersom Varcrne mdfortes, men saavel Haandvcerkere som
Kjobmcend vare rim eligvis Tystere.
Kong Christoffcr I I gav 26. M aj 1321 fra Prcrsto*)
Kjoge Borgere et Beskyttelsesbrev, „hvori stadfcrstes alle
Rettighedcr og Friheder, de tidligere Konger havde givet
Kjoge By". Det maa altsaa vcere alle den gamle B ycs
tidligere Kjobstadrettigheder, der bleve overforte til Ny-Kjoge.
Det folgende Bestyttelsesbrev for Byen er det, som Aktstykte Nr. 2 anforte Brev af 18. Ju n i 1329, givet af den
unge Kong Valdemar (V ), Hertug i Sonderjylland, fom af
et oprorsk Adelsparti var udncevnt til Konge under Formynderskab af sin Morbrodcr Grev Gert af Holsten og
styrede Riget fra 1326 til 1330. Han dode 1364 nceppc
50 Aar gl.-)
Aar 1441 stat Kong Christoffer af Bajern have givet
Kjoge en Stads-R et, noget ncer af samme Jndhold som den,
denne Konge gav Helsingor. Denne Sradsret er saare vidtloftig og indeholder ikke mindre end 118 Kapitler (se Danfle
A tlas II, 290) og der er Rimelighed for, at den for Kjoge
i flere Punkter har vceret ligelydcnde om den end ikke var
faa fuldstcrndig. Med Vished vides det, at den lod paa,
„at Kjoge Borgere maatte nyde og have Grcrsgang til deres
0 Se Fr.CarlsenGl.Kjogegaardl, 19. 2) Konigsfeldt Kongesloegterp.34.
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Fce paa bcgge Sider af Aaen til deres B y. som de hidtil
havt haver" *), og „at ingen Gjcest eller Kjobsvend, der ej
er bosiddende Borger i Byen, maa fordriste sig til i nogen
M aade at kjobe der i B yen levende Nod eller S v in eller
slagtede Nod eller Svinekroppe ejheller saltede Huder og
Jntetsomhelst deraf at lade udfore af Byen."
Desuden ncrvncs, at Kong Christoffer har bevilget, „at
Borgmcster og Raad stal have deres Bysens Kjcrlder, og der
falholdc B in, tysk O l og andcn fremmed Drik, saa og falholde danst O l. baade inden og uden Huset for Penge i
Tonder og Kander" (K opibogen ^ 1752).
Aar 1477 gav Kong Christian I et aabent Brev, hvori
befaledes, „at de tyske Kjobmcend ej maatte ligge her i
Vinterleje, men skulde fcire af Landet S t. Andre« D ag
(30. Novbr.) og komme igjen med forste aabne Bande.
Bonder maa soelge og kjobe med Kjobstadmcend, ej med
Gjcester og ej til Forprang. In gen moegtig eller umcrgtig,
aandelig eller verdslig Embedsmand eller anden stal gjore
Landprang eller Forkjob, uden til deres B ords og G aards
Behov. In gen Borger stal tage fremmed Kjobmoends-Pengc
eller have Nederlag (Samkvem?) med dennem, under Godsets
Forbrydelse samt 40 Mark til Köngen og lige saa meget til
Byen."
Kong H ans stadfcestede i Nestved S t . Pedersdag 1. Aug.
1466 alle B yens «ldre Privilegien D a disse ere ligelydende
med de for Skjelstor givne, har Borgemester og Raad i
Kjoge givct en bekrcrftet Afstrift deras, hvilken er trykt i
Friis-Edvardscns Bestrivelse af Skjelstor 1759 p. 503— 4.
Foruden flcre forncrvnte Poster anfores ogsaa, at Kong
H ans for stedse frigivcr alle B yen s Borgere og Jndvaanere
for Told, dog saaledes, at de „i Skanor, Falstcrbo, M alm o,
0 Gl. danste Domme IV , 198.

Tingbogen ^

1650.
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D ragor og andre vore Fiskelejer" skulle svare Told fra
S t . Bartholomcri D ag (24. Aug.) indtil S t . Dionysi Dag
(9. Oktbr.) derefter, og dersom nogen udtalte cererorige Forncermelser om nogen Dannemand, Kvinde, Svend eller M o
i Kjoge B y og ikke künde bevise det, da skulde Han bode
40 Mark S o lo i Sagefald til Deling mellem Köngen og
Bycn. Aar 1406 sorbod samme Konge, „at ingen Skotter,
Tyster eller danske Kjobmoend maa have deres Drenge lobende
omkring i Landsbyerne for at kjobslaa, Borgerne i Kjoge til
Skade."
Grev Christoffer af Oldenborg stadfafftede under Grevens
Fejde 26. Jun i 1534 B yens Privilcgier i folgende Brev,
der efter nyere Skrivemaade lydcr:
„Vi Christoffer, ined G uds Naade Greve i Oldenborg
og Delmenhorst, gjore alle vitterligt, at vi af vor synderlig
Gunst og Naade saa og for villig og tro Tjeneste, som os
elstelig Borgmestere, Raad og wenige Borgere og Jndbyggere
her i Kjoge os nu gjort og bevist haver paa hojmcegtige,
hojbaarne Fyrste Kong Christierns Vegne og herefter trolig
gjore maa og skulle, da have vi nu stadfcrstcd og fuldbyrdc
alle deres Friheder, Breve og Privilegier, ny og gamle, som
de have af fremfarne Konger, Herrer og Fyrster, ved alle
deres Ord, Punkter og Artikler, som de udvise og indeholde
i alle Maader, og skulle de herefter ligge til Köngens Fade
bur og give did og intet andet Sted deres rette B yesflat og
hvad anden Rettighed, som de pleje hvert Aar at udgive og
skulle Borgmestre og Raad og wenige Borgere selv have
Fuldmagt til at kaare og scette en Danemand til Byfoged af
Borgerne, hvem dem tykkes og dertil duelig og nyttelig kan
vcere, og Han skal gjore Köngen Regnstab for Sagefald og
for alt andet, som Han paa Kronens Begne oppebcerer.
Derncest have vi og nu af vor synderlige Gunst og Naade,
saa og for den störe Skade, som de har faaet derved, at
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deres Volde med M agt bleve afbrudte, undt og givet og
med detle vort aabne Brev unde og give dem gamle Kjoge
paa begge Sider af Acren til evindelig Eje, som er Ager,
Eng, Sk ov, Mark, Fiskevang og Fcrgang, vaadt og tort
indcn alle fire Markeskjel, intet undtagen i nogen M aade,
hvad som helft det er eller noevnes kan. S a a skulde og forstrevne Borgmester, Raad og menige Borgere i Kjoge have,
nyde og beholde samme Gammel-Kjoge for hver M ands
Gjensigelse for den samme störe Skadc, som de stk paa samme
deres Bold. D e skulle og have saameget af deres G ods
her omkring, som var med at lade afbryde B yens Volde,
Lndtil de faa Fyldest og Erstatning for deres Skade. Ligeledes skal og Sivert Tonnesen nyde og bruge den Gaard i
samme Gammel-Kjoge med al sin rette Tilliggelse af Skov,
Mark, Ager og Eng, som Han har i P an t af Abbeden i
S oro, ligeledes den ode Jord, som ligger derhos, hvilken
Jep Jensen for havde i Leje, saalcenge til det bliver Ham
lovlig fralost igjen, og stulde de Bonder, der nu boer der,
nyde, bruge og beholde deres Sced og al anden Grode, indtil Hosten er forbi og derester lovligen udsiges, om de skulle
flytte derfra. Endvidere skulle og forskrevne Borgmestre,
Raad og menige Borgere i Kjoge have Fuldm agt til sclv
at vorige en god, loerd Prcedikant og en god Kapellan, som
künde og vilde prcedike og loere dem G uds klare, sunde og
rene Ord og det hellige Evangelium og give det heilige
Sakramente i begge Parter, som Christus det selv indstiftede.
Ligeledes have vi af vor synderlig Gunst og Naade taget,
annammet og undfanget og med dette vort aabne Brev tage,
annamme og undfange forskrevne Borgmestre, Raad og
menige Borgere og Jndbyggere i forskrevne Kjoge i vor
fyrstelige Hegn, Voern, Fred og Beskjermelse m. v." Brevet
er udstedt i Kjoge, undertegnet af Grev Christoffcr og
Jorgen Kock, Myntmester. (S m lg. Fr. Carlsen, G l. Kjoge2
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gaard I, 254— 56). Flere af de folgende Konger have stadscestet B yen s oeldre Privitegier, og disse Breve findes endnn
i Arkivet, nemlig Kong Frederik I l's af . Novbr. 1562;
Christian I V 's af 8. M aj 1608; Frederik I l l ' s af . M aj
1648; Christian V s af 9. Novbr. 1670; Frederik IV 's af
18. M aj 1700 og Christian V l's af 24. M arts 1731.
Sid en den Tid vides der ikke al vccre sogt Konfirmation paa
Privilegierne.
2 1
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Kaste vi et Blik paa det nye Kjogc, der Tid ester anden
som meldt blev beskyttet af Konzerne, ville vi formentlig
Nceppe endnu kunne sige, at B yen havde stört tilfcellcs med
Kjobstaden i vore Dage. I Tiden mellem 14 og 1500 vare
endnu de borgerlige Hufe smaa og lave, om der og er forcgaaet lidt Forandring til det bedre, men fra 1500 taber det
landsbyagtige sig, og en ny Bygningsm aade, Konsolstilen,
bliver almindeüg. De allcrflcste borgerlige Hufe vedbleve at
vcere straatcekkede og vare kun et „Stokvcerk" eller en Etage,
som det langt senere kaldes, hoje. Gavlen af en 8 ä 10
Alens Brede vendte saedvanlig ud imod Gaden, og Portindkjorselen var til den modsatte Side. T il Gaden sad der
i Regelen kun et P ar Fag Vinduer, og det oppe under Taget,
med bitte smaa Ruder af Horn eller G las med Blyindfatning. Doren sad lige med Jorden, var tverdelt og saa lav,
at der for at komme ind ad den maatte gjores et dybt
Buk. P aa den overste Halvdel var et stört Jernbeslag, hvori
der sad en Ring, hvormed man trat Doren til og bankede
paa, naar der var lukket. I saadanne Gaarde, der oste ved
Boder, Halvtag og Skure strakte sig 70— 8 r Al. tilbagc til
Udkjorselsporten, boede ogsaa Adelen i det 15. Aarhundrede.
Gaderne vare smaa og snevre Gyder, selvfolgclig krogede,
og der var ikke Tanke om Brolcegning, langt mindre om B elysning; thi forst for 100 Aar siden, nemlig efter M agistratens
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L nsogning til Slistsbefalingsm anden af . August 1763 anstaffedes de forste offentlige Lygter i Kjoge. Den 9. Scptbr.
s. A. ncevnes i Kopibogen, at der er anstaffet „5 Lygter,
som paahcenges Hjornchusene i B ro- og i Norregade, i
hvilke Lygter skulle ligesom i Kjobenhavn 3 L 4 Maaneder
i Vintertiden brcende Havkalvs Tran for Frostens Skyld
eller Rugolie." Jndtil den Tid maatte enhver, der focrdedes
iaa Gaden i Morke, selv medbringe Lygte til B elysning.
Bygningerne i den saakaldte Konsolstil, der er kommen
til os fra Nordtystland, vare as Bindingsvcerk og to Stokvcerk hoje, af hvilke det overste sprang frem oder dct nederste.
Begge Etagers Bjcelkehoveder, stundom understottede ved
nedenunder anbragte Klodse eller Konsoller, vare fremstaaende.
Fra forst af stod Trccvcerket rent mellem de rode S ten , men
senere dcrkkedcs begge Dele ved Overkalkning. P a a Bjcrlkehovederne og hen ad den Bjcelke, der laa vandret mellem
Etagerne, anbragtes Forziringer og Prydelser af Billedfljcerereller, som det dengang hed, Billedsniderarbejde. I Dorkarmcn, paa Porthammeren eller ogsaa paa en Losholt
fandtes udskaaret Bygherrens saavelsom Hans Hustrues
Navne, Bomcerke eller deslige. I Regelen blev det udskaaret
i Trce, men fandtes stundom, naar Bygherren Var en Rigmand, hugget i Sten.
Taget paa dissc Bygninger med Facade mod Gaden
havde i Regelen et betydeligt Fremspring ud over M urens
Hversie Del, der ikke afsluttcdes ved nogen Gesim s. Dette
medforte, at Tagdryppet faldt flere Alen udenfor Huset, längs
hvilket der nu fandtes Fortov, dannet af toppede Rullesten,
og oste beplantet med P il eller andre Trceer, saa man künde
vcere i det torre paa den Bcrnk, der scedvanlig fandtes ved
S id en af Bislaget, en Overbygning, i hvilken Gadedoren var
anbragt. — Om Sommerastener samledes her Naboer og
8
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Venner for at samtale om Handels- eller Haandvcerksanliggendcr samt afhandle D agens Nyheder.
Gründen under Husene saavelsom Kjcetdervceggene opfortes i Regelen af utilhugne Kampesten, der oste i stör
Uregelmcrssighed ragede frem paa Fortovet. Stenbygningcr,
opforte af Murstcn, vare megct sjeldne og foruden Kirken og
S ten s Boder var der vcd Aar 1600 i Kjoge B y ncrppe
mere end eet til, nemlig H ans Lundes Stenh us paa Torvct.
Af de saakaldte Karnapbygninger findcs tun faa i
Kjvge, men da BjcrLkehovederne cre asftaarne, er den egcntlige Karnap nu ikke fuldstcendig. M uligt tilhorer denne
S la g s Huse Konsolstilens T id, men Karnap bibeholdtes
ogsaa langt senere.
Helligtrefoldigheds S vn dag 16. Jun i 1633 hjemssgtcs
Byen af cn stör Jldsvaade, der i mindre end 3 Timer lagdc
mange Gaarde og Huse i Aste og forarmedc en stör Del
ellers velstaaende Borgere. Jlden opkom paa et H oloft hos
M arine Jen s Lolliks i Brogade omtrent Kt. , kort efter at
hun var kommen fra Hojmesse i Kirken. Skjsnt hun i
Retten forklarer, at der blev slaaet 3 Spande Band paa
Jlden, strax da den bemcerkedes, nyttede det In tet. Enkens
T on laa syg og maatte styndsomst ud af Huset, og Tjenestcpigen Lucic, Datter af Husm and H ans Olsen i Lille Taaroje,
erklcrrede ligesom Husmoderen med deres Saligheds Ed, at
hun havde udslukt den Jtd, de havde at varme deres M ad
vcd, da Jlden opkom, saa der var ingcn Jld i Huset. —
Om Jlden paa en eller anden M aade var paasat eller hvorledes den var opkommen paa et Sted, hvor det synes In gen
avde noget at gjore, blev aldrig opklaret.
Hvor meget af Byen der asbrcrndte, er vansteligt at sige,
da der i Arkivet ikke findcs nogcn samlct Fortegnclse derovcr.
Af spredte Eftcrretninger frcmgaar det imidlcrtid, at Branden
har raset i Brogade paa hele vestre Side og vistnok med1
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läget den sondre D el af ostre Sid e paa Gaden (3 L 4 S te d e r
fra Broport). Dcrncest har den fortsat med hele den bag
ved mod Best liggende Aagade, hvoraf vist en Del hed
Badstucstrcrde, samt den sondre S id e af Torvet hell ned i
Vestergade, men hvorlangt ned kan ikke afgjores; derfra gik
den over paa nordrc S id e af Gaden og medtog hele Stroekningen og Vestsidcn af Torvet, cn D el af Nyportstrcedc paa
begge Sider, lille Kirkestrcedc. samt den nordrc Sid e af
Torvet hen tll S tore Kirkcstroede og muligt den vestre Del
deraf, hvor den synes at vcere standsct; thi det stjonncs ikke,
at den Gaard, der laa paa Hjornet af Torvet og Kirkestrcedc
ned imod Raadhuset, er blevcn et R ov for Luerne.
Skaden var imidtertid meget stör, da formentlig
af
Byen var gaact op i Luer.
Blandt de Brandlidtc kan med Sikkerhed ncevnes
folgende: Ostre S id e i Brogade: Borgmestcr H ans Christenscn Humble, Mestcr B lasiu s M öller, Lcege; Vestre S id e og
i Aagade: H ans Kramberg Koch, Karen Ludvig Hattemagers,
Jacob Hansen, Raadmand Erik Christensen, Borgmestrene
H ans Christensen og Gregers Hansen, Raadmand Erik
Helmers, Gert van Dreyes B orn s Gaard, Zacharias Lytken,
Elisabeth Ditlev Berners, Karen H ans Pedersens, M arine
Jen s Andersens, Z ens P oulsens, Jen s M adscns Enke,
Snedker Jen s Cortsen og Bent Eliesens Steder. P a a Torvet
og i Vestergade: Frands Hammer, Karen H ans Sverrcsens,
Raadmand M orten Michelsen, Jorgen Frandsen Brunn,
Dorthe M onboes, Anders Bagger, Ancher Hansen, Peder
Rasm ussen, Porse Lauridsen, Christen Caspersen Scholler
og i Nyportstrcrde Peder Pedersen Speigcl.
Der findes
desuden en D el mindre bekjendte Navne. Kun de fcrrreste
havde Evne til at bygge Gaardene op igjen, men de ode
Tomter bleve liggende med S ten og Levninger og der blev
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ingen Bygninger opferte derpaa fer lange cster Krigen
1658— 60.
I
den Nod, hvori Borgerne efter Jldebranden vare
komne, tycde de til Köngens Naade og ansegte om, at der
dels maatte blive ydet dem Hjcelp fra de andre Kjobstceder
til de afbrcendte Gaardes og H ufes Opbyggelse, dels maatte
forundes dem, der havde lidt Skade, Frihed i Skatter, og
begge Dcle blev ved Kongebreve af . og 27. Oktbr. s. A.
bevilget dem (se Aktstk. Nr. 31 a og d). Jmidlertid synes
cnkelte at have villet drage Fordel af den kongl. Naade; thi
der blev i samme Anledning givet to Kongebreve af 1635
og 1637 (se Aktstk. Pag. 56— 56), der ncermere fastsattc^
hvem der skulde fritages.
I
Koemnerregnfkaberne de folgende Aar anseres ikke
mindrc end 30 Skatteydere, om hvem det sig e s: „Alle disse
ere fri for Skat efter Kong. Majestcets naadigste Brev, da
deres Gaarde og Huse bleve ganske afbrcendte."
Det ex cn Selvfolge, at Branden i en vis Henseende
maa have tjent til B yens Forskjonnelse, forsaavidt angaar
den Del, der var nedbrcendt.
Der findes dog i Byen et P ar Gaarde, der ere opferte
inden Branden. Den celdste er det saakaldtc Spindehus cller
Fattigarbejdshuset M atr. Nr. 211 i Norregade.
P a a et Lesholt midt i Facaden findes Bogstaverne
I. . . 8 .1 . og Aarstallet 1619. Anden Etage springer
frem over Iste, men Bjoelkehovederne ere kjcndelig afskaarne
mod Gaden. M od Gaarden har der rimeligvis vceret anbragt en saakaldet „Svalegang", hvor man künde gaa frcr
den ene S tu e til den anden.
D e tre forste Bogstaver skulle formodentlig betegne B ygherrens Navn, men det har ikke vceret muligt at opdage en
mere bekjendt M and Jen s Hansen eller lignende i Byen paa.
den Tid. Det ligger derfor ncer at antage, at disse Bog-1 1
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staver skulle betegne det andre Steder forekommende christelige
M onogram og altsaa stal lceses: ^68U8 L ow inum salvator
o: Jesus, Mennestenes Frelser.. Det sammenflyngede 8 .1 .
kan derimod bedre betegne Bygherren som Seren Joensen,
der paa den Tid ejede en Hestemelle i Nörregade.
Det ncestoeldste Sted er muligt M atr. Nr. 233, Kjobmand I . P . Petersens Enkes Gaard i Brogade. men den
er rim eligvis ombygget, eftersom Tavlen, der angiver Alderen,
findes anbragt ind mod Gaarden. Denne Tavle er forsynet
mcd et Englehovcd foroven og derunder: „Herren beware din
in/dgan g oc vdgang / fra nv til evig thid" og endvidere
omflynget:
A' Gaarden er altsaa bygget af T roels
Andersen 1631. Han havde vceret Ridefoged hos O luf
Rosensparre paa Vallo, blev derefter Forpagter paa G l. Kjogegaard, fik 14. Febr. 1631 Gaarden tilskjedet af Raadmand i
Roskilde Peder Nielsen Skriver, hvis Hustrues M oder Anne,
Enke efter Borgmester sammesteds R asm us Michelsen, ejede
den. Gaarden brcrndte kort efter i April M aaned og opförtes igjen samme Aar af Troels Andersen.
Ved Siden af ncestforrige Gaard i Norregade findes
ogsaa en oeldre Gaard Nr.
, hvor endnu opbevares den
oeldre Porthammer, som man for en D el Aar siden ved
Facadens Ombygning har fjernet. P a a dette Stykke Tommer,
4 Al. langt, findes i M idten et udskaaret Ansigt og paa
begge Sider deraf en Jndskrift: „Huset og alle Ting Hörer
Gud Herren til og Han scetter til Husbond hvem Han vil.
Anno 1635.
Hvem Bygherren er, har det ikke
vceret muligt at udfinde.
P aa Sidebygningen af den störe Gaard Nr. 17 paa
Torvet, der ncermere vil blive omtalt, findes Bogstaverne
N . N . L . I . v . og Aarstallet 1634. Navnene ere: Morten
Michelsen og Kirsten Jensdatter, som opferte Gaarden paany
efter Branden.
2 1 0
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Kjobmand C. Steimnetz's Gaard Nr. 6 paa vestrc
Sid e i Brogade har Aarstallet 1636. Den er bhgget med
fremspringende Bjoelkehoveder og overkragct S alsetage og
opfortes efter Branden af Borgmester H ans Christensen.
Over Porten ind til Kirkestrcede paa Slagter Daldorphs
Gaard Nr. 105 paa Torvet anfores Navnene ,,O luf Sander
sen, Margrethe Jorgensdatter" og Aarstallet 1638. Bygherren var senere Raadmand og findes anfort ander disse.
P a a Tomrermester P . B lum es Gaard Nr. 50 i Vestergade paa den nordre S id e findes en meget smuk Ornamentik
paa Bjoelkehoveder og Dragere samt over Porten en lignendc
Jndskrift som paa Gaarden i Brogade med Tilfojelsc:
„Amen. 1644."
Ved en stör D el af B yens oeldste Bygninger har mere
eller mindre omfattende Modernisering af Facaden mod
Gaden udstettet det gamle Proeg, men Bygningsm aaden er
dog endnu kjendelig ved flere af Stederne. f. Ex. Nr. 23 i
Vestergade (Garver I . Christensen). Alt Troevoerket i Facaden
mod Gaden er overkalket og Aarstal eller anden Jndskrift er
ikke synlig; men trods Overstrygning med Kalk fremviscr
Facaden en overmaade smuk Ornamentik saavel paa Bjoelkehovederne som paa Fodstykket imellem Bygningens Etager,
og overst oppe under Tagskoeget findes atter smukt orna
menterede Knoegte (Sparenkoppen) med tilhorende Friser.
En meget lang Sidebygning ind mod Gaarden er sammenbygget med Forhuset og paa denne Sidebygning har utvivlsomt Svalegangen vceret anbragt. Ornamentlkens S t il paa
denne Gaard er aldeles afvigendc fra den, der findes paa
Nr. 50 i samme Gade.
Nr. 5 5 .i samme Gade (Skomagermester-N. S . Schultz)
er kun
Etage hojt med Kvist og er undergaaet megen
Forandring, men viser dog de karakteristiske Knoegte eller
Sparenkopper paa Taget. Nr.
i Nyportstroede er delt i
2
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Dele. Eftcr en nu forsvunden tysk Jndskrift var Gaarden
opfort 1640 og Sagn et bereiter, at den stal have vcerct
Kongsgaard, hvad dog er tvivlsomt. Nr.
i Kirkestrcedc
(Smedemester T h. Peterscn) har A arstallet 1690 i Dprkarmen til Gaden. Forhuset har den da brugte Overbygnings
Fremspring, men er ellers udcn Prydelser fra Datidcn. Udfor Gadedoren findes
velkonserverede Stcnbcenke med
Sandstensstotter, som ligne en aaben Kirkestol, og gamle
Lindetrceer. paa Fortovet. Nr. 143 i samme Gade (BorneAsylet) har en overbygget den Etage baaren af ornamen
terede Kncrgte.
I Nvrregadc findes foruden de to forncrvnte en Del
celdre Stcder, saaledes Nr. 165 (Kjobmand I . H. Petersen),
hvor Taget til Facaden har I V Al. Fremspring paaKncegte
og ind mod Gaarden har der vcerct Svalegange. Bygningen
er opfort 1654. — Nr. 193 (Kjobmand L. Villumsen), hvor
der paa en Udbygning inde i Gaarden Var anbragt en
Tavle med Krone over, hvilken Tavle i 1862 henflyttedes
over Porten til Gaden. Gaarden tilhorte i sin Tid Laurits
Christoffer Ulfeld, men vist scnere Dronning Charlotte Amalie,
hvis Krone og Navnetrcrk det utvivsomt er. P a a en Bjcelke
i S tu en kan cndnu lcrses H ans Fogth — Birgitte Hind,
1711. — Nr. 194 (Farver M öller) har en moderniserct
Facade, men ind mod Gaarden findes udfor 7 Fag Svalcgang med I V Al. Fremspring en Trappe i nordrc og P ort
i siSndre Ende samt en original Nedgang til en gl. Kjcrlder
med G ulv af Rullesten.
T il de mcrrkeligste Gaarde kan ogsaa Apotheket henregnes, hvis tidligere Frontespice havde megen Lighed med
den „Schoustrupske Gaard" i Kjobenhavn.
Det, der ved denne Gaard maa tildrage sig Opmcrrksomhed, er de hvcelvede Kjoeldere, der synes at have tilhort en
2
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Bygning af gcjstlig Oprindclse og med religiös Besternmelse ^).
Hvoelvingerne ere af udmoerket solidt Arbejde med temmelig
vid Spoending, stottede i den vestre, bredere Ende til de overmaade svoere Idermure, i M idien lil en fritstaaende firkantet
Pille. I ostre Ende, hvis Hvcelvinger alene stellte sig til
Siderne. findes tre.dybe Nischer, en starre i M idten og to
mindre ved Siderne. M idt i Rummet op imod den nordre
Udvccg findes et lillc, meget stcerkt formuret Rum — ojensynlig med Jerndor for, da de forvittrede Stapler endnu
sidde i M uren — hvis Storrelse er omtr.
Al. bredt og
4 Al. langt, belagt med rode, brcendte Sten, hvorimod den
ovrige Kjoelder er brolagt med smaa Kayipesten. Den oprindelige Nedgang fra oven er nu lukket med Gulv. men den
sees tydelig fra Kjoelderen, da Hvoelvingen paa bette Sted er
gjennemstaaren. M uligt har Kjoeldcrhvcelvingen havt en
storre Udstrcekning mod Nord og erbleven overskaaret for at
skaffe Jndkjorsel til Gaarden Nr. 227, men hvor stör denne
har voeret, lader sig ikke afgjore. Det nuvoerende Apothek er
opfort 1665.
En noget lignende underjordisk Hvcrlving med stcerke og
faste M ure findes ogsaa under det ligeoverfor liggende
Hjornested af Torvet og Brogade, V^atr. Nr. 12. Ester
Branden 29. April 1874 bemcrrkedes religiöse, latinste Jnskriptioner i Kalkpudsen, der tydede paa, at denne Gaard
ogsaa künde have voeret en D el af et Kloster og staaet i
Forbindelse med Apothcket. H vis bette har voeret Tilfoeldet,
maa Brogade for Branden 1633 have gaaet bag ved denne B yg
ning. Murene varc saa stoerke, at de i 1874 fik Lov at staa
i den ny opforte 3 Etages Gaard.
Det nuvoerende Kjoge har vel omtrent fra forst af havt
2
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et Kloster, vides der In tet om.

At Bygningen stulde have voeret

27
samme Udstrcekning som nu, men lcrnge stod Byen ikke, for
den i Lkrigen med Holstenerne blev afbrcendt tilligemed flere
Landsbyer 1343. Det er rim eligvis fra denne Odelceggclse,
at der nu i Gründen flere Steder i Bhen i en Dybde af
1 L 2 Al. findes S p or af Bygninger, Brolcegning og deslige, saafremt dette ikke skriver sig fra en scnere Tid. Kirken
maa dog rimelig have undgaaet Odelceggelsen, hvilket ogsaa
synes at fremgaa deraf, at Jordsm onnet omkring den er
hcevet vcd Opfyldning. G ulvet i Kirken ligger nu dybere
cnd Jorden udenfor og Dorstencne til den celdste Jndgang.
ere fundne oder 1 Al. nede i Jorden.
B yens Gader har forhen vceret de samme som nu, dog
findes der ncrvnt nogle flere. Fra Torvet udgaar mod S y d
Brogade, fordum öftere bencevnt Brostrcrde, Vestergade mod
Best og Norregade mod Nord. D isse tre Gader kunne an
fees som Hovedgader og findes derfor öftere i Fortiden
ncevntc som „Algadcn". Jm od Nord udgaar desuden fra
Torvet Nyportstrcrde samt Kirkestrcede, der fortscrttes i
Naadensport og mod Ost igjennem Naadhusportcn B ygaardsstrcrdc, der fortscettcs ved Havnen af Havnegade eller vcd
Stranden. Andre Gader eller Strccder ere: Rebflagergade
og S t. Gjertrudsstrcede, Lille Kirkestrcede, Laugshusgade^
Katckismusgade, M ollergade eller nu Jernbanegade fra
Nörrcgade til Jernbancstationen og fra Broport mod Ost
Fennediget, desuden bag Haverne og Bjergegaden, der tildels
nu ere ubebyggede. Naadensport hed tidligere Noseportstrcede.
Jmellem Bro- og Vestergade fandtes vist 2de Aastroeder og
Badstuestrcrde, hvor Badstuen laa. Af andre forsvundne
Gader og Strceder er tillige fundet omtalt Brusestrcrdc,
Bolvcerksslrcede, Pugestrcrde, Taarngade ogsaa Torvegade^
Haugestrcede og Kroemmerholm.
Alfarvejene have almindelig vceret ud igjennem de 3
Porte: Broport, Vesterport og Norreport samt desuden
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gjennem Nyportstrcede og fra Arildstid var der tillige en Vej
for B yens Krcaturer fra Torvet gjennem Kirke- og Noseportstrcede, men den blev 1640 spcerret af Borgmester
Gregers Hansen.
Kjoge var ligesom de fleste andre Sostceder fra celdre
T id omgivet med Volde og Grave. Naar Anleeggelsen
dcraf har fandet Sted, vides ikke, men vcd Frederik I v Dod
bleve Voldcne nedbrudte. Grcv Christoffer af Oldenborg lod
dem paany opfore og gjennem hele det folgende Tidsrum
indtil 1658 ncrvnes Voldene. Saaledes i et Skjode af 1585
„den gamle B yes Grav osten for Kjoge imellem B yens
Bold og M ur"; det folgende Aar ncrvnes „Graven og
Volden, der strcrkker sig mellem Bester- og Norreport";
1589 „Volden nede ved Stranden"; 1596 „Mester Hendriks
Havc ved Volden" (se Aktst. Nr. 16); 1602 cn „Have ved
Volden"; 1628 og 37 „Tudscgraven ved Volden"; 1641 anfores i en Retssag, at „en D el Egetrcrer og Knubbe i
2 0 — 25 Aar havde henliggct paa Volden vcd Borgmester
C laus Baggers Have"; 1642 „Volden ved Nyportstrcede^;
1654 laa „de Faltiges Have vcd denne Bold" og ved samme
Tid anfores, „at alle Haverne til Gaardene Osten for Torvet
strakte sig ud til B yens Bold."
Det synes saaledes, at Voldene omkring Byen maa
vcrre opretholdte i nogenlundc Stan d, og i Oktbr. 1627 kom
ogsaa en Tjener paa Kjobenhavns S lo t hcrtil med tuende
grove Stykker svcert S k yts samt
Mustetter med T ilbchor, der var hidsendt fra Kongl. Majestcets Tojhus til
„Byens Defension." Kong Christian IV stal ogsaa i sine
fidste Regeringsaar have paatcrnkt at udbcdre Voldene, men
der synes forst at vcere taget fat derpaa under Hans Efterfolger, og i Februar 1657 anfores, at „Louporten blev
fcerdiggjort baade med Skillerum, tvende Lofter, Ivende Lugcr
1 0 0 0
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og Dore, et Underslag lagt under Bjcrlkerne, som alt er
gjort af nyt."
Efterat Svensterne 1656 havde taget Byen i Besiddelse,
havde Carl Gustav sin scerlige Opmcerksomhed henvendt paa
dens Befcestning. Det fremgaar imidlertid af Erik D ah l
bergs „Dagbok" p. 172, at P lanen til de nye Fcestningsanlcrg om Kjoge forst blev udkastet 1659. Der bcrettes
herom: „at efter den for Svensternc ulykkclige Storm paa
Kjobcnhavn Var Carl Gustav betcenkt paa at soette sig fast i.
Danmark, navnlig paa Sjcelland, og at befoeste Byerne
Kjoge, Korsor, Rudkjobing, Nykjobing paa Falster og N y
borg og da Arbejderne vare bevilgede at skulle udfores, begav
Han sig til Kjoge og afstak Vcerkerne, men derefter blev Han
Befalingsm and over Kronborg Befcestning som den vigtigste
„att opbygga".
Det var altsaa efter Erik Dahlbergs P la n Fcrstningsvcerkerne opfortes ved Kjoge. Udforelsen af P lanen overdroges derimod til Vversten Jacob S ta h l, der tillige var
Kommandant i Byen, saalcenge den var i svenfl Besiddelse.
I et tyst Skrift, „Carl Gustavs Historie af Pufendorf",
findcs p. 626 et Kort over Kjoge, tegnet af Dahlberg.
Dctte vifer, hvorledes Byen saae ud 1659, inden Fcestningsanlcrget paabegyndtes, samt hvorledes det hele var anlagt
1660. I 1659 var der kun en D el mindre Skanser anlagle
mod Landsidcn og to storre mod S ven. 1660 var der ikke
mindre cnd
fuldstcendige Bastioner om Byen, hvoraf de
3 sydlige vare anlagte paa Aacns Sydside, hvor nu Sonderkjoge Hufe ligge eller maaste syd derfor; derimod sindes ikke
lcengere de Skanser mod S oen ved Havnen.
Det syncs, som de Danste har vcrret betcenkte paa at sorstyrre Svensternc i Anlcegct af Fcestningsvcrrkerne eller at
tage Byen fra dem. I V aupells „Den danste Hcrrs Historie"
I I p. 816 anfores, at der den 7. Septbr. 1659 blev givet
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„Befaling til Jndstibning for Overste Killgrew med de af
General Pächter afsendte brandenborgste og polske Folk, samt
for Dverstelojtnant Stakm an med Hans danske Folk, der stulde
indtage Kjoge". Pufendorf bereiter, at Killgrew med
Landsknegte,
Orlogsskibe og 7 Brandere sejlede til Kjoge
for at indtage B yen; thi Spejderne havde bragt Kong
Fredcrik Undcrretning om, at der ikke opholdt sig mere end
Soldater der i Byen og at Bcerkerne mod Sven stod
aabne. D a Svensterne stk N y s om de Danstes Forehavende,
besaite de i al Hast B yen med fuldt bevcebnet Mandstab, ja
Kong Carl forfojede sig endog dertil og lod gjore alle Foranstaltninger til at modtage de Danske og afslaa Angrebet.
Killgrew, som ikke vidste noget herom, dar allercde i den
morke N at rykket frem mod Byen paa henved I Vz M ils
Afstand, men da Binden Var Ham imod, blev Han nodsaget
til at oppebie den frembrydende D ag. Han ojnede nu i det
fjerne den i Gevcer staaende foerdige Fjende, vendte om med
sine Skibe og blev befriet for den Visse Undergang, der vilde
vcere blevet Hans Lod. Fire Dage efter fik Han Befaling til
at gaa til Skaane for at understotte Landgangen der.
D a Svensterne vare bortrejste fra Byen, bleve Voldene
besatte med Skyts fra Kjobenhavns Tojhus. Efter en Rekvisition af . J u li 1660, der findes i Afflrift i Gchejmearkivet,
modtog Stykhauptmand Jorgen Ruth til Foestningens Defension og Fornodenhed i Kjoge:
.Stkr. Jern-Haubitser fra
15 til 5 P d. med Tilbehor af Kobber-Ladestuffer, Vidstere
og Scekke,
^ Lispd. Blyplader, 600 Stkr. runde Kugler
fra
til 4 P d.,
Skippd. mindre do. fra til
P d. til
Skraa, 50 Centner Krudt, Skippd. B ly,
Stkr. ledige
Jern-Haandgranater, desuden Lispd. Salpeter og Lispd.
S v o v l, forstjellige andre Rckvisitter som Krudtscrkke, raa og
barkede Huder, Loederspande, Haandspir, Jern-Kofodder, B oloxer, Jern-Kugleforme, Skuffer, Hager og Spader m. v.
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Det synes, at der In tet manglede til den T ids Besthkning
af Fcrstningen.
Den af Svenskerne anlagte Bold har ncrppe overalt
vceret paa de samme Steder, som den celdre Bold fandtes;
thi i en Synsforretning af 27. Aug. 1666 over Borgmcster
paa Christianshavn Jvcr Caspersen Schollers Gaard i Vestergade gjores udtrykkelig Forfljel paa „B yens Bold" og
„B hens gamle Bold", og det samme antydes flere andre
Steder.
I V aupclls forncrvnte Skrift I I . Pag. 731 siges, at
Fcestningen blev flösset 1661. Dette maa vel sorstaaes saaledes, at Vcerkernc ikke opretholdtes i den samme Stand, de
forefandtes, da Svenflerne forlod B yen, men derimod. at
Bestykningen borttoges og Voldcne fik Lov til at henligge,
indtil de Tid efter anden sorfaldt; thi nogen egentlig S lojfning har nceppe fundet Sted, hvilket fremgaar deraf, at
Borgmester Cort P lu m 1688 andrager hos den ovrige M agi
strat om at faa et Stykke B old til Have, hvilket siden
Krigens Tid ikke har vceret i Brug, men er „Konsumptioncn
til stör Skade ved, at derigjennem ved Nattetide kan praktiseres Et og Andet og tjene onde Mennesker til ulovligt
M iddel". D a Kaptejn Woldemar 1734 havde anlagt sig en
Have, lod Magistraten Ham tiltale for at have „udflojfet af
B yens Bold ud for Noseportstrcrde og fordi Han ved Jndgrpftning havde taget af Vejen indenfor Louporten." Dcnne
P ort omtales endnu 1745, at der kjortes gjennem den og at
den blev tillukket. D e sidste Levuinger af Voldenc blevc
rimeligvis fvrst slojfede i Aarene mellem 1760— 70.
Den over Aaen ved Enden af Brogade vcerende Bro
har sandsynligvis fra fvrst af vceret en Trcebro, der muligt
er ombyggct 1618. I dette Aar anfores i Regnskaberne, at
Anders Bagger fik udbetalt
D lr. for 40 Enebcrrstager
til den ny B ro ved Broport. M en denne maa ikke have
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staaet lcrnge; thi 1630 blev der paalagt en dobbclt Skat at
forfcerdige B yens Broer med og
. April 1633 udgik et
Kongebrev saalydende: V i Christian IV Gjore alle vitterligt, at vi have akkorderet med ncervcerende H ans Steenvinkel,
at Han skal opscette en „Hvald" (hvcelvet) B ro vcd vor
Kjobstad Kjoge eftcr den Afrids, hannem overleveret er, og
vi have naadigst bevilget hannem sor samme Arbejde fem
Hundrede Speciedaler, hvoraf vi ville erlcegge 260 Rd. og
Borgemester og Raad udi forncevnie Kjvbstad paa B yens
Begne 280 Rd. (Sjcell. Register Nr. 19, fol.
). Om
Jldebranden har forsinket Broens Opforelse, kan ikke sees,
men . J u li 1634 var Borgerflabet samlet og samtykte i
at udgive en 3-dobbelt Skat til B roens Opforelse. Derefter
blev der udmeldt Moend til at taxere Tommer og Deller, som
findes ved Broen, baade det, der var og det, der herefter
vil blive „opdraget" og 17. M arts 1635 vedtoges en dobbelt
Skat at betale Lehnsmand Tyge Brahe paa Tryggevcelde
med ester Hans Regnstab over Udgiftcrne ved Broens
Bygning.
Sandsynligvis har man paa den meget befeerdede Vej
ladet den celdre B ro ligge, medcns man opforte den ny.
I M aj s. A. maatte Magistraten forhandle med Ejeren af
det nyopforte H us paa vestre S ld e af Gaden om at flytte
dette, stjont det var opfort paa samme P lad s, som det afbroendte stod, eftersom „det nu ganste betager S yn et til den
grundmurede Bro, der er bygget mere udi Bester, end som
den gamle Bro tilforn var." Ejeren, H ans Koch, var ogsaa
villig hertil imod, at Han stk 50 D lr. udbetalt for Husets
Flytning, samt at Han maatte indpcele og opsylde saameget i
Aaen, som Han tabte ved at rhkke Huset tilbage, og M agi
straten bevilgcde begge Dele. Huset blev sencre ruineret og
odelagt af Svenskerne 1659— 60.
Aar 1672 var Broen i brpstfcrldig Stand, og da den
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halve D el paahvilede Byen, blev der paabudt en otte enkelt
Skat til dercs Opbyggelse. 1697 omtales den atter som
„ganske brostfoeldig", og blev atter repareret. Det sammc
var Tilfoeldet 1735— 36, da Byen for sin P art betalte 350
Rd. dertil. P aa M agistratens Forslag bevilgede S tiftsbefalingsrnandcn 1741, at der af de Rejsende maatte crlcegges
„Passage-Skillinger" til dens Vedligeholdelse. 1751 blev
den igjen underkastet en „Reparation fra Gründen af." I
Beghndelsen af dettc Aarhundrede er der atter foretaget omfattende Arbejder derved og rnuligt er Broen ombygget 1802,
hvilkct A arstal findcs anbragt paa den.
M edens de ovrige Porte holdtes lukkede om Natten,
blev det ved Kongebrev af . Septbr. 1719 befalet, „atB roport blivcr indtil videre staaende aabcn om Aftenen, paa det
at syge Folk udcnfor baade i S tev n s Herred og Grevskabet
V allo künde om Nattetide, naar det behoves og begjeres,
bekomme Barberere, saa og Medikamenter fra Apotheket til
sig. Skulde og Konsumptionsforpagteren herimod handle,
stal Han, for hver G ang samme P ort lukkes ved Ham eller
Hans Folk, bode 50 Rd. og paa det intet „Undersloeb ved
Porten skulde begaaes, kan Konsumptionsbctjenterne skiftes
til at holde V agt i Porten om Natten." Magistraten tilmeldte 3. Oktbr. Stiftamtmandcn, at Ordren var modtaget
og foreviist for Konsumptionsforpagter Peder Svendsen
Heeberg.
Torvet, der er en temmelig regulcrr Firkant eller Rektangel, smukt, stört og anseligt i Forhold til B yens Storrelse
og beliggende omtrent midt i den, er rim eligvis anlagt saaledes ved B yen s Opforelse og har scnere kun undergaaet
Smaaforandringer ved Jloebrande eller lignende.
En D el deraf blev i crldre Tid kaldt „Sudertorvet", senere
„Skomagertorvet", men da „Suder" i 15de— 16de Aarhundrede
var ensbetydende med „Skomager", maa det formodes,
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at den vestre D el har saael bette Navn, fordi B yens Skomagere der havde deres Skoboder ved Markederne eller
inaaste hele Aaret igjennem. En D el benyttedcs ogsaa til
Oplagssted for Broende og Tommer, men bette maa sagtens
have taget Overhaand; thi 1641 paabod Magistraten, „at
intet Tommer maatte blive liggende paa Torvet, ejheller
Boder staa der loengere, end som Toro holdes, og de tre
Fjellebodcr, som stode paa Torvet, stulde strax afflaffes".
Omtrent midt paa Torvet fandtes fra celdgammel Tid
baade Tingstokkene og B yens Kag med Gabestok. I 1639
bleve Mcrnd udncevnte af Bhfogden „at besigtige T ing
stokkene, om de ere saa brsstfcrldige, gamle og fordcervede af
Regn og ALlde, at de burde bekastes og ophugges, nye
Tingstokke igjen anstaffes, paa det Kongl. Majestcets Retterting ej stulde ncderfalde." Den 19. Aug. s. A. afgave de
den Erklcering, at Tingstokkene vare opraadnede og fordoervede, saa nye burde anstaffes. Hvorlcenge de forbleve
staaendc der, er der ikke fundct nogen O plysning om. Kagen,
der alt ncevnes 1597 og rimeligvis havde staaet der fra
Arilds Tid, var en Hel lille B ygning, opmuret af Sten.
1639 blcv der bekostet
D l. paa at lade den udfloekke og
igjen baade forinden og ovenpaa forbedre. Der blev samtidig
indkjobt 3 nye Hcengelaase til Halsjcrnet paa Gabestokken.
Kagen med dens Halsjern har Holberg ogsaa fundet Anledning til at omtale i sin Komedie „UdenHoved og Hale,"
hvor Han ladcr Sganarell sige: „ S a a staar vi som i Kjoge
Halsjern med vore fire Akter", og i en Anmcrrkning tilfojes,
at til B yens Mcrrkvcerdigheder horte en megct stör Kag eller
Gabestok. — 1695 fik en Murmcster
Dlr. for at opmure
og renovere den og der blev tillige anstaffet et Dorgreb, saa
at der altsaa var anbragt Dpr paa den. 1696 betaltes der
Natmanden Mk. for at rengjpre Kagen, ashugge og bort
tage Galgestotterne derved og ncrste Aar betaltes der 30 Sk.
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for at tjcere den ovenpaa. 1701 blev en ny Gabestok opfort
derved og samme Aar blev der opsat en „Justitspcel" for
Soldaterne, hvilken synes at have vceret ret anselig, idet der
indkjobtes et Stk. gullandfl Tommer paa V Al. samt
Stkr. Egetrce til Spidser til den. 1740 ncevnes, at da
Exekutionen stete der med Natmanden og Hustru, blev der
opsat et S tilla d s paa Kagen.
1778 og folgende Aar var Kagen taxeret for
Rd.
og den vedligeholdtes, som det synes, stcdse i forsvarlig
Stand. I Regnstabet for 1796 anfores dog under „Mangler"
en „Gabestok" ved Kagen.
Kjoge Kag stulde dog ikke overleve det 16. Aarhundrede.
Den 7. M aj 1799 fcrldede Magistraten Dodsdommen over
den. Stiftamtmanden resolverede 8. Juni, at den „forfaldne
Kag maatte bortsoelges til Nedbrydelse ved offentlig Auktion,
hvilken afholdtcs i den folgende Maancd med den Forpligtelse
at borttage den inden 8 og brolcrgge Pladsen i lige Linie
med den ovrige Del af Torvet inden 14 Dage. Den var
vurderet til 8 Rdlr., men ved Auktionen blev Brcendevinsbrcender Dyrlund hojstbydende med 17 Rdlr. og dette B ud
approberedes af Stiftamtmanden. Gabestok og Halsjern
forsvandt samtidig og findes ikke senere ncevnet i Regnflaberne.
Flere Mennefler have selvfolgelig maattet blöde ved
disse Straffemidler paa B yen s Torv, men noget bestemt
T al lader sig ikke angive. I Ting- og Raadstuebogerne forekommer mange Exempler, hvoraf her blot stal anfores:
1597 blev et Fruentimmcr, der var foengflet form end es
Losagtigheds og onde Lcvnets Skyld", benaadet med, at hun
var villig til at opgaa paa Kagen og staa der hele Dagen
til Kl. 5 Eftermiddag, men dersom hun gik ned for, da
stulde hun alter scettes i Kjoelderen. — 1602 bleve 3 Kvindepersoner, der havde vceret i Byen nogen Tid uden M agi6
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stratens Villie. beordrede til strax at tage Tjeneste hos cerlige
Folk, og hvis det ikke stete, da stulde de staa paa Kagcn en
D ag og N at hver og derefter udvises af Byen. — 1633,
medens den senere bcrygtede M ads Ravn betjente Retten,
kom en Hattemager „drukken i Retten, opforte sig utilborligen
med mange unyttige, blodige Eder, Svcrrgen og Banden,
Gud den allermcegtigste til Fortprnelse og Retten tilForagt."
Han domtes til strax at scettes i Gabestokken. — 1717 domtes
en M and, der havde stjaalct nogle til 4 Rd. vurdercde
Säger, dog af Medynk med Hcnsyn til Hans Hustru og
B orn, andre til Afsty, til i 3 Dage at staa i Gabestokken,
hver D ag fra Kl.
Formd. og 2— 3 Eftermd. og dercfter strax at forfoje sig ud af Byen. — 1719 blev et Kvindfolk, der havde stjaalet for
Mk. Fodevarcr, dornt til at
sidde Noetter og Dage paa Band og Brod, samt tilligc
hver D ag fra Kl.
at staa i Gabestokken og derefter
forfoje sig ud af Byen.
Foruden denne Gabestok paa Torvet fandtes der lignendc
ved B yens Porte. 1693 blev efter Borgmester og R aads
Ordre bckostet et Halsjern til hver af B yens 3 Porte, hvilke
fastgjordcs i Egestolpcr.
1729 noevnes Gabestokken ved
Broport.
D a Kagcn paa Torvet kun maatte betrcrdcs af Rakkeren,
var den selvfolgelig meget ilde ansct som en af B yens
Prydelser. Nogle Perforier, deriblandt Grovsmed Jens
Nielsen, M öller H ans Laursen, Ludvig Lyrer og et Parandre Haandvcrrkere, tillod sig derfor Christi Himmelfartsnat
1686 at bekranse Kagen med et Majtrcr. Dette tog de fra
en Borger N iels Jorgensens Bod i Kirkestrcede, hvor det
stod fastgjort ved en Jernlcenke i en Halvtonde. De udfprte denne S p o g under Musik, idet de fik en af de Medskyldige til at spillc paa en V iolin, medens de drog gjennem
Gaden hen til Kagen. Her opsatte de, efter forst at have
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givet Troeet den Paastrift „Ploeses Majtrce", det hele og
naglede Jernloenken fast til Kagcn. Nceste M orgen strommede Folk fra Byen til for al se Kagen bekranset med M ajtroeet, men Ovrigheden lod Rakkeren hente for at bortfjerne
det og muligt anbringe det paa sin gamle P lad s.
Skjont det ikke godt künde forblive nogen Hemmelighed, hvem de Skyldige vare, stete der dog Tillysning fra
Proedikestolen om at faa det opgivet. Der blev anlagt S a g
mod de Vedkommende, og Birkedommeren i Lellingc Birk,
M artinus Conradi, blev bestikket til Scrttedommer. De bleve
foengflcde i Kjcelderen, men ifolge Kongebrev fik de Tilladelse
til at blive fri mod al stille nojagtig Kaution. N iels
Jorgensen forlangte, at de maatte blive domte til Arbejde
paa Bremerholm for deres grove Forseelse samt for P a sqvillen, men de Anklagedes Sagforer gjorde den Bemcerkning til N . Jorgensen, om Han vedkjendte sig Navnet
„P loes", hvad Han benegtede. S agen endte med, at de for
Forbrydelsen idomtes trende Gange fyrgetyve Lod S o lv i
Boder samt maatte udrede S a g en s Omkostninger.
P aa Torvet ftod desuden „Corps ä s guarde", almindelig kaldet „Kortegarten", et V agthus eller en Vagtstue, benyttet efter Forholdene af Militoeret eller af Borgerne. Naar
det blev opfert, er ikke bekjendt, men 1660 var det ved
Svensternes Bortrejse fra Byen ruineret og blev istandsat
med 1230 Tagsten,
Stenlcegter og
Tylter Deller.
Haandvcrrksmestrene fik ingen Penge for Arbejdet, men dette
betaltes med Afdrag i deres Skatter. 1705 blev en ny
Svedebcrnk anstaffet og af og til Reparationer udforte derved. Bygningen var 1778 og de folgende Aar taxeret for
Rdlr. Den blev formentlig sorst nedrevet henimod
1820, da Militoeret blev forlagt fra Byen.
I den vestre Ende af Torvet ftod fra Alders Tid de
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Bronde. hvilke for et halvthundrede Aar siden forandredes
til Vandposte.
I Siedet for de oeldgamle uskjonnc Prydelser, som
Forfccdrene gjennern mange Slcrgtled saae staaende paa
Kjoge Torv, kan Nutiden glcrde sig ved at se en virkelig
Prhdelse der, nemlig Kong Frederik V l l 's Billedstotte ^).
Dcnne. der blev oprejst ved frivillige Bidrag fra B y og
Land, kostede ialt 3919 Rd. 51 Sk. P aa Forsiden staar:
„Folkets Ven, Grundlovens Giver, Frederik V II. Fodt
. Oktbr. 1808; Konge
. Jan . 1848; Dod 15. Novbr.
1663. Folkets Kjcerlighed min Styrke." P aa Bagsiden:
„Oprejst af taknemmelige Mcend og Kvinder i Kjoge og Omegn paa Grundlovens
. Aarsdag den 5. Ju n i 1869."
Statuen er modelleret af Professor Herman Vilhclm Bissen
(dod . M arts 1868) og stobt i Bronce af Kongl. H of
Zink- og Metalstober Lauritz Nasm usscn i Kjobenhavn.
I det af Beton opmurede Fundament blev der i cn
forseglet Flaste nedlagt nogle Solvm onter tilligemcd Exemplarer af de trykte Opfordringer, Skrivelser m. v. om M indesmcrrket; dcsudcn en skreven Bcrctning, hvori var anfort
folgende: „Aar 1869, den 5. Juni, rejstes dctte M indesmcerke ved Bidrag af mange Mcend og Kvinder i Kjoge
Kjobstad, Prcrsto, Kjobenhavns og S o ro Ämter. Opforelsen
besorgcdes af Prokurator Ritzau, Uhrmager I . Knutsen,
Jernstobcr F. Hansen, Distriktslcege M atthiessen, Sncdkcr
I . C. Petersen, alle af Kjoge, Gaardmand I . Pedcrscn af
Clemmenstrup og Lcercr A. Petersen af Valloby. Mindesmcerket er rejst i Kjoerlighed til lykkelige, foedrelandskc Minder
og af fand Taknemlighcd mod den for tidligt bortgangnc
Folkckonge, hvis M inde vi haabc ingensinde vil udslettes af
6

2 0

2 0

1 0

0 Den forste Tanke om at rejse bette Minbesmcerke udgik fra Gaardejer Jorgen Olsen i Vollerslev, dod 2. Maj 1878, 68 Aar gl.

39
Vanske Hjerter. Gud den Almoegtige bestytte dort elstede
Foedreland, dets W re, Ret og Fred!"
Foruden Raadhuset fandtcs fra crldre Tid nogle af de
mcrrkeligste Gaardc liggende ved Torvet. En af disse, der
har tildraget sig störst Opmcerksomhed. er den paa Sydsiden
beliggende Gaard M atr. Nr. 17, forhen Nr.
, i hvilken
Manufaktur- cller Sejldugsvceveriet blev drevet i en lcengere
Aarrcekke, hvorfor den almindelig kaldtes „Manufaktur- eller
Spindegaarden".
.
Förste G ang, Gaarden omtales i de celdre Arkivdokumenter, er da Raadmand Berner Brede . Decbr. 1589
fik Skjode paa den af Gert Hjulmand. Herr ncrvnes den
„H ans Lundes Stenh us med sit Gaardsrurn liggende senden
ved Thorgid". Der omtales, at den laa mellem Jen s Brocks
Gaard op til det lillc Strcrde, der löbcr neder lil Aaen og
den Gaard, som H ans Tydsk fordum aalte (ejede) og beboede, og at den strcrkker sig ud til Brostrcedc imellem forncrvnte I . Brocks Gaard og Thor Boesens Boliger, som
salige Kirsten Bedsels fordum aatte og beboede. T il Gaarden
horte en S tald paa
Vcrggerum H us, liggende paa den
vestrc S id e i forncevnte kille Aastrcede imellem Berendt
Skrcedcrs S tald og den S tald , som salig Mester Lucas*)
B orn nu tilhorer.
Ester dcnne Forklaring er det vanskeligt at afstikke
Grcrnsen for Gaardens Enemcrrker. Det maa formentkig
sorstaacs saaledes, at hele den bageste Del ved H ans Thsks
Gaard om til Brogadc horte til Gaarden.
Hvem der efter Berner Bredes Dod 1600 ejede Gaarden,
er ikke fundet, men ved Aar 1615 ejedes den af Tyskolsforer
Jen s Jensen. Denne M and havde forhen vceret Ridefoged
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paa Froslcvgaard og var en formuende og anset M and.
H an blev i Juten 1620 optagen i danske Kompagni iKjobenhavn (se Kjbhvns. D ipl. V I, 55). I Hans Tid var Gaarden
rim eligvis et Herbergested, kalbet „M arianen"; thi det anfores i Raadstuebogen ^/z 1620, at J en s Jensen fik Skiltet
M arianen udleveret. Ester Hans Dod 1630 kam den til
Hans Svigerson M orten Michelsen (Thune), der som foran
omtalt gjenopforte den i 1634. D a Han 1640 blev Proviantskriver i Kjobenhavn, bortlejede Han Gaarden og 1649 beboedes den af forh. Nidefoged paa V allo, Soren Therkclsen,
der fik kongl. Bcvilling paa at vcere fri for alle borgerlige
Tyngder og Skatter til Byen. Han afkjobte 13. Januar 1650
M . Michelsen Gaarden for 4000 Rd., men da Han negtede
at afloegge sin Borgered og som Folge deraf maatte stylte
bort, gik Handelen tilbage. Den 3. M arts 1651 blev den
tilskjodet Tolder Jen s Hansen, som forhen havde boet paa
Raadhuset. I Skjodet ncrvnes „den jordfri Gaard, Grund
og Ejendom, liggendes sonden Torvet imellem Jvcr
Christophersen Skrivers P la d s paa vestre og Anker Hansens
Gaard paa ostre Side, streikende sig fra Torvet og ud til
Aaen." Tolder I . Hansen bebsede Gaarden endnu, da Han
. Febr. 1654 skjodede den til sin Svoger Rentemester
Henrik M üller (omtalt i Aktst. Nr. 72). Han bortlejede den
efter nogle A ars Forlob til en Tyster, Handelsmand Claus
M ohr, der ved Kongebrev af 16. Febr. 1667 fik „Frihed for
al borgerlig Tynge, Besvcrring og Kontribution" imod efter
eget Tilbud at betale
Rdl. aarlig til Byen. M ohr skulde
svare
D lr. i aarlig Leje, men betalte intet, hvorfor Han
ved Dom 1675 tilpligtedes at betale i resterende Husleje
753 D lr. og i 1681 6 1 5 ^ D lr.
C laus M ohr, der, efter sin forste Hustrues, Else Ribsdorphs Dod i 1677, igjen blev gift med afg. Borgmester
Ditlev Bertram s Datier Margrethe og altsaa blev beflcegtet
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med de hojst stillede Familier i Byen, syncs at have vceret
et meget uroligt Menneste.
Saaledes sagsogte Visiterer
Casper Caspersen Eggers Ham, fordi Han „voldeligen med
Kjephug. Ncevchug og Haanddrag" havde overfaldet Ham i
Byesgaard, da Han . Aug. 1666 paa Kongl. Majestcets og
sin B estillings Vegne stulde gaa paa Toldboden. Flere
Vidner bleve afhorte og dct fremgik deraf, at M ohr flog
Eggers med sin Kjep, „saa det gav Skrop", ligesom Han
ogsaa havde fat i Hans Haar, og S lagsm aalet vedblev, til
en Skipper flilte dem ad.
Under fortsat Strid snart med den ene og snart med
den anden — saaledes blev Han 1680 tiltalt for at have
iturevet en Kaldsscddel for B yens Tjener — levede Han dog
henved 16 Aar i Byen. D a Han ikke vilde afleegge sin
Borgercd, men stedse fremforte de mest ncergaaende Klager
mod M agistraten og Byfogdcn, beordrede Gcneralfistalen
anlagt S a g mod Ham. Han tiltaltes for „Hans grove og
ubesindige Jndlceg, Han Borgmester og Raad paa deres
W re, gode Navn og Rygte haver paasagt, idet Han foregiver, at de til D ato intet andet haver svgt end Borgerskabets og Jndvaanernes hvjeste Ruin og Fordcervelse."
Scettedommeren, Amtstriver N iels Pedersen paa Tryggevcelde, afsagde 15. M arts 1680 den Dom , „at da det var
en W ressag, turde Han efter Christian IV 's Reces ikke cndelig kjende eller domme i Sagen". Derefter blev forh. Ridefoged paa G l. Kjvgegaard H ans Jacobsen af Aashojgaarden
beordret til at vccre Soettedommer, men blev igjen fritaget
derfor og derpaa blev Herredsfogden i Faxe Herred Anders
Jensen i Skrodsbjerg beordret til at betjene Retten. C laus
M ohr var imidlertid bleven anholdt og sad arresteret i B ysogdens H us i Kjobenhavn. Her havde Han skaffet sig Ab
gang til hojere Steder og navnlig der bestyldt Borgmester
R asm us Scholler for Uredelighed med Hensyn til B yens
6
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Gjcrld fra den svenste Restance og til flere andre af B yens
Anliggender.
Under Retssagens Fortsoettelse fik M ohr dog Tilladelse
til at mode personlig i Kjoge, men da man her hentydede til
Hans Arrestation, erktcerede Han for Retten, „at Han ikkc var
loben fra Kjobenhavn, men Byfogden der havdc flyet Ham
sin Kaarde", og tilfojede, at dersom Han havde vidst det Var
nodvendigt, künde Han have bragt B evis med sig, at det
forholdt sig saaledes.
S agen gik Ham imidlertid imod og ved Hojesteretsdom
af
1681 maatte Han forpligte sig til foruden at bcde
Borgmester Scholler og Raadmcrndcne om Forladelse, „at
romme den P rovinds Sjcelland inden et Fjerdingaars Forlob" og desuden betale Scholler for sin Person alen c170R d .
M ohr flyttede derefter til Kjobenhavn, hvorfra Han betalte
Pengene. Senere blev Han Forpagter af Berritzgaard,
Krenkerup, Rosenlund og Norregaard paa Laaland. Kjoge
blev imidlertid ikke fri for Claus M ohr; thi medens Han var
paa Berritzgaard, kjobte Han 1. Septbr. 1688 af sine Svogre
Envold Bertram, Johan D ou og Peder Friberg sin Hustrues
Fcedrenegaard i Kjoge, beliggende paa Torvet mellem Kirkestrcede og Norregade, for 700 Rdl. D a Han ogsaa fik S a g
herom, antog Han en celdre M and, Jacob Jensen Holtug, til
at fore den. Holtug skilte sig ikke godt fra det og Mohr
bestyldte Ham endog for at have folgt Hans Breve til R a s
m us Jpsen paa Froslcvgaard, hvorfor Han lod Holtug
arrestere i Kjcelderen i 3 Ugcr i Julen 1690— 91. Claus
M ohr dode paa Berritzgaard i Septbr. 1694 og Hans Enke
folgte denne Gaard ved Auktion 8. Febr. 1695 for 386 D l.
til Bager Jakob Nielsen.
Hvorledes Claus M ohr i Lejetiden havde ruineret
Manufakturgaarden, fees af en Synsforretning, der optoges
over Gaarden 24. Ju n i 1683. Ester denne Forretning var
4/7
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baade Boder og Biflage ved Gadehuset borte, den stprste
D el Ruder ituflagne, Vcrrelserne i meget daarlig Tilstand,
Tagene allevegne brvstfaüdige og Baghuset samt Stalden
ganske pde og ncer ved at falde i Aaen.
D a Etatsraad Henrik M üller til Kornerupgaard (begr. i
S t. Nicolaj Kirke i Kbhvn. . April 1692, se Personalh.
Tidsskr. I, 195) paa Grund af Fattigdom ikkc lcengere künde
beholde sine Ejendomme, kom denne ode og ruinerede Gaard
til Lyndby Kirke ved Roskildc. Herfra blev den eftcr i over
3 Aar at have henstaaet ubeboet af Stiftsovrigheden 24. Febr.
1687 folgt og stjodet til S r . Johannes Bache af Kjobenhavn (se Aktst. Nr. 78).
Bache synes imidlertid allerede 8. Januar 1681 at have
faaet kongl. Privilegium paa at drive et Manufaeturvcrrk.
H vis Aarstallet er rigtigt, maa Han have havt det et andet
Sted, maaske i Helsingor. Her i Gaarden anlagde Han det
forst i 1688— 89. Rim cligvis restaurerede ellcr maaske op
ferte Han Baghuset af nyt; thi i dette blev Manufakturvcerket
drevet.
Det secs ikke, hvem der var Baches fprste Fuldmcegtig
eller Bestyrer, cjheller er der i Arkivet fandet nogen egentlig
Fortegnelse over Pcrsonerne derved. Allerede 1690— 91 var
R asm us Nielsen, senere Postmester, Bestyrer paa Gaarden.
I et Tingsvidnc af
1694 vidner Anders Pedersen, at
Han har voeret ved Manufakturet, siden det blev indrettet her
i Kjoge og at Han „blev overladt af Jacob v. Holten fra
det Helsingorske Seildugsmanufaktur, saasom Han vidste med
Garnet at omgaaes udi Kögning, Bagning og dets Haandtering." Sejldugsvcevcr Thom as Albretsen vidner, at Han
„kom hid fra Kjobenhavn, var gift og haver boet her i Aar.
Han har lcert 9 Personer at vcevc Sejldug, baade inden- og
udenlandske Personer."
N iels Pedersen vidner, at Han „haver paa 5teA ars Tid
6
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arbejdet her og var af Joh. Baches forrige Fuldmcegtig an
tagen derlil." 4 andre M andspersoner, vist alle Danste,
vidnede, at de arbejdedc paa Gaarden og havde deres Livsophold dcrved. Det samme vidnede ogsaa
Fruentimmer,
der i korterc og lcengerc Tid havde spundet til Gaarden.
Borgmester og Raad havde soranlediget dette T ingsvidne opwget, eftersom ingen af de omhandlede Personer svarede nogen Skat til Byen og det var beregnet, at
Vcerket skulde komme Byen til Nytte, men nu vare Arbejderne dcrved den og Jndvaanerne til mcrrkelig Skade.
R. Nielsen forsvarede Manufakturet paa bcdste M aade og
sagde, at de alle ere cerligc, sättige Folk, som ikke er Byen
til nogen Besvccr, og tilfojede, at „dersom Byen enten paa
den ene eller anden M aade af de Faltiges M idler har forstrakt disse med noget, vil Han fornojelig betale det tilbagc."
Johannes Bache afgik ved Doden 1696, blev begravet i
S t. Nicolaj Kirke i Kjobenhavn den 30. M arts (se Personalh.
Tidsskr. I, 205), og Manufakturvccrket stod derester stille i
nogen Tid, indtil R. Nielsen 3. Novbr. s. A. fik kongl.
Privilegium til at fortscrtte det (se Aktstk. Nr. 84). Han fik
dog forst Skjode af Baches Enke (begr. . Apr. 1729) paa
Gaarden . J u li 1703 med alt derivcrrende Jnventarium
og Manufakturredstaber tilligemed en Gaard i Nyportstrcede,
hvor Manufakturfolkene boede, og et H us bag Kirken (se
Aktstk. Nr. 67). Den 13. Febr. 1706 kjobte Han den ved
vstrc Sid e liggende Gaard for 253*/z D l., hvilket Bud Stiftsovrigheden approberede 25. s. M .
R. Nielsen fortsatte Manufakturet i sin Levetid. Rimeligvis i Handelsanliggender rejste Han til Kjvbcnhavn i
Sommeren 1711, opholdt sig der i nogle Ugcr, kom syg
hjem og dvde af Pesten, som Han bragte med fra Kjoben
havn, 4 Dage efter Hjemkomsten, men blev alligevel begravet
i Kirken 5. Aug. 1711. H ans Enke fortsatte Manufakturet
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til sin Dod 1714, men efter hendes Andragende blev dct ved
Kongebrcv af 25. Jan. 1715 under Tilsyn af Kontrollor
H ans Fogh og Chirurg I . H. Karstin tilladt Bornene i
Foellesskab at drive dct (se B ilag Nr. 68). Dette varede
dog meget kort; thi allerede 25. Febr. s. A. kjobte Sonnen
Johannes Rasm ussen Gaarden med Jnvcntariurn og den
ncerliggende Gaard af Kommissarierne. For Manufaktur
gaarden betaltes 1603 Rd. og for den saakaldte Anker H an
sens Gaard 147 Rd. T o Maaneder efter solgtes samtlige
Vceve med Redskaber, men hvormeget der betaltes derfor, fees
ikke, da alt Bohavet udbragtcs til 5004 Rd. Mk. 3 Sk.
Joh. Rasm ussen fortsattc Manufakturet i henved 20 Aar,
hvorefter det flyttedes til Kjobenhavn. Han afgav selv efter
Opsordring til Stiftam tm and, B aron N icolaus v. Gersdorph,
12 . Aug. 1735 den Erklcering, at Manufakturetablissementct
siden dets Oprettelse efter Akkord med So-E tatens Kom m is
sariat aarligen har lederet et vist Kvantum Sejldug og Prefenninger til Flaadens Fornvdcnhed, men da der i S lu tningen af Frederik IV 's Regering ikke künde modtages det
fulde Kvantum, maatte Han lade en D el af sine Voevere og
Spinderster forlvbe. Ved Christian V l's Regerings T iltrcedelse forlangtcs der med kort Frist et saa stört Kvantum
lederet, at Han maatte forstrive det fra Holland, ligesom Han
ogsaa gjorde sig Umage for at faa flere Folk paany. Der
indfandt sig imidlertid hos Ham en M and fra Hamburg ved
Navn Plum b, som forebragte, at Han vilde afkjobe Joh. R a s
mussen baade Hans H us og den deri indrettede Fabrik under
Foregivende af, at Han stulde ledere Sejldug saavcl til
Flaaden som til Koffardistibcne. Handelen blev ikke til noget,
men Plum b optinerede Privilegium , at „Han og ingen anden
inaa Sejldug fabrikcre". Magistraten erklcerede denne G ang,
at Sejldugssabriken paa Grund heras blev nedlagt til Skade
baade for Joh. Rasm ussen og Byen, og 15 Aar efter, Aar
1
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1750. erklcerede den, at dette skjonne og til mange Faltiges
daglige Hjcrlp og Underholdning anlagte Vcerk efter kongelig Befaling 1734 blcv henflyttet til Kjobenhavn. Det tilfojes, at det havde vceret Byen til Nytte og Opkomst, eftersom over
Mennesker foruden 26 Vcrvere havde deres
Livsophold derved. — I G liem anns Bestrivclse anfores, at
Manufakturet indtil 1732 var i onskeligste Drift, men at det
ved hojere Bekom m endes Kabale flyttedes til Vodrufgaard
ved Kjobenhavn for at blive forbedret. hvilket ogsaa lykkedes
saa godt. at det der omsider blev nedlagt i Aarei 1789.
I B yen s Bygningers Taxation 1736 saavelsom i en
senere fra 1749 beskrivcs Gaarden under Nr.
saaledes:
„Den störe Gaard 19 Fag,
Etager, Grundmur til Gaden
med Kviste hver paa 5 Fag samt Kjcrlder under 16 Fag.
Den ostre Lcrngc i Gaarden 9 Fag,
Etager hoj. Grund
mur, med Kjcelder paa Fag samt 34 Fag,
Etager hoj
Bindingsvcrrk. For Enden af denne Lcrnge et H alvtagsH us paa 4 Fag. I Baggrunden et lille Skur af Brceder
med Stentag og et do. Skur paa
Fag. I 1736 var det
hele i god Stan d og taxeret til 1775 Rd. Gaarden Nr.
var Fag, Etage hoj, Grundmur, med Kjcrlder under 3
Fag og var taxeret for 125 Rd. 1736 ejede Joh. R asm ussen tillige N r.
og 23, begge ubebyggede Pladser. Han
dode 1737 og Hans Enke Birgitte Kirstine Arsleben 1759.
Gaarden kom derester til Svigersonnen, Tolder og Borgmestcr J an van Deurs, som 24. J u li 1755 folgte Anker
Hansens Gaard til Kobbersmed Georg Christoffer Müller.
Ved Jan v. Deurs Afgang som Borgmester 1766 blev Hans
Svoger Borgmester R asm us Rasm usscn Ejcr af den og
beholdt den til sin Dod 1809. Ved 1760 var den assureret
sor 1590 Rdl. I Hans Tid blev der drevet storrc Kjobmandshandel i Gaarden af H ans Permin, der stk Borgerskab s/, 1769 (dobt ^ 1744, dod /, 1821), og derester af
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Kjobmand Ole Laurits Sewerin, senere Fuldmcegtig og Krigsassessor i Kjobenhavn (f. 1799, dod ^ /n 1882).
Derefter ejcde Bager Johan Daniel Lochmann (dod i
Stege 1833) Gaarden i en Del Aar.

Han folgte den til

Kjobmand og elegeret Borger Otto Christian Boserup
(fodt 25/z 1 7 8 1 , dod 2 9 /7 1833); Hans Enke Ane Cathrine Möller

bcboede den til sin Dod ^

1864.

Ester

Testamente gik den i Arv til hendes Mands Broderborn,
Kjobmand Adam Gotlob Boserup (fodt

1877) og Christiane Boserup (dod ^
tion
1864 solgtcs den for

2 0 ,1 0 0

1822, dod
1884). Bed Auk
Kr. til Byfoged-

fuldmcrgtig, Oanä. )ur. Peder Thorolf Martinus Galskjot
(f. 2 2 ^ 1837) og beboes for Tiden af praktiserende Lcrge
Carl August Borries.

I M idten af forrige Aarhundrede havde Gaarden efter
Prospekterne i „Danske Atlas" samt i B ruuns og Lahdes
„Danmarks Kjobstceder" Frontespice og Lrappeformede G avle
med smaa S p ir og inde i Gaarden et Taarn med S p ir.
H os Gliemann, i Hans Topografi 1820 ansores, at Gaarden
en Tid lang blev brugt til M agazin og Var tcmmelig forfalden. Den blev i Aarene 1824— 26 af Kjobmand Boserup
underkastet en Restauration, hvorved den stk sit nuvoerende
Ydre.
I

Doktor Burman Beckers Efterretninger om vcevede

Tapeter i Danmark ( 2 . Udg. p. 34— 35) bereites, at Kong
Christian V . i Juni 1684 under sit Ophold i Itzehoe overdrog en fra Brabant indkaldt Tapetvcrvcr, Berend van der
Eichen, at udfore en Rcekke Tapeter, der stulde forestille de
vigtigste Begivenheder i den af Köngen 1675— 77 forte svenske Krig, hvortil Maleren Peder Andersen leverede Cartons,
der endnu for en Del ere til.

Berend modtog Rejsepenge

og ilede til Brabant for at hente Svende.

I Oktober be-

gyndte Han sin Virksomhed i en Köngen tilhorende Gaard i
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Kjoge paa Torvet, der endnu er til, men i meget forandrct
Skikkelse; Vcevcrierne sclv vare i Sideflojen ud mod Aaen.
Vcrverne vare katholste og skulle have havt et lidet katholsk
Kapel indrettet i Brogade. Berendt havde foruden Svende
niedtaget sin Broder,

og Vcevcriet stod undcr Marschal

Lützaus Bestyrelse.

Mestercn havde i Lon 125 Rd. kvartaliter, Materialierne
og Svendene betaltes naturligvis aparte, og saavidt man
kan slutte af de paa forskjellig M aade forte Regnflaber (Kgl.
Regnsk. i Geh. Ark.), anvendtes i nogle Aar 3 — 4000 Rd.
aarlig derpaa, ligesom der tilsidst vcevedes nogle Tapeter til
Jcrgersborg og udfortes betydelige Rcparationer paa de
Fredriksborgske Tapeter. Berend v. d. Eichen udförte ogsaa
en D el Tapeter til Private og da Han i Aaret 1698 forlod
Danmark, fik Han desuden Tilladelse til at udfore til Udlandet nogle af sine Frembringelser. Köngen gav Ham paa
tyst et Rejscpas, hvori det tillodes Ham at udfore til Tyskland og forhandle nogle af Ham forfcerdigede Tapeter, ligesom
Köngen ogsaa beder Enhver at lade Ham drage hen, hvor
Han lyster, og at vife Ham Velvillie overalt.
P aa Rosenborg bleve disse proegtige Tapeter anbragte
i Riddersalen i Frederik IV s' Tid og der findes de endnu,
men ikke mcre i en streng kronologisk Orden. Der er ialt
Tapeter af
F ods Hojde og 10— 16 F ods Brede. De
forestille paa den ostlige Vceg fra Nord til S y d : W ism ars
Jndtagelse
1675; Erobringen af Landskrones Kastel
^/g 1676; S laget paa Colberger Heide ^ 1677; Fcestningen
M arstrands Erobring
s. U.; Landgangen paa Skaane
s/g 1676 og Soslaget ved Oland Ve 1676. — P aa den
vestlige Vcrg fra Nord til S y d ses: Landskrones Jndtagelse
"/r 1676; Soflaget i Kjogebugt ^ 1677; Erobringen af
Damgarten
1675; R ygens Erobring
1677; Christiansstads Jndtagelse
1676 og Helsingborgs Erobring
1 2
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f. A. Under hvert Tapet findes indvcevet et tyst fireliniet
Vers, der angiver Billedets Jndhold. Tapeterne indeholdc
vigtige Bidrag tit Kjendstabet af Datidens Dragier, Vaaben,
Skibe m. M . Alle de fremragende Personer, der findes paa
dem, ere virkelige Portraiter, deriblandt f. Ex. Christian V ,
Griffenfeldt og Flere (S m lg . ogsaa Rosenborg ved Carl
Andersen, Dr. P . Brock Rosenborg S lo t samt F . R. F riis
Sam linger til danst B ygn in gs- og Kunsthistorie).
Ester D r. B . Beckers noevnte Skrift (Anm. Pag. 13)
formenes ogsaa de i Museet for nordiske Oldsager anbragte
Tapeter, som tidligere have vcrret ophcrngte i den störe S a l
paa Kronborg, men i Aaret 1619 erhvervedes til Museet,
at hidrore fra Fabriken i Kjoge. D isse ere ialt 13 Stykker
og forestille de danste Konger Valdemar Sejr, Erik P lovpenning, Abel, Christoffer I, Erik G lipping og Erik Menved,
paa et Tapet, Christoffer I I , O lu f, Erik af Pommern,
Christian 1, H ans, Christian I I og Frederik I paa et Tapet,
Christian 111 og Frederik I I . Det sees imidlertid af F . R.
F riis's forncevnte Sam linger p. 343, at de ere sorfcrrdigede
i Helsingor af Tapetmager H ans Knieper, dod ^/n 1587.
Endvidere antager D r. Becker, at nogle voevede Tapeter
paa Gammel-Estrup i Randcrs Amt, der skrive sig fra
Tiden mellem 1688 og 1695, muligen ere voevede i Kjoge,
samt endelig at flere Tapeter paa Rosenholm ved Aarhus
og Svanholm i Hornsherred efter Angivelsen ere fra samme
Fabrik.

Skjont det almindelig antages, at det var i den forncrvnte Gaard, denne Tapet- eller Gobelinsfabrik var anbragt, saa synes dog meget at tale derimod. D els ejedes
Gaarden ikke 1684 af Köngen, og den var Heller ikke i saadan Stand, at Brodrene van Eichen künde anlcegge nogen
Fabrik i de ode og ruinerede Bygninger, Havde Fabriken
vcrret der, kan der nceppe vcerc T vivl om, at dette vilde voere
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blevet omtalt i Skjodet (se Aktstykke Nr. 76), da Johannes
Bache 1687 kjobte Gaarden for 400 D l.
En anden Mcerkelighed er det, at Navnet van Eichen
ikke er fundet noget Sted i Dokumenterne i Raadhusarkivet
eller i Kirkebogerne.

Dette kan dog maaske have sin Grund

deri, at Fabriken stod under kongelig Bestyrelse, og at Arbejderne vare katholste.

Har Brodrene van Eichen, som det maa antages, havt
dercs Tapetvceveri i Kjoge i en Gaard paa Torvet, talcr
alt for, at det har vceret i M atr. Nr. 227, tidligere Nr. 275,
ved S id en af Apotheket. Denne Gaard, der tilhorte Kongeu,
kaldtes i den Tid „Börsen", og i 1736 bcstod den af 15
Fag,
Etager til Gaden, 9 F ag Udbygning til Gadehuset
i Gaarden samt 37 Fag, Etager og 15 Fag do., endvidere
15 Fag H alvtagshus og 13 Fag Vognflur, alt af Bindingsvcerk; den var taxeret til 1025 Rd.
Denne Gaard var rimeligvis ved 1612 en storre Kjob2

2

mandsgaard og tilhorte den senere Borgmester Claus Thor
Schmede eller Meklenborg, som Han ogsaa kaldtes. Af forste
ALgteflab havde Han en Son Rheinholdt. hvem efter Faderens
Dod 1632 Gaarden blcv udlagt til istedetfor Hans Modrencarv 4000 Dl., der indestod i den; tillige fik Han Frugthaven
ved Gaarden, det störe Beenge ved Vesterport og en lille
Rughave ved Nyportstrcedc samt den ode Jord bag Plankevcerket ved Voldcn.
Erik Helmers,

2 0

Gaarden blev af Vcrrgen, Raadmand

. Juni 1636 folgt til forhenvcrrende Tolder

i Lister og Mandats Len i Norge Gabriel Jacobsen, der
siden 1632 ejede en Gaard i Brogade. Han fik 29. Apr.

1640 Statholdercn Corfits Ulfeldts Bevillingsbrev paa at
maatte oppebcere Tolden i Kjoge, som Tolderen hidtil havde
oppebaaret af fremmed og dansk Dl, M alt, Mjod, Eddike og
Brcendevin mod at svare til Köngen 550 Rd. aarlig, ligcsom Han ogsaa paa Regnflab maatte oppebcere Accisen.
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Ester Hans Dod 1645 kom Gaarden til Handelsmand
M ouritz Dreher, der ogsaa drev en betydelig Handel i den.
Efterhaanden gik det tilbage for Ham, og blandt andet sagsogtes Han 1667 af Handelsmand Lucas Justus van Reck i
Amsterdam for 6 0 5 ^ Rd. lybsk. Dreher undstyldte sig med,
at Han „formedelst den hollandske og engelste Fejde har
siddet nceringslos i halvtredie Aar, og rede Penge udi denne
Tid er det um uligt at bringe tilveje," men Han blev alligevcl
domt til at betale. 1662 fik Han et Laan paa
D l. af
M ag. H ans P ou lin i Hellested, for hvilket Han pantsatte 7
Stolestader i Kirken. 1669 overlod Han Peter Reedtz sine
Kornloster og fit Pakhus til B rug og Benyttelse i Fremtiden. Han dode 1678 og blev begravet i Kirken . Aug.,
men skjont Han esterlod sig flerc B vrn, hjemfaldt Gaarden
dog af en eller anden Grund til Kong Christian V , der beholdt den i flere Aar. Gaarden, der angives at stroekke sig
fra Torvet med Bygninger og H aveplads ud til Skibshavnen, var vurderet til 400 Rd. og blev ved Resolution af
. J u n i 1666 skjenket til Sokort-Direktor J en s Sorensen for
Hans Tjeneste i forrige Krigstider. Det synes imidlertid ikke,
at Han strax beboede den, men forst boede der, da Han 5. J u li
1692 af Köngen fik Skjode paa Gaarden til evindelig Arv
og Eje. Han drev her i de folgende Aar en Krcemmer- eller
Handelsforretning, men da Hans Hustru. Bendte Andersdatter Rogge, dode 1708, blev Gaarden ved Stiftet vurderet
til 900 Sldaler. Han flyttede 1712 igjen til Kjobenhavn
og folgte Gaarden 14. Novbr. 1713 til senere Borgmester
W illads Pedersen, der igjen 30. J u li 1733 folgte den til
Handelsmand Johan Schwartz, fodt i Lybcrk 1702, dod
1777, begravet i Kirkens F unthus (S m gl. Personalh.
Tidsskr. II, 322).
Ved noevnte S a lg 1733 kaldes Gaarden endnu „Börsen",
men dette N avn maa efterhaanden vcere gaaet af Brug og
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er nu ukjendt baade af Gaardens Ejer og andre. S o m
Schwartz's Estermcend kan ncrvnes Hans S o n Urban
Schwartz (senere Underfogcd, M aaler og Vrager, dod
16. J u li 1818), der ved 1790 folgte Gaarden til Kjobinand,
senere Borgerkapitajn H ans Olussen (dod
. April 1813).
H an afhcendede Gaarden nogle Aar for sin D od til Kjob
mand Christian Frederik Perm in (dod 23. Jan. 1828), hvis
Enke M agdalene Bruun (dod
. Aug. 1836) folgte den
fem Uger efter M andens D od til Kjobmand Johan Vilhelm
Egerns (dod 28. Febr. 1840). Enken Sophie M agdalene
f. Dyrlund folgte den 29. Septbr. 1854 til Kjobmand
D aniel Schmelling (dod i Kjobenhavn . Aug. 1882). I
Hans Besiddelsestid Var den udlejet til Kjobmand Peter M arius
Morch, hos hvem der blev gjort Exekution af Grossererne
Jorg. Jensen og A. H. Holm i Kjobenhavn, hvorfor Morch
opgav fit B o som fallit 16. J u li 1862 og rejste til Amerika.
Gaarden afbrcendte . M arts 1665 og blev derester gjenopfort, saa at den nu er en af de smukkeste Gaarde ved
Torvet. Schmelling folgte den ^ 1874 til Kjobmand Carl
Christian Hansen Friderichsen (f.
1835), i hvis Eje den
nu er.
Sandsynligvis er det denne Gaard og ikke Nr. 17, i
hvilken Tapeterne, der nu pryde Riddersalen paa Rosenborg,
ere vcevede; thi da den paa den Tid tilhortc Kong Christian V
og kan vcere kaldet „Kongsgaard", medens dette siet ikke er
Tilfceldet med Manufakturgaarden, taler alt herfor.
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At der i Kong Christian IV 's Tid skulde have vcerct en
Gobelins- cller Tapetfabrik i Kjoge, er der In te t fundet om
i Arkivct. Det maa vel snarest hidrore fra en Forvexling
med, at Köngen beordrede, at der af Vceverne i Bhen skulde
forarbejdes en Del Sejldug, hvilket sremgaar af efterfolgende
Brev, dateret Kjobenhavn den 14. April 1619 og udstedt til Key
Rantzow, Mogens Pax og Christoffer Basse. — ChristianIV.
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Vor Gunst tilforn. V i bede D ig og ville, at du udi Tugthuset her udi vor Kjobstad Kjobenhavn lader annamme 3 ^
Lpd. Skaalpd. Horgarn og 4 ^ Lpd.,
Skaalpd. B laargarn, hvoraf du udi vor Kjobstad Kjoge stal lade vceve til
vort Behov Sejldug efter den Prove, din Tjener skal medgives, naar Han samme G arn annammendes vorder, og skal
du tilholde Vcrverne, at de scetter deres Kjendemcerke paa
samme Sejldug, og skal hvert Stykke af samme D ug indeholde 57 Alen og vcere halvfemte Kvarteer bredt efter sjoellandst M aal, og stal samme Garn leveres med Vcegten og
lige saa annammes igjcn, at man kan erfare, hvor meget
deraf er indsvundct, og hvad der bliver tilovers, og ikke
lader levere samme at forarbejde udi noget H us, hvilket med
Sygdom eller Pest er befcengt (K'jobenhavns D ipl. V,
Pag. 34).
En anden Gaard paa Torvet, der i ikke mindre Grad
end de foregaaende Gaarde har tildraget sig soerlig Opmcerksomhcd, er M atr. Nr. 154, kaldet „Prinsen", paa Hjornet
af Norregade. I denne spogede det berygtede „Kjoge H uskors" i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede. Den M and,
der har bevirket, at denne Tildragelse, cn af hin T ids overtroifle Aändsfostre, blev bekjendt i vide Kredse, var Rektoren
ved H erlufsholm s lcrrde Skole M ag. Joh. Brunsm ann.
Han var fodt i Trondhjem 30. Oktbr. 1637, blev Rektor
ved Herlufsholm 1666, men fratraadte 1677, derefter Prcest
ved Vartov Hospitalskirke 1679, hvor Han dode 25. J u li
1707. Der siges, at Han var ualmindelig loerd og anset,
en oprigtig Christen; men Hans Tro formorkedes i hoj Grad
af en sorgelig Overtro, som bragte Ham til at strive det be
rygtede Huskors (S m lg . Wlberg Prcrsteh. og G. L. Wad
Rektorer p. Herlufsholm).
S o m det fremgaar af Aktstk. Nr. , 26 og 36 var
Overtroen meget stcerk i B yen paa de Tider. Dette havde
6
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Kjoge vel tilfcelles med andre Byer, men det er mcerkeligt
at finde Tilstaaelser, som de deri afgivne om Hexeri og
Trolddom; ja man troede endog, at det Var muligt ved
Sold og Sax at paapege den Skyldige, naar et Tyveri var
begaaet.

Endnu oder 100 Aar derefter haves et Kongebrev

af 7. Decbr. 1759, hvorefter Frederik V , da det var forebragt Köngen, at 2 Mcend i Haarlev og flere i Nordrup
havde tilladt Natmandens Kone i Kjoge i deres Huse at
ove „Overtroens Kunster ved Signen og Manen og foregivne Raad imod Hexer", beordrede Stiftsbefalingsmanden
at examinere hendc og tilstille Köngen Forhorerne.
I den ncevnte Gaard boede en storre Kjob- eller Handelsmand Hans Bartsker, almindelig kaldet Hans Krcemmer,
der fik Borgerskab 2 2 . Marts 1599. Samtidig blev Han
gift med Anne Pedersdatter, fodt omtrent 1580, vistnok
Datier af Borgmester Peder Pedersen. Ester Hans Bartskers
Dod 1613 var hun Enke i 4 Aar, men indtraadte derefter i
Wgteskab med Kjobmand Eort Richter eller „gamle Cort",
der blev begravet 5. Decbr. 1638; derefter levede hun i
3^2 Aar og blev begravet i Kirkens sondre Vaabenhus
19. J u li 1642.
At denne Kvinde maa have vceret en af den Tids velbegavede, for ikke at sige lcerde Kvinder, tyder forovrigt A lt
paa, men hun maa tillige i saare hoj Grad have vceret
svcrrmerisk og overtroist, hvad nu enten denne Overtro hidrorte fra religiös Opvcekkelse eller fra Tidsaanden, der paa
de Tider vare fremherstende, scrrlig blandt Kvinderne, skjont
Moendene nceppe vare fri derfor.
Det er denne Kvinde, hvem Beretningen om Huskorset
skyldes, hvilken Mag. Brunsmann har sat som Jndlcdning
til fit Skrift: „E t forfoerdeligt Hus-Kors eller en sandfcerdig
Beretning om en gruelig Fristelse, som tvende fromme ALgtefolk i Kjoge for nogen rum Tid siden har vceret plagede

55
med."

Sandsynligvis

er hendes skrevne Beretning efter

hendes Dod overgivet til Datieren Lisbeth, der var gift med
Borgmester Hans Buch, men som efter Hans Dod 1649
levede fra 1660 i stör Faltigdom og forst afgik ved Doden

1675.

Hun

Var Stedmoder til Proesten Hans Buch i

Thorslunde, dod 1667, og det er muligvis Ham eller Rektor
Hans Kaalund i Kjoge, der kan have henledet Brunsmanns
Opmcerksomhed paa Skriftet.

Dette sidste er vel det sand-

synligste, da Mag. KaaKmd var gift med Borgmester Brochmands Datier, og Brunsmann netop har dediceret Bogen til
en anden af Brochmands Dotre, Softer Brochmand, og
hendes Datier, Drude Margrethe Tistorf.
For at bekrcefte Rigtigheden af fit Skrift

henviser

Mag. Brunsmann til Kvindens egen Beretning, at „man
faar dermed lade sig noje, at Sagen er sandfcrrdig bestreven
og ikke se enten efter sirlig Orden eller hoje Ord og Tale",
ligesom Han ogsaa tilfojer:

„A f Kilden selv man tryggest

Band kan hente; thi det som renest er, er der at vente."
Han lader yderligere folge Borgmestrene Christen Caspcrscn Schollers og Sonnen Rasmus Schollers samt Raadmand Jacob Pomeyers Attest af 14. Januar 1674 for, at
det, Han har skrevet i Bogen, „jo er Sanden, har og af vore
Forfcedre Hort saa at voere passeret, desligeste i Tingbogernc
paa de Tider antegnet".

Ja den theologiske Professor ved

Universitetet, v r . Jens Birkerod,
Trykken, siger,

der gav Samtykke til

at den hcrderlig og hojloerde Mand har

sammensanket og opsat Skriftet efter sandfcrrdige Beretninger
og Akter „og intet derudi befandet, som kan vcere imod
Guds Ord".
„Det forste vi fornam Forfcrrdelse i vort Hus," siger
Anne Pedersdatter i sin Beretning*), „var en Nat, som
0 Se foruden Tingbogerne: L. Pios Udgave af Huskorsct, 1870,
samt Udvalgte Feulletoner af Cabiro s. A.
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min salige Husbonde H ans Bartster og jeg laa i vor Sen g,
da kom der under vores Hoved som en Hone, der klukker
sine Kyllingcr tilsammen. H voraf vi bleve ganste forfcerdede
og rcedde, og vidste ikke hvad vi flulde tcenke, og beklagede
os for Godtfolk. Som m e sagde, at dct flulde vcere en Hugorm. S a a toge vi lange Stcenger og kastede Halmen op i
Sengen. M en vi fornam intet. N oget derefter om en
Aftens Tid imellem 9 og
, der jeg vilde trine udaf Doren
i Gaarden, kom der en forfcerdelig Skrubtndse gaaende fra
vor P ort paa Io hoje smalle Been som en Hone, og Var
ganfle forflrcrkkelig til at se paa. Jeg lob hastig ind og
raabte vore Folk ud, at de flulde se det underlige S y n , men
der de kom ud, forsvandt det."
Natten efter blev den ene af Pigerne syg og kom sig
fvrst lcenge efter; dette var selvfolgelig Djcevelens Vcerk ikke
mindre end den Omstcrndighed, at et af Bornene, en P ige
paa
Aar, ikke turde vcere alene i et morkt Vcerclse af
Frygt for „den sorte M and", der kom og vilde tage hende.
Noget efter gjorde H ans Bartfler en Forretningsrejse
til Tyflland, og Djcevelen undlod ikke at benytte sig af
M andens Fraöcrrelse til at drive sit S p il paa en endnu
vcerrc M aade end for. Han valgte denne G ang til sit Offer
en
A ars Dreng, Jacob, S o n af Raadmand Berner
Brede (se Aktstk. Nr. 23 ), som de efter Forceldrenes Dod
havde taget i Huset til sig, da Drengen Var Soflendebarn
til H ans Bartfler. „Som Han om Aftenen flulde gaa til
S e n g s, begyndte Han at klage sig og grcede, og sagde, at
Han ikke turde ligge paa Lostet; thi der var saa meget ondt
hos Ham. S a a lagde jeg Ham i dort eget Kammer. Der
Han nu havde lagt sig, begyndte Han lidet derefter ynkeligen
at flrige og give sig. V i lobe Hasteligen til Ham; da rystede
alle fire Sengestolperne med Ham, og Hans Djne stode, ligesom de künde vcere opspilede, og ingen künde lukke dem
1 0
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sammen. Og Hans Mund var saa Haardt sammenknyttet, at
ingen künde vriste den op". — I vore Dage vilde en saadan Tilstand blive anset for et Krampetilfcelde, men den
Gang troede man sikkert, det maatte vcere den Ondes Vcrrk.
Drcngen kam derefter til sig selv igjen, faldt i cn rolig
Sovn og befandt sig ganske rolig den ncrste Dag, men da
det blev Asten igjen, begyndte Historien forfra og paa en
en endnu vcerre Maade.

„Om Aftenen, som vi fik Nadverc,

stod Han tilbords og flulde faa sig Mad.
Ham:

Da sagde jeg til

Jacob, faa dig Mad og gak i din Seng og lcrg dig

og befal dig Gud i Bold.

V il du saa begynde, som du

gjorde i Nat. da forfcrrder du os allesammcn, saa vi lobe
ud as Huset. — Som

jeg det sagde, sloges Stue- og

Stcgersdoren paa Vcrg. Og blev Han Hasteligen henrykt fra
Bordet hen udi Gaarden og blev optagen I Vz Alen fra
Jorden.

Og hcrngte saa i Vejret mcd oprakte Arme, aabne

Ojne og sammenknyttet Mund.

Hans Hage sprang op og

ncd, ligesom Han skulde have mistet den. V i löge paa begge
Hans Been og Axler og droge af storste M agt og vilde
have Ham til Jorden.

Men vi künde dog ikke rokke Ham

nogensteds. Saa faldt vi da alle paa Knce i Gaarden og
raabte til den evige Gud, at Han vilde tcenke paa Naade og
Barmhjertighed.

Som vi nu havde gjort cn Bon til Gud,

blev Han los og kom paa Jorden at staa, men Hans Mund
var endnu sammenknyttet, og Han künde stet ikke tale.

Saa

tage vi cn Solvske med et stet Skaft og vristede Munden
op; saa sukkede Han og Hans Tunge losnedes og Han kom
til sit M aal igjen. V i spurgte Ham ad, hvor det var med
Ham. Da svarcde Han og sagde: Jeg haaber til Gud, det
bliver nu godt; thi den Tid, I faldt paa Knce i Gaarden,
da veg Han dort og foer af Bronden paa Vedhammercn.
Jeg spurgte Ham, hvad det var, der veg bort. Han svarede,
at det var Satan.

Da bleve vi ganske forfcerdedc, at en
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saadan Gjcest Var kommen til os. Jeg spurgte Ham videre
ad, om Han ikke havde besvoret sig med Ham. D a svarede
Han mig, grced hjertelig og sagde: Kjcere M oder, I haver
stör S yn d , al I tcenker mig dertil; mine kjcere Forceldre
have ikke dertil optugtet mig. S o m Han det sagde, kom der
et stört Bulder i Gaarden, ligesom det havde vceret en Rvst,
hvilken dog ingen künde forstaa. M en Drengen sagde, Han
talte med Ham. I det samme kom der en gloende Jld og
skod sig fra den ene S id e af Gaarden til den anden. D a
sagde Drengen, at den onde Fjende skod Jld af sin H als.
S a a fik vi Ham ind i S tu en og lceste for Ham, indtil Klokken
var
om Morgenen. D a kom Han i Rolighed, indtil Kl.
var
om Dagen."
Denne R o var imidlertid kun af kort Varighed. S atan
vedblev „at friste Drengen jo haardere og haardere" og for
talte Ham, at Han havde „faaet Lov af den störe Mand"
(Vorherre) til at Plage Ham, efter at Han i 14 Aar forgjceves havde gaaet paa Jagt efter Hans Husbond, hvem
„den störe M and" havde forbudt Ham at rore.
H ans
Bartsker fandt saaledes sit H us i en hojst bedrovelig Forfatning, da Han efter nogen T ids Forlob kom hjem fra
Tyskland. Han vidste ikke nogen bedre M aade at raade
Bod paa dette Uvcrsen paa cnd at lade bede fra Prcedlkestolen saavel i Kjoge Kirke som i alle omliggende Landsbykirker i L 3 M iles Omkreds, og hjemme holdt de 3 S o n dage Bededage, hvor ingen, hverken Mennester eller Dyr,
maatte crde eller drikke. D isse kräftige M idler syntes for saa
vidt at have den forvnstede Virkning, som Drengen öftere
var ved sin Bevidsthed og künde aabenbare for sine Omgivelser, at Alt vilde faa en god Udgang, men at Han endnu
i nogen Tid rolig maatte finde sig i Djoevelens Anfoegtelscr,
og at den onde Aand ikke vilde lade sig nvje med at bruge
Ham som sit Offer.
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Naar Drengen af og til var ved sin Bevidsthed, forudsagde Han, til hvilken Tid den Onde vilde komme igjen,
men Djcevelcn paatog sig allehaande Skikkelser for at formumme sig.

„For somme var Han at se som en Prcest,

saasom det enten künde have vceret Hr. Hans Kiuse i Karls
lunde eller Hr. Matz i Herfolge.

For somme som en Kjob-

mand, for somme som en Hund, for somme som et Svin.
Somme blceste Han op i Ansiglet og paa Hcrnderne, at de
hovnede og bleve saa störe, at man nceppe künde kjende
dem.

De smaa Born skrege og grcrde og gave sig jammer-

lig, naar Han lod sig se for dem. V i havde et lidet Drengebarn paa andet Aar; det rev ud Haar af sit Hoved og sin
Skjorte af sit Liv, og ingen künde saa Raad dermed, og
pegede der som Satan stod, og raabte: der, der, se, se, at
det var en stör In k at se derpaa."
Drengen blev imidlertid befriet fra

den onde Aand.

Dette skcte en Dag, da Han laa i Sengen, hvor Han talede
hojt og bad et usynligt Vcrscn blive hos Ham og hjcrlpc
Ham mod Satan.

„Og da horte vi, ligesom et lidet Barn

med sin Rost havde sunget:

Wre vcrre Gud i det hoje,

Fred paa Jorden og i Menneskene en Velbehagelighed,"
hvorpaa Jacob Brede kastede Klcederne fra sig, stod op af
Sengen og var rask fra den Dag af.
Djcevelens fule Paafund gik ogsaa ud over Fremmede,
der kom i Huset, over Hunden og andre af Husets Beboere.
„Engang havde vi laant en sättig Kvinde Hus; som vi nu
vare gaaede tilsengs, begyndte hun at raabe og skrige og
sagde:

Hvor er jeg kommen herind?

Her er en underlig

Kompan hos mig, Han er ligesom Simon Freyndt*), og er
en stör Forfoerdelse hos Ham."

Hun rev i sin Forskrcekkelse

*) Simon äe Freyndt fik Borgerstab
gaarden 2 ^ /2 1640.

^ 2

1606; begr. paa Kloster
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sit Haar af Hovedet. En liden hvid Hund, der laa i Stuen,
blev af noget usynligt taget op om Hovedet og slaget op
og ned paa Gulvet, saa den blev rasende, hvorfor den maatte
flaues ihjel.

En Hjulmand, der kom i Besog, „blev saa an-

fcrgtet, at Han sagde:

Dersom jeg ikke tilforn vidste, at

Satan Var til, da fik jeg det nu at vide".

En Sondag,

som hele Familien var samlet i en af Stuerne, „kom dem en
saadan Rcedsel paa, og der blev saa grumt i Huset, at de
allesammen faldt ned, somme paa Bcenke, somme paa Gulvet,
som dode Mennester". Noeste Dag, da den yngste Datier
Lisbeth (se foran) stulde paa Lostet og hente Pennefjedre,
hun stulde
Shn.

havc med sig i Skole, havde hun et uhyggeligt

„Der hun kom derop, gav hun et stört Skrig af sig.

V i lobe hastelig op til hende. Da klagede hun sig, groed og
sagde: Den stemme Kompan er nu kommen igjen, Han havde
fat i min Troje og sagde, at Han stulde have mig; Han
var saa flem og havde to Ojne som Io Brikker, og Hans
Fodder var som Honsekloer".

En af Pigerne havde ogsaa

en foregaaende Dag set den Onde paa Lostet, kom rystende
af Forfoerdelse ned og sagde, at „der var en underlig Kompan paa Lostet, stabt som en Abe".
Med Hans Bartfler sclv, som Djcevelen hidtil ikke havde
türmet saa Magt over, blev det nu ogsaa galt.

Han

be-

troede sin Kone, at „den onde Fjende laa hver Dag fra
Kl. 11 til 2 paa Hans Ryg, som en stör Kornscek, og var
Han ellers knyttet undertiden i Hans Side som et Honseoeg.
Han sagde: Du veed ikke andet, end du haver Gud og din
kjcere Husbonde hos dig, da haver du Satan hos dig. Gud
forlose mig og det ganske Hus". Der var ikke Andet at
gjöre herimod end paany at lade anstille Bonner fra Prcrdikestolene i Kirkerne. Hans Hustru kjorte selv til Hr. Jacob
Madsen i Nordrup og bad Ham gjore Bon samt strive til
andre Proester, at de vilde gjore det samme. Da hun stulde
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lilbage og kom i Skoven, blev Vognen saa tung, at Hestene
nceppe künde drage den afsted, stjont der kun Var V ognmanden foruden hende selv paa den. Fra Nordrup kjorte de
Kl. Eftermd. og kom forst til Vestergade Kl. M idnat,
men her begyndte Troeerne at knage og brage, og der paakom
dem saa stör Roedsel, at de ikke troede, de skulde komme derfra med Livet. „Thi der blev oprejst for os et stört, grueligt Tingest hojt oppe i Vejret som et stört Taarn, som
flyttede sig og havde en strcrkkelig Rost; dog künde vi ingen
Ord forstaa. D a raabte vi til Gud og sang: Vor Gud
Han er saa fast en B org etc. Dermed kom vi Gud ske Lov
dersra". Ester at hun var kommen i S en g , kom Djcevelen
til hende i en R ottes Skikkelse og bed hende i den ene
Finger, saa hun skreg hpjt og künde ikke rore Fingrene en
M aaned derefter, og „den folgende R at kom der en saadan
Hede paa os, som vi skulde brcende op i Sengen, og som
det havde vcrret en stör Tordcn-Hede; saa vi havde ingen
R o den ganske R at. Om M orgcnen, vi stod op, bleve vi
vaer, at under os paa Lagenet og Sengedhnen, fra Hovedet
ned til Fodderne, var ligesom det var overstroet med störe
Rottestarn og alt og tilsammen, ligesom de havde hoengt
i en Traad, og saa mangfoldig, at man nceppe künde se det
underste Lagen derfor, hvilket Naboerne saae med stör Forundring." Dagen derefter blev H ans Bartster Haardt anscrgtet, og da Jngeborg M eyers kom for at se til dem, horte
hun en stör Lattcr i Stu en , men saae ingen. H ans Bartster
blev atter Haardt anfcegtet, daanede om paa Bcrnken, og da
Han kom noget tilrette, kom Han i S en g, hvorefter Hans
Hustru med Bornene og Folkene satte sig udenfor i B islaget og sad der til Kl. 9 Asten. D a hun kom ind og
vilde gaa i S en g til Ham, var Han borte. „Gud veed da,
hvad mit Hjerte var. V i ledte allevegne, og ingensteds
künde vi finde Ham indtil lcrnge derefter, da kom vi paa et
2
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lidet Kammer; der laa Han og gav sig saare". Her forblev
Han „den ganfle N at med stör Jammer og Uro; ligesaa
anden N at Paa en lille S a l, tredie N at i S tu en og fjerde
N at i Sengekammeret. — S o m vi laa der begge sammen i
Sengen, kom der en forfcrrdelig Rotte springende op i Sengen
og lob paa alle 4 Sengestolper, og omsider hen under Hans
Hoved og loftede Puder og Sengedyner op, log et Stykke
bort af den anderste Sengedyne, saa stört som et S p u n d s
paa en Tonde, saa at Fjeren floj op i Sengen og omkring
i Kümmeret. Den Forfoerdelse glemmer jeg aldrig. D a
sagde den salig M and: Far nu bort, du fordomte Aand, til
det Sted, som du er kommen fra, til den evige Dod, som
dig og dine er beredt til cvig Tid." S a a blev H ans Bartsker
fri efter den D ag og ikke mere fristet.
Endnu Var det ikke til Ende, men den Onde vedblev at
plage de stakkels Mennester. Han foer ind i deres lille
Dreng, som var paa 9de Aar (dod af Pest 1620); „der dette
B arn laa i en Kurveseng, blev Sengen optagen l'/z Al. fra
Jorden og begyndte at springe op og ned. Jeg lob til salig
H ans og kaldte Ham ind. D a vi kom, var Han tagen af
Sengen; Han stod paa Hovedet og Benene i Vejret med
udstrakte Arme, og det var med stör Nod, at vi künde faa
Ham ned i Sengen igjen. Efter den D ag saae vi stör Ink
paa Ham. Den onde Aand lob op og ned i Ham som en
G ris og rejste Hans B u g op, at det var grueligt at se, stod
Tungen ud af Hans H als og trillede den sammen som et
Kloede, og Blodet stod af M unden. Han smadstede i Hans
B ug som en G ris og knytted Hans Lemmer saa Haardt
sammen, at fire fore Karle ikke vare stcerke nok til at stille
dem fra Hinanden. H an galede som en Hane, goede som en
Hund, forte Ham op paa vore Bjcelker i Stuen, desligeste
paa Vedhammeren i Gaarden, og naar Han havde fort
Ham derop, forlod Han Ham. S a a sad Barnet der og grcrd
2
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og künde ingensteds komme.

Han

kastede Ham op oder

Plankerne ind i Jacob Meyers Gaard.

Han drog Hans

Ojne ind i Hans Hoved, desligeste ogsaa Hans Kinder, og
gjorde Ham saa stiv som en Stok, saa at den, det ikke vidste,
skulde ikke sige andet, end det var et Trce.

V i rejste Ham

op til Vceggen, der stod Han uden al Bevcegelse som et
Trcebillede. Hvo, som ellers ikke let künde grcede, den maatte
jo da grcede." — Djoevelen morede sig endogsaa med at scette
Splid i Familien; Han paatog sig Anne Hans Bartsters
Skikkelse og plagede hendes gamle Moder, saa „hendes Mund
havde Han vredet op til den ene Side, hendes Ben sprang
op og ned, at ingen af storste M agt künde holde dem til
Jorden".

Den Gamle beklagede sig over sin Datier for

Naboer og Gjenboer i den Tro, at det Var hende, der gjorde
hende al den Fortrcrd.

I Beretningen lader hun den Onde

sige gjennem Drengens Mund til Hans Barlsker:

„Jeg

gjorde din Kone en stör Harm dcrmed, at jeg stabte mig i
hendes Lignelse og Pinte hendes Moder, at hun ikke vidste
Andet, end det var hendes Datier". *)
Djcrvelen künde ikke lide Sang eller gudelig Lcesning;
thi „om Aftenen, naar der blev sunget: Vor Gud Han er
saa fast en Borg, eller de lceste, vrinskede Han som en Heft
og gjorde den allerstorste Spot deraf, som Han künde, spyttede
den salig Mand op i Ojnene, at det flpd ned i Hans Skjceg,
og satte dragne Knive for mit Bryst, men naar jeg bad Ham
slaa til i Jesu Navn, saa faldt Kniven".
M id t under Husets störe Gjenvordigheder og Anfcrgtelser
„kom den gode Gud og forlpste Hans Bartfler fra al Jam
mer og Elendighed og kaldte Ham fra denne Verden til sit
') Formentlig maa der her ved „Moder" forstaaes Pleje- eller
Adoptivmoder; thi Anne Pedersdatters Moder dode efter Gravstenen 2«/b 1601. M an tog det ikke saa noje i hine Tider med
Bencevnelsen Fader, Moder, Broder og desl.
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evige Riges Herlighed og Glcede, men jeg med mine smaa
Born maatte blive her tilbage i den störe Sorg og havde
inden mine fire lukte Dore den arge Fjende Dag og Nat."

Nogen Tid efter H ans Bartsters Dod kjorte Enken til
Haarlev for at indkrceve nogen Gjceld hos Proesten, Hr.
S am u el Schröder (vist dod 1616). Hun fik en Brygger til
at kjore for sig og da de vare komne
M il dort fra Byen
i Skoven, blev hun saa „scrlsom", at hun maatte staa af
Vognen og scrtte sig ncd paa Jorden. D a hun kom til sig
selv igjen, var baade Hefte og V ogn borte. Hun vandrede
da omkring paa Marken men intetsteds künde hun komme
paa ret Vej. Endelig kom hun til et M orads, som Var
fuldt af mange smaa Büste, hvorfra hun ikke künde finde
ud. Hun tog da fit Forkloede af og vilde fljcere det i
Stykker til „Kiltebaand", men i det samme kom Bryggeren
og befriede hende fra den bundlose Mose, hun ellers Var
gaaet i. De kjorte nu tilbage til Kjoge, men forend de kom
hjem, „havde den fule Aand af Barnets M und sagt, hvor
langt Han havde fulgt os, og hvorledes Han havde omkommet mig, havde Han maattet for den störe Mand." — Senere
gjorde hun en Rejsc til Kjobenhavn, hvor Bryggeren ogsaa
Var Kust. D a de kom ud ved Olsemagle, „begyndte Hestene
at fnyse og Vognen lob trindt omkring som et Hjul, og
Klcedcrne og hvad der var i Vognen floj af den. Jeg havde
3 — 4 P ar H ons, som jeg vilde forcrre dort. De bleve alle
lose og fade paa Marken, dukkede sig ned og vare meget
rcrdde." Efter at de havde samlet det hele op og igjen vare
komne til at kjore, mcerkede Bryggeren, at Han havde tabt
Foderscekken med
Skp. Havre i, og da Han fandt den,
„bar Han saa tungt paa den, at Han sagde: Jeg troer vist,
at Djcevelen er i Scrkkcn."
1

De kräftige Bonner, som opsendtes fra Proedikestolene,
saavel af Sogneprcest Niels Glostrup i Kjoge som af Om-
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egnens Proester, vare imidlertid ikke istand til til at fjerne
den onde Aand fra den Haardt plagede Familie.

Da saa-

ledes Proesten cn Dag besagte Enken. sagde Satan til Ham:
„ I Dag sad jeg i Sommen paa din Kjortel, men den Tid
du bad for den lille Dreng, da faldt jeg ned og flog mig et
Fandens Slag, saa jeg fik Skam."

For at virke med desto

starre Kraft, „taledc Mag. Niels Latin til Ham.

Satan

svarede af Spot, at Han ikke gad brudt sit Hoved dermed.
Men Han sagde til Ham: maa jeg voere din Gjcest til Asten,
da sagde Mag. Niels: Gud stal bevare mig fra dig! Satan
svarede: Jeg kan komme ind der, som et lidet Sandkorn ikke
kan komme igjenncm; gak hjem og giv den lille Dreng et
Sthkkc af den Steg, som din Kone haver paa Jlden.

Da

svarede Mag. Niels: Gud forbande dig Satan, du lognagtige Aand. til evig Tid.

Hvad vecd du af den Steg?

Del er Sanden, sagde Satan, at jeg er en lognagtig Aand,
men det er vist, at du haver en Steg paa Jlden.

Jeg Var

i Kjobenhavn til dit Bryllup og vilde saa gjerne have gjort
Parlaments og sad i Daren, men jeg maatte ikke for den
störe.Mand; dog var det noer, at de havde kommet op at
flaas om Dandsen." — Dcrefter ansores:

„Og der den

naadige Gud nu ikke lcengere vilde tilstede Ham at bruge sin
Ondstab imod os, saa maatte Satan endelig romme, og det
ganske Hus blev saa rent, som det tilforn var, hvorfor Guds
heilige Navn voere lovet, der ikke forladcr sine Born, som af
Hjertet raaber til Ham. — Dette har jeg strevet til en Jhukommelse om det, min kjoere og salige Husbonde Hans
Bartsker og jeg med vore smaa Born og ganske Hus af
Djoevelen og Hans Lemmer har udstaaet. Saa sandt som
Gud skal hjoelpe mig og er en naadig Gud og jeg et syndigt*)
*) Parlam ent brugles den Gang i Betydning Slagsm aal, Brovl. Ophcevelser og deslige.
5
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Menncske, da er dette sorskrevne Sanden." Anne Pedersdatter tilfojer, at det hele er vitterligt for de hcrderlige og
vellcerde Moend M ag. N iels Glostrup, nu Bisp i O pslo
(->-1639); Hr. Bertel Hansen i Duebrodre; Hr. PederM and
i Jersie ( f 1634); Hr. Jacob Madsen i Nordrup; Hr. Jesper
i Roskilde; Hr. Laurits Andersen i Lidemark ( f
1622);
og Hr. N iels Madsen i Valloby (f 1622), af hvilke nogle
levede, andre vare dode, da hun strev sin Beretning.
Dette Produkt fra Overtroens Tidsalder, der muligt er
nedstrevet omkring ved Aarene 1630 og maaske mangsoldiggjort i mange skrevne Exemplarer, forinden det blev offentliggjort i Trykken, vilde i vor Tid blive anset for hvad det
var, et Aandsfoster, hvori Overtroen tillcegger Djoevelen og
Hexene alt hvad Sygdom og deslige kan medfore, og seer
det hele med Overtroens Briller. Det er uforstaaeligt, hvor
Folk künde tro derpaa, men mere uforstaaeligt er det i Sandhed, at den lcerde M ag. Brunsm ann virkelig troede, at
Kvindens nedstrevne Beretning var fand, og som Folge
deraf forte den videre ud i Verden. Det siges rigtignok, at
B runsm anns B og „var et kräftigt Jndlceg for den gamle
Tro"*) — Overtro desvcerre! — Magisteren fandt imidlertid Bekroeftelse for Kvindens Sandheder, som Han kalder dem,
i Kjoge B yes Raadstueboger, hvilke Han fik udlaant og be<
nyttede. Enkelte af disse ere endnu bevarede, andre ere tabte
eller hensmuldrede, saa vi har ikke vcerct istand til fuldtud at
kontrollere Hans Optegnelser, som desvoerre ester al Sandsynlighed ere rigtige, om det, Han kalder: „Videre Forklaring
om samme S ag" og som Han inddelte i „Personen, Stedet,
Tiden, Begyndelsen. Fremgangen og Enden" — paa H uskorset.
^ 4

Om Personerne og Stedet meddeles, hvad der i det fore') Stolpe: Dagspressen i Daumark II, 245.
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gaaende er omtalt. Tiden angives at voere mellem 1608 og
1615.
Det anfores ogsaa som B e v is , at den locrde
Or. Thom as Bartholin (fodt
. Oktbr. 1616, dod paa
Hagested 4. Decbr. 1680) i et af sine Skrifter melder noget
om i sin Ungdom at have Hort det omtale at voere passeret
i Kjoge.
2 0

Begyndelsen til det hele tillcegges en Troldkvinde Johanne
Andersdatter, kaldet Johanne Thomeses, der Var gift med en
Borger Jens Nielsen i Byesgaard.

Det antydes, at der i

Fortiden skulde have bestaaet et Kjoerlighedsforhold mellem
Hans Bartsker og hende, men dette maatte altsaa gaa flere
Aar tilbage.

Da de senere modtes, vilde Han ikke kjendes

ved hende, sordi hun var kommen i ondt Rygte for Trolddom.

Ligeledes skulde Johanne voere bleven vred paa Hans

Bartsker for en Gaardhandels Skyld. Dertil kom, at Bartskers
Handelsrejsende, Jakob, var bleven spaaet af en Taterkvinde
i Travemünde og ved samme Lejlighed af denne Kvindes
Mund havde faact Underretning om,

hvad der passerede

hjemme hos Hans Husbond, saa der ikke var T vivl om, at
alt det onde, der foregik, jo maatte tilflrives Johanne
Thomeses.

Ester Raadstuebogerne har H ans Bartskers Hustru,
hvad M ag. Brunsm ann maa have overset, forst overfaldet
Johanne Thomeses en D ag paa Gaden med Skjeldsord, da
hun var til Jacob M eyers for at hente en Kande O l. Hvori
Skjeldsordene bestod, anfores ikke, men hun har rim eligvis
tituleret Johanne for Troldkvinde eller Hex. Herfor sagsogte
hendes Husbond, J en s Nielsen, H ans Kroemmer den 29. Novbr.
1611. Retten betjentes af begge Borgmestrene C laus
Bagger og Anders Jakobsen samt Raadmand Anders
Frandsen, men man synes ikke at have taget Hensyn dertil;
thi i Raadstuebogen findes anfort: „blev intet videre i denne
S a g antegnet eller begjert at have indtegnet." Sam tidig
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var en Kone sra Ejoje, Boel Peders, anklaget sor med sin
Datier at have ovet Trolddom og opmanet Djcevelen, og
dissc havde ncevnt Johanne Thomeses som deres Medflhldige, saa nu Var det klart, at hun var Skyld i al den
Trolddom, der var gaaet for sig i Hans Bartskers Hus.
Denne anklagede hende og i M aj 1612 blev Johanne
fcrngslet og sat i Raadstuekjoelderen.

Det synes, som om

hun en Tid har vceret besternt paa at flygte fra Byen, men
har tröstet sig med. at Sogneproesten, Mag. Laurits Lynge,
vilde forsvare hende; Han afgik imidlertid ved Doden, da
Processen begyndte.
Naar nogen i de Tider blev fcrngslet, havde den, der
lod dem anholde, Forpligtelsen til at bespise sin Fange.
Johanne, der selvfolgclig har folt sin uforstyldte dybe Fornedrelse, vilde hverken spise eller dritte noget, der kom sra
Hans Bartsker, og hun forklarede i Retten: at hun paa
attende Uge ikke have spist „nogen Krumme Brod eller anden
Mad."

Dette maa dog nok forstaaes saaledes, hvad hendes

Mand ogsaa vidnede, at hun ikke spiste Hans Krcemmers
Mad, „men dersom jeg eller hendes Born maatte give hende
af vor egen Mad, da skulde hun vel cede strax."

Ogsaa

dette blev anset for, at hun stod i Forbindelse med Djcevelen,
der bespiste hende; thi „godt Folk i Kjoge" vidste senere at
fortcelle, hvorledes der paa den Tid allevegne i Byen blev
Stege og anden Mad borte, uden at nogen künde begribe,
hvor det blev af.

„Blandt andet er det synderligt, som for

tcelles om en fornem Mand, der engang havde budet adskillige godt Folk til Gjcrst, hvilke Han blandt andre Retter
vilde fremscrtte en Hel stjon Kalkunshane. Denne bliver, idet
der rettes an i Kjokkenet, mellem Folkenes Hcrnder borte,
hvoraf bliver en stör Forundring. som omsider forvoldte, at
en af Pigerne fik Hug derfor. Imidlertid begynder den onde
Fjende i Hans Krcemmers Hus udi den besatte Dreng over-
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lydt at le og sagde, Han lo ad det, Pigen fik Hug for den
Steg, Hans Frue i Kjcelderen med sine Tcender flider. Dette
kommer for Dvrigheden, som strax lader visitere og befinder
saa at voere, som den onde havde sagt.

Saaledes künde,

siger Mag. Brunsmann, trovcrrdige Folk bereite derom."

I Ju n i 1612 fik Borger M ad s Jensen paa H ans
Krcemmers Vegne i Retten udmeldt 16 Ncevningsmcend,
„som skulde granske, udlede og udi ret Sandhed forfare, om
Johanne Andersdatter boende i Byesgaard, kan findes udi
Trolddom s Konst skyldig at vcrre og med Trotddom haver
medvoeret at opmane Djcevelen og indfort Ham i H ans Krcem
mers Hus."
Skjont Johanne Thomeses, som M ag. Brunsm ann be
reiter, „i Byfogdens H u s har engang falden paa Knce for
H ans Krcemmer, som da Var kommen derind, og bedt, Han vilde
benaade hende", saa var det dog forgjceves, eftersom alt antoges for sandt, som de Kvinder bestyldtes for, der vare ansete for Hexe. M ange Vidner traadte op mod hende, deriblandt Provst, M ag. Claus Lyskander i Herfolge, Hr. Knud
Kolding i Roskilde og Hr. Pedcr Krage i Ringsted. D e 16
Ncevninger havde 3. Aug. 1612 fuldkommet deres Tog og
svore „endroegteligen den ene efter den anden ved at lcegge
Haand paa Biblen og bedet, saa sandt hjcelpe Gud og Hans
heilige Ord, at de i denne S a g i Sandhed ikke rettere kan
forfare, end Johanne Thomeses jo haver voeret Aarsag i
den onde Medfart, som er vederfaret H ans Krcemmers Dreng,
som siges at vcere besät, og at de ikke künde sige rettere, end
hun jo skyldig er i Trolddom s Gjerninger og Konster." —
Faa D age efter maa S agen have voeret for Sjcellandsfars
Landsting i Ringsted for at paakjmdes der; thi det anfores
i Raadstuebogen, at Jen s Nielsen 5. Aug. paa Tilbagerejsen
fra Ringsted vilde med sin B osse have skudt M ads Jensen
ved Ledet i Slim m inge Ore, hvis ikke Skolemester Peder

70
Nielsen, der var med ved Landstinget, havde forhindrel det.
Ogsaa der blev Johanne ved Landsdommers Dom kjendt
styldig, og da hun atter 24. s. M . stilledes for Retten i
Kjoge, hedder det, „at hun da som tilforn har bekjendt det,
som hun var beskyldt for." H un udlagde nu tlllige Voldborg Bodkers, M aren i Ringsbjerg, Mette Banghors og sin
forrige P ige Kirsten Lauritsdatter, „at de vare lige saa
stemme i Trolddom og end vcerre, end hun var, og derpaa
vilde hun gaa til sin Dod."
Johanne Thomeses blev brcrndt . Septbr. 1612, men
naar det bereites, at hun var formuende, da synes Aktstk.
Pag. 36— 39 ikke at tyde derpaa; thi Byen fik derefter kun
D l. 4 Mk. 3 Sk. som sin P art af hendcs Efterladenskaber.
P igen Kirsten Lauritsdatter, der 26. Aug. havde bekjendt
(se Aktstk. p. 36) at have gjort den uhorlige Gjermng at besmitte Fönten i Kjoge Kirke, led ogsaa omtrent samtidig
Dvden paa Baalet.
Derefter begyndte S agen mod Mette Banghors, mod
hvem man gik srem paa lignende M aade og fik udmeldt
Ncevninger. H un afgav sine Tilstaaelser 16. Oktbr. 1612
(se Aktstk. Pag. 37) baade om egen og de andres Deltagelsc.
Moerkeligt er det ved denne Lejlighed at se Ejeren af DsterV allo, den loerde Holger Rosenkrantz med sin Foged at vcere
tilstede. H un forklarede, at hun sammen med de 4 andre
Troldkvinder en G ang havde manet Djcrvelen op i en R ot
tes Lignelse af Johannes Brond, og da Mette ikke vilde, tog
Johanne Ham selv og bar Ham i en rod P ung ind tll
H ans Kroemmers. (Ln anden G ang har de manet Ham op
ved en Bcek bag Mester H an s's Have, og da var Han ligeLedes som en Bandrotte og hed Beltzebub. — M ag. B ru n s
mann tilfojer: „Videre bercttes. at der de manede den onde
op, har Han i Forstningen stillet sig, som Han nodig vilde
1 1
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komme og abet dem mcd bette Gjensvar, at Han havde Horn
paa Hovedet, men de ikke, derfor vilde Han ikke komme; hvorpaa den stemme Mette Banghors har hentet en Gryde, sat
den paa sit Hoved og sagt til den onde, Han skulde herop;
thi havde Han to Horn, saa havde hun tre."

Noevningerne kjendte Mette Banghors skyldig 30. Novbr.
1612, og te D age efter blev Dommen stadfcestet, saa hun
led Dvden kort efter. M ads Jensen frasagde sig imidtertid
Sagen paa H ans Bartskers Vegne, hvorfor det blev Ovrigheden. der lod anlcrgge S ogsm aal mod de ovrige mistcenkte
Kvinder. Ncrvningsmcend toges
. Febr. 1613 over Annike
Christofsers og en M aaned efter over Voldborg Bodkers.
As Vidnesbyrdene mod denne sidste fortjener at anmoerkes,
at H ans Pottemager vidnede, at hun en D ag var kommen
ind i Hans H us og havde forlangt at se paa nogle Lerkar.
D a Han negtedc hende det, gik hun vred bort, men — „derefter er strax en ganske Ovn futd af Arbejde sonderflaget og
fordoervet, alligevel ingen Mennester rorte derved. S a a er
ogsaa Hans Hustru bteven langsommclig Tid syg, sor hvitken
Skade og Sygdom Han gav hende fuldkommelig Sag."
R asm us Ravn og Lars Bodker beedigcde, at de i Peder
Karmagers H us havde set. „at som de bedst talede sammen,
kom Peder Karmager til at sidde i et Kar, som var ved 14
Tdr. Band udi, og ingen saae eller vidste, hvorledes Han
kom der" — solgelig maa der vcrre Trolddom med i Spillet,
og Skylden künde ikke vcerc nogen andens end Boldborgs,
om hvem den ondc gjennem Peder Karmagers Hustrues
M und i Vidners Overvcrrelse havde sagt: „Jeg er Lucifer;
min Frue Voldborg Bodkers kom mig ind i bette Menneste,
at jeg flal pine hende, og at samme Voldborg var Hans med
Krop og Sjcrl til cvig Tid." Voldborg blev domt til at
brcrndes, men saae Lejlighed til at undvige, hvormed Djcevelen var hende behjcelpelig.
6
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Annike Christoffers domles skyldig gjennem de forskjellige
Jnstantser og blev brcrndt for 7. J u li 1613.
M od Anne O lufs begyndtes S a g ogsaa i M arts, og
hun blev brcendt for 29. J u n i; ligeledes blev Karen Eriks
domt skyldig 30. Aug. og vel brcendt kort efter.
Der omtales ogsaa en Kirsten Vceverkvinde, som i Fcengslet „begjerede den heilige Kirkes Forbon for sig, at hun künde
komme til fand Bekjendelse og Poenitentze."
Baal og Brand som de andre.

Hun fik vist

Det sorgelige Skuespil synes derefter at vccre standset et
P ar Aar, men begynder saa paany, idet der anlcegges S a g
i 1615 (se Aktstk. Pag. 36— 40; thi det er urigtigt, naar
Brunsm ann henforer det til 1613) mod Peder H oltugs Hustru Else og O luf Rokkemagers Hustru Birgitte. D e beskyldtes for at have forgjort Raadmand Laurits Krog og Borger
H ans P lou g og vare scrngslede, da Vidnerne afhortes 14.
J u li 1615. Begge blevc kjendt skyldige . August, men kun
Birgitte ncevnes 18. Septbr. at vcrre domt til B aal og
Brand, Hoj og hedensk Jord.
Endelig blev der 19. Oktbr. opkrnvet Ncevninger over
Mette Navnes, som af forncrvnte Birgitte Var udlagt. Hun
bekjendte, siger M ag. Brunsm ann, „at hun künde doveJldebrand ved lo eller tre Ord, og det künde hun gjore, for hun
var et Sondagsbarn. og sagde, det var ikke Trolddom."
Hun blev . Novbr. s. A. domt skyldig for djcevelsk Konst
og Trolddom og bor derfor at lide, saa hun vel ogsaa endte
paa Baalet.
Endnu maa bemcerkes, at Ole Andersen i Skjensved
vidner (Aktstk. Pag. 42), at Hans Hustru blev rettet her for
Byen, men da hun udsortes til Retterstedet, var hun hverken
gal eller afsindig. Denne Kvinde omtaler M ag. Brunsm ann
stet ikke, saa der er altsaa et Offer til.
I det hele blev saaledes ikke mindre end 15— 16 Kvin2 1
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der brcendte paa Baalet i Kjoge eller maatte lade Livet for
Overtroens Skyld, saa Mag. Brunsmann har god Grund
til at slutte sin Bog med de Ord:

„Gud os naadelig fra

alt ondt bevare!"

Bogen om „Kjoge Huus-Kaars" udkom forste G arn
1674, men af dette Oplag haves for Tiden kun et Expl. i
Karen Brahes Bibliothek i Odense. det O plag fulgte 1684
og 3die 1700, men her maatte M ag. Brunsm ann skaffe sig
Kgl. B evilling til Skriftets Trykning. Ester Hans Dod ud
kom den paany 1757 og senest 1870 ved L. P io . Den blev
oversat paa Latin og trykt i Leyden 1693 og i Leipsig 1695
samt paa Tysk omtrent samtidig, men uden A arstal. — I
Holland vakte den megen Opsigt, men blev almindelig anset
for Fabel og Kjcrrlingesnak, hvilket mishagede den loerde Forfatter. Proesten Balthazar Bekker i Amsterdam holdt alle
de ved Baalet henrettede Kvinder for at voere domte uskyldige,
men hersor kaldte M ag. Brunsm ann Ham en Drommer og
Fantast, et Helvedes Afskum (se Wad, Rektorer paa Herlufsholm). Desvcerre antoges Historierne i lange Tider at voere
sande. V i yar derfor ikke taget i Betcenkning at fremstille
det hele saa udforligt som muligt for aldeles at afkroefte
denne Overtro.
M ag. Brunsm ann dedicerede sin B og til samtlige Jndbyggere i Kjoge, og anforcr, at In tet er mere passende end
at stile den til Kjoge Borgere, „hvis Forfcedre med beromnielig Justits og Strenghed saadanne Udyr af Byen have udryddet". V i kunne tilfoje, at der for Tiden noeppe i Byen
findes nogensomhelst Familie, hvis Nedstammelse kan sores
tilbage til Huskorsets T id, idetmindste har vi ikke voeret
istand til at opdage noget Sloegtnavn, der har holdt sig i
Byen i de over 250 Aar, der siden ere forlobnc.
Den sidste Hexehistorie i Danmark Var sikkert Bescettelsessagen i Thisted, hvor 3 Kvinder 1698 domtes fra Livet, men
2
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benaadedes med Tugthusstraf paa Livstid. Her blev Prcrsten M ag. O luf Biorn, der af Hevngjerrighed havde opspundet den hele S a g , domt trl at romme Köngens Niger og
Lande og dode i Landflygtighed (se W ibergs Proestehistorie
og Birkerods Dagboger).
Gaarden kom efter Cort Richters Enkes Dod i Raadmand Jost Korinchs Besiddelse. Han dode 1648 og Hans
Enke Anne Albrektsdatter blev Aaret efter gift med Handelsmand, senere Raadmand Jacob Pomeyer. Efter deres Dod
folgte Jacob Eschenberg i Kjobenhavn paa Arvingernes Vegne
15. Aug. 1685 Gaarden til Handelsmand Knud Bertelsen
Brunn, som derefter i mange Aar drev en stör Handel den,
soerlig med fremmede Lande. Ved Hans Tiltroedelse havde
Gaarden som nu de Porte, en til Torvet og en til Norregade. Ud mod Torvet Var 2de Stuer. I Hjornestuen fandtes cn Stenskive med Trcedcek over, et Vraaskab samt
Bcenke, desuden Lister, Drcetcr og Hyldcr omkring i Stuen,
en Jernkakkelovn med 4 M essingpiller,
underneden og
ovenpaa og
Messingknappe paa Skruerne. S ove- og
Sengekammeret med Panelvoenk og Bcenke, Kjokkenet med
en indmuret Brcendevinspande. Den anden S tu e var udstyret omtrent som forncevnte med Kakkelovn, Panelvccrk samt
et stört Skab med Dore og Laase fo r .. Desuden ncevnes
Skolen, Stegerset, Bryggcrset med Stobckam og Bryggercdskaber, Boden og Kjcelderen med Borde og Bcenke.
Efter forskjellige Uheld ved Soskader og Handel samt
Shgdom saae K. B . Bruun, som Han selv meddelte M agi
straten, sig nodsaget til i Febr. 1707 at absentere sig fra
Byen og opgive fit B o som fallit, uagtet Han havde „Bin,
Brcendevin, Skibe m. v. beliggende i Kjobenhavn". for at
enhver af Hans Kreditorer künde faa den Andel, der tilkom
dem. Han opholdt sig i Kjobenhavn, og alleredc . April
1707 solgtes Gaarden ved offentlig Auktion. Sonnen Didrik
2
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Knudsen Bruun ftk den tilflaaet for 825 Rd. T reV aaninger
og en Kaalhave i Byesgaard betalte Han med 265 Rd. En
Gaard i Nyportstroede solgtes til Peder Katterup fo r 7 5 R d .:
et stört Vcrnge ved Lougraven. strcekkende sig i Nord til
Lyngen, i Ost til Landevcjen og i Best til Borgmester Joban Jensens Bcrnge, med 3 Fistedamme og et H us solgtes
til M athies Michelsen Hobmand for 623 Rd.; en Bondegaard i Lille Taarnby, Haarlev S o g n , beboet af R asm us
Eriksen med
^ Td. Hartkorn, hvoraf svaredes i aarlig
Afgift
P und Rüg,
Pd. B yg, 4 Td. Havre,
Faar,
Lam, G aas, H ons,
B oelgalt og 25 Skill. i Penge,
solgtes til D . K. Bruun for 830 Rd. Tvende Skibe, „ S t.
Jacob" paa 35 Lcester og „Concordia" paa 83 Lcester, solg
tes te Dage efter paa Börsen i Kjobenhavn, hvor det forste
Skib betaltes med 1301 Rd.
I Boet forefandtes tillige en storre Del Vcerdisager,
hvilket ses af nedenstaaende Bekjendtgjorelse, udstedt af Auk
tions-Direktor Peter Weinberg i Kjobenhavn
„G ifves hermed alle og Eenhver tilkiende, at paa
forstkommende T iisdag den 31. M aij, Formiddagen
Klocken N i S let. stal udi S^- H ans Pedersen, Older,
mand for Roedemesterne, iboende H uus paa Norregade,
efter Velviise Borgemester og Raad i Kioge, deris O r
dre, esterfolgende specificcrede Guld og Juveler, tilhorende
Raadmand Knud Bertelsen der Sammestedes, til dend
Hoystbydende offentlig auctioneres og forhandles, med
dend Condition, at dend Kiobende betaler strax sit Bud,
som hannem bliver tilflagen for, til S r . H ans Pedersen.
med gode Danske Kroner, nemlig: En Ring med 9
Rosensteene. En dito med Rosensteene. En Braselet
med 15 Steene. En dito Braselet med
Taffelstecne
og Rosensteen. Tre Erme-Knapper med Taffelsteene
i hver. En R ing med en Taffelsteen. En Lif-Spenne
1 0

2

1

2

1

2

1

1

8

^ 5

1 7 0 7

6

8

1

8

76
med 18 Taffelsteene. En Ring ined
Saphier og
Diamanter. En Carnissered R ing. En Guld Armbaand, veyer
Lod, med
Rosensteene paa hver
Ende. Ducaten Guld. T olf Rosensteene. En Guld
Armbaand, veyer
Lod. T o Guld Kieder, veyer
Lod halfanden qvintin. S y v oc 40 stocker runde
G uld Perler, veyer 9 Lod. Tre Guld Ringe, veyer
Lod. Hvilckel Guld og Juveler findcs paa Stoedet
hos velbemelte S r . H ans Pederscn, hvor Auctionen skal
holdes; Hvorefter de Lysthafvende sig vilde behage til
forskrefne Tiid og Stoed at lade indfinde."
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Knud Bertelsen noerede imidlertld Frygt sor sine Kredi
tärer, hvorfor Han ester Ansogning stk Kongl. Brev af 10.
Febr. 1708,

„at Han paa 3 Aars Tid sor Arrest paa Hans

Person af alle Hans Kreditorer maa vcere fri og forskaaned,
paa det Han desbedrc künde söge dennem eftcrhaandcn at tilfredsstille."

Gjcrlden androg 14,046 ^

Rd.. medens Falltt-

boets Midler tun udbragtes til 6,442 Rd.

Flere Retssager

anlagdes mod Ham og endlos forst ved Hojesteretsdom 24.
Januar 1710.

Det folgende Aar dode Han i Kjoge.

Son

nen Didcrik Knudsen Bruun drev ligesom Faderen i de
forste Aar Kjobmandshandel i Gaarden, men 2 2 . M aj 1715
stk Han Kongl. Bevilling til at holde priviligeret Voertshus
der. da det andet privil. Voertshus var saa daärligt, at det
ej künde herbergere Folk. Han giftede sig med Engel Marie
Hansteen, Datier af Provst H. i Vordingborg, der ester Hans
Dod (15. April 1722) lod Gaarden, der bestod as 13 Fag
til Torvet med Krambod, 29 Fag til Norregade, 7 Fag
Kjokken og 15 Fag Bryggerhus i Gaarden, stille til Auktion
tilligemed det ncest op til liggende Hus paa 6 Fag til Gaden.
Det hele kjobtes af Velfornemme Mand Mads Lihme af
Kjobenhavn sor 662 Courantdlr., men Han tilfljodede 16.
Septbr. 1723 igjen Enken Gaarden.

Hun giftede sig paany
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15. Januar 1726 med Hans Hendrik Fich, der samme Aar
fik Bevillingen fornyet at maatte holde Gjcestgiveri i Gaarden,
dog tilpligtcdes

Han at holde godc Logementer

for

de

Rejsende. bevcerte disse med O l og Mad for billig Betaling.
men fik Tilladelse til efter Forordn. 5. M arts 1695 at
maatte soelge og afhcende Vin og Bramdevin i Potter og
smaa Maal inden og uden Huset.

Fra den Tid kaldes

Gaarden baade „Store Vcertshus" og „Prinsen". Et Skilt
af Kobber omtales. men om der var afbildet en Prins derpaa, noevnes ikke.

Fich dode 22. Oktbr. 1730, 29 Aar gl., og Boct viste
ved Stiftet et Underskud af 8 5 ^ Rd. Enken overtog
det hele, drev Gjcrstgiveriet, indt.il hun 14. Ju n i 1740
folgte Gaarden til Jacob Christoffersen Giertz, der var
fodt paa Rudholt (Billesborg) 1690 og siden M aj 1716
havde vceret Bager her i Kjogc. D a Gaarden var ode og
forfalden, ombyggcde og indrettede Han den til Bestemmelsen
og fik den kongl. Bevilling til Gjcestgiveri fornyet 11. Novbr.
1740. Tre Aar efter ansogte Johan Frantz Krebs Konscjlet
om at faa Bevilling til at drive Gjcestgiveri i „Norske
Love". men Giertz indgav Andragende derimod, da de ellers
begge vilde blive „Prallere" og Krebs fik ingen Bevilling.
1754 dode Giertz, og Enken A ligael Trane (dod 5. Decbr.
1765, 78 Aar gl.) ansogte om at faa Bevillingen fornyet,
men da det blev asslaact, folgte hun Gaarden ved Auktion
for 1400 Rd. til Feldbereder N iels Hansen Funch. der fik
Skjode paa den 11. Septbr. 1754. Han fik under 30. August
det kongl. Privilegium fornyet, at det „altid maa folge
G aardens Ejere og Beboere". Ved Hans Dod 18. Novbr.
1766 blev den vurderet til 1600 Rd., men solgtes ved 4de
Auktion 3. April 1767 for 1410 Rd. til S r . Johan Christian
Zuschlag, der siden 1752 havde boet i Kjoge. Han fik
Privilegiet fornyet 21. Aug. s. A., men gik fallit Nytaar
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1773 og absenterede sig fra Byen. Der afholdtes nu ikke
mindre end
Auktioner paa Gaarden, som endelig blev
tilflaaet Kjobmand Henrik Kyhl, der fik Skjode paa den
27. Ju n i 1775. Forst et Aar efter stk Han Bevillingen fornyet, men da Han blev Vinhandler paa Raadhuset, folgte
Han Gaarden 20. Septbr. 1779 til Johan Peter Gjelf, der
havde lcrrt M urprofessionen. Han indrettede nogle Aar
efter Gaarden til Postgaard, fik Tilsagn om at oppebcrre
30 Rd. aarlig af Postkassen, indtil Han künde tiltrcede Postmestertjenesten, naar Apotheker Weyer afgik. Gjelf blev tillige Vognmester eller Oldermand sor Bognm andslauget og
efter Stiftam tets Resolution af
fri for Skat til
Byen, fordi Han havde indrettet sit Bcrrtshus bekvemt. D a
der imidlertid ^
blev gjort Arrest i Hans B o, rejste
Han fra Byen og ansogte Köngen om „Fritagelse for personlig Heftelse, saalcrnge B oet var under Behandling." Tolder
Thoger Schal og Toldinspektor Joh. M artin Bartholdy
bleve Kommissarier i Boet. Gjelf og Hans svagelige Hustru,
Ane Cathrinc Gram, flyttede derpaa til Kjobenhavn, hvor de
kom i saa stör Armod. at Han kort efter androg om, at
Hans Hustru maatte forsorges af Fattigvcesenet i Kjoge.
Gaarden solgtes i M arts 1790 for 3247 Rd. til Frederik
Lemming fra Kjobenhavn, der ved Nytaar 1799 igjen afhcendede den til Postmester Jen s Albech. Han afgik ved
Doden et halvt Aar efter, og skjont Skifteretten anmodede
Enken. Juliane S ta a t, om at fortscrtte med Vcertflabet.
Keglebanen og Billardet, da det ikke künde undvceres for de
Rejsendes Skyld, flyttede hun dog til Kjobenhavn, og Kjob
mand Lars Olsen ovcrtog Posternes Expedition.
Ved Auktion
1800 kjobte Postmester Johan Christian
Becher Topp Gaarden for 5000 Rd. Han beholdt den kun
i 3 Aar, da Han paa Grund af uheldige Forhold maatte
fratrcrde den. Herbergerer Ole Hansen Rönne (dod ^ 1820)
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var dcrefter Ejer af Gaarden. 1820 kjobte Kjobmand og
Gjcestgiver Henning Christian M arup (dod ^/io 1846).
Gaarden, hvilken Hans Enke Christiane Fabrine Petersen
(dod i Kjobhvn.
1877) folgte 1852 til nuvcerende Ejer,
Agent Jorgen Hendrik Glcriser (f. ^/g 1805), der i 1853
ombyggede Sidebygningen mod Norregade og tillige har
ladet udfore endel Forandringer ved de ovrige Bygninger.
Oxehovedet, M atr. Nr. 14, har i henved halvtredie
Hundrede Aar vceret et bekjendt Hcrberg- eller Gjcrstgiversted ved Torvet. I 1620 ncevncs i Raadstucbogen, at
Krcemmer S oren Jensen modtog „Oxehovedet", rim eligvis
det samme Skilt, der indtil for
Aar siden var anbragt
over Porten til Gaarden. Det forsvandt ved Stcdcts Ombygning, men findes endnu i god Behold paa Lostet. Det
fortjente for Jnteressens Skyld at bringes frem paany.
Soren Jensen, der vmtales i Aktstk. Nr. 34, dode 1636
og Hans Enke Anne Pedersdatter 1640. De vare ansete
Folk, der begge have fundet deres Hvilested i Kirken. Der
Hengaar nu en rum Tid, i hvilken Ejernc ikke kjendes. I
Begyndelsen af det 18de Aarhundrede ejedes Gaarden af
M athies Michelsen Hobmand, dod 1719. I Januar 1720
kjobtes den ved Auktion af senere Borgmester V illads Pedersen for 405 Rd. og blev derefter udlejet til Villum Schneider.
1724 solgtes den for 600 Rd. til Nicolaj Jensen, der
boede i Asnces Skovhuse ved Kallundborg. Han dode i
Februar 1732, og Hans Enke Birgitte Margrethe Jorgensen
blev det folgende Aar gist med Peder S y v , S o n af Prcesten
Habakuk Koch i H assing i Jylland og Datterson af den bekjendtc Prcest Peder S y v i Hellested, efter hvem Han optog
sit Stam m enavn. P a a Grund af Fattigdom beholdt P . S y v
kun Stedet i 7 Aar, levede senere i Armod og blev 15. Septbr.
1766 begravet i de Faltiges Jord paa Klostergaarden (se
P erson als Tidsskr. II , 238). Den
. J u n i 1740 kjobtes
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Gaarden med Jnventarium. deriblandt Stenstive m edAod.
15 Skilderier, en Bilceggerovn staaende paa M essingpiller
og ziret med Messingknapper, til Anders Christophersen,
der 1743 folgte den til forhenvoerende Ejer af „Norstc
Love" R asm us Hansen D ysding. Han flyttede fra Byen i
Efteraaret 1748, efterat have folgt Siedet til Soren Christen
sen Drsted, der dode 1775. H ans Hustru Lisbeth Larsdatter,
dod 1776, befattede sig med Lccgekunsten og domtes bl. A.
1758 til at bode
Rd. til Köngen samt betale Omkostningerne.
Derefter ncevnes som Ejere Christian Hansen
Toste og Christian Thomjen, der 16. April 1783 tilskjodede
Gaarden til Brcendevinsbrcender, Brandinspektor og Oversormyndcr Folmer Nielsen Dyrlund, dod . April 1822 i sit
62. Aar. Senere har Gaarden tilhort Vcertshusholderne
Hendrik Christian Heindorph, dod 27. April 1837, og Peter
Petersen samt Kjobmand Soren Johan Tvermoes, dod 29.
Novbr. 1874, Grosserer N . C. Dyrlund i Kjobenhavn, og
cjes nü af forhenvoerende Manufakturhandler P . Larsen.
Gaarden M atr. Nr. 61, forhen Nr. 91, paa den vestre
S id e af Torvet, hvor nu Byfogedkontoret er, har tidligere
voeret kaldt „Svanen" eller „Hvide Svane". Den var alle
rede i Beghndelsen af det 17de Aarhundrede Vcrrtshus eller
Gjoestgiversted. Frands Hendriksen Brünsten, som ejede
Gaarden, fik nemlig Borgerstab 1609. I 1619 var der
Vcrrtshus, hvor en „Trommeter blev ihjelflaaet med en
Kniv i Gjoestestuen af en Tilstedcvcerende. medens Ejler
Gyldenstjernes Tjener saae derpaa." 1620 fik Frands Hendrik
sen udleveret Skiltet „Svanen". Han dode 1645 og blev
29. Aug. begravet i Kirkens Chor.
Af G aardens senere Ejere kan anfores: Organist Peter
Katterberg kjobte den 1685 og fik
1687 kongl. Bevilling
til at maatte holde Herberg og Gjcrstgiveri i Stedet. Han
dode 1725 og Hans Enke Aar efter, hvorpaa Arvingerne
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24/z 1728 folgte Gaarden til David Falkcnberg. som Aaret
efter gik fallit. D a Han ikke betalte, hjemfaldt den vcd Dom
af . J u li 1729 igjen til Arvingerne, som dcrpaa folgte den
ved Auktion ^/z
til Skomager Peder Hansen. Han
afhcendedc den igjen "/« 1736 til B y- og Raadstueskriver
Jen s Borrebye. Dengang bcstod Gaarden af et Forhus
paa
Fag Bindingsvcerk,
Etager, og ligcledcs 4 Fag,
1 Etage, alt med murcde Tavl.
I Gaarden 20 Fag.
Etagcr. 3 Fag.
Etage, og 3 Fag H alvtagshus, ialt
vurderet til 450 Nd. T il Gaarden horte en Frugthave og
en Have, der brugtes til Tobaksplantagc, hvilken strakte sig
ril S t . Gjertruds Kirkcgaard. Borrebye dode 1743, og Hans
Enke Jde S y v beholdt Gaarden til sin Dod 1754. Aaret
efter kjobte Stadsm usikant Johan Frantz Krebs, der tidligere
havde ejet „Norske Love", Gaarden, men Han folgte den igjen
*o/g 1769 til Forpagter og Forvalter ved G l. Kjogegaard
Abraham Brasch's Enke, Charlotte Elisabeth Bartholdy, der
dode paa Eriksftrup
1766. Arvingerne folgte dereftcr
Gaard og Vcenge
1787 til Organist og Stadsm usikant
Lauritz Krebs (dod
1821). Han folgte den
1815
til Amtsvejpiqueur Soren M öller (dod "/g 1837), der ved
Skjode af n /i 1829 afhcendedc den til Snedkermester M omme
Petersen (dod */? 1852), hvis Enke Gerdinc Jngeborg
Gabrielscn (dod
1872) overdrog Gaarden ved Skjode
af
1854 til Sonnen Snedkermester Johannes, Christian
Petersen (fodt ^ /n 1826). Siden
1872 har B y- og
Herredsfogedkontorct vccret i Stedct.
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R a a d h u s e t, beliggende paa den nordostlige S id e med
Facade til Torvct, er en grundmuret
Etages Bygning.
D et dlev opfort omtrent 1550, men er senere undergaaet en
D el Forandringer og i det vcesentlige ombygget 1803.
D a der ikke er sundet omtalt nogct celdre Raadhus for
2
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Byen for den Tid, maa dct formodes, at Bytinget er holdt
under aaben Himmel paa Torvet. Dette fandt Sted ved
enkelte Lejlighcder langt scnere; thi 13. Februar 1682, hvor
der blev afsagt Dom i en S a g om begaaet Blodstam af
Kobbersmed Adam Tappert, ncrvnes udtrykkelig, at „alle
Breve og Dokumenter under aaben Himmel offentlig paa
Kjoge B yting udi mange Godtfolks Ncervcrrelsc og Paahor
blev oploest."
Ester Aktstk. Nr. 9 blev Raadhuset opfort paa cn
P la d s, der tilhorte S o ro Kloster. Dette er dog efter en anden
Meddelelse at forstaa saaledes, at dct tun Var den Jord,
hvorpaa den nordrc Ende byggedes, som tilhorte Klosterct.
At Bygningen har varet anselig og prcrgtig, tor muligt sluttes dcraf. at Magistraten i Aaret 1751 kaldte dct et
„magnifique N aad hu s", der efter M agistratcns Udtalelse
koster meget at holde vedlige, hvilket B yens Kasse ikke for
maar at udrede. I „Danske Atlas" kaldes det „en rct hcrlig Bygning af gothist Architectur"; det var vistnok forsynet
med en trappcformig G avl ud imod Torvet samt med et
Taarn mod Gaarden, hvoraf der endnu findes Spor, med
et Floj cnten paa Gavlen cller Taarnct. Jndgangen var
sikkert gjennem en P ort fra Bygaardsstrcrde. og fra G aar
den var der en P ort eller storrc Jndgangsdor til Bygningen.
Doren ud til Torvet er rim eligvis forst anbragt 1803. I den
nordre Ende var dct forsynet med er Zirat, der havde staaet
der fra gammcl Tid. Det nedblceste ved en stark Storm
1698 og anrettedc en D el Stade. Jude i Gaarden fandtes
en Tilbygning til Bryggers. som blev ombygget 1635 og
nedreven 1803; en Staldlcenge, ombygget 1720. kostede
193 D l. T il Sidebygningcn blev der 1797 opfvrt et H us
af Bindingsvcrrk paa
Fag. dcls til Bopcel og Vcerksted
for Bosniak-Estadronens Fanesmed og dcls til Sprvitehus;
det kostede 426 Rd.
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I Raadhuset fandtes soruden Retslokalerne et eller Io
Vcerelser til Afbenyttelse for H ans Majestcet Kongcn og
9Ninistrene, naar de kom paa Gjennemrejse til Byen, og
disse brugtes formentlig ogsaa af Slotsherrerne, naar de
ved en eller anden vigtigere Forretning vare her tilstede for
at forhandle mcd Borgerstabet, hvilket oste var Tilfceldet i
det 17de Aarhundrede.
Ester Aktstk. Nr. 71 blev muligt det omtalte Vcerelse,
der siges at vcere 14 A l. langt og 9 A l. bredt, först indrettet 1668— 69, Men det kan ogsaa have voeret en storre Re
stauration, der blev soretaget dermed. Vcrrelset blev bekloedt
med 30 A l. gront Klcede og kostede 310 D l. I 1702 omtales to kongl. Vcerelser, hvoraf den ene S tu e blev betrukket
med Lcerrcd samt foroven og forneden bekloedt med Brceder
og oliemalet, hvilket kostede 36 D l. I et af Voerelserne
Hang Kongernes Brystbilleder, der formentes at vcere foroerede af dem selv, men disse bleve i 1756, da Karstins Enke
flyttede fca Raadhuset, medtagne i Kataloget over hendes
Ejendele. Koemncren sremförte Klage derover for M agistra
ten, da de vare nagelfaste Ting. men om de bleve staanede,
vides ikke. Raadstueretten holdtes paa et Vcerelse indenfor
Raadstuedpren, men om Brugen heraf indtraf et ret ejendommeligt Tilfcelde i Aaret 1682, idet en af Raadmcendene,
Lyder S iverts. lod Doren forsegle for Borgmester Casper
Eggers.
Der havve af og til i Bycn hcrstet et mindre godt Forhold, dels mellem Borgmestrene indbyrdes. hvilket var den
cgentlige Aarsag til, at Kong Christian IV efter Aktstk.
Nr. 45 indsatte faste Borgmestre, og dels mellem Borgmestre
og Raadmcend, men det var dog aldrig tilsorn kommet til
et lignende Sammenstod. Uenigheden synes allerede at voere
begyndt i Novbr. 1680, da de to Borgmestre og de R aad
mcend samt
Borgere vare modte paa Raadstuen for at
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revidere B yens Regnskaber. M u ligvis stod det hele i Forbindclse med den saakaldte „Byens Restance" fra den svcnste
Fejde» men der om lalcs ogsaa Rcgnstaberne for Krigsstyr
1676. Ditto for Jldsted-, Kop- og Kvcegskattcn samt for
Korn 1679 m. v .; de vare alle indlevercde, men Magistraten
vilde ikke udlevere dem til de 10 Mcend til Revision. Borgmester R asm us Scholler synes at veere fratraadt i Mellcmtiden, og Casper Eggers var ene Borgmester.
Ester endet vidtloftigc Forhandlinger og Vidneforsel om
Negtelscn og hvad der dengang var passcret i Raadhusmodct. samledes man igjen den 30. M arts 1682 for at
gjennemgaae Regnskaberne. D a der paany var blevet forhandlet derom, tog Raadmand Lyder S iverts i de
Mccnds
Ovcrvcerelse det hele, henlagde det i Arkivet og tillaasede
samt forseglede Kobberdoren. saa Borgmestcrcn derefter In tet
künde faa dcrfra. Casper Eggers klagede til Stiftsbefalingsmanden over dctte Forhold. og den
te Jun i blev Doren
aabnet, og de Dokumentcr. der skulde Kruges, udtagne. men
iovrigt verserede S agen for Retten mcllem de stridende P a r
ier, hvor forst Byfoged Knud Jespersen afsagde forskjellige
Kjendelscr og derefter Herredsfoged i Bjeverstov Herred An
ders Hansen i Sollcrup den
den Dom. at da Sagen
er en W ressag, drister Han sig ikke til efter Recessen at
kjende i den. men maa henvise den til Landsdommerne.
Landstingsdommen er ikke fundet. men den maa vcrrc gaaet
Borgmestcrcn imod, eftersom Han afgik fra Embedet. inden
S agen blev endt. 18de Septbr. 1683 findcs antegnet i
Raadstuebogen^ „da blev Raadstueretten holden igjen paany
inden Raadstuedoren paa det Sted. som Raadstuen af Arilds
Tid holden er." Den blev betjent af Borgmester Cort
Plum , Raadmcendene Lyder Siverts og Peiter Hansen.
Bytingsretten holdtes ogsaa paa Raadhuset. men undtagelscsvis er fundet, at Byfoged Ebbe Jacobsen
1717
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lader tillysc, at Retten paa Grund af den stcerke Frost, saalcenge Vinteren varer, vil blive holdt i Hjornestedet af Torvet
og Brogade, og ^ /i
ligeledes, at Retten af samrne
Grund i Vintertiden vil blive holdt i Byskriverens H us paa
Torvet.
Tolderne beboede almindelig Raadhuset og havde tillige
Vinkjcrldercn med dct foran anforte Privilegium af 1443.
Afgiften eller Lejen heraf betaltes til M agistraten som en
D el af dens Lon. hvorfor det ogsaa undertiden var udlejet
til Andre.
. Decbr. 1608 stk saaledes Anders Bagger
(Brodcr til Borgmester C laus B .) Raadstuekjcelderen mod
at svare
Rdl. aarlig i Leje og havde den til 1631.
Derefter havde Tolder Augustus Vellow den til 1647. J e n s
Hansen til 1654. Han flulde svare hver Borgmester „Vz
Ahme god rhinsk Vin" og hver Raadmand „et Anker af
samme S la g s Vin" hver Juleaften, og da Han for Aaret
1650 ikke betalte, blev Han ved Dom tvunget dertil. Jorgen
Bremer havde den til 1659, Jorgen Helt til 1680, og Hans
Enke ansogte derefter H s. Majestcet Köngen om i sin Enkestand at maatte beholde den for
Rd. i Leje, som hendes
afdodc M and havde betalt, hvilket ogsaa bevilgedes. D a
hun det folgende Aar blev gift med Forvalter Christoffer
Jversen paa Jcegersborg, fit Tolder Peder Davidsen F oss
Vinkjoelderen, indtil Han ved Frederik IV 's Brev af /^
1702 fik den ovcrdraget til sin Svigerson Viceraadmand
Nicolaj Edinger, der beholdt den til 1727, hvorefter Tolder
P o u l Nielsen Opleus beholdt den til 1730. Siden den Tid
har ingen Tolder beboet Raadhuset.
Tolderne holdt beständig en Kjceldersvend, der sorestod
Vinudsalget. I F oss's Tid var Michel Hansen Jernskjceg,
der har strevet Roskilde Domkirkes Bestrivelse paa Vers,
Kjceldersvend her. H ans N avn ncrvnes baade i Kirkebogen
og flere Steder. (Jvnsr. D . Sam l. . Rcrkke V I, 193— 236)^
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Under 25. April 1730 oprettede Magistraten ,.i den
hellige Trefoldigheds Navn" en meget omstcendclig Leje-Kontrakt med Hojagtbare og Velfornemme M sr. M artin Glcede
om Raadhuset, Vejcrboden og Vinkjcelderen fra M aj 1730
til M aj 1734. Han skulde aarlig svare 80 Rd. deraf, og
Kautionist var Pcdcr Svendsen Heebcrg. M . Gla'de havde
tidligere vceret Ejer af Juellund Hovcdgaard og G ods fra
1715 til 1729 (se V allo og Omegn P ag. 237), men ejede
nu intet og erncerede sig som Sagforer i Kjoge. Han maatte
ogsaa inden Aarets Forlob fratroede Raadhuset, da Han ikke
künde betale Lejen. og flyttedc til Kjobenhavn, hvor Han
dode i Fattigdom 1736. Den . April 1731 bortlejedes
Raadhuset med Stadskjcelderen til Chirurgus Jochum Henrik
Karstin ligeledes for 80 Nd. aarlig. Ester Hans Dod 1752
beholdt Hans Enke det hcle til 1756.
Under 7. Septbr. 1756 btev „Raadhuset med de den
indrettede Voerelser, Bin- og Olkjcelder, Bryggerhus, Vognstur og andre Udhuse, Lofter og Gaardsrum" bonforpagtct
til Apotheker Frederik Funch for Hans Livstid mod at svare
Rd. aarlig. Han afstod det Aaret for sin D od ; thi
. Febr. 1763 blev det hcle bortlejet i
Aar for 80 Rd.
til Tobakspinder, Faster af Pramkroen Frederik Daldorph,
der ncrppe beholdt det udover de Aar. D a der ikke Var
nogen, som onskede at lese Raadstuen m. v. paa de tidligere
Betingelser, fik B yens Kjobmoend den i Leje til Traestohandel m. v. ifolge Kongl. Reskript af ^ /i 1776 saalydende:
„Obri8ti'Lnu8 86ptiw n3 p. p. Vor syndertige Gunst
tilforn! Eftersom nu vcerende M agistrat i Vor Kiobstad
Kiogc for os allerunderdanigst Häver andraget, at M agi
straten sammesteds af Arilds Tiid har vceret berettiget til, i
Steden for anden Lon, at hceve Leien af Raadstue-Vinkjeldercn med endeel af Raadhusets Voerelser, men at bemeldte
Kielder en Tiid lang har staaet ledig formedetst denne Nce6
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rings Astagelse, hvilket er et betydeligt Tab i M agistratens
Jndkomster, anholdendc derhos, at det maatte vcere samtligc
B yens Kjobmcrnd, som have tilbudt at ville leje bemeldte
Kielder og Va'relser, efter deres giorte Forslag, tilladt ved
cen af dem antagen Fuldmcrgtig, foruden den Friehcd, som
stedse har fulgt Raadstue-Biinkielderen, nemlig: der at falholdc Viin, Brcendcviin og O ll, uden deraf at svare Jndqvarterings- og Ncerings-Skat, tillige eene der i Byen at
scelge Trceskoe, og, at saadan Friehed tillige maatte forundes
de esterkommende Kivbmcend, saalcrnge de have NaadstueKiclderen udi Leje. T hi give V i D ig hermed tilkiendc: at
V i i Anledning af saadan gjorte Ansogning, samt den derover afgivne Erklcrring, og Vores General-Landoeconomie
og Commcrce-Collegii meddeelte Betcenkning, allernaadigst
have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tilladcr:
at den af samtlige Kiobmcend i Kioge antagne Fuldmcegtig,
maae foruden udi Raadhus-Viinkieldercn sammesteds at falholde V iin, Brcrndeviin og O ll, uden deraf at svare Jndqvarterings- og Ncerings-Skat, i hvis Sted Kiobmcendene
efter Tilbud stak betale 4 Rdlr. til B yen s Cassa, tillige eene
der i Byen at vcere bcrettiget at scelge Trceeskoe for samt
lige nuvcerende cller esterkommende Kiobmcends Regning, saa
lcenge de denne Kielder have udi Leje, dog maa ved denne
Bores Tilladelse ikke Priesen paa Trceeskoe forhvies, men de
skal tilforpligtede vcere at holde P r is herudi med NaboeKiobstceder. Ligeledes skal det ikke Heller herved vcere nogen
formeent der i Byen at forfcerdige Trceskoe og Sam m e at
udscelge. Derefter D u D ig osv.
Skrcvet paa Bort S lo t Christiansborg udi Vores Kongelige Residence-Stad Kiobenhavn, den . Januari 1776.
Ester H ans K'ongl. Majestcets allernaadigste Befaling.
Lüxdorph.
Aagaard.
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Rim cligvis bcholdt Kjobmcrndenc Raadhuset paa bisse
Betingelser indtil hcnimod 1820.
Raadhuset findcs ogsaa at voere bortlejet til Brylluper,
scrrlig Adelens. Der betaltes fra
til 30 Rd. derfor, formentlig eftcr Bryllupcts Storrelse eller Dagene,, i hvilkc bet
blev holdt. Jndtccgt er anfort i Negnskaberne for folgende:
1616 Velb. Falk G oyes; 1629 Velb. P alle Rosenkrantz's;
1631 Velb. Bendix Bredes; 1632 Fru Marthe- eller Merde
Grubbes D atiers; 1636 Gabriel Jacobsens Dattcrs; s. A.
betalte Velb. Sophie Pedcr B asses for et Bryllup; 1640
ligl. Velb. Christen Skeet for et B ryllup; 1650 og 1653
Velb. Frcderik Reedtz's D otres samt 1655 Kongl. M aicstets
Jcrgermester Johan Dippold v. d. Retfels for et Bryllup.
Flerc Adelsbrylluper ere holdte der, men Navnenc ikke an
forte i Regnskabcrne.
Cndvidere blev det bortlejet til andre Forlystelser. 1635
betalte en Gjogler 3 Mark, fordi Han „udi Dage agered
paa Raadhuset denn Historie om Christi Opstandelse."
1696 blev der 7 Gange spillet Komedie, for hver G ang be
talt 3 Mark. 1674 dansedc en Kunstner paa Line paa
Raadhuset. Betalingen inddreves vcd Exekution af Soldater.
Nord for Raadstueporten var der tillige en Bod, der
omtalcs at have vceret udlejet. Anders Baggers S o n , Oluf,
fik den i Leje 16. Okt. 1623 mod at give 1 D l. i Fccstepenge og svare aarlig Rd. species. Fra Michelsdag 1637
var den udlejet til Johan Hansen Bartsker for 17 Daler
aarlig. Han dode i M arts nceste Aar, og Enken blev gift
med H ans Hahne, der betalte 37 D l. aarlig i Leje. 1652
ncevnes Bernt Ridder som Lejcr; Han gav 25 D l. for den;
1677 havde Kroemmer Knud Bertelsen den for
D l. og
efter at den havde staaet ledig i noglc Aar, fik Jesper Knudsen Bruun den 1683 for
D l. aarlig.
Endvidere var der ved sondre Ende en lille Handels1 0
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bod, opfort af Tolder Jorgen Helt, der sencre ejedes af B yflriver P o u l Jversen, af hvem den 1682 solgtes til B orgmester Johan Jensen, men hvor lcenge den blev staaende,
vides ikke.
Fcengsler og Arrestkjcelder, almindelig kaldet „S tad skjceldcren", vare morke og skumle Rum og Aflukker, fulde af
Urenlighed, saa at det var saare modbhdeligt sor menneskelige Vcesener at opholde sig der. Et Aflukke kaldtes i 1665
„Troldkonekjceldercn."
T ll Naadstuens Jnvenlarium kan henregnes B yen s
Rettersvcrrd. der endnu findes der. Dctte Svcerd blev vedligeholdt af en Svcerdfeger, der 1643 nod Skattefrihed og
3 Mark aarlig af Byen for at passe det. og som tillige
maatte forsardige en ny Skede dertil.
Endvidere kan henregnes dertil „den spanske Tonde" og
„den spanske Kappe", der synes at have vcerct forstjellige
Strasfemidler paa samme Tid, men senere faldt vist „Tonden" dort, og kun „Kappen" bibeholdtcs. Forste G ang
ncevnes „Tonden" i 1628. da Bomslutteren maatte staa i
den, fordi Han havde begaaet Helligbrode vcd, at der var
indladet Scrd Istc Pintsedag. Ncrste Aar blev en V ognmand. som havde overfaldet en anden og derfor var domt
til en Bode af 45 D l. til Köngen og Byen, benaadet med
at staa i den en D ag. 1643 stk en Bodker betalt Mark
for „den spanske Kappe at forfcerdige, som var sonder", og
samme Aar bleve 3 Mcend, der havde negtet at rengjore
Torvet. domte til den ene at staa i den i Time, og de
andre at bcere den i 3 Timer. 1708 og 1751 ses Bysvendene at vcrre straffede dermed for Efterladcnhed og Opscetsighed. 1780 maatte en Vognmandskarl under Ledsagelse
af Stadstrom m en og
Vcegtere i 4 Timer bcere den i
B yens Gader. 1607 ncevnes den som „faldet i Staver og
nu uduelig".
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Tid ester anden var der sclvfolgelig opfort Tilbygningcr
og udfort Reparationer vcd Naadhuset. 1632 omtales Opforelsen af en Toldbod og cn S tald, der kostede 517 D l.
1646 var Trcevcerkct forraadnet og Hüller paa Blytaget, der
istandsattes. 1660 blcv de kongl. Stalde, Raadhusporten
m. v., der var ruineret af Svensterne, istandsatte. 1664 var
baade Raadstuen og Foengslerne i brostfceldig Stan d. 1674
opsattes en Bagcrovn i Toldcrnes Lejlighed. 1691 indsattes cn stör Del Ruder, som vare bloeste itu vcd stcrrk
Storm og H agl. 1706 blev Gavlen i stcerk Stornr bcskadiget, saa den var ncer ved at falde ncd. 1752 klages over
Tagenes Brvstfcrldighed, saa at Körnet paa Lofterne besta
diges, og 1786 over, at de vare saa daarlige, at Kjobmcrndene lcdc Tab paa dercs Treesko ved Regnen. 1801 sik 90
engelske Matroser fra et Skib Paa Rheden Naadhuset over
ladt til Nattekvartör, men ved Uforsigtighed stog de Binduerne ud mod Torvet itu.
Det a'ldre Raadhus blev tildels nedbrudt i Sommeren
1803. Et stört Lindetrce udenfor paa Gaden bortsolgtes
31. M aj for 3 Rd. og stulde vcere borte inden nceste Dag,
og i de folgende Maaneder bortsolgtes ikke mindre end 171
Nr. af Affald, Toinmcr, M ur- og Tagsten, Klinker, Miscr,
Binduer og Dore samt flere Skpd. B ly m. v. for 385 Rd.
D e forskjcllige Arbejder ved Ombygningen vare anslaaedc til
4,490 Rd., dcriblandt M ur- og Tömmerarbejdet til 3,810
Rd., men vcd Licitationen . April 1803 paatog Broendevinsbrecnder F. N . Dyrlund og Kjobmand Lars Olsen sig
det hele for 3,995 Rd. De ovcrdroge igjen 26. Oktbr. s. A.
Arbejdet til Murmcster Laurits Crane af Kjobenhavn. Han
fik tillige i 1804 betalt 2 6 5 ^ Rd. for nyt B ly til Frontespicen, da det gamle var saa fint som et „Durchflag" og
ikke duede til Tcekningen.
T il Bycn horte i det 17de Aarhundrede en Del Vcenger
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ellcr Enghaver. Blandt disse kan noevnes den Have, der
Var beliggende nord for Byen mod Ost til Stranden og
mod Best til Lyngen, muligl paa det Sted, hvor nu „Norske
Love" ligger. Denne Have ejedes omtrent 1630 af Tolder
M ads Ravn, cster hvis Dod den tilligemed Hans vorige
Besiddelser gik i Arv til Datteren, Bodil, der blev gift med
Professor N asm us Brochmand, som ved Skjode af "/z 1643
afhoendede Haven med 3 derivoerende Fiskeparke til Naadmand O luf Sandersen for 800 Rd. specics, hvoraf der fluide
afdragcs Vg i hvert af de folgende Aar. Han pantsatte
Haven i 1656 for 500 Rdl. specics til Hcrredsfoged i Bjeverskov Herred Peder Gad i Aarlose (se Aktstk. Nr. 54).
M edens Oluf Sandersen cjede Haven, lod den svenfle
M ajor Erik Lyster
1658 nedbryde de Bygnüiger, der
fandtes i den. D isse bcstode af et Forhus, 2 Etager hojt
med Gemakker og S a le samt af Lade og S tald h u s. Det
hele blev ruincret og bortfört til Lejrcn for Kjobeuhavn
„tilligemed Körnet i Laden, Fodcr til Kveeg samt Husgeraad,
som fandtes i Huscne, saa og Lukkelse af Planker og Enebcerstager om Beenget." Voerdien deraf ansloges til 600
Rdl., og i 1665 lod O. Sandersen optage et Tingsvidne
derom, men om Han fik Erstatning vidcs ikke. Han folgte
Haven /z 1669 til Hendrik Ejlersen, boende i Gjorslev,
der bortlejede den til den forncevnte C laus M ohr (P ag. 40),
som skulde betale 30 Rdl. for den i aarlig Leje. M ohr
betatte intet i de 2 Aar, Han havde den, hvorefter H. Ejlersen folgte Haven
1671 til Sekretoer i Danfle Cancelli
P o u l Nielsen, som igjen ^ 1676 ashcendede den til Raadmand Henning Jacobsen, der formentlig beholdt den til sin
Dod 1683; men efter den Tid er Haven ikke soerlig omtalt.
Denne Have ncevncs i Dokumenternc „Ravnsborg",
men om den har voeret kaldt saaledes tidligere eller fvrst har
faaet dette N avn af M ads Ravn, vides ikke. Derimod har
22
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M ads Ravn ved sit slette Levnet skaffet sig et saadant Gftermoele, at Han, som Professor R . Nyerup har sagt, „var et
sandt moratst Uhyre". H ans Historie eller Bidrag dertil,
er tidligere andetsteds bleven meddelt. Saaledes forst (meget
ufuldstoendig) i G iessings Jubellcerere II. D . det B . P .
^!3— 15 ved Aar 1783; i Skandinavisk Literaturselflabs Skrifter 1816— 17 P . 359— 442; i Froken Fr. (Larlsens Efterretninger om G l. Kjogegaard I, P . 131— 38, og i „Vallp
og Omcgn" P . 211— 19, men da vi senere ved Undersvgelse
af Akterne m. v. har voeret istand ril at supplere Beretning cn , har vi troet, at den ikke bor savncs i noervoerende
Skrift.
Bemeldte M ads Ravn skal vcere fodt i Haderslev, men
Hans Herkomst og Fodselsaar ere ubekjendte. Aar 1612 var
Han i Tjeneste hos Knud Urne paa Aalholm S lo t paa Lol
land og 1616 Skriver hos Enkedronning Sophie paa Nykjobing S lo t paa Falster. Det folgende Aar blev Han ansat
som Kongl. Majestcets Tolder i Kjoge, i hvilken Egenskab
Han havde Raadhuset til Beboelse og Raadhuskjoelderen til
Bevoertning og Gjcrstgiveri, hvortil Han som Skilt „den 2.
M arts 1620 annammed Tavlen med Kongl. Maiestcets Navn
paa." 1628 ncrvnes som Hans Gjcester Greve von S o lm s,
for hvis Folk og Hefte Byen maatte betale Fortceringen.
D a dette trak sig i Langdrag, erhvervedc Han 1633 S tatHolderens Skrivelse for, at Restbelobet 61 Rd. species skulde
udbetales Ham for Grevens Fortoering, beregnet med 24 Sk.
for hvert M aaltid M ad.
Den
. M as 1625 blev Han ved Kongl. M andat beskikket til Binprover i Byen sammen med Cort Richter, Villum Skriver og Gjert van Dreye (f ^ 1630).
S o m Tolder var M . R avn nceppe godt anset. Allerede
ved Aar 1620 begynder en Rcekke af Retssager, som stedse
voxedc i Tal. Tystolsforer Jens Jensen synes scerlig at
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have vceret Hans vcerste M odpart. 1622 havde de flere
Säger med Hinanden. I en af disse negtede Han Betaling
for Tdr. Ol. I . Jenjen havde leveret Ham. ligeledes at
have modtaget et P ar ledige Tonder til Kongl. Majestcets
Behov. samt for nogel O l til Hans Svigerfader H ans Holst
i Kjobenhavn, hvilkct sidste denne dog betalte. D a Striden
ncrste Aar fortsattcs. udbrod I . Jensen i Retsmodet: „Gud
Fader, S o n og Hclligaand give, at I . M ads R avn! ville
tjene H ans Maiestcet saa trolig. som I vel har forsikret!"
— Ogsaa med Frands Henriksen Brunsteen havde Han S a g
om nogle Kakkelovne. der vare ankomne sra Bremen, hvorfor
Han forlangte 18 Speciedlr. i Told, der rimeligvis vare be
talte. Med sin Nabo, Kra'mmer Peder Jorgcnsen, laa Han
i beständig Strid og denne fremsatte endog Beskyldningcr
paa B ytinget om, at M . Ravn beholdt Pengc for Tonder
til Köngens Behov. Vel indstcevnede Han P . Jorgensen for
denne og andre cererorigc Bestyldninger, men nogen egentlig
D om over Ham fik M . Ravn ikke. Et Kongebrev af
1631 (se Aktstk. Nr. 30) vifer, at der vor givet Ordre til at
tiltale M . Ravn som Tolder, men at Han tilfredsstilledc
Köngen for Forseclsen. Han maa kort ester vcere bleven
afskediget fra Bestillingen, da Hans Eftermand Augustus
Vellow
s- A. fik Privilegium paa „at Han maa skjcrnke
rhinst. spanst og franst B in i Raadhuskjcelderen." Det synes
dog, at M . Ravn forst afleverede eller fratraadte Toldvcrsenet
1632 ved Slotsherren Jochum Bcck's Ncrrvcerelse
paa Kjoge R aadhus. M uligvis har Han den D ag afleveret
Regnstaberne.
Ved Fastelavn l621 blev M . Ravn forste G ang Raadmand i Byen, og efter den da brugelige Ordning, hvor
Raadmcendenc rykkede op til Borgmestre, indtil dette 1646
asstaffedes (se Aktstk. Nr. 45). var Han fra 1625— 1627
Borgmcster, Raadmand igjen de folgende Aar, men 1632—
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1634 alter Borgmester, hvorpaa Han paany var Raadmand,
og i denne S tillin g befandt Han sig, da Han 1635 som
Fange fortes til Kjobcnhavns S lo t i det blaa Taarn.
H ans huslige Forhold er, sorn Professor R. Nyerup
siger, ..et Sorgedram a, som bestaar af en Hel Reelle i Hin
anden kjcedede Aller." — Omtrent samtidig med at Han
blcv Tolder, indtraadte Han i Iste ALgteskab med Anne
Hansdatter Holst as Kjobenhavn. Faderen var en rig B or
ger, der bekostedc Alteret og Daaden til S t. Nicolaj Kirke i
Kjobenhavn og desuden forcerede 3,000 Rd. til Kirken, hvorfor Han ved sin Dod erholdt frit Begravelsessted i Kicken
(begr. "/g
Z, se Pers. Tidsskr. I, 195). Med Hustruen
fik M . Ravn en storre M edgift i kontante Penge, hvor stör
er der ikke sundet noget om, men Svigerfaderen H ans Holst
bcholdt dog Ejendomsretten til den Gaard i Brogade, der
senere bcboedes af M ads Ravn, og forst
1626 fik Han
Skjode paa den.
Wgteskabct synes at have vceret meget ulykkeligt alle
rede fra dcts Begyndelse, og det blev vcerre efter H ans Holst's
Dod. Svigcrmoderen fik
1623 udncevnt
Mcend til
at sync og vurdere Gaarden i Brogade med tilliggende H ä
ver, hvoraf den ene angivcs at ligge mcllem Aaen og
Graven og den anden ved Louporten. Det hele vurdcredes
til 3,000 Rdl. Species. I 1627 bcskyldte Han Hustruen
baade for Utroskab, Bedrageri og Hexen. Han lod i S o m 
mertiden fore en D el Vidner for Retten for at faa hende
overbevist, men det mislykkedes. Et af Vidnerne forklarede,
at der en D ag traf Hustruen, hvor bun „laa paa hendes
Kncr og Ansigt, grad og gav sig haardeligcn." Da det
spurgte, hvad hun skadede, grcrd hun bittcrlig over den Medfart, hun fik hos Manden. Tvende Kvinder, der havde
taget sig af Hustruen, fik Han fcrngslede og domte i Oktbr.
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til at „staa paa Kagen, bcrre Stenc af B y og dereftcr forvifes af Riget" (ester den forseglede D om s Ordlyd).
Ved den Tid saae Hustruen sig nodt til at tageO phold
hos Moderen i Kjobcnhavn. hvorfra hun ikke mere syncs
at vcere vendt tilbage. Han fortsatte Retssagerne mod hende
i den folgende Tid, og i Slutningen af Aaret 1628 vare
cn stör D el Vidncr baade fra Kjvbcnhavn, Kjoge og Omegn
paa Raadhuset for at afgive Forklaringer. Jblandt dissc
vidnede Emmike Sparre til Jonstrup, „at naar M ads Ravn
haver faret ilde med hende, forend Godtfolk er kommet til,
saa har Han raabt paa hende, som om det aldeles ikke
var Ham. Kom hun da ind, skjceldte Han baade hende og
Forccldrene paa deres godc Navn og Rygte; svarede hun,
da flog Han hende baade med O l og G las." — En M aren
Rasm usdtr. vidnede, at have set M ads Ravn „tage H u
struen i Wrmet, saa det gik sonder. D a hun undlob i S tegerset, kom Han derud og flog hende op til Retterbeenken."
— M . R avns egen Svoger, H ans Ibsen, vidnede, at da
Han var fordreven fra Holsten, opholdt Han sig 8 Uger i
M . R avns H us. I den T w fogte M ads Ravn hverken
Bord eller S en g sammen med hende. Andre afgave deres
skriftlige Vidnesbyrd i Sagen, hvoriblandt ogsaa Fru Anne
Rantzau. Fru Karen Grubbe til Skjorpingcgaard, Hr. N iels
Lauridscn Randlef i Roholte med mange flere. Sagen kom
ogsaa for Consistoriet i Kjobenhavn.
Under et af Forhorcnc spurgte M . Ravn sin Hustru,
om Han nogcn Tid havde lemlcestet hende, fornegtet hende
nogct til sin Husholdning, Klceder, Sko eller deslige, havde
forment eller fratagct hende Nogle og Laas, saa hun ikke
künde vcere mcrgtig og raade i sit H us. Hertil svarede hun,
at M . Ravn baade havde lydt og lemlaestet hende, saavel i
Ansigt som andetsteds, at Han havde truet og undsagt hende
samt kncbet hende med Jldtcrnger. Han havde endvidere
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vristet hcndes M und op med sine Fingre, saa hun vidste
ikke, orn hun havde Livet mere. Af disse Grunde var hun
hojlig foraarsaget at rcjsc til Moderen i Kjobenhavn. — D a
Retsmoderne fortsattcs i Vinterens Lob paa Kjoge Byting,
fik hun ved Kongebrev af ^ 1629 udncevnt til sit Forsvar
Prokurator, Mester Jacob H aas fra Roskilde. Han modte
flere Gange paa Kjoge Raadstue, og ved et af de afholdte
Tingsvidncr forklarede Badstjerer, Mester Herman Rode, at
Han ved en Trcrtte mcllcm ALgtefcellerne havde Hort hende
sige til M ads Ravn, „at Han var kommen af Troldfolk og
Hans Folk var et Pak." — Ester M ads N avns Dod afgav
dog Badskjer Rode Tilstaaelsc om, at M ads Ravn i 1627
havde sagt til Ham: „Jeg vil give Eder et halvthundrede
Daler. dersom I vil forgive Anne!" Herman Rode svarede:
„ I skulde tcenke paa Gud iHimmelen, og at der er et andet
Liv efter dette", men M . Ravn udbrod: „Der er hvcrken
Djccvel eller Helvede til: det er ikkun skrevet Mcnneskene til
en Forskrcekkelse."
T il at paahore Skudsm aal for Retten, som seerlig beug
tes i de Tidcr, havde M ad s Ravn ladet indstcevne sin Hustru
til at mode i Kjoge ^/z 1629, men Mester Jacob H aas
modte paa hendes Vegne. Begge Prcrsterne i Kjoge varc
ogsaa indstccvnede, men ingen af dem modte for at give
Ham Skudsm aal. Derimod modte de to Borgmestrc H ans
Buch og Gregers Hansen samt Naadmcendene H ans Chri
stensen, Claus thor Schmede, Christen Pedersen og Soren
Knudsen (altsaa alle Hans Medbrodre i Magistraten), der
samtlige „gav Ham et cerligt og godt Skudsm aal, saa godt
i alle Maader, som det paa en ccrlig Mand kan skrives."
Det samme erklcrrede ogsaa 24 lilstedcvcerende Borgere. D a
Mester H aas forlangte Skudsm aal for Hustrucn, anfores
det, at Prcrsterne, Borgmestre og Raadmcend samt menige
Borgere gave hende det Skudsm aal, „at de ikke haver Hort
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eller veed andet mod hende end det, som cerligt, christeligt
og godt er, og en cerlig Danekvinde vel anstaar i alle
Maader." — M ads Ravn erklcerede, at bette Skudsm aat
ikke kommer Ham til synderlig Vrede, men hvorledes hendes
Forhold havde voeret, var allerede af nisjagtige Vidnesbyrd
bekrcrstet.
As Hustruens Ejendele vare nogle bragte til Kjöbenhavn til Hsjbrostrcede, hvor hun boede hos M oderen, men
flere Vidner maatte ogsaa i den Anledning afgive Forklaringer. M ads Ravn havde dog holdt et Skrin tilbage, som
Han, da hun havde taget Noglen dertil, lod opdirke. I
bette fandtes endel Breve samt nogle „Tingestcr" til Trolddomssager, hvilkc gave Anledning til meget vidtloftige Forhandlinger for Retten, hvor det dog fra hendes S id e benegtedcs, at hun var vidende om bisse Gjenstande. S om meren hengik med idelige Stridigheder, og undcr alt bette
afgik hun ved Doden i Kjobenhavn og blev begravet i S t .
Nicolas Kirke 28. August 1629.
Af det efter hende afholdte Stifte (se Aktstk. Nr. 29)
fremgaar, at der var 12,936 Rd. til Deling mellem Fader
og Datter, hvoraf hver sik 6.468 Rd. Dctte var ganste vist
en meget anselig Arv i de Tiber, men dog langtsra saa stör,
som den ellers er antaget at vcrre. Giessing anscrttcr Arven,
rigtignok kun som en mcrrkelig Anekdote, til 75.000 Rd.,
altsaa over
Gange sormeget.
Datieren Margrethe, der var fodt omtr. 1618, forsogte
Bedstemoderen i Kjobenhavn efter M oderens Dod at beholde
hos sig eller saa hende anbragt hos en anden cerlig og
gudfrygtig Danekvinde, der vilde sorge for Barnets Opdragelse og Underhold af dets egne Midler. Hun fik dcrfor
hos Lensmanden M ogcns Sehestcd udvirket en Skrivelse af
* /n 1630 til Borgmester og Raad i Kjoge om Barnet,
men Faderen gav i en vidtloftig Erklcering. der findes i
1 2
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Gehejmearkivet af 26de s. M ., tilkjende, at Han ikke vilde
afstaa Datteren og nok selv skulde sorge for hendes Opdragelse (se Fr. Carlsen, G l. Kjogegaard I , 2 6 8 —272).
Bedstemoderen levede tun et P ar Aar derester, og blcv begravet i S t . Nicolaj Kirke ^/z 1633. men hendes bange
Anelser om, at det ikke vilde gaa Barnet vel hos M ads
Ravn, gik destovcerre i Opfyldelse.
Alt i April eller Begyndelsen af M aj 1630 blev M .
R avn gift 2den G ang med Alhed Clausdatter Bagger, fodt
omtr. 1608, Datier af Borgmester C laus Bagger og Datterdatter af Borgmester Pcder Pedersen i Kjoge. Det antydes,
at Han, medens Hans Iste Hustru levede, stulde have staaet
i utilladeligt Forhold til den unge Pige. I Arv efter F a
deren erholdt Alhed tun en Vejrmolle med M ollehus og
Have nord for Byen og nogle Boliger i den aabne Gaard
i Kirkcstrcede samt en B o lig . der var beboet af Christen
Skolemester.
Skjont Alhed Bagger senere bekjendte, at M ads Ravn
havde staaet hende paa deres Bryllupsdag, saa er det dog
rimeligt, at S lig t var ukjendt for Omgivelserne og ikke forringede deres Agtelse. Saaledes var baade M . Ravn og
Hustru sammen med Borgmester Envold Brochmand og
Hustru i Bordingborg 9. Novbr. 1631 for at modtage
Enkedronning Sophies Lig, da det fortes sra Falster til
Roskilde, og
1632 ncevnes M ads Ravn som Borgmester
at have kjort for Köngen og Hertug Frcderik, da de med
Folge reffte til Glückstadt.
I 1633 blev Steddatteren Margrethe bekjendt med
Handelsmand Gothard eller Gjodert Braäm i Kjobenhavn,
hvilket var imod M . R avns Onfle og Villie, fljont Partiet
maattc anses for godt. Han havde med Formynderens
Christoffer Tronners Vidende sendt Margrethe Fcestensgave,
men da M . Ravn In tet vilde höre derom, stk de udvirket,
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al der ^ /io 1633 udstedtes et Kongebrcv til M ads Ravn,
der lod paa, at Trolovelsen med det forste og inden Fastelavn
nceste Aar stulde finde Sted.
Ved dcnne Tid fattede M ads Ravn den gruelige Tanke
at bringe fit eget Barn af Dagc for selv at kunne beholde
hendes Arv. H ans S voger Peder Bagger vidnede senere
for Retten, at Athcd havde sagt til Ham, „at M ads Ravn
ofte haver onsket Rottekrudt i Margrethe, at hun var Fanden
i Bold, og at Han hellere selv vilde klcrde ti Stcjler, forcnd
Braöm stulde faa Hans Datier tilcrgte". S o m Redstaber til
den onde Gjerning brugte M ads Ravn sin Hustru Alhed
Bagger og et Fruentimmer M aren Andersdattcr, der var
Amme i Huset til Datteren B odil af det ALgtestab, sodt
1631.
Af Akterne fremgaar det, at Ammen i Januar 1634
efter sin Madmoders Ordre rejste til Kjobenhavn, hvor hun
for
Skilling kjobte en Pakte Rottekrudt hos Apotheker
Johan Woldenberg. Lordagen den 18. Januar kogte M ar
grethe selv nogen Risengrod i nymalket Mcrlk, hvilken hun
spiste. I denne saae Ammen Lejlighed til efter sin M ad
moders Ordre at blande den indkjobte Gift. Margrethe
blev om Eftermiddagen syg deraf med Opkastning m. v.,
hvilket fortsattes om Sondagen. Sam m e D ag, efter forst
at have Hort Froprcediken, tog M ads Ravn til Kjobenhavn
for at tale med Slotsherren og vendte nceste D ag tilbage,
uden at have omtalt Margrcthes Sygdom til hendes Vcerge
cller Forlovede. Om Mandagcn forvcerredes Dattercns S y g 
dom, men i den Vinostvalle, man gav hende at dritte, blandedes der ydcrligere et Kvantum Gift, som samme D ag indkjobtes hos Jost Guldsmed i Kjoge. La'gehjcelp anvendtes
ikke, hvorimod Prcesten tilkaldtcs for at bereite hende. Om
Onsdagen d. . Januar, Eftermiddag Kl. 4 , dode hun i
Prcrstens og Fleres Overvcerclse.
2

8

2 2

100
Sam m e Asten ankom Vcergen Christoffer Tronner tilligemed Bornehuslcrge Henrik Paaske fra Kjobenhavn, da
de havde faaet N y s om M argrethes Sygdom . De toge ind
paa Raadhuset hos Tolder August B ellow , hvor de stk
Underretning om M argrethes Dod. Nceste D ag havde de
en Sam tale med M ads Ravn og derefter mcd Borgmester
Envold Brochmand, hvorpaa de igjen Loge tilbage. Hendes
Begravelse fandt Sted Sondagen d. 26. Januar i Familiebegravelsen i Kjoge Kirke med alle Klokkers Ringning og
ovrige Ceremonier. D a Stedmoderen under Ligets Klcedning udtalte Frygl for. at Margrethe stnlde gaa igjen efter
Doden, foreflog Byfoged D ines Christensens Enke, Anne
Windtz, at lcegge 3 Syn aale paa Liget, hvilket ogsaa stete.
M ads Navn fik 18. Februar af den ovrige M agistrat bevilget, at der maatte opsccttes enT avle paa den nordre Sid e
i Choret tvers over for Hans sal. Datters Begravelsessted.
Dodsfaldet vakte den storste Opsigt i hele Byen, og
Rygtet nccvnte strax M . Ravn som sin Datters Mörder.
Dctte vandt Bestyrkelse ved, at Han i Sam talen mcd Chr.
Tronner. da denne ytrede, at der dog burde vcrre sogtLcegehjoelp, havde svaret: „Havde jeg brugt N oget, saa flulde
man have sagt, jeg havde forgivet hende." M ads R avns
S tillin g som M agistratsperson medforte, at der hengik nogen
Tid, inden der blev taget fat paa Undersogelse i Sagen.
Han blev imidlertid anholdt de sidstc Dage i M arts og fort
til Blaataarn i Kjobenhavn. Arrestationen var kun af kort
Varighed, eftersom Borgmestrene Envold Brochmand og
H ans Christensen Humble, Byfoged Christen Jostsen og
Borgerne Peder Rasm ussen og Anker Hansen udstedte et
Skadeslosbrev, og som „Borgens Moend" indeslode for Hans
Tilstedeblivelse, hvis Han blev losladt. Bysogden rejste
30. M arts til Kjobenhavn og forblev der i 4 Dage, indtil
det lykkedes Ham hos hojere Vedkommende „at udborge
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M ad s Ravn af det blaa Taarn". For denne Rejse forlangte Han senere i Boet for Vognleje
Rd. og for ForIcrring i 4 Dage for sig og sin Karl 4 Rd.
I Slutningen af April Maancd paabeghndre S lo t s 
herren Jochuin Beck i mange Godtfolks Overvcrrelse Forhor
i Sagen, og saavel M ads Ravn som Hustru afgave deres
Forklaringer. Ammen bekjendte samtidig og fortes til B laataarn i Kjobcnhavn. Liget blcv optaget af. Graven i Kjvge
Kirke, og baade M ad s Ravn og Hustru maatte i S lo tsherrens Ncervcerelse, M andagen d. 28. April, lcegge deres
Hoender paa det. Forhorene fortsattes derefter baade i Kjoge
og i Kjobenhavn, og 7. Ju li holdt N iels Trolle som S lo tsherre det forste Forhsr paa Kjoge B yting. Ved decke maatte
Byfogcd Christen Jostscn vigc fit Scede, og Borger H ans
Lauridsen indtog Dommerscedet. En D el Bidncr afhortes,
og Slotsherren bebudede, at Han
Dage ester oilde fore
flere Vidner. nemlig forrige Slotsherre Jochum Beck, Velb.
H ans Markdanner, Byfoged Esiild Jensen, Christoffer Tronner,
Apotheker Woldenberg og Hans Folk, Bystriver Peder M or
lensen, alle af Kjobcnhavn, og Han haabede, at M ads Ravn
ikke vilde forhindre dem i at vidne deres Sandhed. T il
sammc Rctsmpde maatte ogsaa alle de forncrvnte Mcend,
der vare gaaede i Borgen for M . Ravn og Hustru, give
Mode, og det tor vel antages, at det skyldcs disse, at Han
saalcenge forblev paa fri Fod. Den . August udgik Kongebrevet (se Aktstk. N r. 3 3 ), at N iels T rolle, naar det forestaaende Bilager, nemlig den udvalgtc P rin s Christians
Bryllup med Prinsesse Magdalcne Syb ille d. 5. Oktbr. 1634,
var overstaaet, skulde forfolge M ads R avns S a g .
Allerede i M arls cller April begyndte M . R avns Retssag mod Datterens Bcrrge Chr. Trpnner angaaende hendcs
Arv, og Byfogden i Kjoge afsagde 19. M aj den Kjendelse,
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at Arven tilfaldt Faderen, og at Vcergcn indcn 6 Uger var
pligtig til at gjore Rede og Regnstab derfor.
Underspgelserne fortsattes derefter i Kjobenhavn, hvor
M ads R avns Hustru ogsaa var bleven hensat i Blaataarn.
Hendes Bekjendelse af hele Sammenhcengen fandt dog forst
Sted d. 19. August 1635 i N iels Trolles S tu e paa Slottet,
hvor Stadens Borgmestre og Naadmcrnd samt Byfoged
Estild Jensen og Kcrmner Peder Mathiesen vare tilstede, og
9 Dage ester udsagde hun ligeledes, at M . Ravn var styldig. Den 3. Septbr. domtcs baade Alhed Bagger og Ammen
til at miste Livet, men samme D ag udkom et kongl. Benaadningsbrev, at M . R avns Hustru maatte „komme i Kirkegaard
baade med Hovcd og Krop". Den 7. Septbr. om M orgenen Kl. 5 bleve de begge halshuggede paa Slotspladsen
paa et dertil oprejst Skafot.
Alhed Bagger blev fulgt til Rctterstedct af Sogncprcesten ved S t . Nicolaj Kirke, senere D r. tbeol., Bistop i
Sjcelland Laurids Morlensen Scavenius. Han afgav under
24. Oktbr. en Erklcering om, at hun til sin Dvdsstund havde
fastholdt, at hendes M and var Skyld i den M isgjcrning,
hun nu maatte lidc for.
Skjont det ester den kongl. Ordre til Hr. N iels Trolle
af bo/^ 1634 maatte antages, at der ved den Tid stulde opkrceves Ncevninger i Sagen, saa er dog In tet fundet herom,
forend efterat Henrettelsen havde fundet Sted. D a de forncrvnte Mcend fandt det rigtigst at opsige „deres Borgen"
for M ads Ravn, blev Han 16. Aug. 1635 fort til Kjoben
havn og sat i Blaataarn. Byfogden Christen Jostsen lcdsagede Ham dertil og opholdt sig i Byen i 5 Dage, for
hvilke Han senere forlanger Vederlag for Vognleje, Umage
og Forsinkelse med 30 Dlr. Den . Septbr. fortes M ads
Ravn til Kjoge Byting i Forhor, ved hvilken Lejlighed Han
blev fulgt af 3 Liggere fra S lottet, der stulde tage Vare
2 1
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paa Ham. Sam m e D ag opkrcevedes 16 Ncevninger, og
Dage ester fik Formanden M orten Michelsen, der vcrgrede
sig vcd at modlage Hvcrvet, men ikke blev fritaget, overleveret
Breve as Ridefogden paa Kjobenhavns S lo t, og
nu begyndte Granskningen og Undersogelsen i Sagen.
Om Ncrvningcrnes Kjendelse anfores i Tingbogen for
. Januar 1636: „Slotsherren fremcrskcd Morten Michelsen
i Kjoge samptlig de 16 Mcrnd Hans M edfolgerc, som af
Kjoge Raadhus, som Bytinget holdtes, den 5. Oktbr. ncrstforleden ^ o . 1635 blev opkrcrvct og udncevnt at opsoge,
granfke og sorfare, om M ads Ravn ikke havcr vcrret Tilskyndcr, Tilbringer, Medvidcr. Holler og Dolgcr og saaledes
vceret Aarsag til og udi sin Datters sal. Margrethe M adsdatters ulykkeligc Dod vcd Gift; cstcrsom dcres Taxt dem
vidcre tilholder, hvoreftcr Han var idag deres Assigt begjerende. S a a fremkom M orten Michelsen, Formand. J o r
gen Frandsen (Bruun), Erik Helmers, Jacob Hansen, Troels
Andersen, Svcnd Olsen. Jacob Hcnningsen, M athias Thomsen, Svren Mogcnscn, Laurits Henningsen, N iels Christenscn
Knivsmcd, Andreas Thomsen, H ans Christoffersen, Michel
Jorgensen, Svcnd Poulsen og Jorgen Christcnsen Skrceder,
hvilke hver efter Hinanden lagde Haand paa B og (Bibelen)
og bad dem saa sandt Gud hjcrlpc og Huld vordc svorc og
afsagde cftcr deres skriftlige Afsigts Formclding under Forsegling og egnc Hcender undcrskrevcn, som Herinden Tinge
er lcest og paaflrcven, lydende i sin S lu tn ing: At de kan
ej retterc kjende, end M ads Ravn jo saavidt herudi findes
skyldig, endog Han ingen Haandgjerning gjort havcr, at have
vceret cn Medvidcr, Holler og Dolgcr. og gjerne set sin
Datters Dod og Omkommclse, og er fordi skyldig sin Fred
at miste." I M arts kom S agen for Landstingct i Ring
sted, hvor Landsdommer Jorgen Seefeld d. 15. Jun i stadfcestede Assigten ved „M agi at stände", og H ans Majcstcrt
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Köngen samt Danmarks R iges Raad konfirmerede Dommen
paa Hcrredagen 26. Oktbr. 1636.
Inden Dommen salbt ved Landstinget. var M ads Ravn
afgaaet ved Doden i Fcengslet i Blaataarn Natten mellem
24. og 25. Februar 1636. Om Han selv har taget sig af
Dage, eller om Doden var bevirket ved Kvcrling af Kulos
cller lignende, blev ikkc oplyst. H ans Lig blev bestemt til
at skulle opskjceres og besigtiges af Badskjcrerne, men dct
synes ikke at vcrre udsort „formedelst, at Doktorerne, som
vare kalbte dertil, ikke vilde efterkomme det uden H ans kongl.
Majesta?ts naadigste Befaling" (se Kbhvns. Diplomatarium V,
784). I levende Live blev Han öftere besigtiget eller underkastet Tilsyn paa Kröppen, saalcdes s. Ex.
1635. hvor
4 Badfkjersvendc vare tilstede i Fcrngslet og besigtigede Ham.
M ads Ravn blev muligt begravet i Kjoge Kirke, men i
Kirkeregnskaberne findes dog In tet herom. Efterat den sorncevnte Dom af Köngen og Rigsraadet var stadfoestet, begyndte der S a g om Hans Begravclse. Ridefogden paa Kjobenhavns S lo t Fredcrik Fredcriksen modte i Kjvge
1636
og fremsattc paa Kongl. Majcstoets Vcgne Begjering om,
at M ads R avns dode Lcgemc maatte begravcs i Hoj og
hedensk Jord. Den samme Fordring gjentoges ^ /i 1637,
hvor Erik Bagger som den Afdodes F'orsvar for Retten ikke
vilde svare derpaa. Den folgende Retsdag afsagde imidlertid
Byfoged R asm us Jenscn den Dom. „at M ads R avns dode
Legcme bor at begravcs i Hoj og hedensk Jord." Om man
derefter har optaget Liget af Graven og henfort det ander
Galgen paa Marken, kan ikke afgjores, men i Kirkercgnskabet
findes anfort under ^ 1637: „Givet for M ads Ravns
Grav (i Kirken) at fylde og til Rette at fly eftcr Borgmester og R aads Befaling for 49 Lcrs San d 3 Dlr. 4 Sk.;
en Karl for det at indskyde og udi Graven at stodc i 3
D age 3 Mk.
Sk. og for Graven igjen at bcloegge med
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Sten 3 Mk." — Herester synes det, som om Liget maatte
vcere begravet der og alter bortfort. Erik Bagger fik imidlertid ved et aabcnt Kongebrcv af
1639 Tilladelse til,
at M ads R avns Lig maatte bcgraves i christen Ford, imod
at betale af Dattcrens Penge 4000 Rd. derfor. Brevets
S lu tn in g: „dersom Nogen sig imod dette vort Forbud herimod med Tiltale fordrister, stal Han vcere forpligtct forncevntc M ads R avns Lig selv at optage og under Galgen
igjen at begrave" — synes dog at vcrre uforstaaclig. Det
fremgaar iovrigt heraf, hvor vigtigt det Var for Familien
at faa Hans asdodc Lcgeme begravet i christen Jord , at det
ncrvnte Brev endog forhverves 3 Aar efter Hans Dod. Den
da brugelige Betegnelse „salig" findcs ogsaa om M ads
Ravn strax efter Hans Dod. men senerc er den ovcrstregct
og udeladt i Retsakter og Tingboger.
Hvor omfattende den hele S a g var, faar man en Forestiüing om, idet Byskriver P o u l Lauridsen i et Retsmode
^ /i 1639 forlanger Bctaling af Boet for 272 Ark Papir.
som Han efter Lensmandens Ordre har strevet i M ads
R avns S a g . Desuden forlangte Byskriver Jen s Frandsens
Enke et Vederlag af. 7 8 ^ D lr. for Skriveri, -hendes M and
havde udsort inden Hans Dod. Hvert Ark blev beregnet til
D lr., men Borgmester og Raad tildomte kun P o u l Lau
ridsen 60 Dlr. og I . Frandsens Enke 50 Dlr. Ogsaa
Carsten Landtingsskriver forlangte Betaling for sit Skriveri
i Sagen.
Stiftet efter M ads Ravn viser en Moengde K reditier,
hv.ad man ikke skulde have antaget, naar henses til. at Han
maatte vcere en formuende M and, der ikke behvvede at gjore
Gjceld. Der meldte sig ikke mindre cnd ovcr 100 med For
dringer paa ovcr 6000 D lr. Det paabcgyndtes i Jun i 1638
og varede over 2 Aar. Vel bleve ikke alle Fordringer
kjendte gyldige. men Gjcelden, der udbetaltcs, belob sig dog
^^/5
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til mellem 4 ü 5000 Dlr. Flere havde formodentlig ikke
turdet vove at fremkomme mcd deres Fordring, medens
M ads Ravn levede, stjont Han dog idelig havde Retssager,
men ventedc nu at faa deres Tilgodehavende efter Hans
Dod. Forfljellige Fordringer negtedcs. fordi den henrettede
Hustru havde gjort Gjcelden. Blandt disse kan anforcs:
Handelsmand Erik Helmers fordrede
Dlr., Han havde
laant Alhed, hvorfor Han havde til P ant Guldarmbaand
med 19 smaa Diamanter, der tilsammen vcjcde 1 8 ^ Lod;
Christen Silkeborg sordrede
Dlr.. hvorfor hun havde
pantsat en foret Kaabe, Silke-Taftes Sperlagen med Kappe
og Tceppe af Taft, et Smykke med Jesu Navn samt nogle
Diamanter i, endvidere
Guldringe med Diamantstene;
Soren Holst fordrede 170 Dlr., hvorfor hun havde pantsat
Guldarmbaand v.
Lod, et Stykke Guld som en R igsmark v. V Lod og 1 Solvstuepenge paa 3 ^ Lod; Orgelmester Lauge Ibsen krcevede 4 6 ^ Dlr. hvorfor var pantsat
2 Rosenoblcr, 1 Solv-N oglcbaand og 1 Guldring. Enkelte
af Fordringerne bleve dog feuere vcd Dom godtgjortc af
Datterens Arv.
Badsker Mester Herman Rode fordrede paany
Dlr.
for at havc kureret M ads Ravn under Hans forste Wgteskab
for „Pokker". Dennc Fordring negtedes, da M ads Ravn
ved Dom af ^ 1630 var frikjcndt for Hans Tiltale; forrigc Byskriver N iels Ibsen fordrcde 3 4 ^ Dlr. for Breve,
Han havde skrevet for M ads Navn i Aarene 1622— 26, men
Betaling negtedes, da Fordringen upaatalt havde henstaaet
i
Aar; Sogneprcest P o u l P ral i Norrc-Dalby (dod i
Febr. 1639) fordredc
Dlr. „for det Klammen og Over
last, som M ads Ravn imod hannem haver anrettet og bcgaaet forst udi Prcestcgaardcn og siden paa Gaden d. 19.
Septbr. 1634". Et Forlig derom var indgaaet i Hojelse
Kirke ^ /n s. A. og mcdunderstrcvet af Hr. Jen s Gronbeck
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og Christen Steensen, men da det ikke tidligere var paatalt,
blev Fordringen negtet ved Dom af ^ 1638.
Erik Clausen Bagger, nu Forvaller oder Kongl. M ajeftcrts Bornehus, fordrede 230 Dlr. for adstillige Rejscr paa
M ads R avns Vegne til Kjöbcnhavn 1634— 35, for Udlceg
betalt til Verncr Klaumand og „for en rod Calmcsics Kloedning, som B odil M adsdatter Ravn Hader bekommet"; endvidere for Betaling til Johan von der Goth i Amsterdam
ester salig Claus Baggers O bligations Formelding. F or
dringen blev godkjendt, men den rode Klcrdning, som Barnet
B odil havde bekommet efter hendes salige Sosters Dod (mon
til S o rg oder hende?), stulde afkortes i hendes Arv. Der
var ogsaa Fordringer fra Velb. Vincents B ille paa Valdbygaard, N iels Arenfcldt paa Juellund, Borgmester Peder
Nielsen i Nyborg m. fl.
Angaacndc Arven blev der ogsaa fort en meget vidtlpftig Proces. Det var jo tvivlsomt, hvormeget der var
forbrudt til Köngen, cller om den Halde B oeslod eller maaske
Alt künde tilfalde Dattcren Bodil, der var aldeles uskyldig
i Forceldrenes M isgjerning. Sporgsm aalct stulde afgjores
af Herredagcn i Kjöbenhavn, for hvilken den nuvcerende
Formynder for Barnet, Borger Peder Rasm ussen i Kjoge,
lod S agen indstcevne. Han ankede oder, at der rkke var
taget Hensyn til M ads R avns Benegtelser og formcnte, at
de 16 Moends Tog eller Afsigt ej künde komme det „efterladte umyndige Barn paa hendes Fcrdrenearv til Hinder
cller Skade paa nogcn Maade." Ligeledcs ankede Han oder,
at Borgmester og Raad havde tildpmt Köngen hele M ads
R avns Hustrues Hovedlod; thi dctte paastod Han var stridcnde med Christian I l l ' s Reccs. Herredagen afsagdc under
^ /io 1636 den Dom, at af den henrettedc Hustrues Hoved
lod bor Halvparten folge Kongl. M ajestät og den anden
Halvpart den Dodes (Margrcthe R avn s) Arvingcr.
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Hermed vor Sagen indtraadt i et nyt mere indviklet
Stadium . Fra Oktbr. 1636 fortes der nu atter Rettergang
herom baadc ved Bytingene i Kjobenhavn og Kjoge og ved
Sjcellandsfars Landsting. Erik Clausen Bagger forlangte
Arven paa Barnet B od ils Vegne, Hr. N iels Trolle paa
Köngens Vegne og cndelig den ombragte Margrethc R avns
M odreneslagt, der bcstod af Johan Frandsen i Kjobenhavn,
Christoffer Studsm ann i Bergen og Elinc Holst i Aabenraa,
paa egne Vegne. Endelig blev B odil M adsdatter Ravn ved
Landstingets Dom tilfundet at vcere sin afdode Sosters
Arving. Hun kom saaledes i Besiddelse af den omtvistede
Formue.
B odil Ravn blev gift Iste Gang ^ 1646 med P ro
fessor ved Kjobenhavns Universitet R asm us Brochmand
(fodt paa Valdbygaard ^ 1619, dod
1662), der Var
en S o n af Borgmester Envold B . i Kjoge. 2den Gang
blev hun ^/io 1662 gift med Oberstlojtnant Povel Ulrich
Pestel, den Gang boende i Roskilde, men fra 1664 Ejer af
Erholm ved Aarup Station i Fyen. Her levede de i trange
Kaar, og i 1682 havde de ingcn Folk paa Gaarden, det
folgende Aar tun 1 P ige og til Bescrtning 2 Hefte og 1 Ko.
Pestel dode 1685 efter kort forud paa Grund af Gjcrld
at have afhcendet Gaarden, hvor der kun blev forbeholdt
Enken nogle „ringe Husvcrrclser" til B olig. Hun levede
der et P ar Aar efter M andens Dod i stör Fattigdom og
Armod og ansogte
1687 Köngen om Eftergivelse for F a
milie-, Kop- og Kvcrgstat, hvilket bevilgedcs. Sam m e Aar
maa hun voere dod eller flyttct fra Gaarden; thi det folgende
Aar noevnes hun ikke at bo paa Erholm. (Sm lg. Pers.
Tidsskr. II. Stam tavlen p . 310 og I I I, p . 97).
Saaledes forsvandt den störe Rigdom, der havde vceret
Skyld i M ads R avns og Hustrues Forbrhdelse. forvoldt
saa mangfoldige Retssager og Bryderier i de forskjelligste
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Retninger samt endelig bevirket, at M ads R avns Navn vil
ncevnes med Skjcendsel til de sildigste Slccgter! Naar Kantor
Christoffer Giessing iovrigt efter mundrlige Beretninger, der
havde holdt sig fra den ene Slcegt til den anden i halvandet hundrede Aar, forinden Sagen efter Dotumenterne blev
ordentlig undersvgt, kalder Pestel „M ajor Blest", er dette
m uligvis for at faa et Ordspck frem, idet Han fortceller, at
Pengene ..bortbleste og forsvand", inden 4 Aar vare omme.

8.

Syens Forfatning- Handel m. v.

Af de Esterretninger, det har vceret muligt at samle om
B yens Tilstand i celdre og nyere Tid, vil det ses, at den
Tid efter anden har gjennemgaaet flere Trcengselsaar i forskjellige Retninger.
Efter at Byen var afbrcendt af Holstencrne i 1343,
Hengaar der en Tid af ncesten er P ar hundrede Aar, i
hvilken man mangler Esterretninger om den. Byen maa
dog imidlertid ikke have vceret af saa liden Betydning, eftersom Kong Valdemar Atterdag 1352 her med sine Gjcester
og Venner, efter Arild Hvitfeldts Beretning, holdt en Tur
nering eller Dystrending. Derefter maa den formentlig vcere
voxet i Beistand og Storrelse og have havt en vis B lom stringsperiode i Forhold til de vorige Kjobstceder i Riget,
hvilket kan flutles deraf, at den maatte svare hojere Skatter
end de andre Byer i Sjcrlland, Kjobenhavn undtagen.
Efter en Fortegnelse ooer de P enge, som Hr. Henrik
Göye 1522 laante paa Kong Frederik I's Vegne for at betale Krigsfolket med, medens Heeren laa for Stockholm, ses
det, at ogsaa et P a r Kjobmcend fra Kjoge, Frants Rogcl
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og M ogens M adsen, have forstrakt Köngen ined 500 Mark
(Kbhvns. D ipl. IV , 394).
Under Grevens Fejde holdt Kjoge sig godt og led
nceppe synderlig Overlast. Dette hidxorte fra, at Byen
strax fluttcde sig til Grev Christoffers P arti. D a en stör
D el af Borgerne rim eligvis vare Tydskere, var dette ingen
Vanskelighed for Byen. Greven landede med sine Lybcekkere
ved Skovshoved om Aftenen d. . Jun i 1534 og var alleredc den ncrstsolgcndc D a g , vcl ved en forceret Marsch,
naact til Kjoge, og fra den D ag tog Han sit Hovedophold
i Byen.
I Januar ellcr Februar 1535 vare Kjoge Borgere
Greven behjcelpeligc med at plyndre Vallo. Herom hedder
det i Familien Rosenkrantz's Historie . Del P ag. 225:
„Pludselig viste Hr. Bastian von Jessen sig i Spidsen for
Kjvge Borgere for V allo og opfordrede Hr. Oluf Rosen
krantz's Folk til at oplade sig Borgen." Derefter berettes.
at v. Jessen „med hele sin M agt drog ind paa Gaarden,
bemcegtigede sig alt Skyts og Krudt, en stör S u m Penge
og alle Gaardens Nogler." Borgerne hersra deltoge ogsaa
i Plyndringen af Svenstrup og Hojstrup (se „Vallo og
Omegn". P ag. 50). Hvormegen D el de fik af Byttet, vides
der In tet om, men at de bleve belonnede derfor, er rimeligt.
Det synes imidlertid, at de ikke altid har vcrret saa rede til
at staa Greven bi og navnlig ikke' med at sende Fodcmidler
til Hans Armee i Fyen, hvorfor Borgmester og Raad modtog folgende Brev, dateret Kjobcnhavns S lo t 26. M aj 1535 :
„Christoffer med G uds Naade Greve i Oldenborg og
Delmenhorst etc. Bor Gunst tilforn. Vidcr, at som vi
Eder tilforn tilskrevet haver, at I skulle skikke over til Fyen
til vore Undersaatter og Krigsfolk der sammesteds Fetalste
og Havre, det mestc I kunne afstedkomme og det scrlge for
rede Penninge, hvilket os storligen forundrer, at J hcrlildags
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ikke gjort have, og vi nu i disse Dage have fanget B ud fra
vore Krigsfolk udi Fyen, at de have stör Brost ( o : M angel)
besynderligen paa Havre, saa bede vi Eder cndnu og alvorligen begiere, at I uden al Forsommelse med dct allerforste
overskikke samme Vore Krigsfolks Underholdnings Fetallie
og den meste Havre, I kunne aflade og afstedkomme (og
annamme derfor Eders rede B etaling), der ligger os og
Eder selv M agt paa, tagendes derfor ingen Forsommelse."
As en Fortcgnelse i Gehejmearkivet fra 1536 ses det,
at Kjoge blandt Kjobstcedcrne i Sjoelland er taxeret hojst,
ncmlig til 8000 Gylden, medens Roskilde og Nestved ere
satte til 6000, Skjelskor til 4000, Korsor til 3000 og Storehedinge, Prcesto samt Vordingborg til 2000, eller kun V4
mod Kjoge.
Det er formentlig ogsaa fra denne Tid, at Byen har
forstrakt Köngen med de i Aktstk. Nr. 7 omtalte
Mk.
til at betale Krigsfolket med. Laanet blev ikke tilbagebetalt,
men Borgmester og Raad beder derfor 1552 om, at Byen i
Fremtiden kun maa blive taxeret lige med Roskilde, da den
i nogen Tid har vceret taxeret dobbelt saa hojt.
I Slutningen af Aarhundredei fandtes der i Byen flere
ode Gaarde og Jorder, hvilket ses af efterfolgende aabne
Brev til Borgmester og Raad, dateret Vordingborg
. Aug.
1579 (S am lg. Sjoell. Registre Nr. ):
„Vi Frederik II . gjore Alle vitterligt, at eftersom vi
ere komne udi Forfaring. at i vor Kjobstad Kjoge findes
mange ode Gaarde og Jorder, som tilhore Adelsfolk, Proe
ster, Fogeder og Andre, hvorover vor og Kronens saavelsom
og B yens Rettighed formindskes og forkortes, da paa det
siig vor og Kronens og B yens Sknde udi Tide maa forekommes, bede vi og byde Borgmestre og Raadmoend sammesteds, at J forela-gger dennem, som i saa Maade have nogen.
ode Gaarde og Jorder sammesteds, en bestemt Tid dennem
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at opbyggc-, og hvis de inden samme Tid, dennern er forelagt, samme Gaarde og Jordsm onne ikke forbygge, da skal
samme deres Gaarde og Jorder voere forbrudl, Halvdelen
til os og Kronen og Halvdelen til B yen; hvorefter sig hver
kan have at rette."
Den
var Slotsherren M ogens Kaas tilstede
paa Raadhuset og foreholdt Borgerstabet, at det snarest
maatte betale resterende Skat og Landehjoelp i „hele enkelte
Rigsdaler"; thi anden M ynt kan ikke voere H ans Majestoet
brugelig til Krigsfolket. Det hele var til Köngens Gavn,
og hvem, der har Penge paa Rente, anmodes tillige om at
angive det, for at de kunne svare deraf.
Jfvlge Kongebrev af
1628 blev der paalagt Byen
at udrede 919 Rd., „da en stör Del af Landet var indtaget
af Fjenden." og i Septbr. maatte Byen ligeledes udrede til
R igets Forsvar 460 Speciedaler. Kort forinden var der
givet Befaling til inden 14 Dage at levere paa Bremerholm
40 Hjulbore, 80 Spader. Skovlcr og Hakker, for hvilkc det
dertil forbrugte Jern vilde blive godtgjort. Desuden stulde
Magistraten levere Slotsherren Fortegnelse paa de Skibe,
der vare arrestercde for Kjvge.
Dissc Skatter for Byen forogedes i de folgende Aar,
og enkelte Aar blev der endog modtaget L 3 Kongebreve
om Skattepaalceg med Angivelse af Tiden, til hvilken de
stulde erlcrgges. Ester en Sammentcelling af de i Kopibogen indforte Befalinger blev der ialt for Aarene 1629 til
1644 udredct 14,600 Rd. Skat af Byen, hvilket i Gjennemsnit udgjor 900 Rd. aarlig.
Ester Kongebrev af
1628 maatte Byen desuden i
Borgelejepenge (o: Betaling istedetfor Jndkvartering) udgive
Betaling for 24 M and, medens Helsingor var ansat til ,
Nestved 7, Roskilde , Ringsted 4 , osv. I 1644 maatte
Byen stille
af de bedste Hefte til de Ryttere, der til Skibs
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ankom fra fremmede Steder. Hestene skulde efter Slotsherrens Ordre vcrre tilstede 30. April. Den 24. Oktober s. A.
fik Byen den udvalgte P rin s Christians Brev om at stille 5
dygtige Hefte, med tilhorende Tomme og Bidsel, til Artil
leriet i Skaane inden 14 Dage.
T il „Unionens Efterkommelse og Grcensernes Forsikring"
blev der i Aarene 1641— 45 paalignet og udgivet 13,383
D l., og i sidstncevnte Aar blev der endvidere paalagt Byen
en Skat efter Gaardes og Hufes Taxation; kun Gejstlighedens Residenter bleve fritagne for denne Afgift. D a
Penge vare vanskelige at erholde, fik man Lov til at fremsende P roviant af forfljellig S la g s istedet derfor.
Td.
Nug beregnedes ril 14,
Td. B yg
,
Td. M alt
Mark,
Skippund Flcest 14 Rd. og
Td. Sm or 16 Rb.
I 1644— 45 kom endnu den störe Udgift eller Forstrcekning af S o lv til Köngens og Landets Tarv og Nytte; den
er omtalt og Summerne ansorte i Aktstk. Nr. 42. Allerede
^ 1644 tilskrev Slotshcrre N iels Vind M agistraten om til
Kommisfcererne Hr. Corfits Ulfeld og Jorgen Vind, Danmarks R iges Hovmester og Admiral, at udlaane „Kongl.
Majestoet og Kronen Guld, S o lv eller Penge, af hvis deres
Formue kan tilstrcekke, eftersom de Svenske uformodentlig ere
faldne ind i Holsten og Jylland." Slotsherren tilfojer det
Loste, at „naar Gud vil, Rigerne igjen kommer til Rolighed,
flal det rigtigen blive betalt." Borgerskabet samledes et P ar
Gange paa Raadhuset for at enes om. hvilket Bidrag de
godvillig vilde yde, og der indkom ialt 1 1 0 4 ^ Lod S y lv ,
som vel maa anscettes til lige saa mange Rd., hojst Speciedlr.
i Penge.
Sandsynligvis er det dette Laan, Forfatteren af „Danste
Atlas" sigter til, naar Han anforer: „Den G ang Var Kjoge
Borgerflab faa rigt, at Kong Christian IV i en hastig paakommende stör Udgift, künde va're vis paa nogle Tonder
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Guld at faa der til Laans." — Andre Forfattere, der senere
i topografiske Skrister og lignende have strevet om Kjoge,
glemme selvfolgelig ikke at gjentage Pontoppidans Ord for
derved at vise Borgernes VeLstand i Byen under denne
Konge. D a vi ikke i Arkivet have fundet nogct andet godvilligt Laan omtalt, er det sikkert dette Laan paa ä.
Rd., der er blevet gjort til „nogle Tonder Guld".
T il Bekroeftelse for, at B yens Borgere paa denne Tid
stet ikke vare velhavende, maa anfores, at Slotsherren
1645 fornyedc sin Opfordring til Borgerne om et yderligere Laan til Köngen og heri ncevnede „Juveler, Smykker
eller Ringe med Wdelstene besar", om nogen havde saadanne og vildc overlade Köngen dem, imod at faa det tilbage et Aar efter, „hvis Gud giver fredelig Tilstand". T o
Dage efter samledcs Borgerskabet paa Raadhuset for at forhandle derom. Om M odct er tilfojet i Tingbogen: „Bar
modt en ganske stör Hob af Borgerflabet og hertil svarede,
at hvis S o lv , som de havde havt, er alleredc godvilligen
H s. Majestcrt forstrakt, faa de nu ej vidcre haver, eftersom
de haver folgt hvis ovrige Guld og S o lv , de havde, til
Jndkjob af Ho og Havre og anden Underholdning til Kongl.
Majestoets indkvarterede Folk, saavelsom bortftattet til H s.
Majesta?ts Vognlejc og anden B yens daglige sornodne Udgift, eftersom nu i disse Tider ingen Ncrring og Brug er,
derfore Borgerne soraarsages at bortscelge, hvis de haver
havt af füge Ting." Vognlejc og Fortcrring for dem, der
rejste med kongeligt P a s igjennem Byen, var Heller ikke
nogen ringe Udgift, eftersom Byen f. Ex. i Aaret 1653 be
talte
Rd. dertil. Krigcns Byrder trykkede Kjogc B y
faa Haardt, at mange Borgere forlode dcres Gaarde og Hufe
og flyttede dort fra Byen for at blive fri for de störe Skal
ier. Borgmester og Raad anmeldte denne S a g for Köngen,
der i et Brev af 27. Decbr. 1644 forbod dem at for1
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lade deres Huse og Gaarde vcd at paabyde, at hvis de kom
tilbage, stuldc de senere bcrre deres D el af Krigens Byrder
lige med dem, der vare forblevne i Byen, hvorhos det i et
Kongebrev til Lcnsmcendene af . M aj 1645 paalagdes
disse at have Jndseende med, at ingen Borger flytter fra
Byen paa Landet, og hvis Bonderne huse og Halle saadanne
Borgere, skulle de have forbrudt deres Fceste. Den 28de
April 1647 blev der givet et nyt Brev om at bebygge de ode
Pladser i Byen indcn 3 Aar, da disse ellers flulde hjemfalde til Köngen og Byen (se Aktstk. Nr. 44). I de forste
Aar efter Kong Frederik I l l s Tronbestigelse blev der atter
givet Byen Paalceg om inden kort T id s Forlob at udrede
Skat. I et Brev af . Sept. 1649 siges, at „udi denne
farlige Tid have vi, hvor ugjerne vi det end gjorde, med
R igens Raad og Samtykke det for godt og nodig anset", at
der paalcrgges Byen en Skat paa 300 Rd. at betale 14
Dage efter M ichelsdag. I Aarenc dcrcfter blev ligeledcs
hvert Aar paalagt Byen 300 Rd., men for 1653, 54 og 55
skulde der aarlig erlcegges det dobbelte. Efter den Tid findes
lignendc aarlige Paalcrg ikke omtalte. Byen maatte desuden
fra 1650— 1659 hvert Aar svarc
^ Daler Courant i
Borgelcjepenge.
Aar 1652 udgik cn kgl. Befaling. som Slotsherren Axel
Urop
stlv personlig lod forkyndc for Borgerskabct paa
Raadhuscr, at Enhver, der havde Pengc paa Rente, i de
efterfolgendc.3 Aar skulde svare S ld lr. af hvert
Rd.,
de havde udestaaendc. D a In tet var bctalt vcd Aarets Udgang, og Pengene i Februar ncrstc Aar stulde tilstilles LandKommissariernc, saa gjentoges Opfordringen til Borgcrflabct
om at efterkommc det kgl. Paabud i rette Tid. Sam tidig
bcfaledes, at et Bidrag til Rostjcncsten stulde indlcegges til
„Rigens Tjenestc i Landekistcn for hver Provins." D a
dcttc Bidrag ogsaa affordrcdcs Byen, indgav Borgmester og
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Raad en Erklcering „anlangende Rostjenesten af det Gods.
udi J yllan d , som de af Kronen bekam til Underpant for
nogen Forstrcrkning af Byen." Godset var beliggende i
Thyland, Tved S o g n og bestod af 3 Gaarde i Norbh og
3 Gadehuse. I aarlig Afgist svaredes 4 Pund B yg, 4 Tdr.
Havre, et S v in m. v. Rostjenesten var overdragct tilR ig sraad Erik Juel til Hundsbcek, som det foregaaende Aar havde
kjobt en Gaard af Godset, kaldet „Verninge", hvilkcn Han
betalte med 135 Rd. Derved siges udtrykkelig. at det var
til Udloeg for det S o lv , „Borgerstabet i 1644—45 havde
forstrakt Kronen med." Heraf fik Borgerne kun Vz ß i
Erstatning for hvert Lod S o lv , som udbetaltes dem ^
1652, uden at det kan ses, hvormeget de fik for de 3 Gaarde
og Huse.
Nogen samlct Fortegnelse over B yens Kontributioner
til Svensterne i 1658— 60 er ikke fundet i Arkivet, men af
de Optegnelser, der findes i Koemnerregnstaberne m. v., maa
det formodcs, at de vare ret anselige.
I August 1658 maatte Kandestober Frands Gulich levere til den svenfle Generalproviantmester 1 Dusin Tinfade
og
Dusin Tintallerkener. Sam tidig maatte Borgmester
Ditlev Bertram levere til Hofbageren 26 Td. „Prydtz"
Rüg i 3 Leveringer L 5 D l.,
^ Td. lollandfl Hvede
L D l. Dcsuden blev der leveret en stör Del forstjellige
Lagener og Haandklcedcr samt et betydeligt Kvantum Hör
og Blaar. Skomagerne leverede 540 P ar Sko L 5 Mk.
Parret, Skrcederne 500 P ar Strom per L
Sk. Parret,
Byen 180 Stk. Skjorter L 5 Mk. Stk. — T il Artilleriets
Brug leveredes flere Egeknubbe, en Del Bogetommer og
Planker samt desuden Jern og Jerngryder. T il Batlerivcerk
saavelsom til Lobegrave for Kjobenhavns Fcestning blev der
efter Ordre leveret
1658 ved Borgmester Christen Scholler:
Tyltcr 16 Alen Trce ä 3 Mk. og 4 Tyltcr
Alen
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ditto L
Sk. Al., 150 Stk. Lcrgter L 15 Mk. samt
T ylt 16 Alen do. L 16 D l. Tylten og desuden ^ T ylt
svenske Deller ä 4 ^ D l. Tylten. Af Kirsten fl. J en s P ou lsens leveredes
Tylter sorfljelligt Troe og Tommer samt
T ylt Fyrredeller. T il Kronborg Foestnings Reparering
maatte Raadmand Johan Katterberg levere: 15,400 Stk.
hollandske Klinker L 5 D l. Tusinde og 6,250 Stk. Mursten
ä 7 D l. — S a r a fl. Jen s Ribers maatte lade sin Skude
gjore 3 Resser med P roviant til den svenske Flaade paa
Rheden, hvorfor Byen betalte 80 Rdl. Desuden maatte
Skipper M athias udfore Proviant baade til Kjobenhavn og
til den svenske Flaade, hvorfor Byen betalte Ham 79 Rd.
D a Grev Thotts Regiment holdt Vagt paa Torvet, maatte
B yen levere 3 Td. godt Ol,
Otting S m or samt endel
Floefl, B yg og Ho og
Dage efter til en- D el Ryttere,
der holdt V agi ved Broport, Td. B yg og Td. O l samt
ligeledes 14 Dage efter til de samme Ryttere
Td. O l og
4 Loes Ho L 5 Mk. Lcesset. Fra U te Aug. til 9de Oktbr.
maatte Apotheker Jorgen Berendtsen levere Medikamenter til
de svenske Regimenter for 333 Rd.
D el folgende Aar synes Udskrivningerne forholdsvis at
vcere storre. Fra April 1659 til samme Tid 1660 blev der
saaledes paalignet i „Kvoeg Salvegarde Penge" med Mk.
for hver Ko og Heft i Byen 43 D l. 3 Mk til Kommandan
ten, Oberst Jacob S ta h ls og de andre Officerers Traktemente 862 D l., til Kammerprcrsidentens og Genera lauditorens Traktemente ialt 2108 D l. Desuden blev der paalig
net sorskjellige Bidrag til Ritmester Hillebrandt, en arresteret
(dansk?) M ajor Schiodt med flere, saaledes at Pengekontributionerne ialt belob sig til 5,668 D l., hvilket Byen selvsolgelig maatte udrede.
'
Oberst S tah l, der ankom til Byen som Kommandant
1658, fik desuden, til Han afrejste i J u li 1660, leveret
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Rüg, B yg, M alt og Havre for en Vccrdi af 2250 Rd.
Endvidere maatte B yen i 1659 udrede Lonnen til 3 M urmestre, der
i en
M aaned arbejdede paa Kronborg Fcestning.
I detunder Nr. 55 anforte Aktstk. af ^
siges,
at B yen i det forste Aar har udgivet i Brandskat 32,000
Rd. og desuden lederet i Materialer m. v. for 9000 Rd.
N u dar der yderligere forlangt 4000 Td. Korn og 500 Rd..
som senere Raadmand Lyder Siverts i sin Egenstab af Kom
missoer Paa
den
forarmedeB y s Begne, bönfalder den svenste
Konge, at Han naadigst vil forstaane den for at udrede.
Hvorvidt dette stete er ikke fundet omtalt andetsteds.
Ester det folgende Regnskab, der gaar fra April 1660
til Aarets Slu tn ing 1661, blev der efter Kammerpräsident
Schorrs Ordre af ^ 1660 paalagt Byen en Skat paa 900
Rd. til nogle svenste Regimcnters Remontering. Skatten
Var meget hoj for enkelte Id eres Vedkommende. Saaledes
maatte Raadmand Jen s Ribers Enke betale 70 D l., Casper
Eggers 60, H ans Pladtz, 55, Jver Scholler og Borgmester
Christen Scholler, hver 45, Christen Lauridsen 40, B o r g 
mester Ditlev Bertram 35, O luf Svendsens Enke 25, Hen
ning Jacobsen 15 og M orten Venstermands Enke, Margrethe
Grabau (meget sättig) 7 ^ D l. I samme Maaned blev der
endnu 2 Gange paalagt Byen at udrede 100 Rd., hvoraf
de forste stulde voerc til 2 Rytteres „fuldstoendige Udmondering" med Hest, Paaklcedning og Vaaben, og i M aj betaltes
der atter 100 Rd. 3. Ju n i fordredes efter Oberst Jennichs
Ordre 75 D l. til 5 Oxens Afbetaling til „det pallinfle Re
giment, der var hidkommet fra Lejren og laa paa Blegdammen." — Den danste Krigskommisscer O luf Brockenhus maatte
endnu 12. J u n i paaligne Borgerne 140 Rd. til den svenste
Ambassadpr S ten Bjelkes Traktemente.
At Kjoge aldeles var udpint og kontante Penge ikke
mere at opdrive, synes at fremgaa af Regnstabet, hvori der
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anfores, at de under 29. M aj af Krigskommisscer S ch o n
udskrevne 900 Rd. betaltes i Penge med 43 H D l. og Re
sten „wdj S olff, Kaaber, Thin och Mesing" med 9 1 8 ^ D l.,
ialt 1350 D l. For Sum m en er fojet K vittering: „Rigtigen
thillfridtzstillet effter sidst wdgiffne B e u isss Jnndhold." Om
dette Kobber tilfojer Kcemneren, at medens det stod paa
Raadstuen, blev deraf bortstjaalet ^ Lpd., som Han selv
maatte betale 25 D l. for; desuden havde Han betalt Faar
og 4 Lam, forbrugt til „den svenste Konges Traktement", og
beder det ikke maa komme „mig sättige M and til Skade".
Endnu o/g betaltes
^ D l. for 15K oer som det pallinfle
Regiment havde faaet i de 3 soregaaende Dage, og ^ fik
det darmstadste Regiment, der holdt V agt i Byen,
Td.
S ild samt „vores forige gamle Kommandant" Oberst S ta h l
4 Td. Rüg, hvorfor betaltes ialt
Rd. Fra ^ til ^
viser Regnstabet, at der blev udgivet 3657 Vz D l. til Svenflerne. Jfolge Brasch „Vemmetofte Historie" I. P. 209 forlod Fjenden forst Byen 14. J u li; thi Storehedinge maatte
yde Kontributioner til denne D ato. Kjobenhavns Norreport
aabnedes forste G ang
. J u li, cfter at den tilligemed Vesterog Osterport havde staaet tillukt i 25 Maaneder. Den svenste
Bescetning drog ud af Kronborg 18. Ju li, saa der er Rimelighed for, at Svenflernes Afmarsche har fandet Sted fra
Kjoge 14— 15. J u li 1660. — Kontributionerne for Storehe
dinge udgjorde ialt 7493*/z Rd,. og Kjoge B yes har rimeligvis vceret mindst 4 L 5 Gange saameget, altsaa imellem
30 L 40,000 Rd., naar alt beregnes til Penge.
At Svenflerne gik til det Merste, fordrede Alt hvad de
künde fore med sig, og ikke vilde drage tomhcendede fra Kjoge,
fremgaar af de spredte Trcek, der ere fundne om Troppernes
Forhold i Byen i den sidste Tid. Saaledes maatte Byen
betale 36 D l. til Oberstlojtnant Christiern Carsen af Artil
leriet, da Han ikke vilde drage mere tomhcendet til Sverrig
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end Hans andre „Conssorter". Lojtnant Gabriel V allas fik
endog
D l, og i Exekutionspengc 4 ^ D l. Oberst S tah l
dar bleven H ans Henrich Fich 106 Rd. styldig vcd sin Afrejse, hvilken Fordring denne havde overgivet til Claus
M ohr, som 1680 sagsogte Borgmester og Raad derfor, men
Visse bleve frikjendte, og Fich fik Intet. Ligeledes havde Jo han Kohl en Fordring paa 338*/z Rd. „for Vin og adflillig sremmed Drik, H s. Majestcrt Köngen af Sverrig og
Hendes M ajestät Dronningen saavelsom frcmmede Gesandter"
havde faaet i Tiden ^
til ^ /, 1660, men Han fik
Intet. Desuden blev der i Byen ogsaa begaaet flere Roverier, hvoraf et Exempel er anfort i Aktstk. Nr. 62.
Den svenske Konge Carl Gustav var dod den 13de Fe
bruar 1660. og Freden mellem Danmark og Sverrig blev
fluttet i Kjobenhavn 27de M aj s. A., men Svensterne tovede, som vi have set, noget over en M aaned i Byen, in
den de drog dort. Byen var i en sorgelig Tilstand, navnlig i sanitoer Henseende, og man maa undrcs over, at der
ikke ved Sommervarmens Frembrud opstod Pest eller lignende. D el forste, der blev tcenkt paa, og det endda inden
Svensternes Afrejse, var at faa alle de dode Kreaturer fjernede. D a ingen maatte gjorc det uden Mestermanden eller
Skarpretteren, sendte man Bud til den „Rakker-Kvinde i R ing
sted" for at flcrbe de dodeBcester bort, „efftersom Byen laae
gansche fuld deraf allewegne, og Ingen künde voere i Byen
for Stannck." Tallet var mellem 3 0 — 40 Kreaturer, der
saaledes bleve flaffede bort og begravede udenfor Byen.
Gaarde og Huse i Byen vare i den usleste Tilstand,
og hvem der havde set Byen for Krigen og forst nu alter
gjensaa den, vilde noeppe have troet, at det var den samme
B y . Flere Gaarde og Huse rundt om i Byen vare nedbrudte, lagte ode eller ruinerede, og de tilbagevoerende vare
mere eller mindre bestadigede eller forfaldne. Taxeringsfor1 2 0
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retningen af ^/g 1662 (se Aktstk. Nr. 60) viser, hvorledes
de Ejendomme, der tilhorte Prcesterne. Latinflolen, Kirken og
de Faltige, saae ud, men ogsaa private Folks Ejendomme,
og dette Var dog Flertallet, vare i lignende daarlig Tilstand.
hvilket ses af Forretningen oder Bodil. R avns Fcedrenegaard
i Brogade (Aktstk. Nr. 58). Af Hensyn til de störe Skatter
ncegtede mange Jndvaanere i B yen at lose Borgcrskab. Ved
Kongebrcv af
1662 blev det derfor befalet Enhver at aflcegge Borgereden. D a dette ikke frugtede, blev i 1663 ikke
mindre end 50 Personer i den Anledning indstcevnede for
Retten. Flertallet undskyldte sig med, at de manglede Penge
i disse knappe Tider til at indlose Borgerbrevet for. andre
bad om Henstand cller erklcrrede,' at de vilde forlade Byen
igjen, og En fagde, at Han havde faaet Henstand. ..fordi
Han ringede den störe Klokke". D e bleve alle Dage efter
domte til isolge Recessen at aflcrgge Eden eller strax rejse
ud af Byen. Der var saadan M angel paa Borgere, at de
Tingmcend, der skulde afloses. maattc vedblive Bestillingen,
da der ikke var andre at bringe i Forslag. Krigskontributionerne, der senere gik under Navnet ..den svenske Restance"
vedblev i mere end
Aar efter Krigen at hvile mcget
Haardt paa Byen. For at tilsredsstille Kommandanten Oberst
S tah l og de ovrige svenske Herrer havde Borgmestcr og
Raad, da Belobene ikke künde erholdes hos de forarmede
Borgere. sct sig nodsagct til at tage Pengene i afdode Raadmand Jen s Ribers B o af Bornenes Arveparter. Herfor
blev udstedt Obligationer, og Pengene forrentede med o/o
pro ^.noo. Esterhaanden som Bornene bleve gifte, forlangte
de Pengene udbetaltc. D a Borgmestrene vare dode, vilde
de efterfolgende ikke afvikle Fordringerne, hvad tilmed ogsaa
blev vanskeligere derved. at mange af de under Krigspcrioden levende Borgere nu vare dode cller forarmede. D erblev
derfor udncrvnt tvende kongelige Kommissarier, Assessor i
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Kollegiet, Amtmand Enevold Parsberg og Borgmester i
Kjobenhavn T itu s Bülche, (fodt 1636, fra 1665 Borgm.,
dad 1685), der
1674 udfcrrdigede deres Forretning og
A fligning. Ester denne blev nu en stör D el af Borgerne
indkaldte til Bytinget for den Gjceld, der paahvilede dem
eller deres Formcrnd fra Krigstiden. Noesten alle vilde frilages for at betale, men ^ 1675 blev afsagt folgende D om :
„Esterdi udi Rette lcegges Kgl. Majestcets Kommissariers
Forretning, hvormed bevises, at de Hader gjort en rigtig
Liqvidation paa hvis forstrevne Jndstoevnte bor at betale
baade udi B hens Gjceld i forleden Fejdetid, saavelsom Restance de styldig ere; efter slig B evis tildommes forstrevne
samme Fordring med sin Rente fra "/iz 1674 samt billig
Omkostning inden 15 Dage at betale eller siden derfor at
lide Nam og Vurdering i deres B o. G ods og Formue,
hvor dette findes, efter Rccessen."
Borgmester R asm us Scholler havde, som det fremgaar
af Aktstk. Nr. 74, efterhaanden betalt forfljellige Summer
i Afdrag, men fljont et Kongebrev af ^ 1677 befalede, at
Scholler stulde have Godtgjarelse for sin Forstroekning, maatte
Han dog anlcegge S a g mod de ovrige Medlemmer af M a
gistraten, der ved Dom af ^/io 1681 kjendtes pligtige at betale Ham 1429 D l. med Rente og Rentesrente. — Det foregaaende Aar var Borgmester yg Raad damte til at betale
Handelsmand Torben Madsen i Kjobenhavn, der var gift
med en af Jen s Ribers Dotre, 1120 D l. Endnu 1684 sagte
Schalter Byen for 400 Rd. species, som vare udbetalte Oberst
S tah l. I de 6 Aar 1663— 66 maatte Byen efter Aktstk.
N r. 72 indbetale til Rentekammeret 10808 Rd. samt desuden
levere 498 Skpr. S a lt. — Beladene bleve oste affordrede
Borgerne under „Rytter-Exekution."
Af A M . Nr. 73 ses det, at der i et enkelt Aar (1677)
blev paalagt Byen at udrede i Krigsstyr eller Krigsstat
3000 Rd., og af Nr. 79 vil det ligeledes erfares, at B yens
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kongelige Skatter i de ti Aar fra 1673— 82 ialt havde udgjort 2 6 ,3 1 3 ^ Rd. samt 75 Baadsmcend og 3 Trompe
ten. Dct kan derfor ikke forundre nogen, at Fattigdom og
Armod tiltog i Byen, og at denne aftog i Folkemcrngde,
saa Huse og Boliger forfaldt, hvorfor ogsaa Kong Chri
stian V . i 1687 paabod, at de faldefcerdige Huse, dertilhorte
Kirken, Skolen og de Faltige, maatte nedbrydes og benyttcs
til andres Reparation og Opbyggelse (se Aktstk. Nr. 80.)
Jblandt de mange ode Gaarde og Huse i Byen, som
omtales paa de Tider, fortjener sccrlig at ncrvnes en Gaard
paa den vestre Sid e yderst i Norregade. Den havde tilhort
Stadsm ajor Herman v. Hatten, men havde nu staaet ubeboet i oder
Aar, siden Han omtr. 1677 var afgaaet ved
Doden, og var „fast ode og moxsen forfalden". M agistraten
stk erhvervet en Rentekammer-Resolution, hvorefter den under
23/g 1697 indkaldte den salige M ands Arvinger eller Kreditorer til at vedkjende sig Gaarden, men fljont Jndkaldelsen
fandt Sted baadc for Landstinget, Kjobenhavns B yting og
flere Steder, meldte sig ingen. Der blev derefter ^ 1698
foretaget et S h n ovcr Gaarden og dens Jnventarier, som
bestod af en Jernkakkelovn, tre Skruer hoj, en Bilceggerovn,
en ottekantet Stenstive med Trcefod, en lukt S en g i P anel
samt Panelvcrrk omkring i S tu en m. v. Det hele blev for
dens störe Brostfceldigheds Skyld sat til 75 D l. Ved Ejendomsdom hjemfaldt Gaarden efter kgl. Forordn. ^ ig 8 2
til Köngen og Byen som evindelig Ejendom. Den blev der
efter stillet til 4 Auktioner, men In gen gav Bud paa den.
Aaret efter stk Borgmester Johan Jensen Gaarden for 24
D l., og Kongl. Approbation erholdtes paa Skjodet ^ ig g g .
Gaarden angives at vcrre 9 Fag mod Norregade, og i
Lcengden med Haverum ud til Noseportstroede 105 Al.
S o m Folge af Krigsurolighederne foresporger Stiftam tmand Krabbe og Bistop Bornemann
1710 Magistraten,
2 0
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om der af Kirkens, Skolens og de F altiges Kapitaler Hades
Penge disponible, men erholdt det S a a r kort eftcr, at det
hele Belob, der stod til Raadighed, dar 266 Rd. 4 Mk.
Dette Aar maatte der af Byen udrcdes flere uscedvanlige
Skatter. Saaledes maatte 19 Borgere og Andre, der holdt
Hefte og beslagne, aabne Vogne, hver svare 4 Rd. i Skat
deraf til Artillerihestes Anskaffelse. Enhver, der bar Paryk,
maatte betale ..Parykskat". In gen fritoges uden scerlig
Grund, og da Gregers Bejles Stifson, Hack Larscn, bediste,
at Han kun bar Paryk „formedelst Sygdom og Svaghed i
Hans Hoved", blev Han ded Rentekammerets Resolution fritaget. Der blev i dette Aar betalt for „Paryquer, Fontan
ger, Topper og Setter" 180 Rd. I ncrvnte Aar blev af
Byen betalt for 25 Baadsmcrnd og 1 Trompeter 632 Rd.,
i Krigsstyr 407 Rd. og i extraordincrrt Paabud 248 Rd.,
ialt 1287 Rd. I det ncrstc Aar blev „Krigsstyren" udrcdet
saaledes: Borgmester Johan Jensen 60; Postmester R asm us
Nielsen og H ans Johansens D odsbo, hver 45; M ag. Hierrckd, Morten Jensen Borrcbyc og Johan Pomeyer, hver 30;
Tolder Nicolaj Edinger og Sokortdirektor Jen s Sorensen,
hver
; W illads Pcdersen, Jen s Christensen, Bager Jacob
Nielsens Enke, H ans Jacobsen og Pedcr Laursen Wejbels
Enke, hver 16; Jen s, Lars og Zander Wejbel tilsammen 15;
Bystriver Peder Christenscn Roed, Peder Hansens Enke og
Anders Bodker, hver
; Kapellan Hervig og Rektor Gronbeck, hver ; Klokker Pladtz og Organist Katterberg. hver ;
samt hver af Horcrne ved Latinskolcn Rd. I a lt for Kjoge
B y 433 Rd.
Under ^
forlangte Stiftsbefalingsmandcn, at
Byen skulde yde en Forstrcekning paa
Rd., der skadeslost vilde blive tilbagebetalt.
Raadstuesamlingcr holdtes
derom, men der indkom kun ved Ligning paa de mest sormuende ialt
Rd. Heraf bidrog Kjobmand Jens Jo2 0
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Hansen
, Johan Pomeyer
, Borginester Johan Fensen
og R asm us Nielsens Enke paa Manufakturgaarden, hver 60,
og saa fremdeles nedad til
Rd. Magistraten indberettede
dette, og androg samtidig paa, at man maatte nojcs med at
stille 16 Baadsmcend og 1 Trompeter, eftersorn B yen „er
temmelig astagen. idet Borgerne ere dode eller forarmede."
Stiftsbefalingsm anden vilde imidlertid In tet höre herom,
men svarede
tilbage saaledes: „Angaacnde den begjerte
Forstrcekning til Kongl. Majestcets Tjeneste veed jeg ikke,
hvad saadan Vidtloftighed kan tjene til. N aar jeg har ladet
dem vide Kongl. Majestcets Villie, saa tjcner ingen vidtlvftig
Forhandling mere, og at demonstrere B yens eller Jndvaanernes Tilstand, er ikke at hjcelpe Köngen til Penge i disse
Tider." Han tilsojer, at Han ikke kan forelcrgge Köngen Forflage om en saa „ringe Su m m as Tilbydelse i Stedet for
Rd., de ere ansattc til," og selv endel af de ringeste
Kjvbstceder har ikke begjert nogen M oderation, men h arP en 
gene Parat til Jndsendelse, hvilket Han ogsaa tilraader M agi
straten at gjore for B yens Bekom m ende.
I de Aar 1717— 18 betaltes der af B yen i Krigsstyr
og i Kopstat ialt 4136 Rd. til Rentekammeret.
I 1719 tilmeldte Stiftam tm and Adeler Magistraten, at
det var H s. Majestcets Villie. at Byen flulde forstaffe
Lcester Skibes Drcegtighed Ln natura eller at udrede den
med Penge. Magistraten forelagde Befalingen for Borger
stabet, der erklcerede, at de ikke vare istand til at yde det
forlangte. Magistraten fremforte dette for Stiftamtmanden,
idet den bemcrrkede, at B yens slette Tilstand fornemmelig
strev sig fra, at Sofarten i Krigstiden var aftagen saaledes,
at de, der havde havt Skibe, Aar efter andet havde maattet
scelge dem, ligesom de havde lidt stör Skade ved, at sjendtlige Kapere havde opbragt Skibene, hvorfor de maatte fragte
fremmede Skibe. Forudcn de ordinaire, var der ogsaa ud2 0 0
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redet flerc extraordinaire Skatter, mange Rejser med Vildt*)
og Frivogne, der havdc kostet meget. Nogle af B yens bedre
stillede Borgere vare dode og det i saa forarmet Tilstand,
at deres Gjoeld ikke künde betales. Andre havdc opsagt
deres Borgerstab og vilde flytte fra Byen for Skatternes
Skyld. Flere havde under Eds Tilbud erklceret, at de ikke
künde svare den paabudte Kopstat og Krigsstyr. Dette fremgik endvidcre deraf, at Restancer as disse Skatter i det forcgaaende Aar maatte inddrives vcd Exekution, ved Udpantning
af Sengklceder og Andet. M agistraten bonfalder derfor om.
at H s. Majestcrt allcrnaadigst vil stjcrnke Byen nogen Forlindring og beder Stiftam tm anden forhjcrlpe den dertil.
For at staffe Pcnge Lil Köngen oprettedes 1720 et
Lotteri til^5 Rd. for hvcr Lodseddel. Det blev paalagt enhver merc Formuende at tage en eller flere Sedler, og i
Kjoge maatte man tage 57 Lodder, hvilke efter M agisteatens
Erktcering bleve „betalte med god Villic".
D a Grev Holstein afloste Baron Rudolph Gersdorff
som Stiftam tm and, tilmeldte Han Borgmcster og Raad ^/n
1729. at H s. Majest. Köngen havde bestikket Ham lil denne
S tillin g. Borgmester V illads P.'dersen og Raadmcendene
Opleuf og Borrebyc sendte Ham faa Dage efter en Lykonflningsstrivelse, i hvilken de ytrcde: „Sandelig, Hjcrlp for
denne liden, faltige Kjöbstad o g .o s er hojst nodvendig; thi
Handel og Bändel ved Kjvbmandsstabs Ncering er plat nedlagt; Agcr og Eng, som dog andre smaa Kjobstceder i Lan
det haver noget af, baade for Jndvaanerne til Hjcelp at
lcve af. og til deres M agistrats Lvnninger, mens her til
Kjoge er aldeles intet, saa dcrover vel maa sukkes. Recommenderes derfor allerydmygst og undcrdanigst til deres Ex*) Om Befordring as Vildt til Hoffets Fornodenhcd henvises til
Aktstk. Nr. 76.
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cellences naadige Hjoelp og Bistand, saavidt muligt og gjorligt kan vcrre."
S o m det vil ses af Aktstk. Nr. 91, log Stiftsbefalingsmanden ogsaa Hensyn hertil og anmodede Magistraten og
Borgerstabet om at ville overveje og fremkommc med Forslag
til B yens Opkomst. Magistraten takkede forst Grev Holstein
„paa den faltige og ncesten ruinerede Kjsbstads Vegne for
den kongelige Naade, da ingen af dem künde mindes paa 50
Aar og derover, at en saadan Naade var bleven Byen til
Del." Der blev strax udsendt Anmodninger til flere af
B yen s bedste Borgcre, som fremsatte deres Forslag og det,
hcle blev indsendt
1731 til Grevens Forsorg, idet man
„for G uds og de mange faltige og ncesten ruinerede Mennestcrs daglige Velsignelses Foronstning ovcr hannem vil recommendere alting paa det Bedste." M agistralen foreslog
saaledcs: at Havncn maatte blive istandsat baade til B yen s
Fordel og til Nytte i Krigstider, men dette vilde udkrceve
flere Tusinde R igsdalers Bekostning; at B yen s Frihandel
igjen maatte udvides, da der for 5 0 —60 Aar siden udstibedes
nogle Tusinde Td. Scrd mere end nu; at Bryggen og
Broenden paa Landet maatte forbydcs, da dette stader Byen,
hvilket med Sm crtc daglig erfares; at der oprettes et Kjobm andslaug, fordi „Pebcrsvcnde, som lcjer Kramboder, hverken
holder D ug cller Disk og svarer lidet til Köngen og Byen,"
hvilket var til stsrstc Skade for Kjobmccndene; at Dyr- eller
Vildtrejser igjen maa blive paalagt Bonderne; at de ledige
Grunde i Byen frit maa overlades Folk til Bebyggelse; at
Manufakturer, hvortil Kjoge er bckvcmt dcliggende, fremdeles
maa stöttes, men de, der brugc disse, burde ikke vcrre fri for
Skatter og Jndkvartering; at Byen igjen erholdcr Grcesningsret paa den svndre Sid e af Aaen, som den fordum Han
mistet; at det maatte forbydes Bonder og Husmcend paa
Landet at kjore til Marked for Borgerne, og at der maatte
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tillcrgges Byen i Bropenge ved Broport a Sk. af hver
V ogn efter disses Storrelse, da de mange Broer ved Byen
koste meget at vedligeholde. — Dette er omtrent Hovedindholdet af Magistraten^ Jndstilling; dog ere flere Poster ikke
aldeles tydelig affattede i Jndstillingen^ Ved et kongl. Re
skript af /b
blev der atter sorlangt M a g istra tes Erkloering om B yens Tilstand, hvilken afgaves Vg. Denne
slutter sig i det vcrsentlige til det, tidligerc Magistrater ere
fremkomne med, at Byen beständig aftager, og scerlig er dette
stet i de sidste 40 Aar. S o m noget nyt ansores, at Byen
aftager ved, at „Kjobstadmanden ej kan erholde noget for
den Gjceld, en Bonde gjor hos Ham, forend Proprietcrrerne
sorst fuldkommen ere fornojcde." Desuden ansores den M isbrug med Bryggen og Brcenden, der gaar i Svan g paa
Landet, samt „adstillige Kjobmandsvarers Faldbydelse i Landsbyerne, saavel af de der bosiddende som af omlobende Bissekroemmere." Det ansores ogsaa, at Kjoge Lager af, ligesom
Kjobenhavn tager til, fordi formuende Kjobmcrnd der har
Varerne paa forste Haand; og Bonderne den mcste Tid af
Aaret forer deres Korn og andre Barer til Kjobenhavn.
Med en vis Jhoerdighed fremsatte Magistraten det ene
Andragende efter det andet til H s. Majestcrt Köngen om at
komme Byen til Hjcrlp. Dette ses af Aktstk. Nr. 93, hvor
den under
1738 Paa Grund af de hoje Skatter, der nu
hvile paa Byen, ansoger om Eftergivelse af Fri- og Vildtrejser eller dog om, at Kjobstcrderne paa Lolland og Falster
maatte bidrage noget dertil til Hjcrlp for Byen. Herpaa stk
man under ^ 1739 folgende kongl. Resolution: „Supplicanlernes Ansogning kan i ingen M aade accorderes, men vi
ville allernaadigst, at den Lon, Byen aarlig til de tvende
Borgermestre W illads Pedersen og Ebbe Jacobsen med
Rd. maa betale, flal, naar samme Borgermestre enten ved
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Doden afgaa eller andensteds maatte forflyttes, igjen cessere,
saa at Byen derefter for denne Udgift kan forflaanes."
I en Jndberetning til Stiftam tm and Holger Skeel 1751
siger Magistraten: „Det vilde vcere til denne faltige B yes
G avn, om alle de, der drive Haandvcerk paa Landet, flyttede
hertil, og andre efter Lov og Forordninger holdt sig fra
flige Haandvcerk, hvoraf de her i Byen skulde leve, statte og
stylde. Derncest künde det og vcere, saavel Byen i Almindelighed som mange sättige Mennester i Scerdeleshed til stör
Nytte, naar det maatte behage Kongl. Majestcrt her i Byen
at lade anlceggc enten et Tugthus eller Fabrikker, som her
tilforn har vceret, hvortil her findcs saa bekvem P la d s og
Lejlighed, som dertil künde udsordres, da ej alene mange
Faltige, som ere Publikum til Byrde, künde fortjene deres
Brod og Ophold ved saadant Arbejde, men endog künde
vcere Vedkommende til stvrre Nytte saavel i Husleje og Jldebrand som i Kjobenhavn. Endelig er og ved Kjoge mangfoldige privilcgercde Kroer, denne sättige B y til storste Afbrcek og Skade, da der paa den körte Vej af 4 M il mellem
Kjoge og Kjobenhavn findes ikkc mindrc end 4 saadanne,
hvoraf den ene ligger halvanden Fjerdingvej fra Byen, den
anden 1 M il og den tredie M ile. Ligeledes er og Byen
paa de andre Sider omringet af slige Kroer, hvoraf ikke
mindre end tre nu paa tvende A ars Tid har faaet Kongl.
Privilegium paa at brygge O l og brcende Brcendcvin til at
udscrlge, de de paa Grev Moltkes og den 3die paa Grevinde Schacks G ods, alle beliggende omtrent M il fra Byen.
D el er og bliver da altsammen en uimodsigelig Sandhed, at
alle disse saa ncer ved Byen beliggende Kroer betager en
Del af Borgerne ej alene deres Ncrring og Levebrod, de
skulle have af de til og fra Kjobenhavn rejsende Landmcend, i Hcnseende de saa vel paa Hen- som Tilbagerejsen holder Bedested ved Kroerne og ikke her i Byen, men
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endog at disse gjore Leverance af O l og Bramdevin til alle
Gilder og Gjoestebud paa Landet, siden Vedkommende kan
faa sligt hos dem til mindre P r is end hos Borgerne,
der maa svare stör Konsumtion af hvad de i saa Fald stal
sorbruge, hvorfor de andre ere befriede. J a det som mere
er, disse privilegerede Kromcend holde og offentlig Krambod
med alle S la g s grove Vare, som de lade fore fra Kjobenhavn, hvorover Landmcrndene sjeldent kjobe slige Barer her
i B yen. S o m nu Borgerstabet herved hojlig Lader, saa
lider og Kongl. Majestoet selv derved stör Afgang i sine
Jndtrader; thi i Stedet for at her af Byen, forend flig
Mcengde af Kroer oprettedes. blev svaret aarlig 5000 Rd.
og derover, saa svares der nu ikke mere end 4305 Rd. i Kon
sumtion."
S o m et stört Tab for B yen anfores ofte Latinflolens
Nedlceggelse. I ALtstk. Nr. 96 bonfalder de eligerede Borgere Köngen om at faa den oprettet vaany, og Magistraten
tilfojede ved Jndsendelsen af dette Andragende
1783, at
M ange i Ncerheden af Byen „saasom Proprietcrrer, Prcrster
og Andre satte deres B orn her i Skolen. De, som stk saadanne B orn i Logemente, havde deraf nogen Fordel, hvilken
igjen cirkulerede til nogle af de andre Borgere, og lige Bestaffenhed havde det med den Jndtcegt, som Haandvcerkerne
havde fra Disciplene og disses Forcrldre paa Landet, der
derved kom i Bekjendtflab med Borgerne, hvilket var til
G avn for Handelen. M ange Enker og Familier flyttede
hertil for at kunne faa deres B orn oplcrrte, og dette var en
Vinding, da der blev et storre Antal til at bestride B yens
offentlige Udgifter."
Ester en Opfordring af Stiftam tm and Haxthausen
afgav Magistraten "/io 1790 folgende Erklcering om B y 
ens Udseende m. v.: „Her i Kjoge er ingen udbhgte Karnapper paa Fortogene, men derimod udenfor hver Handels-
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mands H us Brcrdestur af 4
Al. Hojde,
A l.
Loengde og 3— 5 Al. Brede. Under disse Skure ere Afdelinger til deri at gjemme Handelsvarer som Tjcere, Fist m.
m. I Almindelighed er under bemeldte Skure Nedgang til
Pakkjcelderen, samt Bcenke til Bekvemmelighed for Handelsgjcesterne. Ellers formode vi, at Skurene ere opferte for at
afvcrrge Regn og Trcekvind i Kramboderne, som alle ere
anlagte i Forstuerne eller tcrt ved Jndgangen til Husene, af
hvilken Aarsag mindre Trcrsture ere opforte for Jndgangene
til adstiüige andre Huse og Kjoeldere........... Videre findes
for nogle Huse Fortogene ganfle indelukte med Stakit og
Rcekvccrker, tildels for at holde Vogne fra Husene og tildels,
som udenfor Vcertshusene, at Dnkkegjcesterne derved kan binde
deres Hefte. Endelig findes og udenfor en D el Huse plantede Linde- og Kastanictrceer. Alle disse anforte Jndretninger,
som sra umindelige Tider har voeret i Brug, men hvortil
dog ikke vides nogen speciel Tilladelse at vcere givet, anse vi
baade til Banzir for Byen og til Hinder og Jndstrcrnkning
saavel for Udsigten som Passagen, da Hovedgaderne paa
sine Steder ere saa smalle, at noeppe mere end Postvogne
kan passerer jevnsides, og igjennem Byen gaar Landevej til
Lolland, Falster, M oen, Langcland og flere Steder, og folgelig faldcr en stoerk Passage. Overalt bvr tages i Betragtning den Hinder og Fare, Byen ved indtrcrffende Jldebrand er udsat for fra Troeskurene, hvori gjemmes letfcrngende S äger, og derfor udbedes Stistamtmandens Omsorg
for Fortogenes Ryddeliggjorelse, saaledes som i Kjobenhavn,
Christiania og Bergen er anordnet. D et ansogte Paabud
burde inden en vis bestemt kort Tid ivcerkscettes uden at
oppebie den Tid, Skurene forgik, som i alt Fald vilde vare
i mange Aar, da man ved Reparationer nok vilde vide at
sorekomme Nytten af saadanne M isbrugs Afflaffelse. G aderne i B yen falder noget ujevne, men ere dog fri for
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Hüller, saa at Farten ikke hindres eller besvcerliggjores, og
saalcrnge bette ikke indtrceffer, haabe vi, at Byen forskaanes
for Gadernes Omlceggelse, da den ikke for Tiden formaar
at udrede de dermed forbundne Udgifter, fornemlig til S tenes Jndkjob, hvilket her ere kostbare og nceppe at faa for
Penge."
Stiftam tm anden fandt M a g istra te s Jndstilling begrün
det, og ^
hlev samtlige Borgere paalagt, at de be
ständig maa holde Fortogene ryddelige samt Vogte dem for
at opfore Udbygninger, Karnapper, Rcekvcerker m. v. udenfor
deres Huse, hvorncest de erindres om at holde Rendestene
og Gaden ren til enhver Tid.
Sam tidig er der i „Minerva" for April 1793 givet fol
gende Skildring af Kjobstcedernes Tilstand: „Det kan ikke
negtes, at alle vore danske Kjobstceder ligge nedsunkne i en
dyb Armod. S yn et af de faldefcerdige Bygninger, den paa
Gaden herstende Tomhed overbeviser enhver derom. Jeg
siger, alle vore K'jobstoeder; thi lad end vcere Armoden i
Aalborg, Helsingor, Randers, Odense, og meget faa til, ikke
er saa fremstikkende som i Korsor, Viborg, K j o g e , Ringsted,
Vordingborg og flere, saa er dog Mcengden ikke mindre arm
i hine end i bisse, ja stundom ärmere, udentvivl fordi den
mellem de Formuende herskende Luxus er ikke af den nyttige
og Haandvcerkerne befljceftigende S la g s — thi naar man
undtager Helsingor, hvormange smukke eller kostbare B ygnin
ger findes i de ovrige Kjobstceder?"
I de snart sorlobne
Aar er selvfolgelig meget forandret. Ved 1820 angives de flestc Bygninger i Byen at
bestaa af Bindingsvcerk samt for det meste at vcere Etages
Huse med G avl Siden den Tid ere flere Gaarde og Hufe
ombyggede af Grundmur,
Etager hoje, og navnlig ere
Bygningerne ved Torvet og i Hovedgaderne ret anselige.
Jernbanegaarden paa B yens ostlige Side tager sig godt ub.
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B ag ved den, ud m odSoen, ligger dct i 1867 opforte G asvcerk. Tcet ved Jernbanen er der opfort en Theater- og
Forsamlingsbygning, hvortil Forflaget blev givel
1883
af Tureby, Kjoge og Om egns Landboforening. Midlerne
dertil (56,000 Kr.) tilvejebragtes ved Aktietegning. B ygningen indviedcs den 9. November 1884. Ester 1820 var Gadelygterne til almindelig B elysning forst anskaffede. G asbelysningen tog sin Begyndelse ^ 1867.
Kjoge var henved
Aar G arnisonsby for en mindre
Afdeling Soldater. Under ^ 1628 tilmeldte Slotsherre
M ogens K aas Magistraten, at der af Oberst Christoph Hunickens Ryttere vilde ankomme
M and med Hefte, der skulde
underholdes af Byen. Allerede ved denne forste Jndkvartering vakte Fordelingen mellem Borgerne M isfornojelse, og
det samme spores ved senere Jndkvarteringer. Slotsherren
meddelte dog paa Foranledning M agistraten, at Soldaterkvinder og B orn ikke skulde underholdes as Borgerskabet.
D isse Ryttere afgik endnu samme Esteraar til Sverrig, og
derester kom Oberst Henrik Holck hertil, men afgik i Foraaret
1629 til Slagelse, da Kjoge fik
„franzoste Soldater",
som dog m uligvis kun forblev her nogle Dage.
I Aaret 1645 laa Henrik Sehesteds Rytteri her. 1656
hvervcde P o u l Prunst
Fodfolk med „Lobeplads" i
Byen, og det folgende Aar havde M ajor Georg M öller ligeledes S am lingsplads her for et Halvkompagni Soldater,
hvormed Han nogen Tid efter afsejlede til Holsten. I den
folgende Vinter laa Claus Ju els Sogneryttere og 400 af
Ulrik Christian Gyldcnloves Dragoner her. Nceste Aar kom
Henrik Thott fra Norge med stt Kompagni, og ligeledes laa
her en kort Tid nogle „hollandste Soldater". Svensterne
besaite under Krigen B yen, og forst i Ju n i 1660 ankom Oberst M ogens Krags Regiment hertil fra Kolding.
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D el bestod af 550 M and i Kompagnier, hvoraf sendtes
til K orsor og
Komp, til Storehedinge. D el folgende Aar
kom en Del af Livgarden under Oberst Frederik Arensdorff
hcrtil, og 1666 laa Rilmester Valdemar Vonsfleth her. Fra
1674 laa Kaptejnerne H altens og Bendix Ahlefeldts Kom
pagnier. her; ligeledes om tales et P ar Aar efter Oberstleut
nant H ans H orns Kompagni samt Batailloner af Dronningens Regiment, bestaaende af sjcellandste Bönder og hvervede Tystere. Fra 1684 laa her en D el Tropper under
M ajor Anton Gynther for at holde Strandvagt. Noeste
Aar kom 3 Kompagnier af den kongl. Fodgarde hertil, og
disse havde m uligvis Standkvarter her til 1709. Af O ffne
rer, som Tid efter anden laa her, noevnes Kaptajncrne Lorentz Blücher, Anders Skeel, Jörgen Rosenkrantz (dod her
1706) og Oberst Rudolph Bigen m. fl. I 1710 blev indlaget „nederst ved Stranden" 253 sygc Matroser og
S o ldater fra O rlogsflaaden, som laa i Bugten under Viceadmiral Peter Raben. Af disse dode en Del, saaledes at kun
312 M and senere afgik til Kjobenhavn.
1712 kom Oberst Johan Sigism und Birchholtz hcrtil
med
Kompagnier fra Skaane, hvilke Aaret efter afgik til
Tystland. I den folgende Tid laa her forskjellige Afdelinder af Ryttere og Fodfolk, men blandt de mange Offnerer
her noevnes, er det vanskeligt at se, hvem der havde S tan d 
kvarter i Byen. 1725 laa Oberst Heinrich Bernhard Schaffalitzky ä s Muckadel her, og 1730 kom Fodgarden paany
hertil. Borgerne beder da om „Forlindring", da de maatte
tage fra
indtil 32 M and med Kvinder og Born i Jndkvartering. De andrage om, at Ringsted maa komme Byen
til Hjoelp ved at tage 1 Kompagni. 1737— 41 laa Oberst
H ans Henrich Schlubhüt her med det sjcellandste nationale
Regiment. Desuden laa der en Del Ryttere i Barakker i
Sommertiden, og om Vinteren hos Borgerne under Major,
8

2

1

2

8 8

2

8

135
senere Oberstlojtnant Christopher Ernst Drechsel. 1755 ncrvncs ogsaa Oberst Henrik S igism u nd Castomer her, men
allerede Aaret efter blev Han Kommandant i Fredericia.
Drechsel afmarschcrede i J u n i 1758 til Holsten og stk M agistratens Attest for, at Hans Folk i 15 Aar havde udvist
„en berommelig og prisvcerdig Disciplin samt Ju stits i
Byen." 1764 kom Han tilbage og lod ved Auktion bortscelge „en D el Hefte, Rustvogne, Gevcrrer, Ridetoj, Stovler
m. m." 1766 til 1789 laa Oberstlojtnant og Generaladju
tant Christian Vildenrath Frieboe her med en D el D rago
ner. Ved Hans Asrejse synes det, at Byen ikke mere skulde
havt Jndkvartering, men skjont M agistraten og Borgerne
öftere forhen havde klaget oder Byrden, saa beder de nu
om at faa Militcer paany. Dette bevilgedes, og i Foraarct
1791 kom et Korps Bosniakker hertil, bestaaende af 125
M and med Hefte under M ajor Derschow. Han fik den
overste Befaling i Byen, og dette gav Anledning til, at der
opkom Strid mellem M ajoren og Borgmester Arff, der dog
af Stiftam tm and Knuth blev tröstet med, „at Han intet
flulde have at befrygte ved at gaa tilbage til sin Post som
Politimester i Kjöge". I Aarene 1811— 14 laa . B a 
taillon af det sjcrllandfle Skarpskytterkorps her under Kaptejn Christopher Frederik Dreher. Sam tidig omtales Uhlanerne og 1815— 17 det danske Livregiment her. Jndkvarteringskommissionen holdt sit sidste M ode her i April 1616.
Ester 1600 vare Soldaterne ikke gifte, men for den Tid om
tales öftere et saadant Antal Koner, at det deraf maa flut
les, at mindst hver 3die Militcer forte Fam ilie med sig.
Byen fik öftere Jndkvarteringshjcelp fra de andre Kjobstceder. Saaledes fik den i mange Aar hver 26. M aj Rd.
i Godtgjorelse for hver bereden M and, der betaltes med 69
Rd. fra Nakskov og 25 Rd. fra Storehedinge. Endvidere gav Rentekammeret
1760 Ordre til, at Rodby flulde
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betale 55, M aribo 45 og Nakskov 5 Rd. for Fruers og
Koners Jndkvartering i Kjoge. For Aarene 1810— 13 fik
B yen udbetall i Kvartergodtgjorelse til S y g e og Vagtstuer
2247 ^ Rd. I 1815 godtgjordes den ligelcdes for M andskab og 132 Hefte af Uhlaneskadronen 913 Rd. Sygehusets
Rekvisiter bortsolgtes s. A. for 285 Rd.
Ester at Militceret ved Aar 1817 havde forladt Byen,
har der ikke, naar undtages Landsencrerne fra Nestved og
Vordingborg paa deres Gjennemmarsch til Efteraarsmanovrene i Kjobenhavn, vceret nogcn storre Jndkvartering her
for cfter Krigen i 1864, da . B ataillon under Oberstlojtnant Georg Vilhelm v. Caroc fik Kantonnement her, men
allerede i Decbr. s. A. kom Bataillonen til Aarhus, og i
1865 fik den Standkvarter i Vlborg.
Byen havde ogsaa af og til Jndkvartering af det sydsjoellandske Landevcrrns-Regiment, der oprettedes
. M arts
1601, men nedlagdes igjen 15. Febr. 1808.
Det var scrrligt dette Landevcern, bestaaende af Folk
mellem 30— 45 Aar, der deltog i Fccgtningen ved Kjoge i
Höften 1807.*) M en foruden maatte ogsaa Landevcrrnsbataillonerne fra Lolland og Falster samt M oen deltage i den.
D isse negtede tildels at adlyde Ordre, eftersom Forord. af
19. Januar 1801 om Landevoernets Oprettelse besternte, at
Landevcernsmcrndene „ene og alene skulde opsylde den P lig t
at forsvare den P rovins, i hvilken de selv bo og opholde
sig"
Englcenderne gjorde Landgang Sondagen den 16. Aug.
1807 ved Vedbcrk imellem de to Fcestninger Kjobenhavn og
Kronborg. D a den Overstbefalende i Kjobenhavn, General
Henrik Ernst Peym ann (f. ^ 1735, dod ^ /i 1623) horte
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det, udbrod Han: „Det er imod alle Krigsregler!" Fem
Dage efter gik deres Hovedstyrke i Land mellem Skillingsog Korporalskroen og gik ligesom den forrige mod Hovedstaden.
Chefen for det sjcellandste Rytterregiment, General
Joachim Melchior Holten v. Castenskjold (f. 1743, dod V
1817) havde 13. August faaet Ordre til at samle Landevcernet i Sydsjcelland, og General Peter Lotharius v. Oxholm (f. 1753, dod 1827) havde samtidig faaet Befaling
til at samle Landevcernet paa Sm aaoerne, hvorefter det
skulde modes i Ringsted. Fra Kjobenhavns Arsenal blev
der i de folgende Dage udleveret 2634 Gevcerer, hvoraf dog
kun 1674 Stkr. kom til den Del, der blev samlet ved Kjoge,
desuden 85000 starpe Patroner og trepundige Kanoner mcd
Ammunition ogTilbehpr, hvilke 16. Aug. afgik til Roskilde.
Senere künde man In tet faa udleveret, da Byen blev indesluttet af Fjenden. Castenskjold rejste den 16de fra Kjobenhavn til Ringsted, og Dagen efter satte Han sig i Marsch
mod Roskilde. Her fandt allerede den de et Sam m enstod Sted mcd engelske Husarer, hvorfor Han den folgende
R at gik til Kornerup og Allerslev, hvor Han haabede at
vinde Ro til at ove sine nu samlede 7 Batailloner. Her
stodte Kaptajn Haffner til Ham efter Kronprinsens Ordre
som Ncestkommandercnde. Styrken bestod af 2800 M and
Jnfanteri og 300 M and Kavalleri. hvoraf kun 80 M and
vare egentlige Ryttere, Resten Landevcrrn paa Bonderheste,
som ikke stode for Skud; endelig trepundige og 3 sexpundige Kanoner med en Bescetning af
M and. Styrken
var langtfra i flagfcerdig Tilstand; thi der var ncrppe 1
Officer ved hvert Kompagni, og oder
Del af Mandskabet
maatte nojes med Jagtgevcerer, Spyd og deslige, som fandtes hos Befolkningen, og de 7 Kanoner vare tilvejebragte
paa lignende M aade. Ammunitionen var ikke tilstrcekkelig,
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men maatte erstaltes ved Kirkebly m. v. Forplejningen stete
i de förste D age af den medbragte Madpose, senere sendtes
der en Moengde Levnetsmidler fra Egnens Godsejere og
andre. Om Uniformering er der ikke Tale, og det er muligt, at flere modte til Kämpen i Trceflo og Tofler. Mandstabet viste dog, nagtet flere vare tagne lige fra Hostarbejdet, Ufortrodenhed og V illighed, stjont Krigsanstalternes
Utilstrcekkelighed til at modstaa en pvet Fjende maatte vcere
indlysende for alle. T il Bataillonerne fra Oerne maatte
der tildels staffes Vaaben hos Beboerne, og paa M oen gik
Beredvilligheden saavidt, at de afleverede Lodderne til deres
Stueuhre til Forfcrrdigelsen af starpe Patroner. Det var
som meldt med megen Vanstclighcd og mangfoldige Brhderier, at det lykkedes at faa Landevcrrnet fra Oerne over til
Sjcrlland, hvilket havde til F olge, at de lollandfle B atailloner forst ankom til Kjvge den 26de og ligestrax bleve
indkvarterede i Byen, hvorimod den falsterfle ankom omtrent
ved M idnat og den moenste forst nccste D a g s Formiddag,
faa de begge uden at vcere forplejede maatte tilbringe N at
ten under aaben Himmel längs Grofterne ved Vejen og i
Skoven syd for Byen og altsaa saare udasede og forkomne
indtraf paa Valpladsen. Ester Kronprinsens Ordre Var
Castenfljold den 26de afmarscheret fra Kornerup til Kjoge,
hvor Han indkvarterede Mandstabet dels i Byen og dens
ncermeste Omegn, dels i en paa Lyngen ud mod Skillingskroen opflaaet Lejr. Lordagen den 29de Kl. 5 M orgen rykkede de sjcellandste Batailloner ud til Exercits paa lyngen,
medens de ovrige derefter om Formiddagen skulle indkvarleres i Byen, og de vare endnu ikke fcrrdige dermed, da Käm
pen begyndte.
Den engelste General Wellesley, der var udsendt fra
Belejringshcrren for Hovedstaden med en Styrke af over
6000 M and. deriblandt
Husarestadroner og et ridende
2
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Batteri, ankom den 28de til Roskilde, men afmarscherede
strax dereftcr til Kjoge for at trcrffe de Danske. Kl. 9 om
Formiddagen nceste D ag stod Han ved Skillingskroen, hvor
Han gjorde Holdt en Tim eslid for at afvente en anden Afdeling og begyndte dercfter Angrebet lidt eftcr Kl. .
Hvad der bevcegede General Castenskjold til at optage
Kämpen i en af de mest aabne Egne i Landet paa Sletten
nord for Kjoge i Stedet for at vcelge Egnen tcet syd for
Kjoge med Aaen og G l. Kjogegaard foran Fronten, og en
betydelig uafbrudt Skov i Ryggen, hvis Udkant lcrnge künde
vcrrc holdt og hdet Hans Tropper Beskyttelse, er ufatteligt,
medmindre det stulde have voeret M eningen ikke at udscrtte
Kjoge B h for Fjenden. Han beordrede derfor General Oxholm til at samle sine Tropper og rykke Fjenden imode.
Oxholm lod de
Batailloner opmarschere ved Olsemagle;
80 Rhttere bleve satte paa hojre Floj ved Stranden og
Kanoner under Lojtnant Schuttes i Fronten. I Hastvoerket
havde man ikke faaet tilstrcrkkelig Karduser med, hvorfor en
anden Officer sendtes til Byen for at hente Forstrcekning,
men Han kom tilbage med den Befled, at Am m unitionsvognene vare indelukkede i Kirken, og Doren til denne spcrrret.
Det varede derfor ikke lcrnge, inden Schuttes havde forskudt
sig og maatte gaa tilbage, iscer da Fjenden opkjone fit ridende Batteri paa
Kanoner, hvormed Han begyndte at
beskyde vore Tropper. Hestene for den ene af vore Kanoner
bleve bortskudte, og den saldt i Fjendens Bold. Rytteriet
beordredes til at tage den tilbage, men da det blev beskudr
med Granater, holdt det ikke S tan d . Noeppe saae Jnfanteriet dette, for det uden Ordre fulgte efter, hvilkct snart udartede til fuldstoendig Flugt, indtil det naaede de udensor
Byen liggende Grofter og Gjcerder. General Castenskjold
havde imidlertid opstillet 4 Batailloner ved det saakaldte
„hvide Kncr", tilligemed en Sm u le Rytteri paa hojre Floj
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ncrrmest Stranden, men efter en mindre Fcegtning kastedes
de tilbage til Byen. Her opstod nu den stsrste Trcengsel
og Forvirring, da Fjenden lod opkjprc et P ar Kanoner i
Porten og derfra bestrvg Gaderne med Kardcetster. Ved
Broen gjorde endnu 4 Kanoner og den moenske Bataillon
nogen Modstand, men den maatte snart vige for Overmag
ien, og Flugten fortsattes syd paa. En engelsk Beretning
siger, at N ogle af vore kastede Vaaben og Lcederwj sra sig,
medens Andre kastede sig bag de paa Marken staaende Korn
hobe og fyrede herfra paa deres Forfolgere, ligesom ogsaa
cn D el fyrede ud af Vinduerne i Kjoge paa de fjendtlige
Husarer, hvorved disse tabte Officerer, 16 M and og
Hefte, men flere af de Danske bleve enten nedsablede eller
gjorte til Fänger dcrved.
Et engelsk Korps, der var marscheret sra Roskilde over
Ejby, besternte sig for at gaa over Aaen ved Lellingegaard,
men da Broen var brudt af, maatte Artilleriet vade over
den. Det havde paa Vejen opsnappet en Transport af 30
Bogne med Levnctsmidler besternte til Castenskjold. M ar
schen fortsattes over Aashoj, Klemmenstrup og Svansbjerg
til Herfslge. Hertil var ogsaa en Del af det fra Kjvge
over B a lls flygtende Landevcern ankommet, og Oxholm havde
i Hast faaet samlet omtrent 400 M and, hvormed Han be
saite Kirkegaarden og Hojderne omkring Byen. Efter en
Kamp, hvori Han havde to Dode og 13 Saarede, saae Han sig
nodsaget til at overgive sig som Fange med sine Folk. Det
fjendtlige Kavalleri og ridende Artilleri fortsatte Forfslgclsen til
Scedder, hvor der endnu toges en D el til Fange, men Ca
stenskjold naaede dog den nceste D ag til Nestved med B atailloner, 250 Ryttere og 4 Kanoner. D a Han ikke troede
at kunne udrette noget hermed, lod Han Folkene fra Sjcelland hjempermittere og gik kort efter med Rytterne og M and2
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stabet fra Derne over Kallehave og Vordingborg til M oen
og Falster.
Det fjendtlige Jnfanteri, der havde gjort H oldt ved
Svansbjerg, tog Vejen over Taagerod til Gjorslev. og en
Deling gik til Ringsted, hvorhen ogsaa en D el afLandevcrrnet havde taget Flugten. W ellesley opslog sit Hovedkvartcr
i Kjoge, men forlagde det kort cfter til Rygaard eller Blcesenborg Kro.
Vort Tab var ester Beretningerne henved 1500 M and;
deraf angives
Dode, 150 Saarede, 57 Officerer, samt
M and Fänger, desuden erobrede Fjenden 9 Kanoner.
De fangne Officerer blcve D agen ester paa
Vogne under
Bedcekning af hannoveranfle Husarer forte til Rygaard,
hvorfra det ester nogle D ages Forlob tillodes dem at rejse
hjem imod at udstede Forflrivning om ej at ville tjene mere
i denne Krig. D e menige Krigsfanger fortcs ombord paa
den engelfle Flaade og bleve forst losladte nogen Tid ester.
B landt de Dode var Ejeren af Vibygaard, Kaptejn Peder
Christian Qvistgaard (f. 1775), ligesom ogsaa Kaptejn Norager dode af sine S a a r (begr. i Kjoge
s. A.) Desuden
saaredes Lojtnanterne Kretschmann og Rist samt ved Herfolge
W edel-Jarlsberg fra Norge.
Nationalfolelsen led et dybt Skaar ved denne Fcrgtning,
og den blev siden omtalt paa en haanlig Maade i forstjellige
Viser, ja tilsidst endog frcmstillet, som om det var Trcrlle,
„Troestohelte", der lob ved Kjoge. Dette er sikkerlig baade
Syn d og Skam mod de Mcend, som kcrmpede der; thi de
vare i sig selv tapre Soldater. men manglede den fornodne
Uddannelse. Fcegtningcn afgiver et af de mange Exempler
paa, at man ikke staber Heere i et Ojeblik; thi manglendc
Uddannelse giver daarlige Soldater, der end ikke formaa at
staa sig mod en undcrlegen cndsige som her mod en over
legen og ovet Fjende; — og ihvor gammcl Historien om
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S laget ved Kjoge end er, saa kan det vcere godt at bringe
sig den i Erindring ogsaa nutildags — med uovede Folk
kan man ikke vcnte at flaa sin Fjende hverken til Lands
eller til S o e s.
Ogsaa private Folk faldt for Fjendens Kugler, saaledes
i Kjoge M öller Ole Andersen og Rebflager P o u l Hegners
Hustru. I Herfolge S o g n blev Strandvisitor Soren Lerche
i Sollerup tvungen til at vcere Vejviser i Skoven, og her
afsyrede de en Kugle paa Ham, saa Han dode Dagen efter
af Saaret. I Aashoj drcebtes en Dreng og en celdreM and;
disse bleve tilligemed Landevcernsmcrnd begravede i Herfolge
den 31. Aug. Adstillige andre Landevcernsmcrnd fandtes
senere liggende paa Markerne og bleve jordede paa det Sted,
hvor de varc faldne.
I Kjoge B y huserede Fjenden slemt forfljellige Steder.
Blandt andet plyndrcde de Prokurator Bcndix Kamphoveners
B olig og odelagde en D el af Hans Papirer. I Omegnen
forlode flere Beboere, navnlig Mcendene, af Frygt for Overfald og Bortforelse H us og Hjem og sogte Skjul i Skovene.
I en ny udflyttet Gaard paa Bjeverskov Mark, som Folkene
havde forladt, flog de fjendtlige Soldater, efter forst at have
sortcrret Mcelk og andre Levnetsmidler, alt hvad der fandtes
itu. Ude paa Marken fandt de en nedgravet Kiste, som de
sonderflog med deres Sabler. Lignende Udaad begik de
mange andre Steder. P aa V allo flap en engelsk Officer
og Hans Tjener mindre heldigt sra det. De ovede deres
Uvcesen ved at skyde gjcnnem Gaden op imod Lcrgeboligen,
men da de derefter kom ind i Gjcestestuen paa Vcertshuset,
hvor de vilde oversalde Damekufl Jens Pedersen (dod ^ /i
1816), Kaminfejer Gottfried Rose (dod ^ 1826) og Jndsidder Johan Conradtsen fra Valloby (dod V 1641, 72
Aar gl.), bleve de overmandede og drcrbte paa Siedet. For
at skjule det begaaede Drab og afvafle Blodpletterne lod
6
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man i al Hast det D l og Bromdevin, der var paa Tonderne,
lobe ud paa Gulvet. De dode Legemer stjultes forst i Kartoffelroekkerne i Kaminfejercns Have, men om Natten bleve
de nedgravede ved den störe Billeso, uden at det lykkedes de
senere ankomne Engelskmoend at faa opdaget, hvorledes det
Var gaaet deres Stalbrodre. D a Lostet i Gjoestestuen 1848
blev fornyet, fandtes under Gibsdcekket den Kugle, der var
tiltcenkt Küsten, men som havde faaet en fest Retning.
Byen har fra de celdste Tider havt en betydelig H an
del, idet den som Sokjöbstad havde en livlig Forbindelse
med Omverdenen og udflibede soerlig Korn, Trcelast, D l og
Bine. Handelsmomdene i Kjoge hjembragte fra Dstersolandene störe Ladninger af polst og liflandfl Korn, som saa
opdyngedes i störe Oplag indtil hollandste Skibe oste i
Snesetal afhentede det her tilligemed danste Barer. Senere
indkjobte Holloenderne selv Körnet paa de ostersoiste Steder
sejlede altsaa Kjoge forbi til stör Skade for Handelen. Det
mcddeles ogsaa, at Holloenderne under Handelsforbindelsen
med Kjoge udredede Udgiften til en Lygte i Taarnet, som
bortfaldt, saasnart de sejlede Byen forbi. Kornhandelen bedredes dog efter den svenste Krig, men allerede i M idten af
forrige Aarhundrede var den meget mindre.
Udenbysboende synes ogsaa i oeldre Tid at have drevet
Handel her lige med B yens Borgere; thi Peder Mortensen
og Gregers Thomessen i Bjeverflov Herred, Hr. O luf Rosenkrantz's Tjenere, fik Iste M arts 1526 Kong Frederik I 's
Brev, udstedt i Gottorp, at de maa bruge og handle Kjobmandsflab med dennem af Kjoge uden- og indenbyes med
Jndsegling (?), ligervis som andre bosiddende Borgere i
Kjoge gjore, dog med saa Skjel, at de have det i B orgmester og R aads M inde der sammesteds, som de have be
rettet for Kongl. Majestoet, at de have. D a flal de og saa
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ligevel gjvre og holde B yens Tynge, ligervis som andre
H ans N aades (o: Köngens) Undersaatter i samme S tad
gjore eller have dct udi Borgmester og R aads M inde. (S e
Fred. I's danfle Registranter ved Erslcv og M ollerup). I
Slutningen af 16dc og Begyndelsen af 17vc Aarhundrede
indfortes betydelige M asser Lyfl O l, navnlig fra Rostok.
samt forstjelligc Vine. D a disse Drikkevarer öftere indkom
i forfalsket Stand, fandt Kong Christian IV . dct nodvendigt
ved et aabent Brev af . August 1605 at ansa'tte Vinprovere og Vragere i Byen. I Brevet anfores, at Köngen er
kommen til Kundflab om „den störe Uflikkelighed, som sig
begiver udi vor Kjobstad Kjogc med hvis B in, Rostokkerol
og anden fremmedDrik. der til Byen indfores, ogdersam m esteds fortappes, saa dct tidt og ofte forplumpes ogforfalfles,
og enten Gud udi Landet giver dyr eller god Tid paa
Körnet, eller det er god eller ond Vinvcrxt, saa bliver dog
samme Drik altid ved en hoj og dyr Vcrrd og P r is. D esligestc om det störe Bedrageri, der sammested.s skal fle med
hvis faltet Kjod, flotfle, norske og flamfle S ild og anden
faltet Fifl der udi Byen i Tondetal forhandles, og det altsammen af den Aarsag, at dermed ikke haves- den tilborligc
Jndseende som det sig bor". Köngen befaler derfor Borgnicstre og Raad at forordne nogle edsvorne Borgere til noje
at forc Tilsyn dermed. S om Lon skulle disse oppebcerc
Skilling af hver Leest O l og
Skilling af hvcr Lcrst
af det ovrige. Desudcn forbvd Köngen fra den D ag alle
Vinhandlere i B yen , der handlede med Rhinfl-, Sp an fleller Franflvin, at indfore eller udtappe noget som var forfalflet. Vinproverne, iblandt hvilke flulde „tilflikkes en
M and af Randet", flulde i det ringeste hver Maaned og
ellers paa forfljellige Tidcr af Aaret visitere alle Vinkjceldere i Byen og have Jndseende med, at det kongeligc M an 
dat overholdtcs. De skulle tilligc soette Taxt for, hvad
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Pötten af de forskjellige Vine maatte scrlges for, og denne
Taxt flulde antegnes og opflaaes paa Raadhuset. For
Ulejligheden oppebar de en P o t af hvert Fad Vin. Endnu
i mange Aar efter omtales Vinproverne at have vcrret i
Virksomhed. Endvidere ncrvnes ofte Tyskolsforere, der synes
at have vcrret nogle af de fornemste Handelsmcend i
Bhen. Jfolge en kongl. Forordn. af . Decbr 1621 stulde
der i alle danske Sokjobstceder oprettes et saakaldt „Spanst
Kompagni", hvilket under Krigen mellem Spanien og Nederlandene stulde indkjobe Vin, S a lt og lignende Varer fra
Spanien og Frankrig. Et saadant priviligeret Handelsselstab blev ogsaa oprettet i Kjoge. I Novbr. 1622 modle
Borgmestrene og Raadmcrndene i Nestved ester Ordre fra
Oluf Rosensparre og de ovrige kongl. Komnussarier angaaende den spanfle Handel. Borgmestrene Envold Brochmand og H ans Christensen bleve valgte til at forestaa samme,
og B yens Kjobmcrnd vare Parthavere, ligesom ogsaa senere
nogle Kjobmcrnd fra Stege bleve optagne i Kompagniet.
Tystolsforeren Jen s Jcnsen Var m uligt ikke Deltager; thi
Han blev 1623 idomt en Bode paa 5 Rd., fordi Han ikke til
Tolder M ads Ravn havde meldt en Ladning V in og G las.
Lenere domtes Han til at have forbrudt Piber og 4 Oxehoveder franst V in til Deling mellem Köngen, Byen og
Kompagniet.
Som Direkterer for Kompagniet valgtes
1626 5
1 0
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Mcend, nemlig: Pcder Bagger, Kroemmer Soren Jensen,
Mads Ravn, Christen Jostsen og Frands Hendriksen Brün
sten.

Der ncrvnes paa den Tid 20 Dcltagere i Kompagniet

i Byen. Nogle Maaneder efter forlangre 6 Borgere, at
Kompagniet flulde oploses, hvilket ogsaa stete i Begyndelsen
af det ncrste Aar, hvor Kompagniets Bod solgtes til Cort
Richter for 450 S ld lr., hvoraf Han havde de 300 tilgode

hos Kompagniet.

Han stk dog forst V1 0 1629 Skjode paa
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Boden samt en Strandlod med hosliggende Have, hvilket
Envold Brochmand ^
1623 havde tilskjodet Kompagniet.
1640 ncrvnes endnu „Spanste Kompagni", men det Var da
alt ophort som Handelsselstab.
Aar 1623 lod Christian IV opfore „et stört Kornhus"
ved Byen. Det var 4 Laster höjt, 75 Bindinger langt, 17
Alen bredt med murede Tavl. Tommeret dertil var hugget
paa G ulland og Tommermand Andreas Ryen stk
Rd.
for sit Arbejde. Murmcster S im on W olff ligeledes 5 4 3 ^/z
Rd. Huset stod kun kort Tid, thi ^ 1630 gav S lo t s 
herren M ogens Sehested Befaling til M agistraten, at der
ved Nedbrhdelsen stulde leveres Villum Stenvinkel „alle de
lange Stiger man plejer at bruge udi Jldebrandsnod, som
kan findes i Kjoge." Peder Dreyer fra Kjobenhavn nedtog
det og fik ftit L)l og M ad af Byen i de 36 Dage, Han var
derom, samt fri Vognrejse hjem. Tommeret blev indladet paa et
Skid og afscndt til Flensborg. hvor Huset rimeligvis igjen
opfortes. I Aaret 1653 fandtes der ogsaa et kongl. Kornmagasin i Byen, hvilket ses af Aktstk. Nr. 51.
Kornhandelen i Byen vedblev at vcere levende i den
ovrige D el af Aarhundredet; baade fra Roskilde og Ring
sted fortes en storre D el til Kjoge for derfra at udflibes.
1658 sendte Kannik i Roskilde M ag. Envold Nielsen et
storre P arti til Handelsmand Christen Svendsen. Dette var
ikke betalt ved 1664, hvorfor Hans Svoger H ans Pladtz
domtes til at betale det efter Kapitelslaxten for 1658 med
Rd. for Td., baade af Rüg og B yg. Senere var der
betydelig Handel med M alt, men i det 18de Aarhundrede
gik Handelen ikke saa lidet tilbage, og forst i dette Aarhun
drede tiltog den igjen noget. 1829 udsortes der ialt 5640
Td. Kornvarer, 1830 kun 2448 Td. og i de
folgende
Aar ialt 1904 Td., hvilket var en betydelig Ncdgang. I
1 0 0 0
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1884 Var Udforjelen lil fremmede Steder 5165 Td. Hvede
og 1005 Td. B yg.
Fra den celdste Tid Var det forbudt Borgerne at kjobe
Barer udenfor B yens Mcerkestene. Den, der overtraadte
delte, flulde straffes for Forprang med en Bode paa 3
Mark, og Magistraten indfljoerpede ^°/io 1596 Forbudet.
S o m en Mcerkelighcd maa anfores, at Byfoged J en s Christcnsen selv overtraadte det, hvorfor Han 1597 paa Raadhuset cdelig maatte forpligte sig lil „at Han ester denne D ag ilke
vil cller fkal bruge nogen Fremmede eller deres Penge at
indkjobe Korn eller andet for."
Trods alle Forbud vedblev Landprang, hvorfor det
1639 paa Raadstuen vcdtoges, at enhver, der kjobte nogen
S ta g s Bare uden for Byen, strax flulde scrttes i Halsjernet
„uden nogen Pcrsons Anseelse, voere sig Ovrighedstjenere,
Borgere eller deres Folk." Enhver, der heri saae igjennem
Fingre med nogen, saavel „Kvinder som Kvindfolk", flulde
scettes paa „Trachesten i 3 Timer". For Sikkerheds Skyld
bestemtes, at der flulde anscettes en Vcegter ved hver af
Portene, der flulde paasee, at In tet U lovligt forcgik. Det
bestemtes tillige, at Hokere og andre ikke maatte kjobe B a 
rer paa Torvet for ester Kl. 9 Formiddag. Den, der handlede herimod, flulde have forbrudt Barerne til Deling mellem
Köngen, Byen og Angiveren. Det ncestc Aar ansattes
Borgere til at have Opsigt med Torvehandelen, og da en
M and fra Landet falbod 7 Stk. Lam, inden Klokken flog .
bleve de konfiflerede. Snedker Herman Richter kjobte 40
Ungsvin paa Torvet sor 25 D lr., men da Han ikke künde
bencegte, at disse vare indkjobte til Handel, blev Han domt
til at have Svinenc forbrudt til Köngen og Byen. 1650
kjobte to Mcrnd sra Kjobenhavn hver et S v in paa Torvet,
men de domtes til at miste deres Kjob ifolge Kongl. Majcstcets Brev as ^ 1649, der stadfoestede Kong Christian I's
2
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aabne Brev af 1477 (se foran Pag. 15).

1662 indstjoerpede
Magistraten Forbudet mod Landprang (se Aktstk. Nr. 64).

Her besterntes en BlSde af 10 Rdlr. til de faltige, og havde
de In te t at betale med, skulde de straffes „med Band og
Brod i Kjcrlderen, eller scettes nogle Timer i Gabestok".

Ved dcnne Tid flyttede flere Borgere fra Byen ud i
de efter Krigen ny opforte Broport- eller Svnderkjoge-Huse,
hvor det ikke alene Var billigere at bo, men hvorfra de ogsaa
merc uhindret künde drive Handel og gjvre Forprang. da
de boede paa Gammelkjogegaards G ods. Dette log saadan
Overhaand, at Magistraten maatte udvirke et Kongebrev af
14. April 1668 som Forbud derimod (se Aktstk. Nr. 69).
Uagtet dette Forbud, voxede dog Husencs Antal, og der
rejste sig en lille Handels- og Haandvcerksby, hvis Beboere,
stelltet af Grevindc Birgitte Skeel, gjorde Kjoge B y i flere
Maader voesentlig Skade. 1687 anlagde Magistraten S a g
mod Moend, som boede i Husene. Disse bagede Brod,
bryggede O l og brcendte Brcendevin til S a lg , ligesom de
endvidere opkjvbte Rüg, Sm or, Lam, Gjces og H ons. De
beraubte sig paa en kongl Forordn. af
1673, der tillod
Enhver at falholde sine Varer udenfor Portenc og at scelge
disse, til hvcm de lystede, og det ses ikke, at Handelen blev
dem forbudt. 1693 begyndte Magistraten S a g paany, medens Ejeren af G l. Kjvgegaard, Knud Thott til Gavno, tog
Beboerne i Forsvar. D e tidligcre Anker anfvrtes, og der
havde tilligc indlogeret sig nogle Prangere fra Valby og
Avedvre, der opkjobte Alt, hvad de künde overkommc, saa at
saagodtsom In tet kom paa B yens Axeltorv; ja de drev ikke
alene Forprang paa G l. Kjvgegaards, men ogsaa paa V allo
og Lellingc Grund.
Under 16. Febr. 1695 fik Stiftsbefalingsm and Otto
Krabbe Kong Christian V s Brev om alvorligen at sorbyde
de i Husene „boende Husmcrnd nogen S la g s borgerlig
2
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Handel og Ncering eller noget Haandvcerk at bruge eller tilstede andre al bruge det, og paa det at saadan ulovlig
Haandtering desbedre kunne blive affkaffet have V i allernaadigst tilladt, at Magistraten maa, saa oste den selv fornoden eragter, ved Underfogden og Borgere uden nogen
foregaaende Advarsel til Proprietcererne eller deres Fuldmcrgtig aarle og silde hos de der udenforByen boende, som
de künde have Mistanke til, lade eftersoge og ransage om de
herimod handle. Og saafremt det befindes, at de noget
Kjobmandsstab eller Haandvcerk bruger, bager Brod og
brygger O l til at scrlge, brcrnder Brcrndevin eller i andre
Maader gjöre de i Byen boende nogen Forprang, maa og
skal bemeldte Underfoged og Borgere have M agt til at
lade de Garer, som de antrcrffer saaledes at handle med fore
ind i Byen og derpaa til Bytinget, efter lovlig foregaaende
Stcevnemaal, Dom til Konfiskation hcende, da Halvparten
deraf skal vcere sorfalden til Kirken og den anden halve
P art til Havnen sammesteds, og den Skhldige at vcere pligtig soruden den derpaa anvendte Bekostning endnu en G ang
saameget til Angiveren at betale, og saafremt den Skyldige
enten selv eller nogen af Hans Folk skulle, naar Han af
Underfogden og Borgere besvgt vorder, fordriste sig til at
gribe til Vcerge eller Modstand at gjvre, da skal Han derfor
M a le s og efter S a g e n s Beskaffenhed straffes som vores
M andats Overtrceder." Dette Brev findes i B yens Raadhusarkiv med Paategning om at vcere lcest paa Tinge
Gange, senest 1743.
Ved en Tillysning af ^/e 1698 forbod Magistraten
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endvidere „den umanerlige Udloben uden Portene, hvor der
opkjobes, hvis Barer som ellers Bonden agter sig med til
Byens Axeltorv og der at scelge." Dette Forbud gjentoges
öftere senere med Trusel om Mulkt, Fcengsel i Stadens tillukte Kjcrlder eller Halsjernet efter Bestaffenheden af Kjobet.
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1731 lod endog Magistraten Forbudet opflaa paaGadehjornerne, men alt uden Virkning.
Magistraten fik ^ 1735 udvirket Grcv Holsteins Ordre
til, at Borgerstabet maatte foretage Eftersogning i M rles
Afstand fra Byen, om nogen handlede med S a lt, Tjoere,
Tobak, Humle eller deslige, samt om lobende Krcemmere
falholdt Smaakram, hvilke Barer da strax maatte konfisteres.
Endelig lod Stiftam tm and Holger Skeel
1752 alvorlig
advare Birkedommer Abraham Brasch at paasee, at In gen i
G l. Kjogegaards Birk befattede sig med ulovlig Handel eller
Kjobmandstab. I 1756 klager flere Borgere oder Kornets
Dyrhed i Byen og angiver, at flere ride ud til Vallo Kro
og Prambroen. for at kjobe hvad der stulde til Byen. I
Decbr. 1772 indgav Magistraten et Andragende til Köngen
om, at Forprang af Kornvarer i Kroerne, paa Landeveje
og i B yen s Gader maatte aldeles forbydes. Hvorvidt noget
Kongebrev udkom herimod, kjcndes ikke, men Forprang ovedes af mange flere end af Borgere i Byen og Beboerne
i Husene.
2

Stiftsforvalter ved Vallo, Jacob Rosted, havde i Efteraaret 1774 ved Udrideren paa Vallo og Bondefogden i
Valloby ladet opkjobe i Magleby, Holtug, Sierslev og
Stroby et Parti af 1300 Tdr. Byg og Havre til en god
Ben i Kjobenhavn. Soeben stulde leveres i Kjoge for dcrfra at udflibes. Kjobmoendene i Byen fandt, at dette var
et Jndgreb i deres Rettigheder, da det var til Skade for
deres „borgerlige Nceringsvej og Bhens Privilegiert De
anlagde Sag, men vare dog villige til Overenskomst, naar
Rosted vilde lade Handelen om Soedens Levering gaa tilbage
samt forpligte sig til i Fremtiden ikke at gjore flige Opkjob.
Skjont Rosted sogte at frigjore sig for det sidste, idet Han
anfsrer: „Denne Post forekommer mig ligesom der plejer
at siges til Born, naar de have forset sig, at hvis de ikke
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ere smukt artige, flal de en anden G ang have R is, hvilket
Han ikke finder at passe sig mellem gamle og fornuftige
Folk, hvor Lov og Ret har Sted til at stille ad" — saa
indgik Han dog Forlig om Sagen og lod Handelen gaa tilbage. 1770 klagede Kjobmcrndene til Stistam tm and Brockenhuus over, at Etatsraad Neergaard til Svenstrup havde forskrcvet en Ladning Breeder fra Frederikshald, hvilke Han lod
udlosse paa Rheden, og derefter af Bonderne hjemkjore.
Stiftamtmanden svarede, at der In tet var at gjore ved denne
S a g , estcrsom Etatsraaden havde kjobt Brcederne til eget
Brug.
Bhens Opland har i crldre Tider vceret langt storre
i Omkreds end nu. I Skifteboger og andre celdre Dokumenter ses saaledcs, at de Handlende havde havt Künder fra
Egnene ved Ringsted, Roskilde, Nestved og Storehedinge,
hvilket viser, at Oplandet har udgjort en Kreds af 3 M ile
eller derover. I en Kjobmands Skifte fra 1646 ncrvnes
saaledes Künder fra Valsomagle, Torped ved Ringsted, Kvcerkeby, Orslevunderflov, Engelstrup ved Ronncde m. fl. Byer.
— I de sidste 30 Aar. og navnlig siden Rcrringsloven af
1857 traadte i Kraft, er dette Opland stadig formindstet.
Der rejser sig nu i M iles Asstand fra Byen forstjellige
Kjobmandsforretninger. navnlig ved Jernbanestationerne
Haarlev, H aslev og Haudrup. samt tillige andre Steder som
Slim m inge, Gjorslev. Vraaby m. v. M en selv indenfor
denne Afstand virke Brugsforeningerne med Kjobmandshandel saavelsom forstjellige Hokere. I 1877 beregner B ayer
i sin Statistik over Kjobstcrderne, at Kjoge B yes Opland
strcekker sig til et Jndbyggerantal af circa 12,500 eller 4
Gange saamange som B yens Bcfolkning. Denne er siden den
Tid ikke tiltaget, men Oplandet er sikkert blevet ikke saa lidt
indstrcrnket.
2

Handelen synes i den crldre Tid at have sundet Sted
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ikke alene paa Sognedage, men ogsaa paa S on - og Helligdage. Denne Uskik forbod Magistraten ved en Anordning
af ^
. I samme siges, at der „beftndes stör Uskikkelighed baade imod G uds Ord og hoje Ovrigheds christelige
Skik og Formelding, idet Bonderne heromkring baade S o n dage og andre Helligdage saavelsom om Bededage jor og
under Prcediken understaar dennem at indkomme herudi
Byen at torve med deres Barer og i saa Maade drive Kjob
og S a lg ligesom paa andre Sognedage, og dermed ikke
holde sig selv alene, men og Andre fra Kirken og G uds
Tjeneste". M agistraten advarer paa det alvorligste herimod
og tilfojer, at det er bekjendtgjort ved Herredstingene, at enhver, der forser sig herimod, maa bode Helligbrode og desuden straffes efter kongl. Forordninger.
Magistraten forbod tillige alle at komme til Byen med
„slagtet Kjod eller andre crdende Barer" om Sondagen saa
velsom, at Ingen om Helligdage for eller under Hojmesse
maa rejse fra Byen uden vigtige Aarsagers Skyld, og forinden de rejste, skulle de melde sig for Ovrigheden og angive
Gründen til Rejsen. Desuden forbodes at age eller hjemfore Korn eller andre Barer til eller fra Stranden eller
andre Steder om Helligdage samt al andet grovt Arbejdc,
som er imod G uds Ord, Kirkeordinantsen, Recessen og
kongl. Forordning." Sluttelig forbod Magistraten, at der
S o n - eller Helligdage, forend Hojmesse er til Ende, scelges
Bin, O l eller anden Drik undtagen til syge Folk, at ingen
Drik scrlges eller udtappes, hvorved „Nogen til R us og
Drukkenskab foraarsages" og, at Enhver, som holder aaben
Kjcrlder, kun maa udtappe til Kl. 9 om Aftenen. D isse B e
stemmelser blevc tillige oplceste af Sogneprcesten paa Proedikestolen
1629. — Denne Uskik med Handel om Helligdage
blev senere öftere forbudt, og over
Aar efter under ^
1735 gav Stiftamtmanden Byfogden Ordre tilnoje at paasee,
20
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at ingen Bonder eller Andre paa Son- og Helligdage maa
indkomme i Byen og falholde eller scelge Barer.

Et mcerkeligt Forbud mod Handel blev V 1734 udstedt
af V a llo S tifts Forvalter Jen s Rosted. Det gik i S van g.
sigcr Han, at Grevstabets Bonder for at besvige Hendes
Majestcet Dronningen ved at forlade Gaardene, afhoendede
et eller andet til Borgerne i Kjoge af Jnventarier, Bescetning,
ja endog Plovjern. Denne svigagtige Handel forbyder Han
aldcles og tilfojer, at naar nogen vil kjobe lignende Säger,
maa de forvisse sig om, at Bonden har Ret til at scelge
dem, idet de saa medbringe Hans Tilladelse til Salget.
3

En vcesentlig Aarsag til B yens Fremgang i M iddelalderen, saa den endog blev regnet mellcm Landets forste Kjobstcrder, er dens velbeliggende Havn ved Ostersoen eller Bugten. Fra celdrc Tid har den yderste D el af Aaen rim eligvis
vcrret benyttet som H avn, men efter „Danske Atlas" stal
Havnen allerede i Dronning M argrethes Regeringstid 1411
vcrre indpcelet og under hendes Efterfolger, Erik af P o m 
mern, 1430 betydelig udbedret.
M u ligvis kan Havnen i den forste Tid have havt en
anden Rctning end nu og vceret indpcelet langt ind r
Byen, eftersom der i Ncrrheden af Kirken og Norregade
er fandet S p or af nedrammede Pcele eller Trcestammer, der
maa antages at hidrore fra et Bolvcrrk om Havnen i lcengstforsvunden Tid. I Aaret 1552 androg Borgmester og Raad
om, at Kong Christian I I I til H avnens Forbedring vilde
hjcelpe Byen med de to forfaldne Hufe af Klafteret; thi man
vilde gjerne lccgge Bind paa at forbedre Havnen (se Aktstt.
Nr. 7).
Ved et Kongebrev af
gav Frederik I I Borg
mester og Raad en lille Lund paa G l. Kjoge Mark, nord for
Kragebroen, for med Trceerne deri at gjore Byens Havn
22/2
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fcrrdig og vedligeholde den. Trcrerne i Lunden brugles i
det folgende
Aar til deres Bestemmelse, men da Skoven
efterhaanden var borthugget, tillod Christian V 1679. at detilbagestaaende S tod og Trceer maattc soelges for
Rd. Ester
forgjcrves Udbud i 4 Tingdage tilbsd forh. Borgmester Casper Eggers, at Han vilde kjvbe Trceerne i 1683. Byen beholdt Lunden, der endnu kaldes Havneskov.
I 1571 var Havnen meget forfalden. Köngen tillod
dcrsor, at M agistraten til dens Jstandscettelse maatte oppebcrre Sk. as hvert Pund M alt (3 Td.). der forbrugtes i
Byen til Olbrhgning (se Aktstk. Nr. ). Ligeledes stk M a
gistraten 1618 Bevilling til at oppebcrre en Afgift af fremmede Skibe, der kom til Byen, til H avnens Forbedring.
Endel Byggearbejdcr udfortes ved Havnen i de folgende
Aar, men da det ikke var let at faa Arbejdere, vedtog B or
gerstabet 16 2 3 , at hver Borger frivillig stuldc stikke en
voxen Person til Arbejde ved Havnen. I 1631 ansogte
Magistraten Statholderen om at forhjcelpe Byen til Havnens
Jstandscettelse.
Havnen var dog ved denne Tid i betydelig bedre Stand
end den i Roskilde; thi da Christian IV i 1634 lod S p irene ved Roskilde Domkirke opbygge, fortes 3 Skibsladninger Tommer, der ankom fra Gulland, til Kjoge for at udlosses der, eftersom Skibene vare for dybtgaaende til at komme
ind i Roskilde Havn. Domkirkens Bonder maatte da kjore
Tommerct fra Kjoge til Roskilde paa Vogne. I Novem
ber 1649 blev H avnens Bolvcerk og Kister i en stoerk Storni
aldeles odelagte, men Danemcend, der besigtigede Skaden,
afgave den Erklcrring, at den var saa stör, at den ikke mcd
Nytte künde repareres for Vinteren. Under Krigen 1656— 60
ruinerede og befladigcde Svensterne ogsaa Havnen og i de
folgende daarlige Aar, hvor alt gik tilbage i Landet, bleve
ingen Arbejder foretagne til dens Forbedring. 1662 om1 0 0
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tales, ar en D el af Bolvcerket i S lorm var drevet op, og.
at der kjortes
Lces til Steens Boder deraf som
Brcrndsel.
H avnens Dybde synes imidlertid ikke at vcere sormindstet; thi da der 1666 var fort Klage for Admiralitetet oder,
at Dhbden, hvor der fra Arilds Tid plejer at indgaa storre
Skibe, nu var mindre eud forhen, hvorved kongl. Majestcets
Told formindstes, afgav
Mcend ester at have besigtiget
Havnen den Erklcering, at H s. Majestcrrs Told og Rettighed ej künde lide derved, da den sofarende M and künde
mdgaa i Havnen og handle som forhen. 1662 erklcerede
Taxeerborgerne om Havnen, at den „ved G uds haarde
Slorm , Vind og hoje Vandfloder er saaledes tilredt, at den
er ganste ode til B yens og Borgernes Ruin." D et folgende
Aar var Borger Christen Nielsen Skivholm bleven udmeldt
til Havncfoged. Ved sin Tiltrcedelse begjerede Han udmeldt
et S y n af Danemcend, som künde esterse Havnens Brostfceldighed ved Bolvcerket ud til den yderste Ende, hvor Korsct i forrige Tider havde staaet, da det hele var „saa brostsceldigt, at det nestendelen er odelagt." D isse Mcend afgave
1683 deres Taxt, at Bolvcerket var ganske brostfceldigt
overalt, indenfor Bommen vare Hamrene og Pcelene af stört
Tommers Jnd- og Udforsel sordcervede og det Hele ud til
Hovedet snart ode. Af Jnventarier og Materialer ved H av
nen varBippen tilstede, men den störe Pram og dertilhörcnde
Kran snart aldeles fordcervet. Havnens H us var aldeles
brostfceldigt. Deri henlaa en Del Havnen tilhorende Gjenstande, som Jern-Stcnklove. Jern-Jssauge, Ege- og Fyrrepcele m. v., alt tildels i daarlig Stan d.
Havnen maa derester vcere bleven istandsat; thi i de
folgende Aar findes Intet mcerkeligt omtalt om den. Ved
en megct stcerk Storm „G uds Vind og Vejrlig" den
Novbr. 1706 flod Havnen til med Sand, saa den hvcrken
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Var til at komme ind eller ud af. Et S y n derover foretoges og i Forretningen hedder det, at den fra Sogabet og
helt igjennem er tildrevet og opfyldt med S an d og Tang.
For at Skibsfartojer künde sejle ind og ud, maatte den oprenses mindst 3 — 4 Fod i Dybden. Fra Bomstedet og ind
til Vippen var en stör D el Pcele og Hämmere losnede og
bortdrevne. Et helt nyt Bolvcrrk med Tommer, Jernbolte,
Brceder og Tilbehor vilde blive at opfore. Den hele Udgift anfloges til 1230 Rd. Om Jstandscettelsen af Havnen
udenfor Bomstedet ud til M undingen i Soen turde Synet
ikke fremkomme med Forslag; thi det Hele led af stör Brostfcrldighed. Der tilfojes, at hvis det ikke istandsattes, vilde
„den inderste D el lide Nod vcd Opsyldning af S an d og
G rus og saaledes Tid efter anden forgaa." Et godt Funda
ment belagt med Egetommer og störe Stene ovenpaa fandtes,
hvilket ved Reparation künde forhjcelpes, „dcrsom Kongl. Majestcet vilde ved sin naadige Hjcelp og Bistand sig over denne
B h forbarme, eftersom Jndbyggerne In tet har enten med
Soed eller andet dennem at erncere uden alene ved S oen
maa söge deres Ophold og Brods Forhvervelse."
Forretningen, dateret ^ 1706, maa hurtig vcrre expcdcret; thi 3 Dage efter tilstiller Admiralitetet Magistraten
en Skrivelse, hvorved det „overdroges Sokortdirektpr Jens
Sorcnscn, som en i Bycn bocnde M and og i den Videnskab,
hvoraf Han gjor Profession, det paa Stedet bedst kan forrette" at besigtige H avnens Tilstand. Admiralitetet anmodede derncrst Magistraten om at komme Ham til Hjcelp ved Udsorelsen af det Ham overdragne Hverv. Hvorledes Han udforte det, kjendcs ikke, men af et fornyet Andragende fra
Borgerflabet af
1707 ses det, at „Kongl Majestcet var
inelinered at ville lade Kjoge Havn reparere, hvorpaa videre
allernaadigste Ordre ventes." D a denne beständig udeblcv
til „Smerte" for Borgerflabet, som det siges, og Havnen
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hver Dag bliver mere öde, vovede de at forny Andragendet,
..eftersom vi sättige Jndbyggere In te t have at ncere os af
uden den liden Sofart, som nu flet forgaar, eftersom en
liden Baad med 6 Tdr. Gods ikke kan komme ud eller ind,
langt mindre vore smaa Skibe, som ligger paa deres Rejse,
künde udkomme af Havnen, eller vi, som har nogen Skibe
at vente, kan faa disse ind, naar de ankomme med det Lidet,

vi nu til Vinter skulle providere

os

med

i vor

Handel". Der tilfojes atter, at det vil blive en Ruin for
Byen ligesom for Hs. Majestcets Jnteresser, hvis Havnen
ikke snart istandsoettes.
Saavidt det kan stjonnes, udeblev beständig den forvcntede Hjcelp fra Köngen til Havnens Udbedring.

Et nyt

Uheld kom imidlertid til, idet en stcrrk Storm Sondagen
2

?/io 1709 aldeles tilstoppede Havnen baade inden- og uden-

for Bomstedet med Sand og Tang, saa at ikke en Baad,
langt mindre et Skib künde komme ud eller ind.

Magistra

ten gav derfor 6 Dage efter Borgerstabet, da hverken M ili
tä r eller Arbejdsfolk vare at erholde dertil, Ordre at mvde
forsynede „med Hjulbvre, Forker, Skuffer og Grebe tilH avncns muligste Renselse, Sand og Tang at bortfpre."
Da
Arbcjdet Var til Kongl. Majestcets Tjencste, haabedc M agi
straten, at alle vcrre villige, men hvis nogen vcrgrede sig,
„nodes vi det for hojre Ovrighed at andrage til paafolgende
Afstraffelse."

Aar 1731 omtales i en Erklcering, at det er

bekjendt og ojcnsynligt, at Kjogc By er funderet og opkommet formedelst den kostbare Havn, her forhen har vceret,
men ligesom Havnen er aftagen og forfalden, er Byen ruincret; thi der, hvor tilforn künde indflyde de stvrste Lastdragere til den saakaldte Broport, kan nu ikke en Baad paa

2 — 3 Fod ligge, hvilket har borttaget Byens sornemste Han
del. 1751 siger Magistraten i en Jndberetning til Stistamtmand Skeel, at Havnens slette Stand stader Byen meget.
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da In gen som tidligere lober ind her for al forsyne sig med
fornodnc Forfristninger. 1771 anfores, at der hvor der for
— Aar siden fandtes
Fod Band, er der nu kun
den halveDybde. Hannen blivcr stedse mere forfalden, eftersom Jndlobet og Renden fyldes med S an d, der vcd ostlige
og nordlige Vinde indsores fra S o e n . Rheden var daarlig
for Ankere, da Bunden kun bestod af den hvide S an d uden
Stengrund. Magistraten ansogte 1776 Köngen om at
komme Byen til Hjcrlp til Hannens Jstandsoettelsc og det
samme gjor ligeledes de elegerede Moend i 1763 (se Aktstk.
Nr. 95 og 96). For at give S agen bedre Eftertryk indfendte Magistraten ligeledes ^ 1776 et Bonskrift til Arvcprins Frcderik, at Han hos H s. Majestcrt vil virke for H an
nens Jstandscrttclse. Deri udtales, at „dennc störe Velgjerning vilde blive et Redningsmiddel for den forarmede B y
og en god Begyndelse til at kunne rejse sig af den Fattigdom og Uvirksomhcd, den ligger nedscrnket i." Arveprinsen
smigres med, at Han Nilde vinde „et uforglemmeligt Navn hos
alle Jndvaanerne og de vilde med den dybeste Taknemmelighed,
saalcenge Kjoge B y er til, nccst H s. Majestcrt anse Arvcprinsen som B yens nh Stifter og hojeste Velgjorer."
Hvorvidt disse Andragender nyttede nogct, er ubekjendt;
thi der omtales kun i 1788 at voere opfert
Alen Bolvcerk
osten for Havncn, hvilket
Aar cfter attcr blev afbrudt af
Hojvande. Glicmann siger i sin Beskrivclse: „Forhen Hände
Kjoge ingen Havn, men i Aarene 1799 til 1807 opfortes
cn lang Havnedoemning paa Nordsiden af Aamundingcn.
saa at Byen i den Hcnseende er vel forsynet. Arbejdet udfortes tildels efter Admiral og Ooerlods P o u l de Lovenorns
P la n og under Hans Bestyrelse." Der blev tillige opfort
et mindre Bolvcrrk mod S y d og i den kongelige Kasse laantcs en storre Su m , der siden blev afbetalt med 6 o/o og hvormed man forst blev foerdig efter 1840. Senere hen har der vce1 0
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ret optaget flere storre Laan lil H avnens Vedligeholdelse og til
Jstandscrttelse af den ved Storm floden 1872 foranledigede
Skade af B a lls S tifts Kapitalfond. At oisse Vedligeholdelsesomkostninger ikke ere smaa, scs deraf, at der i Tidsrum 
inet siden 1850 er laant af B a lls S tift over 30.000 Kr.,
hvis Forrentning og Amortisering med 1400 Kr. aarlig endnu
resterer for omtrent ^ af Laanets Vedkommendc.
Ved den noevnte Hovedreparation i Begyndelsen af
dette Aarhundrede fik Havnemundingen cn Retning mod
S yd sst og det sondre Bolvcerk llev , uden at Opmudring
fandt Sted, sat
Alen lcengere mod S y d , end det gamle
havde staaet. Ester Forflag fra Havnekommissionen blev
der i Aaret 1627 til det sondre Bolvcerk bygget en M ole
eller Stenskjoerm paa 115 Alen, der senere er foroget. Ligeledes er der til det nordre Bolvcerk bygget en M ole paa
omtr. 150 Alen, hvorved der er opnaaet en god Havn for
Fartojer af
Fods Dybtgaaende. 1838 anfores
Havnen at have erholdt en Dybde af 9 — 10 Fod og en
Vinterhavn af 4de Klasse. Jfolge Generaltoldkammerets
Ordre blev i 1818, ncermest for H avnens Renholdelse fra
Landsiden, opfsrt en S la g s Stenbolvcrrk ved Fennediget,
der kostede 1060 R igsdaler, hvilken Udgift Byen maatte
udrede.
Ved al den delvise Udbedring og Tilbygning, som
Kjoge Havn efterhaanden er undergaaet, er opnaaet, at Hav
nen nu med Hovedretning fra Ost til Best har en samlet
Lcengde af 2170 Fod. og begrcenses af tilsammen 1460 Fod
almindelig Trcebolvcerk og 1740 Fod Stenm ole. — D a H av
nens sondre Begrcrnsning for endel dannes af den omtrent
40 Td. Land störe, Gammelkjsgegaard tilhorende. sondre
Lhng, bestaaende af et fladt og lavtliggende Terrcen, hovedsagelig benyttet til Grcesgang og der saalcdes paa denne
Side af Havnen kun findes Stenm ole paa en Lcengde af
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600 Fod fra Havnehovedet og indefter samt 430 Fod nyere
Bolvoerk af Trcr, er den egentlige Anlcegsplads for Skibene
ved H avnens nordre Bolvoerk, der har den temmelig anselige
Lcengde, fra Byen og ostpaa, af 1030 Fod og fortscettes
til Udlobet med en 1140 Fod lang Stenm ole, hvor Skibe
delvis ogsaa kunne loegge til, saa at Havnen kan rumme
et betydeligt Antal Skibe.
Bolvcerket, som er rigelig forsynet med Sloebesteder,
har en Hojde af omtrent Fod over daglig Bande. Stenmolerne, der ere dannede af störe Kampesten med Pceleindfatninger og have en Gjennemsnitsbrede ^af 40 Fod, hceve
sig, med den til Fodpassage indrettede Overflade, tun omtrent
4 Fod over dagligt Bande. P aa den yderste Ende af nordre
Havnemole er i et mindre Fyrhus stationcret en Fyrlygte
med rod Lindse.
Havnens Beliggenhed er i det Hele meget udsat for
Paavirkning af nordlige og ostlige Storm e, soerlig nordost,
og Jndsejlingen saavelsom H avnens Tilsanding og Fyldning
med Tang har derfor stedse hidtil givet Anledning til störe
og bckostelige Opmudringsarbejder, for at holde frit Lob til
Fod dybtgaaende Skibe, og er hidtil den aarlig
fornodne Opmudring foregaaet ved Haandkraft; men da storre
Krav i saa Henseende alt loenge har gjort sig gjceldende,
navnlig efter Storm floden i 1872, og en Forogelsc af H av
nens Bandstandsdybde, saa at indtil 14 Fod dybtgaaende
Skibe künde söge Havnen, er anset nodvendig, maatte der
1683 til Anstaffelse af en Dampmuddermastinc med Tilbehor
af Pramme, samt til det bctydclige Opmudringsarbejde gjores Laan af 50,000 K r., som Kjoge Sparekasse overlod
Havnen til 4 ^ o/o Rente og Amortisering ialt med 35<»0
Kr. aarlig.
Den betydelige Uddybning af indtil 14 Fod med daglig
Bande er allerede opnaaet i den storste Del af Havnen og
6
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samtidig er, med det ved Opmudringen indvundne Materiale,
opfyldt og bannet en hojtliggende og bekoem Havneplads,
med et Areal af omtrent 2 ^ Td. Land, beskyttet mod Nord
med Stenbeklccdning mod den aabne So.

At Havnen längs med den hele nordre Bolvcerksstrcekning ved et Trcrkbanespor er sat i direkte Forbindelse med
den sydsjcellandske Jernbane, letter Trafiken meget. I 1884
dar Jndtcrgten ved Bro- og Havnepengc samt Leje af Han
nens Oplagspladser over 14500 Kr., hvilket tyder paa en
livlig Virksomhed ved Kjoge Havn. Denne er en af de
bedstc paa Vstkysten, fortrinlig som Tilflugtssted for Skibe
ved de stcrrke Storm e i Dstersocn. Rheden er tillige en god
Ankerplads for storre Skibe med gode Ankere, skjont der er
stcrrke Brud ved nordostlige Binde, ligesom den ogsaa afgiver passende Station for Krigsskibe, der stulle bevogtc
Drcsundcts sondre Jndlob. Afstandcn fra Kjoge Skibsbro
til Skanor paa Skaanes Kyst er 5'/z M il.
I Februar 1625 var der en stcrrk Storm , der fremkaldte
stör Vandflod i Dstersoen, saa Skibe strandedc i Skovene;
Kjoge og Proesto blev for en D el sejlbare (se v r . O. Niel
sen, Kbhvns. Hist. II. 248).
Ved Storm floden 13. Novbr. 1872 blev Havnen i hoj
Grad mcdtaget. Ester Fr. Opffers „Minder fra Storm flodcn" varc Skjermene paa begge M oler fuldstcendig bortrevne, og de svcere Granitsten i M olen vare dels kastede
imellem hverandre i den fuldstccndigste Norden, dels kastede
ud i M rehavncn. Desudcn var Jndrehavnen saaledes op
fyldt med San d , at Vandstanden, ifolge Jndenrigsministeriets
Beretning, ved Bolvoerket var sorringet 4 L 5 Fod og i M id
ien ä 3 Fod. En D el svcrrt Egetommer, der var kästet
ud i Bassinet, havdc ligeledes anreitet megen Skade. Havnepladsen var meget oprevet, Hamrene ramponerede, og Fortojningspcelene trukne op. Omkostningerne ved Havnens Ud2
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bedring ansloges til 14000 Kr. — Den 5. Decbr. 1883 anrettede Storm og Hojvandc ligeledes cn D el Skadc ved
Havnen.
Under Krigen med Sverrig 1643— 45 var der somVcrrn
for Bycn opfert et Blokhus ved Havnen. D ag og Nat
skulde en „Archeliemester" Anders Jorgensen have Opsynct
dcrved; men ved Hans Uforsigtighed asbrcendtc det, fordi
Han sorlod Huset uden at slukke Luntestokken. Dersor
tiltaltes Han og domtes til at erstatte Byen Blokyusets Tab
med
D l.; men da Han ikke künde betale, fceldtc M agi
straten 14ten Dage efter den Dom, at Han i sin Livstid stulde arbejde i Kongl. Majestoets Jern paa Bremcrholm
„medmindre den hoje Ovrighed hanncm vil benaade".
Aar 1655 scndte Kommissarierne N iels Trolle og Chri
sten Steel Ordre til Byen om at istanbscette Baunerne m. v.
(se Aktstk. Nr. 53), og i Decbr. 1657 ankom Feltmarschal
Ernst Albrekt v. Eberstein med Generalkrigskommisscer Otto
v. Povisch og flere Officerer hertil for at beste Forterne og
troeffe Foranstaltninger ved Strandsiden. Byen befordrede
dem i 3 Vogne längs Stranden til Rodvig Skanse. 1675
fandtes der et Baun udcnfor Norreport samt et Batteri ved
Stranden, hvor Borgerne holdt V agi i Sommertiden. Da
man hvcr D ag frygtede Svcnskernes Ankomst, betaltes der
25^ s. A. 3 Mark til et Bud at gaa til Roskilde for „at
fornemme, om det Sporgam cnt, at Svensken stulde have
vceret der, fandtes i Sandhed". Aar 1700 vare Borgerne
ogsaa i Virksomhed ved Havnen, men „af Frygt for Fjenden" afbrcendte man selv i Ju li det forste Baun, som saa
Dage efter igjen opfortes. N^ste Aar opkastcdcs af „Hpjfornodcnhed" et Batteri ved Stranden, der kostede
Dlr.
1806 stk Byen ogsaa Tilladelse til paa egen Bekostning at
byggc et Flaadcbatteri (se Aktstk. Nr. 97). Bygningen deraf
blev overdraget Kjobmand Lars Olsen, der 1820 blev ud2 0 0 0
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ncevnt til Danebrogsmand. Grev Dannestjold-Sam so stjoentede en D el pommerst Tommer og en Pengegavc dertil, ligesom ogsaa andre bidrog frivilligt. Ja lt kostede Batteriet
3260 Rd. Ester Stiftam tm andens Resolution blev det
1814 bortsolgt ved offentlig Auktion og udbragtes til 3197
Rd. Ester Fradrag af den derpaa anvendte S u m stal Byen,
som Prokurator Kuhlmann i 1823 oplyser, have havt en
Netto-Jndtcrgt ved S a lg et as 2532 Rd. De tre 24pundige
Kanoner bleve tilbageleverede til Holmen. Jfolge Regerin
gens paatcenkte Bcfcestningsplaner, agtes der ogsaa anlagt et
besagtet Fort ved Kjogc Havn, men Planen synes forelobig
stillet i Bero, saavelsom med Forterne ved Helsingor, Kallundborg og Korsor.
Under Stormfloden i 1872 strandede i Kjoge Bugt ikke
mindre end 30 Lkibe og siden den Tid et lignende Antal,
altsaa i Lobet af 14 Aar 60 Zkibe. Tldligere har der ogsaa
vccret flere Strandinger, saaledes
1822, hvor Menne
6

ster druknede.
Da Byen er blottet for Redningsredstaber, og Jndsejlingen til Havnen vanstelig ved Storm og hoj Sö, indsendtes i 1884 til Jndenrigsministeren en Adresse med l5 0 Understrifter og anbcfalet af Byraadet

om Oprettelsen af en

Redningsstation ved Kjogc. Endnu hidtil er intet saadant
ivoerksat (se Kjogc Avis Nr. 27, 1884 og Nr. 14, 1885).

Sondagen den . J u li 1677 vandt Admiral N iels Juel
(sodt i Christiania
1629, dod i Kjobenhavn ^ 1697)
den beromte Sejr i Kjoge B ugt. Den dansk-norste Flaadc
bestod af 19 Liniestibe, Fregattcr, 3 Brandere og G allioter og Jagter, mcd ialt 1267 Kanoner og 6505 M and.
Den svcnste Flaade, som kommanderedes af Feltmarstal Evert
Henrik Horn, talte 28 Liniestibe,
Fregatter,
Brandere
og
Gallioter, med tilsammen 1804 Kanoner og rim eligvis
9000 M and foruden 3000 Soldater bestemte til Landgang,
1
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og den havde altsaa

1 1

Skibe med 537 Kanoncr flere end

den dansk-norfle under Niels Jucls Anforscl.

Ved Solens

Opgang slprede begge Flaader ind imod Stevns Klint i to
Linier, omtrent cn Fjcrdingvej fra Hinanden, de Danfle nordligst, Svenskerne sydligst. Juel bcgyndte Kämpen, efter svm
en Udfordring at have skudt det danske Lysen, medcns Hans
Broder, Rigcts Raad Jens Juel, strax gik ombord paa en
Jagt for at sejle omkring til de enkeltc Skibe og paasee, at
de alle gjorde deres Pligt.

Da man var naaet ind under

Stevns, lykkedcs det Juel ved en snild Manovre at lokke
Fjenden op i det vanfkeligc Farvand paa Bugten.

Ved

denne Lejlighed kom et af de storste svenste Skibe, „Draken",
paa Grund under Stevns, og Horn lod da sex andre af sine
Fartojer

blive tilbage for

at

hjcrlpe

det, medcns Han

selv sogte at komme lcrngere ud i aaben So for bedre at
kunne udfolde sin störe Overmagt. Juel lod da to Officerer
blive tilbage i Kamp med Skibene undcr Stevns og fulgte
selv med Hovedstyrkcn efter Horn.

Juel gjennembrod heldig

Fjendens Linie, hvorvcd 16 svenste Skibe bleve tvungne til
at flygte.

Om »ObristianuZ Huintu8« rasede Hovedkampen

med frygtclig Vildhed, og Admiralflibet var snart saa medtagct, at det halvt synkefoerdigt maatte tye ind til Kjobenhavn. Juel gik da ombord paa „Fredericus Tertius" og.
da ogsaa det havde faaet flere Grundstud, paa „Charlotte
Amalie", fra hvis Top Hans Flag vajede under Resten af
Kämpen. Da Svensternes Linie forst var brudt, var Da
gens Skjcrbne uigjenkaldclig afgjort trods al den Tapperhed,
hvormcd Horn og Hans Undergivne kcempede. Sejren var
storrc end nogen andcn, den danste Flaade nogensinde havde
vundet, og forst da Morket faldt paa, og Afstanden mcllcm
de Flygtendc og Forfolgerne blev storre og storre, ophorte
Jagten. De Danske havde ialt erobret 7 Linieflibe, 2 Smaafartojer og 4 Koffardiskibe, med tilsammen 456 Kanoner.

165
37 Osficcrer, 4 Skibsproester samt 2— 3000 M cnigc bleve
Fänger, og desudcn havde Sverig foruden de Dode og S a a rcdc. hvis T al ikke noje kjendes, mistet
Liniestib, som
brccndtc,
som sprang i Lüften og 3 Brandere. V i mistede
intet Skid, og Mandefaldet kan anflaaes til 300 Dode og
Saarede.
D a Sejrherren faa Dage senerc gik i Land i Kjobenhavn. modtogcs Han cftcr Fortjeneste. Han udnoevntes til
Generaladmiral-Lojtenant og hcrdredes desudcn ved, at en
Skucpenge pr^gcdes, som bar Hans Brystbillede og flulde
uddeles som Hcrderstegn til alle de Officerer, der havde deltagct i Slagct. Desudcn sloges en större Medaille — den
storste, der nogensindc cr blevcn prcegct i Danmark — i Guld
til en Vcerdi af omtrent
Species-Dukater. P aa den
cne Side ses ' en Haand, der ra'kkes frem gjennem Skyer,
med den latinske Overstrift: „Frelsens Dag", medens otte
Born ligeoverfor danse med Palmegrene i Hoendcrne, oder
hvilke er flrevet: „De stulle fortcrlle Eftcrkommerne det." En
lcengere Jndskrist opregner de D anfles Sejre til S o c s i Lobct af Krigcn. P aa den anden S id e af Skuemonten var
selve Slaget afbildet med Ordene: „Saaledes maa man stille
Urolighederne i Ostcrsoen. Den . J u li 1677." (S e D anmarks, Norgcs og Sverigcs Hist. IV, 162).
Den forste Avisartikel om Sejren lod saaledes: „Den
. J u li er voris Flode under General Admiral Lieutenant
Her N iels Juel och den Svenste under General Admiral
Hcndrich Horn imellcm Falsterbo - R if och Stcfvens Klint
kommen udi en heftig och blodig Fcrctning och S la g tilsammen: Och eftersom mand her i Kiobenhafn klarlig Hörde
Skuddene, saa at ochsaa Vinduerne rystede der ofver, da lod
Hans Hoy-Grcefvclig Excellentz, Grcesve Friderich von Ahle
feld, Rigens Store Cantzler, eftersom det var S o n d a g , sige
och biude Geistligheden, at de i alle Kirker paa Prcedike1
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Stolen skulde gjore B on til Gud Allermcrgtigste om en god
och lyckelig Udgang: Hvilken B on och den naadige Gud
Horde och gaf os, diß stee Ham Los och P riis til cevig Tjd,
en ynflelig Seher, saa at vi ikke alleeniste drefve Ficnden af
Soen. men endochsaa finge mange Skibe fra hannem". (S e
Stolp e Dagspressen II. 182).
Naar det i forskjellige Skrifter anfores, at Kong Chri
stian V. fra Kjoge Kirketaarn saae paa S laget, fortjener det
at benurrkes, at dcttc er aldelcs urigtigt; thi Köngen opholdt
sig paa den Tid ved Feltlejren forM alm o, hvorfra Han var
redet ned til Skanpr for at iagttage S la g cts G ang.
Kun lidt over 30 Aar vare svundne, forend Kjoge B ugt
atter blev Skuepladsen for en Heltcdaad. og dcnne Gang var
det Navnet Jvar Hvitfeldt, der med Hcrdcr og ALre optegnedes i Historien og opbevaredes for Efterflcegtcn.
Generaladmiral Grev Ulrik Frederik Gyldenlove laa
Lordagen den 4. Oktober 1710 til Ankers i Kjoge B ugt med
en Flaade af 26 Linieskibe og 5 Fregattcr, der dog i det
Hele vare stet udrustcde og hjemsogtes af fvcere Sygdom m e.
Om Morgenen saae Han den svenske Flaade, der taltc
Linieskibe under Anforsel af den gamle Generaladmiral H ans
Wachtmeister, der havde deltaget i S laget 1677, komme sejlende Oster fra. Gyldenlove lettede strax og sogte at arbejde sig op imod Fjenden, men forst hen paa Eftermiddagen
kom Flaaderne Hinanden paa Skudvidde. Det svenske Admiralskib aabnede Kämpen med Io Skud, hvorpaa Norman
den, Kommandor Jvar Hvitfeldt (fodt paa Frederikssten V
1665) svarede med sine Kanoner. Kun faa Skud vare faldne,
da man saae svcrre Rogsojler vcelte sig op fra Hans Skib
„Danebroge", som der var gaaet Jld i, rimeligvis gründet
paa en eller anden Uforsigtighed, og snart flöge Luerne hojt
i Vejret. Omspcendt af Flammer vedblev den usorfoerdede
Hvitfeldt imidlertid at fhre paa Fjenden saalcrnge som mu2 1
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ligt. Havde Han lagt Roret op og styrct ind paa lavt
Bande, künde Han uden T vivl reddct sig, men da havde Han
udsat de andre danste Orlogsskibe og Transportflaaden for
en truende Fare, og sor at undgaa dette soretrak Helten at
ofre sit Liv. Under fortsat Skydning, lykkedes det Ham endelig at faa „Danebroge" lagt jor Anker, og Klokken 4 om
Eftermiddagen sprang Skibet i Lüften med et forfcerdeligt
Brag. Den stcerke Kuling tvang snart de to Flaader til at
lukkc de underste Batteriporte. saaledcs at Hvüfeldts stolte
Daad ikke künde efterfolges af noget Hovedslag.
S a r lig har B . S . Jngemann ved sit D igt „JvarH vitseldt" og ved Tavleindstriften paa Herfolge Kirke forherliget
Heltedaadcn. Det künde ikke vcrre af Frygt sor at stikke
Kjoge B y i Brand, at Hvitfeldt opofrede sig; tyi Binden
bar fra Bven. og Skibets Kanoncr erc opfiskede ved Drogor.
1886 rejstes paa Langelmie et smukt M onum ent for Helten
fra Kjoge Bugt.
Fra de crldste Tider svaredes Told af forskjelligc Barer,
der ind- og udfortes til og fra Landet, og ligeledes omtales
Life af Ol og B in, som indsortes. Bcd Forordn.
1657
paalagdes en ny Afgift ka!det Konsumtion, öftere tillige Akcife eller ^ise. Den betaltes sornemmelig af de indenlandske
Barer, som bragtcs til Kjobstcrderne for at fortares der og
ved Kornvarers Formaling eller Anvendelse til Brerndevin.
Afgiftcn havedes oprindclig baade af Land og B y , men fra
1613 af Kjobstcederne alene. Ester sorskjellige Forandringer
blev den ved Loo af ^ 1851 ophawet i sin oprindelige
Skikkelje.
I Kjoge B y blev Afgiften erlagt til en Forvalter, Forpagter eller Kontrollor gjennem Betjentene ved Portenc. Forpagtcrne svarede en aarlig Afgift til Staten, der i Gjennemsnit fra Aar 1700 til 1778, hvori den findes angivet, udgjorde
4731 Rd. aarlig. 1704 betaltcs det hojeste Belob 5230 Rd.
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og 1746 det laveste 4305 Rd. I forste Halvdel af indevcrrende Aarhundrede synes Afgiften al have voeret ret an
selig; Ihi for Aarene 1816— 17 angives den at have udgjort
101.404 Rd. for Kjoge B y.
Akcisebodcrne ved de 3 Porte noevnes allerede ved Begyndelsen af forrige Aarhundrede. Endnu 1778 tilhorte de
Private Folk, og der betaltes en aarlig Lcje af ) L 14 Rd.
for hver. Jnventarict Var simpelt; det bestod kun af en
Seng, Bord og Kakkelovn. Alle 3 Porte vare forsynedc
med Laas, men kun ved Bester- og Norreport var anbragt
Slagbom . Louporten saavelsom M ollegades P ort forsynedes
alene med Laase, da de ikke laa ved Landeveje. De Boder,
der fandtes 1851, ere senere forandrede til Beboelse; kun den
ved Norreport staar endnu i sin oeldre Skikkelse.
Aar1559, da Td. B yg kostede 35 Skilling, kostede P o t
Broendevin
Sk., men det brugtes den Gang kun som Medicin og solgtes alene paa Apothekerne; thi i hine Tider fik
man sig kun „et Krus" eller „en Kandc Ol" paa Voertshusene, og forst henved 130 Aar efter synes Brcendevinet at
vcere blevet en almindelig Drik. Enhver skulde nu sclv
broende sit Brcendevin, hvortil anskaffedes Pande, Hat og
ovrige Redstaber, selv Proester og Degne forsynedes dermed.
1692 lod Kirkevcergen efter M agistratens Ordre i Sogneproestens Residents i Kjoge indmure en Broendevinspande,
hvortil for Kirkens Regning leveredes 50 Stkr. Mursten.
D a Degn Ole Poulsen Wentrup i Balloby dode 1769, fandtcs der i Hans B o Kobber - Broendevinspande med Hat og
Piber af Voerdi
Rd. — 1773 blev al Bram dev ins broenden sorbudt paa Landet, men Bonderne fortsatte det lcenge
efter i Sm ug, uagtet man hist og her sratog dem Rcdskaberne.
Broendevinsbroenden blev i mange Aar derefter en god Jndtoegtskilde for Byen. 1820 fandtes her 16 Broendevinsbroendere og Bryggere, soruden at 5 af de storre Kjobmoend
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ogsaa brcrndte Brcrndevin.

1832 angives Forbruget i Brcen-

deriernc at have vcrret 3236 Td. af forskjellig Slags Sced
foruden 2624 Td. M a lt til Ol.

Siden den Tid er Brcen-

deriernes Antal formindstet, navnlig i de sidste 10 Aar, og
i 1865 var der

2

Brcenderier i Byen, hvoraf kun

1

i Gang.

1880 fandtes
her i Landet 219 Brcenderier, men i 1884 kun 158. DampDenne Afgang er gjcnncmgaaende overalt.

brcendericrne i Kjobenhavn, Slagclse og flere Stedcr levere
nu Brcendevinet til Byens og Egnens Forbrug.
Som Folge af det Tab, Konsumtionen led ved den pri
vate Brcrndevinsbrcenden. fik Forpagteren allerede 1701 Lov
til at foretage Jnkvisition cller Eftersogning

om ulovlig

Bryggen og Brcenden paa Landet i 2 Miles Asstand fra
Byen.

I

Slimminge lod en Ryttcrbonde sin Karl asvise

Betjentene; de stod da mcd Hagl paa Karlen, men Regimentsskriver Johan Haxen paa Morup stottede Bonden, saa Betjentenc maatte bode 12 Rd. og forpligte sig til ikke mere at
komme i Gaarden. Ridefoged K. A. Becher paa Vallo klagede 1711 til Rcutekammeret over Kontrollor Hans Fogh,
der fik Ordre til at vcrre mere skaansom.

1734 fandt man

ved Eftersogning Brcrndevinsredflaber baade i Vcmmedrup,
Rejnemark, Assendrup, Jersi og Olsemagle og alle ti.ltaltes
for ulovligt Krohold.

En Snes Personer idomtes Boder

fra 2 til 6 R d , men Forvalterne paa Godserne bestyrkede
Bonderne i, at de ikke skulde betale.
Gersdorff gav

Stiftsbefalingsmand

1735 Ordre til, at Boderne skulde vcrre

crlagte inden 6 Dage, da de ellers vilde blive inddrevne ved
Exekution.

1740 siges det, „at Bonden bruger den Ncering

som Kjobstoederne tilkommer", og da Konsumtionen tabte i
Jndtcegt, bcordredes ny Eftersogninger. Hos Prcesteenken
Mdm. Hartmann, der boede i Ejby Kirkelade, sandtes endel
Redstaber. Forvalter Jens Rosted tog hende varmt i Forsvar og ansorte, at hun stod i Dronningens Tjencste, og fik
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Lon samt Maanedskost fra V allo. 1747 tillaltes
Personer for ulovligt Krohold. blandt dissc var Prusten Lauritz
Lcnd i Enderslev. Han forsynedc Beboerne af Lundemollen,
der holdt Kro. med Brcendcvin, saa der formentlig dreves
helt Brcenderi i Prcestegaarden. Den ^ /n 1769 blev der
paa Raadstuen holdt Auktion over Brcendevinsbrcenderiet i
Kjoge Kjobstads 42 Frihedsdistrikter, og der beialtes fra
Mark til
Rd. aarlig i de folgende Aar for hvert, men
hvorledes dette er at forstaa. maa vi lade uafgjort. Endnu
i )776 fratoges en Bonde i Vraaby Bramdevinshat, Kobbertoj m. v.
B yens Kjobmcrnd holdt Bcertshus og logerede Bonderne
paa deres Rejscr til og fra Kjobcnhavn. 1788 blev dette
forbudt. idet det kun Lillodes at udstjanke Drikkevarer til
Bondcrne paa Torvcdagene, O nsdag og Lordag. Denne
Bcstemmelse oplastes paa Prcedikestolene i de 4 omliggende
Herreder. Logiet, Bonderne havde hos Kjobmoendene, var
kun det lille Rum mellem Bjcelkens nederste D el og Loltet,
hvilket Aflukke oste var saa snevert, at en Person daarlig
künde krybe derind.
Magistraten anforte öftere, at Krocrne skadede Byen ved
at tage Ncrringen fra Borgerne. Bed Frdn.
1681 var
det besternt, at alle Kroer og Vcertshuje paa Landet skulde
afskaffes, undtagen de. som vare forordnede til de Rcjsendes
Herberge paa störe, alfare Veje. Tillige befaledes, at alle
Kroer inden M iles Asstand stulde vare forpligtedc til at
tage deres L)l i Kjobstcrderne, men dette overholdtes ikke.
Aar 1630 omtales „Kjoge Kro" i Kildebronde S ogn ,
beboet af Herinan Klie fra Flensborg, der as Kong Chri
stian IV blev forlehnet med Krocn og beholdt den til sin
Dod 1644. 30 Aar estcr var H ans Jacobsen Kromand der.
I Hans Tid holdt de storre Handelsmoend i Kjoge D an s og
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Drikketag i Kroen, hvor de bedre künde ove dcres Lystighcder
end i Bycn.
Prambrokro eller Slukefter laa ved den celdre Prambro
paa Billesborg Mark, men horte under Valloby S o g n . Den
omtales allerede 1675, men forst 1745 synes V allo S lift at
have faaet kongl. Bevilling til, at der beständig maatte hol
des Kro og Vcertshus i Stcdet. Den sidste Kromand hed
Ferdinand M öller; som Folge af, at der i Hans Tid ovedes
flere Overfald og Uordener af Gjoesterue nedlagdes Kroen
1826.
1686 fik Gehejmeraad Schollcr til Lellinge kongl. B e
villing til at maatte bygge en Kro ved Svincvad og at lade
holde Vcertshus der. 1735 fik Dronningen og 1741 Ubbe
dissen paa V allo Bevillinger til, at Kroerne i Herfolge.
Lellinge, Lidemark, Store Taarnby og Skjensvcd maatte
vedblive. 1736 fik Grev Meyerfeldt til G l. Kjogegaard B e
villing til at lade holde Vcertshus i Korporalskro. Sam tidig omtales ogsaa Lopholms eller Skillingskro, saa der
savnedes ikke Vcertshuse paa Landet. — 1760 opfortes Vcertshuset ved Vallo S lo t „til Stiftslem m ernes Fornodenhed",
men Magistraten i Kjoge modsatte sig, at der blev givet B e
villing ril at brygge og brcende der. 1761 fik Stiftet T illadelsen, men Aar efter erklcerede Fredcrik Fensen Find, at
Han ikke künde substere, medmindre Privilegiet udvidedes til
S a lg as Kaffe, Sukker, The m. v. Nagtet Magistraten mod
satte sig det, fik Han *
Tilladelsen. Denne blev senere negtet, ligesom ogsaa Flertallet af Kroerne Tid efter
anden ere nedlagte.
2
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S om enhver anselig Kjobstad havde Kjoge ogsaa tidlig
fine Haandvcrrkslaug eller Gilder. Det forste Laug, der
omtales. Var Skomagernes ved Aar 1476. To Aar efter fik
Lauget en Bygning forcieret af Kong Christian I „til evin-
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delig Arv og Eje." Huset, der tidligere havde tilhort M it
tel Jeppescn i Stroby, skulde efter Bestemmelsen vcrre en
Kirke til at holde Gudsljeneslc i, men det beuyttedes senere
til Laugshus. I Tidcrnes Lob blev der foretaget adflillige
Reparationer derved, men da det bestod af Bindingsvccrk, blev
det Tid efter anden saa forsaldent, at det efter 324 Aars
Forlob. medens M athies Ritzau var Oldermand, i Aarct
1802 blev ombygget af Grundmur og lagt med Forsiden
ud mod Gaden. I Huset Var indrettct en Lejebolig, men
da Afgiften ikke var tilstrcrkkclig til at betale Renten med,
endmindre til Husets Vedligeholdelse, blev Lauget enigt om
at bortscrlge Bygningen i Aaret 1810.
I den celdste Tid holdt Mestrene stedse deres Moder
paa Laugshuset. Hvert Aar valgtes en ny Otdermand. der
scedvanlig kaldtcs Krofader. Efter 1810 holdtes Sam m enkomsterne i Oldermandens H us, og denne fungerede nu hyppig flcre Aar ad Gangen. 1751 var der 26 Mcstre og 3
Enter i Lauget; 1644 var der 44 Mestre og 5 Enter. Baade
Mestre og Svende vare öftere fra Udlandet; der noevnes
saaledcs Svende fra Bergen, Stokholm , Hamborg, Minden.
Riga, Stralsund og flere Steder. Lauget har stedse vcernet
om sine Rettighedcr, og som et Exempel derpaa kan anfores.
at det ved Kongebrev "/o l6 9 2 blev forbudt Skomagere paa
Landet ved „nogen Pranger" at scelge Sko i Bycn (se Aktstk.
Nr. 62).
Skomagerne havde deres storste Jndtcrgt ved Markedsarbejde; thi for 100 Aar siden var det saare almindeligt at
rejse til Markederne i andre Kjobstceder.

1777 udstedte By-

fogden ikke mindre end 327 Pas for Borgere i Byen til
Markedcr i andre Kjobstcrdcr. 18 Skomagere fra Byen rejste

29. April s. A. til Markedet i Roskilde medforende
Stovler og 650 Par Sko.

2 2

Par

Et lignende mindre Antal brag-

tes til Markederne i 10 andre Kjobstceder.

Intet Under da,
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at det ogsaa var Skomagerlauget, der 1797 loste Bevillingcn
til det 3die Markcd i Byen den 19. M as og betalte den med
8 Rd.

Den celdste Skraa. man kjender sor Byen, er den for
Skindcrlauget. hvortil horte Handskemagere, Garvere og
Pungmagere.
Den er udstedt 30. Novbr. 1541 og sindes
aftrykt i Danske« Sam linger, . Rcekke, P ag. 365.
Ester en Forordn.
1621 oprettede Snedkerne et
Laug og fik
1622 M agistrates Stadfcrstelse paa „Snedkernes Embeds-Skraa". Denne bestod af ikke mindre end
42 Artikler, til hvilkc et Tillceg udstedtes
1623. Snedkersvendene fik en egen Skraa paa 19 Artikler ^/z 1624.
Dette Laug blev forst ophcevet ved kongl. Reskript af / ^
1884, og dets Lade og Velkomst, der strev sig fra 1744.
skjcrnkedes til Nationalmusceet paa Frederiksborg. Snedkerlauget havde i M idten af forrige Aarhundrede faaet Tilladelse til at lade Svendene „behovle". Denne Skik skal alt
1646 vcere indfort i Lauget i Kjobenhavn og soregik fra
forst af med kirkelige Ceremonicr. S aavel Prcest som Klokker modte ved denne Handling, rimeligvis som Fredsstyrere,
hvis der opkom Strid. I Kjoge ophorte Skikken ved Aar
1814.
I Aaret 1635 fandtes i Byen, foruden de fornccvnte
Laug, tillige Smedenes og Bcevernes. I 1667 ncevnes des1
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uden Bodkernes, hvortil horte Rokkemagcrnes. samt Possementmagerncs, der tillige omfattede Hattemagcrne, og Skrceddernes Laug.

1749 ncevnes ikke Bodkernes eller Possement-

magernes, men derimod omtales Mollerncs Laug, hvis Bog
er begyndt 1699, og Bagernes Laug, hvis Bog er begyndt 1702.
Jovrigt kan det ikke bestemt angives, hvilket Aar Visse Laug
ere oprettede.

I den sprste Halvdel af 17de Aarhundrede samledes almindelig Laugene i Fastelavnen, hvor Svende og Drenge
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flere Dage fordrev Tiden med Fastelavnslojer, men da disse
tidt overskred sommelige Grcrnser. bleve de ofterede rnulkterede dersor.

Foruden de ncrvnte Haandvcrrkslaug blev der ogsaa
1690 oprettel et Laug for Bognmcrnd, bestaaendc af 6 B or
gern hvoraf de 2 vare Sm ede. Lauget fik Ret til alene at
kjore de Rejsende for Penge, og In gen andes, hverken i eller
udenfor Byen, maatte kjore for nogen. H vis de gjorde det,
skulde de betale dobbelt saa meget, som de fik for Rejsen.
Rcntekammeret fornyede imidlertid ^ ^ 1734 et crldre P r i
vilegium af */,o 1681 for Bonderne i Vindbyholt og M ose
bolle om at kjore Vognmandsrejser, hvilket bekjendtgjordes
for Lauget. Aar 1832 udgjorde Vognm andslauget 4 In ter
essenten der holdt 24 Hefte, 4 Offenbacher og 6 stemplede
Postvogne, foruden 2 störe V ognc, hver til 11 Personen
hvormed Dagvognsbefordringer stete, samt 3 holstenstc Vogne,
der brugtcs som Bivogne.
I Aaret 1832 fandtes i Byen 6 Haandvcerkslaug. nemlig for Vagere, Handstemagere, Skomagere, Skrcrddere, Sm ede
og Snedkere. Disse ere nu ester Nceringsloven af 29 Decbr.
1857 ophcrvede med Undtagelse af Skomagerncs, der som det
celdste bestaar lcrngst i Byen.
B yens Haandvoerkere vare oste i S in d med Haandvoerkerne paa Landet, scerlig med Skrecddcre og Vcrvere, naar
disse gjorde Jndpas i deres Noerigsvej. Vccverne paa Lan
det havde nemlig kun Lov til at vcrve Blaar- og Hampelcrrred samt Vadmel, og dette skulde noje overholdes. Da
man i 1731 fik N y s om. at cn Konc i Broporthusene havde
et storre Arbejde med Horgarns Rending i Vcerk, blev dette
forbudt hende, og Oldermanden lod Vcrven forsegle. Konen
brpd imidlertid Seglenc, hvorsor det hele sortes ind paa
Raadhuset. Konen domtes til at have sine Barer forbrudt
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og paalagdes en Bode af Rd. Ved et kongl. Reskript af
1737 tillodes det dog Vcrvere at bo paa Landet, og der
vcrve alle S la g s Lcerreder eller andct, som de bedst künde, idet
de maatte anses for Manufakturister. I cnkelte Tilfcelde
künde dog Stiftamtrnanden give en soerlig Tilladclse til Nceringsdrift. 1747 sik saaledcs et Fruentimmer, hvis syge F a
der havde vcrret Militccr i
Aar, men som siden 1728
havde opholdt sig her i Byen, Lov til at have en Vcrv for
derpaa med egne Hcrnder at arbejde og fortjene Brodet til
sig og sine affceldige Foroeldre. Saadannc Personer, der
havde vcrret Militcerc, sik öftere Begunstigelser. Jacob Metz
ler. der havde tjent som Kyrasser i
Aar, blev afskediget
1747, sik Aaret efter Borgcrskab som Vcrver. Han holdt 4
Vceve, men sorlangte Fntagelse for Skattcr. da Han Var af
„reformeret Religion og havde vcrret Militcer". Han opnaaede dog ikke Fritagelse, eftersom Han forlcenge havde op
holdt sig i Byen.
Ved kongl. Reskript af
^ 1764 blev det forbudt alle
2
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Skroeddere, der syede Kjobstadklceder, at nedscette eller opholde
sig paa Landet. Straffen herfor künde endog füge til 6
Maaneders Forbedringshusarbejdc. I enkelte Tilfcelde blev
der endog forhvcrvet Kongebrev for at faa Tilladclse til at
erncrre sig ved Syning.

Et saadant haves fra 1780. saa-

lydendc: Christian den V II.

Vor synderlige Gunst tilforn.

V i give Dig hermed tilkjende, at vi, efter Anne Eriksdatter,
Ditlev Jensens Hustru af vor Kjobstad Kjoge, hendes herom
allerundcrdanigst gjorte Ansogning og Begjcring

allernaa-

digst havcr bevilget, at hun udi bemeldte Kjoge maa, med
egne Hoendcrs Arbejde, erncere sig af at sh Fruentimmerklcrder af nyt og gammelt, uden dcrfor af Skrcrdderlaugct sammesteds at vordc tiltalt.

I Aaret 1744 var der i Byen saadan M angel paa
fersk Kjod, at Magistraten efter M ajor Drechsels Opfordring
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opkaldte de 4 Slagtcre i Byen paa Raadhuset og beordrede
dem at have deres Slagterier i saadan Orden, „at Kjod til
enhver Tid kan erholdes."
Farvcrnc udgjorde et eget S la g s Professionister, der
henfortes til de Privilegerede og fit kongl. Bevilling til de
res Haandvcrrk.
1680 udstedtes Privilegium til Mcstcr
H ans Schurtz og i de folgende Aar ncevnes adstillige an
dre; den sidste omtales 1790. hvorefter dette sceregne P rivi
legium synes ophcrvet.
En enkelt Klasse Haandvcerkere. ncmlig Parykmagerne
vare i forrige Aarhuudrede meget sogte. I flere Kjobstcedcr
var deres Antal endog storre end Grovsmedencs. men i Kjoge
synes det ikke at have vceret stört, almmdelig 2 — 3 Parykm agereiB yen. Den forste omtales 1700 og den sidste 1777 ;
de vare tildcls Udlcendinge.
Borger- og Haandvcerkerforeningen i Kjoge stistedes den 24.
Januar 1847 efter Jndbydelse af Tomrermester Jen s Willadsen
Blume(fodt ^o/^ 1809, dod
1875) og Snedkermester M omme
Petersen. Formaalet var Oprettelsen af en Haandvcrrkerskole efter det tekniste Instituts Skole i Kjobenhavn, hvis
Oprettelse scerlig skyldtes Krigsraad Johannes Lassenius
Kramp (fodt
1808, dod
1876), der ogsaa saalccnge
Han levcde, var en god Stotte for Skolen her i Byen. S o n dagsskolen begyndtc allerede den
1847. Undervisningsfagene vare: Retskrivning. Regning, Tegning og Fysik. De
forste Fag overtoges af Chordegn Becker og Kcrmner Ege
rns; Fysik af davcrrende Kateket Nyrop, der imidlertid afrejste fra Byen det folgende Aar. I Tegning var det vanskcligere at faa en Leerer, indtil Malermester Anton Molbech
et P ar Aar efter nedsatte sig i Byen. Han afgik ved Doden
paa S t. H ans Hospital Vi 1853. Senere har dette Fag
vceret ledet af Arkitekt, Murmester Hensch, og fra 1869 har
Tegneloerer, Ökonom Scmberlund ledet Undervisuingen den
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ined stör Dygtighed.

Skolen har i den forlobne Aarrcekke

modtaget betydelige Tilstud fra det Rejersenfle Fond, hvilket
scerlig styldes Krigsraad Kramps Velvillie.

Den har vir-

kct meget til Gavn for Professionisterne i Byen.

P a a Hendes Kongl. Hojhed Prinsesse Alexandras
Bryllupsdag,
. M arts 1863, blev efter Forflag af Hattcmagermestcr A. Jenson og Snedkermester I . C. Petersen
stiftet en Afdcling kalbet „Alexandraforeningen". Formaalet
for den Var at opfore en Stiftelse til Friboliger eller billige
Lejeboliger for vcrrdigc eller trcrngende Medlemmer af Haandvoerkerforcningen eller deres Enker. Veb foranstaltede Bazarer, en Gave af V allo S tift paa
Kr. samt et Tilstud
af 3000 Kr. fra Sjcellands S tifts Varelotteri havde man
indsamlet et Belob af omtrent
Kr. Hertil ydcde
Vallo S tift et Prioritetslaan paa andre 12000 Kr. Derved
blev det muligt at erhverve Byggcplads paa den nordre S id e
i Vestergade vcd Vesterport og at paabegynde Opforelsen af
Stiftelsen. Grundstenen lagdes i M aj 1876, Kransen blev
hcjst . Ju li, og 15. Oktober blev den sestlig indviet. S tif
telsen staar fom et smukt B evis paa, hvad man under smaa
Forhold vcd ihcerdig Birken og sandt Borgcrsind formaar
at udrctte. I „Jll. Tidende" for
1677 findes P ro 
spekt af Bygningen.
Foruden Gobelinstapet- og Sejldugsfabrikkerne, fom
foran ere omtalte P ag. 4 3 — 50, har der Tid efter anden
voeret sorsogt Anlceg af forstjellige Fabrikker i og ved Byen.
Klcrdevcever Johan Andreas Dingel, fodt i Tystland, stk
1754 kongl. Privilegium til Oprettelsen af en Klcedcfabrik.
Han kjobte Gaarden Nr. 313 i Brogade af Abraham Brasch
og indrettede en Fabrik der. Dcnne Var af kort Varighed;
thi da „de ugudelige Mennester i Byen" ikke vilde lade Ham og
Hans Folk i Fred, folgte Han kort efter Gaarden til Grev A.
G. Moltke til Brcgcntvcd, der indrettede den til Kornmagazin.
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Kroemmerkompagniet i Kjobenhavn anlagde 1776 et Uldspinderi i Bycn.
Bucha (begr.

T il Spindemester antogcs Frcderik August

1781). som efterfulgtes af Jorgen Frede-

rik Bucha, der var her 1784, men fra den Tid omtales Uldspinderiet ikke mere.

Aar 1779 ansogte Joden Jacob Salom on om at maatte
anlcegge en Haardugsfabrik her, men fljont Magistraten anbefalede dlndragendet, blev det ikke bevilget. 1786 anlagde
Carl Frcderik v. Bonhorst (fodt i Tyskland 1714. dod
1790) med Understottclse af den kongl. Kasse en Ruslcrdersabrik, hvilken ikke fortsaltes cftcr Hans Dod. 1788 fik Bagtmester Otto Henrik Lange Tilladelse til at anlcegge et Strompevceveri her. men i Efteraaret romte Han fra Byen. 1810
anlagde Blikkenslager Henning Jrgens af Kjobenhavn et
Glasvcerk paa Fennediget. Han byggede et BindingsvcerksH u s paa
Fag. lod anlcegge en Kanal, opmuret af 3000
S ten. til G lasovnen samt opförte et M aterialhus med Tegltag. Det helc var muligt i iuldfcerdig S ta n d , cftersom der
ogsaa ncevncs at vcere ankommet en Glaspuster Johan G leis
ner, da Jrgens det folgende Aar afgik ved Doden. Ester
Anmodning af Hof- og S tad srets Skiftckommissionen blev
Hans Efterladenflaber her i Byen vurderet
1811; G lasvcerket til 964 Rd. og Hans ovrige Ejendele til 1719 Rd.
Bygningerne blcvc rim eligvis nedrevne kort efter, da G lasvcerkct ikke senere omtales.
Ved Aar 1820 anlagde Kjobmand og Konsul Ole Höf
ding Zoffmann (fodt 1796, dod
1863) en Stivclsefabrik
her, der dog var meget ubetydelig. — 1633 anlagdes en
1 2

Chocoladefabrik, men begge ophorte efter kort Tids Forlob.
Zoffmann fik ogsaa
1848 Privilegium til at drive en
Papirfabrik, men efter faa Aars Forlob standsede ligeledes
dennc.
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Af storre Bethdning end de forncrvnte synteS Anloeggclscn af Papirfabrikkcn „Valdemarshaab" at skulle blive for
Byen. Under . Februar 1844 udstedtcs folgende Bevilling:
„Vi Christian V III o. s. v. Gjore vittcrligt: at V i ved
dennc Bevilling allernaadigst tillade Papirfabrikant Frederik
Leopold Culmsec til paa et Ham overladt Stykke Jord af
Kjoge B yes Areal at anlcrgge og drive en Papirsabrik med
Rettighed til at udscelge de ved denne Fabrik tilvirkede B a 
rer i störe og smaa Parlier i Overcnsstemmclse med P l. af
5. J u li 1825. dog imod. at Han fkal vcrrc forpligtet til noje
at rette sig efter. hvad der om Kludesamling er cller vorder
anordnet, samt at underkastc sig den Kontrol, som fra Toldvcesenets Sid e nu eller i Fremliden maatte anses sornoden."
Culmsee syntcs at lede Fabrikkens Drift med stvrste Dygtighed. Han tod opfore tilsvarende Bygningcr baade til privat
Beboelse som og til Fabrikken og Arbejdernc ved den, og
derfor Var det temmelig uforbercdt, da Han den . J u li
1854 maatte opgive sit B o som fallit. Fabrikken standscde,
hvorved over
Personer blevc brodlose. Culmsec flyttede til Havreholm, hvor Hans S o n , Valdemar C ., drev en
Papirsabrik, og i 1867 aabnede Han en Papirhandcl i Christiania. I Oktbr. 1854 kjobte Boghandlcr Christian Steen
L S o n i Kjobenhavn Fabrikken sor 25000 Rd. og fortsatte
Driften dcras. Et P ar Aar estcr afhcrndedes den til Ju liu s
Sp lid L Comp.
Jeppe Claus Christian Jeppcsen, Kjobmand i Kjoge, fodt 1834 dod */-; 1878). I 1874 solgtcs
Fabrikken til Grosserer I . B. Melchior af Kjobenhavn, som
dcrcfter bosatte sig her. Den " /io 1875 afbrcendte Fabrikkcn. og Bygningcrne bleve ikke senere opforte. Grosserer
Melchior boedc her til 1884; men sidcn henstaar det hele
oldeles ubenyttet.
1 0

1

1 0 0

Af andre for Tiden vccrende industrielle Anlcrg i Bym
kan iscer mcerkcs: Hans Christian Hansens L Son (Frcde12*
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rik Hansens) Jernstoberi

og

Mastinsabrik. anlagt 1842;

Jorgen Hansens L Sons Dampvceveri samt Uldvare og
Trikotagefabrik, anlagt 1876; E. Bochers Vcrveri og Uldspinderi, P . Nielsens Uldspinderi og Valdemar Frandsens
Dampdrejeri.

Et Skibsbyggeri anlagdes i Kjoge 1746 af Carl Wilder
fra Kjobenhavn. Han kjobte et H us ved Havnen samt lejede
to af B yen s Pladser, hvilke Han med stör Bekostning opfyldte og indgroftede med Pcele, og her indrettede Han, efter
med en Muddermaskine at have udfort de fornodne Arbejder,
Skibsvcerftet. Det forste Aar byggedes en Frcgat „Fredericus Q vintus" paa
Loesters Droegtighed til 30 Kanoner;
det ncrste Aar en Bregantin „Glorieux" paa 33 Lcester;
1750 blev en Falk „Svanen" udbedret der tilligemed nogle
Pramme og i 1752 en Fregat „Juliane Marie" paa 240
Lcesters Droegtighed til 40 Kanoner. Det folgende Aar
standsede Skibsbyggeriet til Skade sor Byen, som af C.
Wilder blev skjoenket Muddermastinen m. m.
1 0 0

Der hcngik henved 100 Aar, inden der paany anlagdes
Skibsbyggeri i Byen.

Dette blev egentlig forst drevet til

nogen Betydenhed under Civilingenieur Hans Christian We
ber (f. "/z 1813, dod
1875), og er senere fortsat af
Skibsbygmester Johan Victor Louis Flindt.
Af Vandmoller er besynderlig nok ingen fundet omtalte
ved Kjoge, skjont bisse synes at kunne voere drevne ved Ban
det i Aaen, ligesom det for Roskilde anfores, at syv Möller
dreves ved Kong Roars Kilder. Derimod har her fra celdre
Tid vcrret et storre Antal Hestemoller, hvorefter ogsaa et
Par Strceder havde Navn.

Den lcerde Provst og Historio

graf Claus Lyskander i Herfolge ejede og muligt drev en
saadan Molle i Byen i Aarene 1596 til Hans Dod 1623.
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Af Vind- eller Vejrmoller (Stubm oller) har der fra den
oeldste Tid vcrret — 7 M öller. D isse ejedes öftere forhen
af andre end Moend, der befattede sig med Möllertet. S a a ledes ejede Borgmester C laus Bagger ved 1620 en Vejrmolle, som Datieren Alhed, der blev gift med M ads Ravn,
arvede cfter Hans Dod. Ligeledes ejede Sogneprcest, M ag.
Christen Taufen en Vejrmplle, hvilken Han som Biskop i
Stavangcr 1661 folgte til H ans Clausen Hammer. Endvidere ejede Landsdommer R asm us Scholler en Vejrmollc
med H us og Vcrnge udenfor Nvrreport, hvilkct bortsolgtes
ved Auktionen over Hans Dodsbo Vz 1691.
I Aarene 1690 og 1736 fandtes der 7 Vejrmoller nor
den for Byen. 1790 opfortes den forste hollandske Vejrmolle her af tidligere M öller i Lellinge Christen Pedersen
(begr.
1791), og foruden den Var der L 1820 5 S tu b 
moller. 1832 desudcn 3 Hestemoller, som senere ere nedlagte. Molleejer Jorgen Johansen (dod ^/n 1871) anlagdc
en Dampmvlle. hvilken sidcn 1884 er forenet med et Dampbageri, der drives af Lvjtnant M artin Vilhclm Barfoed (fodt
/, 1840).
6
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Om en T o b a k s p l a n t a g e anfores i Gliemanns Bestrivclsc, at en saadan blev anlagt i Kjvge af Postmester
Weyer 1780, men at den senere er forsvunden.

Allerede

1712 ankom „en fordreven Fransoes" Pierre Gleysse til
Byen og begyndtc at dyrke Tobak. Han kjobte en Gaard
paa vcstre Side i Brogade, som Han indrettede til fit Forchavende. Pcnge havde Han ikke, men i Gaarden indcstod
1200 Nd., tilhvrende Kvartermcstcr ved Oberst Bülows Re
giment Poul Ahasverus Becher, og disse tillod Brodercn.
Ridefoged Knud Becher paa Vallo at maatte forblive staaende
der. Desuden laante Han 300 Rd. af de Faltiges Penge,
og 1715 laante Han ydcrligcre af Handelsmand Zander
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Wejbct 800 Rd., hvorfor Han pantsatte 4000 Pund Tobaksbtade, Hefte. Vognc, Ridetoj m. v.. Han ejede.

D a det gik daarligt med P lantagen, saae Gleysse sig
nodsaget til 1722 at bortscelge Gaarden for 400 N d ., hvorved Hans Kreditärer tabte bettideligt. Det folgende Aar
romte Han fra Byen, og da det anforcs. at Han var „befriet
for alle Skatter cftcr kgl. Beneficia". btcv Han muligt stottct
af Regeringen. S o m det fremgaar af Aktstk. Nr. 90, hvor
de 3 Underskrivere, mcd hvcm Wejbel oprettcde Kontrakten
om P lantagens Fortserttelse. vare Franstmcrnd, har Gleysse
i fit Folge havt flere franste Plantorer med sig hertil. S a a ledes findes ncevnte, foruden Abraham Soiax, dod 1749,
Abraham de Hon og Jean Merd, tillige Peter Hjortjam,
Johan Meyer, Johan Laban, dod 1746, Abraham S u pp li,
Abraham Libno, Johan S oiax og Abraham du Fort. De
kaldcs alle „reformerte Plantorer". men vare meget sättige.
Jen s Wejbel, der ejede Hjornestedet i Brogadc, ostre
Sid e ud mod Aaen, hvilket Han 1715 kjobte af Andreas
Kellinghuscn. fortsatte Plantningen i fit Beenge, ved B yens
B old op til Norregade. i vestre Btegdam og paa Sogn eprcrstens lille P lad s, ialt paa et Areal as 18 Td. Land.
Han dodc 1728, og Hans Enke M aren Rasm usdtr. M ule
giftedc sig et Aars Tid cfter med Lojtnant oed Fodgarden,
senerc Kapitejn Johan Herman Woldemar, der fortsatte Tobaksplantningen. Han dode 85 Aar gl. og blev begravet
Ve 1763.
Ved Forord. "/g 1741 blev det paalagt cnhver Jordbruger at besaae
P art af sin Jord mcd H ör-ellcr Hampesro eller bruge det til Tobaksplantning. Fra den Tid af
maatte Underfogeden Jochum Permin i Forening med Kcemneren og
Vidner besigtige B yens Jorder cfter Forordn.s
Bydende, og hvert Nytaar for Retten afgive deres edelige
Forklaringcr derom. I nogle Aar gik det fremad med P lant2
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ningen, og da Ltiftamtmand Gersdorff 1742 forlangte M agistratcns Erklcering om, hvorvidt det künde tillades en M and
i Stiftet at forskrive fra Stettin 400 Centner Tobaksblade,
var Plantvrerne derimod. 1746 var der i Byen avlet 55,808
P d. Tobak og deraf udfort 19.876 P d . Kapt. Woldemar
havde
og Kobbersmed Georg Christoffer M üller 8000
Pd. t7 5 4 avledes kun 19,024 P d ., hvoraf udfortes 3500
P d. til Kjobcnhavn.
Enkerne ester Borgmester Jacobsen og Forvalter Brasch
beplantede i disse Aar en stör D el af deres Vcenger med
Tobak. Ligeledes stk Tobakspinder Jen s Jensen af B yen s
Jord
Tdr. Land til Leje i
Aar, som Han beplantede.
P lantor H ans Hendrik Freisleben kjobte
1754 af S o ia x
Enke et Beenge udenfor Norreport, hvilket Han brugte til
Tobaksplantning til sin Dod 1757 (begr.
Aar gl.).
Tobaksforplantningen var derefter i stadig Tilbagegang,
fordi Tobakken ikke künde afscettes. Postmester Weyer gjorde
da Forsog paa at bringe det hele fremad paany. Han stk
1777 oplaget et Tingsvidne, at „Hans ny opsundne Mastine
til Tobakkens Torring" var bedre end de for brugte M astiner. 1780 avledes i Byen 39.400 Pd. Tobak, hvoraf Weyer
havde avlet de 8000 P d. D e folgende
Aar beplantedes
fra 7 til
Tdr. Land med Tobak, men 1790 flyttede Weyer
til Kjobenhavn, og efter Hans Bortrcjse er det ikke bekjendt,
at der blev dyrket Tobak paa Kjoge B yes Jorder. Det kan
imidlcrtid ikke vccre uden Interesse at la'gge Mcerke til Forandringen i Tidernes Opfattelse af stigc Foretagender. M edens Regeringen i hine Dage bestyttede og opmuntrede
Tobaksavlingen i Landet, har den i 1876 og 1882 forelagt
Lovforflag om Forbud mod Tobaksdyrkning, nemlig at det
fra 1684 stulde voere forbudt at dyrke Tobak undtagen til
eget Brug, og at der ikke maatte anvendes mere end
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Kvadratalen dertil af erl enkelt Dyrker, samt at al Dyrkning
dcraf stulde ophore inden Udgangen af 1886.
For Tiden findcs en Tobaksfabrik i Byen, anlagt 1850
af F. E. Clemnicnscn. ny opfort, udvidet og indrettet til
Dampkraft 1881.

B yen s Beliggenhed ved Ostersocn lader sormode, at
F is k c r ie t tidlig har vcerct en vigtig Jndtcrgtskilde for den.
Historieskrivercn S a x o Grammatikus (dod i Roskilde 1204)
fortcrller om Orcsundet, „at det plejer at vccre opfyldt med
Fist, saa at Skibene naeppc kunne komme frem for dem, og
at man ikkc behovede Redstaber til Fangsten, men kan fange
dem med de bare Hcrnder." Om dette Udsagn ogsaa er
ovcrdrevent. saa tyder dog alt paa, at der har vceret scrrdeles Rigdom paa Fist ved Kysterne, og at Kjoge har havt
sin D el deraf.
Det er imidlertid vanfleligt at forfolge dennc Jndtoegtskilde for Byen gjennem Tidernes Lob, og det er ogsaa muligt, at den hverken dreves med den tilborlige Jndsigt, ejheller gav det tilsvarcnde Udbytte. Storre Fiflere ncrvnes
dog i celdre Tidcr i Byen; man holdt sig ikke alene til egne
Grcrnser, men strcebte ogsaa at vinde Fordel ved at komme
i Besiddelse af dem, der tilhorte Kronen. Saaledes fik Kjobmand Jen s Wejbel V? 1724 af Krigsraad Jens Brunn i
Arnoje Foestebrev paa Prambrohuset samt Fiskeriet, der horte
dertil. Han maatte nyde, bruge og beholde det i sin Levetid imod en aarlig Afgift af 32 Rd., der stulde crlcrgges i
4 Terminer. Wejbel stulde dog opfore et nyt og anseligt
H us paa Fag, i Stedet for det gl. paa F a g , der af
M ld e var forfaldent. I Oktbr. s. A. fik Han ligeledes i sin
og Hustrues Levetid af V allo Feeste paa Fiskeriet i S tev n s
og Lellinge Aaer, imod at svare en aarlig Afgift af 4 Rd.
Lerfor. Det blcv nu kundgjort, at ingen anden uden S traf
8
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maalte besaite sig med Fiskeriet paa Köngens og Dronningcns Andele ved Kjogc, men bette syncs ikke at vcrre overholdt, hvorfor Landsdommcr Knud Becher 1728 paabod enhver at afholde sig fra Vallo Grevstabs Grcenser og Ejendomme ved ulovligt Fistcri, saavel i satt som i fcrsk Band,
hvis de ikke vilde miste dcres Baade og Redstaber.

Jens

Wejbel var imidlertid, da bette Forbud blev givet. afgaaet
ved Doden, men hvorvidt Hans Eftermand Kaptejn Woldemar fik Fisteriet, er ikke omtalt.

Gjennem Aarhundredet an-

gives Fisteriet af Makrcl, Torst, Sild, Flynder, Aborrer,
Gjedder m. v. at have va'ret ret betydeligt, men cfter Kngsaarene 1807— 14 aftog der ncesten ganstc.

Som Grund der-

til anfores, „at Kanonbaadene (!) have bortflrcrmmet Fistcne."
Bed 1620 bestod Fisteriet mest i Aalefangst om Efteraaret
under Stevns, og 1832

omtales, at der fiskes Torst og

Flynder i Havet samt i Kjoge Aa, Gjedder, Aborrer, Skal
ier og Strandkarper, dog ej i Mcengde, og ved begge de
ncevnte Aar Var der kun 7— 8 Familicr i Bycn, der erncrrede sig ved Fisteri.
Byen.

1886 findes der kun 3 Fistere i

Som Folge af Jordens mindre gode Bestaffenhed og
ringe Storrelse, ialt 327 Tdr. Land med 16 Tdr. Hartkorn,
altsaa 2 0 ^ Td. Land pr. Td. Hartkorn, har A g e r b r u g e t
ikke vceret af stör Betydning for Byen, saaledes som for
andre Kjobstoeder: Slagelse, Roskilde, Ringsted m. fl., hvad
ogsaa Magistraten öftere har beklaget sig over (se f. Ex.
Aktstk. Pag. 157).

I den ocldste Tid havde Byen m uligvis uhindret
Grcrsningsret ogsaa paa den sondre Sid e af Aaen ud mod
Hastrup og Ejoje Byer, men allerede 1461 opkom der Strid
derorn med Ejeren af Vallo, Hr. O luf Axelsen Thott. Den
G ang maattc saavel Borgmester M ads Bendtsen som Raad-
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moendene tilstaa, at B yen ingen Fcrgang, Mark eller Skov
ejede paa sondre S id e af Aaen, uagtet den havde benyttet
G r^sningen. Dctle man dog frcmdeles vcere fleet; Ihi Vg
1590 blev der paa Köngens Retterting afsagt den D om . at
Kjoge B y ikke har Rct til nogcn Grcesgang paa V allo
Grund, medmindre den künde have det med V allo Eieres
Minde (se gl. Domme IV, 193— 202).
En Del af de Jorder, der fra Arilds Tid horte til
Byen, cre Tid efter anden ved S a lg eller paa anden M aade
komne i Andres Eje. Saaledes folgte Magistraten 1599 et
Slk. Jord til O luf Nosensparre (se Aktstk. Nr. 16). 1665
solgtes af Rektor Kaalund, Handskemager N iels Pedersen og
Kapellanen Peder Chr. Skivyolm
Enghaver og et Beenge
paa 50 Tdr. Land til Otto Steel paa B allo (se Aktstk. Nr.
. 113— 119). D isse Jorder, der er bekjendt ander Navnet
„Hr. Peders Beenge", kom ved Ejerskifte til G l. Kjogegaard,
yvortil de senere henhore.
2
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Den storre Del af Jorderne laa nord for Byen og
streikte sig til Drifte-Bro.

Denne Greesgang. „Lyngen", Var

fra gl. Tid feelles liaade for Kjoge By, Gl. Kjoge, Olby og
Olsemagle, hvilkct Lyder paa, at det hele er tillagt Bycrne
som Feelled, medens Kjoge endnu var Landsby.

Feelled-

skabet gav Anledning til en Reekke Tvistigheder og Retssager
ril stör Udgift for Byen.

Allerede 1613 var der „Jrring" og Trcetle mellcm Byen
og Jomfru Lisbeth B ille paa G l. Kjogegaard, der afgjordes
ved Kommissarier lsc Aktstk. Nr. 27). Senere fortsattes
Striden med Christen Steel (se Aktstk. Nr. 37). Efter M atrikclkommissionens Taxering
1681 beregnedes Lyngen
saaledes. at Kjoge B y havde Grcesningsret til 50, Gl. Kjoge
gaard til 45, Olby til 80 og Olsemagle til 60 Hoveder.
Bondcrne, der ikke vare tilfredse hermed, opkastede Aar 1729.
under Ledelse af Vice-Landsdommer Becher paa Vallo og
^ / 4
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Prastcn S m ith i Olsemagle, Grofter for den D el af Lyngen, de antoge tilkom Landsbyerne og forbod de andre Parthavcre Abgang. Reissagen herom blev mcget vidtlpstig, og
Landsthingcts Dom frifandt Bonderne 1732. Hojesteretsdommcn faldt 1734 og efter den (se Aktstk. Nr. 92) skulde
det helc forblive til „fri Fcrllig, Fa'gang og Overdrcv" som
forhen. Vice-Landsdommer Becher maattc bodc 30 Rd. til
Bor Frelsers Kirke og 500 Rd. til Kjoge B y . men Lyngprocessen kostede Byen ovcr
Rd. Bondernc indgao
endelig 1769 et Andragende om Adskillelse af Fcellesstabet
tll General-Landvcesens Kollegiet, hvilkct s. A. bevilgedes.
Lyngen deltes dercftcr mellem Parthaverne, og hver indhegnede sit Stykke. I Anledning af en Klage fra Bonderne
fire Aar senere. hvvri de ankede ooer at vcere forurettede af
Kjoge By. afgao Borgmester N. Rasm ussen og Raadmamdene den Erklcering, ot Bondcrne oare nogle „evige Kcrvlere", der nu vare forncrrmede over, at de ikke som i Fcrllesstabets Tid „havde 4 0 — 70 Rd. at dritte op". — B yens
Part af Lyngen brugtes som Fcclled. indtil den vestre og
sondre Slde i Aaret 1800 inddeltes i Parceller paa 4 Tdr.
Land og borlforpagtedes. Afgiften af disse Lodder ndgjorde
1815 naesten 400 Tdr. B yg. Grcesningen paa den ostre
Del indbrngte Byen 1077 Rd. 1831 inddeltes det Hele i 3
ligestore Marker, fom scrrskilt indhcgnedcs og hvoraf stistevis
de Marker, i Lodder paa 4 Tdr. Land, skulde bortforpagtes i Aar. Forpagtningsafgiften, omtr. 303 Tdr. B yg,
betaltcs med 787 og Grcesningen med 327 Rd. 1878 indbragte
B yens Jorder 9081 Kr., men i 1883 tun 6271 Kr., hvilken
Jndtcegt tilsalder B yens Kasse. — En D el af Jorderne
erc i privat Eje, saaledes Vcengernc ved M ollerne, ved
„Norste Lovc" o. fl.
Kreaturholdet i Kjoge angives 1820 at vcere 30 Heste
Koer,
Faar og 50 Svin. 1866 opgaves det at
vcere 192 Heste, 239 Stkr. Kvceg. 33 Faar og 283 Svin.
1 0 0 0
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I Sommertidcn grcessede B yen s Krcaturer paa Lyngen
mod cn vis S u m pr. Stk. 1784 betaltes saaledes for 134
Koer 4 7 ^ Rd. For B yens Regning holdtes en Vogter
„Byhyrden", der havde sri B olig og en mindrc Von efter
Overenskomst. 1657 boede Hyrden i en megct tarvelig B o 
lig ved Norreport, og det findes anfort, at i Hans B olig
opsattes cn Kakkclovn af 20 Tagstcn, 20 Marksten og 1 Lcrs
Ler for cn S u m af 2 Dlr.
Svincholdet i Kjoge har gjennem Tiderncs Lob vceret
Byen til stör P lage. Dette Forhold var ens for alle Kjobstceder, selv i Kjobenhavn var det ej bedrc. Autoriteterne
udstedtc forgceves Forbud mod at lade S v in gaa lose i Gadcr. Stra'der, paa Torvct m. v. )6 6 5 sigcr Magistraten, at
Svinene „indsnige sig i Folks Gaarde og Haver og gjore
mcgen Fortrcrd". Udcn Nytte forkyndtes fligc Forbud fra
Tinge og fra Prcedikestolene; 1734 og 1764 paabod Stiftamtmanden S traf for at lade S v in gaa lose i Byen. 1778
befalcdes endog i et Kongebrev. at lose S v in skuldc konfiskcrcs til Fordcl for de Faltige, og Ejercn endda bctale 2 Rd.
i Mulkt. Uskikken vedblev; thi i 1783 oploges 17 lose S v in
paa Gaden. Fra hvilken Tio Borgerne holdt deres S v in
hjcmme i Husene kan ikke bestemt angives, men Uskikken synes
forst at vcere hcrvet i indevcerende Aarhundrede. I de sidstc
Aar synes Svinene „af Hensyn til de sanitcrre Forhold"
rent at skulle udryddes af Byen, idet Sundhedskommissionen
i 1884 forbod Svinesticr i Gaardene, men senerc cre de
igjen tilladte med visse bcstemte Regler for Svincstierne.
M a rk e der ne i Kjoge ere af gammel Oprindelse. Efter
Sagn et stak der i Oldtiden vcere afholdt et S t. O lufs- cller
Ulvs-M arked, der endog formcnes at vcere Aarsagen til
B yens Fremkomst. Under 18 J u li 1528 fik menige Kjobstadmcend i Sjcelland ved Landstingct Marfkcn Tygc Krab-
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bes Brev paa, cit der ikke skal holdes Marked uden i R oskilde og Kjoge. Der tilfojes, at den, som vil gjore herimod,
stal have forbrudt, hvad Han har at fare med, halvt til Kön
gen og halvt til den B y. hvor Han Hörer hjemme (se Kbhvns.
D ipl. II, 228). B yens Marked var godt besogt sra Kjobenhavn, og 1625 blev det forbudt Borgcrne der. saalcrnge Pesten stod paa. at drage til Kjoge eller noget andet Kjobstadmarked. Ved Forordn. ^
1681 bestemtes at ingen „Udlcendifte" maatte fremkomme med Barer eller opslaa Boder
ved noget Marked her i Riget, samt at alle Markeder skulde
holdes inde i Byerne.
De aarlige Markeder i Kjoge holdtes gjennem en lang
Aarrcekke 26 J u li og 14 Septbr. Rim eligvis varede hvert
Marked flere Dage, eftersom det blev til et Ordsprog: „Det
varer lcrngere end Kjoge Marked." D a Markedet 14 Septbr.
indtraf paa en for mange uheldig Tid, ^aa de ikke havde
„nogen synderlig Tjeneste deraf. baade sordi, at Bonden Hans
Jndhost da maa paaagte. og Slagtetiden ejheller er ncrr forhaanden at indkjobe, hvad Borger og Bonde til H usholdning kan behovc", androg Magistraten om, at Markedet
maatte blive holdt sent om Esteraaret. Ved Kongebrev af
* 1699 tillodes, at Markedet „herefter aarligen holdes den
26de Oktbr. saavel i Byen som udenfor Norreport paa B yens
Grund med Kvcrg og Boester". Saafrem t Dagen var en
Sondag. skulde Markedet holdes paa nceste Sognedag. S om mermarkedet havde imidlertid sra Arildstid vceret holdt uden
for Broport, og man vedblev dermed ncrstcn hele det 18de
Aarhundrede, stjont Borgerne 1751 androg om at saa Pladsen forandret, indtil det ved Plakat af 30 J u li 1764 blev
paabudt, at Markedet fremtidig maatte holdes paa „Sudertorvet" med Fodevurer og udenfor Norreport med Trcrvarer.
Det 3. Marked. 19. M aj, fik man forst Bevilling til 1797.
5/ 4
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Bycn har nu de 3 forncevnte Markeder, det i M aj med
Hefte, Kreaturer og Landprodukter og de to i Ju li og Ok
tober med Kreaturer; desuden 3 Fastemarkeder og den Ute
Onsdag i hver Maaned Torvedag med Hefte og Kvceg.
Medens Krammarkederne bestode, kom der en Del jrcmmede Handlendc til disse og afsattc dcres Barer til Egnens
Beboere, men saa havde Byens Borgere ogsaa Fordel vcd
at rejse andre Steder til Marked.

Det er derfor meget mu-

ligt, at Afskaffelsen af disse Markeder mere har skadet cnd
gavnet Bycn; thi Besaget af Landboere til Markederne aftager stadig.

Ved en Forordning 1263 af Kong Erik Glipping blev
allcrcde paabudt Oprcttclse af „Herberger for Reffende", og
Christian II paabod Oprettelse af Herberger i Kjobstcederne.
D et stod dog endnu meget daarligt dermed i Christian I l l 's
Tid, da de Reffende, naar de drogc igjennem Kjobst(rdernc,
vanskeligt künde faa Nattclcje, M ad og Drikke, fordi Borgerne ikke gjerne vildc tage fremmede Folk ind i deres Huse.
Der udgik derfor en kongl. Befaling til M agistraten i Kjvbstcederne om at beskikke noglc af Borgerne, som havde Evnc
og Formue til at holde aabent Herberge for Reffende, baade
inden- og udenlandske Perforier.
Det er forhen omtalt, hvorledes der ved Aar 1620 oprettedes forstjellrgc Hcrbergsteder i Kjoge, samt at der paa
Raadhuset tillige var privilegeret Gjeestgiveri; endviderc at
saadanne fandtes i „Prinsen", „Svanen" og „Oxehovedet".
Et andet Hcrbergestcd oprettedes senere i „Norfle Love"
udenfor Nörreport. Stedet byggedcs omtrcnt 1720, men
forst 0/^ 1759 fik det kongl. Privilegium , som tidligere Ejere
sorgjceves havde ansogt om. 1763 kom Gaarden ved Giftermaal i Apothekersvend fra Kjobcnhavn Carl Christian H an
sens Besiddelse. 1883 fejredes 100 Aars Jubilceum for Faliens Besiddelse af Ejcndommcn. D a der i 1885 blev negtet
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Fornyelse as Privilegien solgtes Stedet til cn Privatmand,
der nu udlejcr Bygningerne til Beboelse.
For Tiden findcs fire Hotellcr i
„Prinsen",

„Jndustrihotellct",

Byen,

nemlig:

„Dannevirke" og „Jernbane-

hotcllct".

De V e je , der forbandt Byen med Landet, vare i celdre
Tid i en mcget daarlig Tilstand. Forst i det 18dc Aarhun
drede bcgyndte man at anloegge Kongeveje, men disse maatte
kun befares af de kongelige Personer og dem, der specielt
vare benaadede med en Nogle til at oplukke de Bomme og
Lukkelser, der spcerrede Vejen. Dersom nogcn. der ikke havde
Nogle, under noget Skin vovcde at kjore paa Kongcvejene
enten med Karosscr, Karioler, Borger- eller Bondcrvogne,
bleve de strcrngt straffede. Ökonomen, Sokaptcjn Frederik
Lütken (f.
1698, f ^ 1784) fremkom med Forslag til
Vejenes Forbedring og udtaler deri, at der ved Kjogc som
ved flcre Kjobstceder stulde optrilles Tang og G rus frn
Stranden, hvilket burde lcegges i Hobe udenfor Porten.
Ved disse burde ansccttes et P ar Ryttere med en Underofficer, der
künde Paase, at alle de Binder, der kom ud af Byen med tomme
Vogne, toge et lille Lcrs med, hvilket de skulde kjore 1 M il fremad
paa Vejen, hvor der stod en anden Vagt, der igjen tilholdt
andre kommende tomme Vogne at gjore ligcsaa. Derved
künde Bonden spare alle de mange og lange Nejser, som
Han maatte gjore med Tilkjorselen af de fornodne Rekvisiter.
Vejene vilde blivc holdt i bedre Stand, Kjorslen og T ilforslen blive lettere (se .Holst, Kongerigets Kjobstceder for
100 Aar siden, P ag. 152). Under V? 1688 befalede Kong
Christian V Magistraten at vedligeholde Vejene og Broerne
der for Byen, saavidt det dem kan vedkomme, efter den Anordning som Stiftamtmanden ved den dertil beskikkede I n 
^ '/4
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spektor ved Vejene Anders Lavesen bestemmer baade med
Anlceggelse og senere Vedligeholdelse.

Vejen til Kjobenhavn var hverken indgroftet eller afstukket paa nogen bestemt Grcrnse. Dette gav Anledning til
flere Ulempcr. Ester „Dansie Atlas" saae man sig i Frederik IV 's Tid nodsaget til at anlcegge „en gansie ny Vej
fra Kjobenhavn til Kjoge, da den gamle Konge-Vey, som gik
over Avedore Marker, var saa dyb og blöd, som i Marsklandcne, og de ncrstboende Bonder ideligen udpantede de
Reysende, som gjorde nye Veye paa deres Agre, hvoraf
rejste sig daglig S lagsm aal. Den nye Vey blev derfor an
lagt längs ved Stranden, og en Bro bygget over det Vandsted „Masken", hvor man betalcr Bropenge og lceser fol
gende Opskrift:
At Avedore Mcrnd ey Kaste stal dit Ore,
Og med sin torre Lax din Reyse-Kappe smore,
Har Thomas Hansen her opbygget dennc Broe,
M isund Ham derfor ey een Skilling eller toe."

Denne Vej maa dog have vceret meget daarlig; thi
1751 gav Stistam tm and Skeel Magistraten Ordre til uopholdelig at istandscrtte den udensor Norreport, eftersom der
ved Köngens Taffel i Hans Ncervcrrelse var „bleven klaget
over Vejen mellem Kjobenhavn og Kjoge, som for de Rei
sende skulde vcere meget vanskelig at passere." Magistraten
sammenkaldte Borgcrflabet og oplceste Ordren paa Naadstuen, men en Del nedlagte Protest imod, at Byen skulde
vedligeholde Vejen. M an indgav et Andragende om Fritagelse. I dette anfortes, at Vejen udensor Norreport „er
en brcd og flak Sandvej af Flyvesand", hvori der i vaadt
Vejr vel künde staa Vand paa sine Steder, men da den var
saa bred, at 8 L 12 Vogne jevnsides künde kjore paa den,
formentes det, at der ikke var Grund til nogen Klage. I
Andragendet siges, at den ny indgravedc Vej fra Woldemars
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Vcenge til Driftebro blev anlagt 1733 paa kongl. Majestcets
Bekostning. 40 Soldater, en Underofficer og en Fuldmcegtig, der havde Inspektion ved Vejens Jndretning, arbejdede
derpaa i 3 Aar. D a den var fcrrdig. blev der opforl et
H us og en B om ved „Onde-Aftens Bro", hvor enhver Ref
fende maatte bctale Bompenge 1 , 2 eller 4 Sk., eftersom
det var en Trcrvogn, beslagcn Vogn eller Kareth, og af
disse Penge var Vejen hidtil holdt i Stand. Husct blev
forst overdraget til Johan v. D eurs, der maatte holde Vejen
vedlige og fvare 20 Rd. aarlig til Amtstuen i Roskilde. D a
Han lod Vej og Grofter forfalde, blev T obias Borrebye
ansat der 1738. Han vcdligeholdt det hele i forsvarlig
S tan d et P ar Aar. men da mange ved lavt Bande kjsrte
Huset og Bommen forbi ude ved Stranden, sik Han T illadclse til at flytte H us og Bom til Driftebro. Nogen Tid
efter kom det hele til Auktion og for de 140 Rd.. der aarlig
blev svaret deraf, lod Amtsforvalteren Vejen istaudscette ved
Dlsemagle Gaardmcrnd. der fik 4 Skilling for hvert Lcrs
G ru s. Vejens Anloeg havde kostet Kjoge B y 500 Rd.. foruden at Borgerne i 3 Aar havde givet Soldaterne^dct halve
af Opholdet frit, men dcsuagtet maatte B ycns Beboere erloegge samme Bompenge som andre Rejsende. Skjont Brohuset kun laa
M il fra Byen, fik Beboerne Privilegium
paa at „brhgge D l og brccnde Broendevin". hvilket var til
stört Tab for Borgerne.
I Aarer 1754 var Vejen udenfor Norreport i daarlig
Stand, saa at Magistraten maatte give Ordre til at belcrgge
den med S ten og Strandgrus. 1770 blev anlagt et mindre
Stykke Vej mellem Norreport og „Norfke Love", og fra 1779
til 1784 anlagdes det ovrige Stykke til Driftebro. Anlceggelsen stete ved Militcrre; thi i M aj 1783 ankom af..danste
Livregiment" 23 Offieercr og Underofiicerer samt 980 „Gemene" til Vejarbejdet. En Franstmand Antoni la Pierre
^/2
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forestod Anloeget; Han aflagde Regnskaberne paa franst, forblev her i Kjoge, hvor Han dode i stör Fattigdom 1790, saa
at Begravelsen blev bekostet med 6 Rd. af den kongl. Kasse.
I 1779 gav Generalvejkommissionen Byen Ordre til at
levere 195 Kubikfavne Kampesten til Vejens Anlceg. Ved
den afholdte Licitation dcrover stete intet Bud, hvorfor Kom
m issionen ncrste Aar gav Ordre til at afbryde de aflagte
Gader og benytte Brostenene til Vejen. Magistraten indstillede kort ester, at dette maatte udscrttes, da man havde
faaet 50 Kbkfv. S ten fra Prambroen. — Fra en G rusgrav
ved Knapmagerhuser blev der ester V allo S tifts Abbedisses
Tilladelse lederet G rus, og fra Lellinge Skove fik Byen 12
Lces Elle- og Bogegrene at nedloegge ved Driftebro. Ved
Udgangcn as 1784 Var B yens P art af den ny Hovedlandevej fcerdig, men Udgifterne hviledc i mange Aar paa Byen;
thi et Laan af Latinflolens M idler paa 2400 Rd. blev forst
afbetalt 1820.
Den ny Vej var anlagt noget ostligere cnd den gamle.
M öller Peder Jensen Boe fik 304 Rd. for 5075 m Alen
Bomforpagteren sogte 1786
om Tilladelse til at flytte Bommen til „Norste Love", men
Borgmester A rff fik det heldigvis for Mollernes Bekom

Jord, Han havde afgivet dertil.

mende forhindret.

I strenge Vintre horte det ikke til Sjcrldenhederne, at
Sneveje anlagdes ved Strandbredden eller tversover den tilfrosne Bugt, hvorved Vejen til Kjobenhavn forkortedes betydelig. I indevcrrende Aarhundrede var der saaledes Sneveje i
Vintrene 1814— 15, 1817— 18, 1828— 29 og 1829— 30. I
et P ar Aar varede Fcrrdselen endog flere Maanedcr, ja
man anlagde endog Veje fra S tev n s over Bugten til Hovedstaden.
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Et ordnet P o s tv c r s e n kjendle man ikke her i Landet
forend sor lidt over 200 Aar lilbage. V el havde Kong
Christian I I . gjort Forsog paa at indrette et Postvcrsen, idet
der bcfaledes. at der i hver Kjobstad skulde vcere 2 — 3 Brevdragere, „Lodere", der fluloe lobe med Breve og derfor have
2 Skilling for hver M il. Ved en Forordn.
1624 paabod Christian I V Opretlelscn af Postvcesenet, men endnu
lcrngc efter den Tid brugtes i Kjoge den crldgamle Forsendelsesmaade ved „Kancellibudene" og ..Kongl. M ajest.'s Brevdragere". D isse stk ikke alenc Betaling af B yens Kasse for
Brevene, men cndog fri Fortcrring og Penge i Forcering
ved Asrejsen. D a Fcerdselen til Tyskland for en D el gik
over Kjoge, findcs der i Kcemnerregnstaberne i det 17de Aar
hundrede öftere omtalt kongl. Brevdragere til og sra Lybcrk,
der sik fri Fortcrring og Befordring paa B yens Regning.
Skulde der sendes et scrrligt vigtigt Brev til Slotsherren,
rcjste en eller flerc af Magistraten til Kjobenhavn i den Anledning og sik saavel Befordring som Fortccring godtgjort
af B yens Kasse.
Den forste Postordning for Kjoge B y er sra ^ 1664,
da Handelsmand Johan Kohl af Generalpostmester P o u l
Klingenberg fik Brev paa at indrette „et rigtigt Postvcrsen
i Kjoge". En senere Ordning sra 1686 om Besorgelse af
den lollandske P ost og ridende Bud til Ringstcd se Aktstk.
Nr. 77. Fra den Tid har Postvcrsenet gradevis udviklet sig.
Ved Aar 1830 havde Byen kun Brevpost 2 Gange ugentlig
til og fra Kjobenhavn, den ene Gang tillige Pakkepost. Det
sammc var Tilfcrldct med den lollandske Brev- og Pakkepost
samt Forbindelsen med Byerne Nestved, Storehedinge, R ing
sted m. v.
Om Sommercn var der 2 Gange Dagvognsforbindclse
med Kjobenhavn, men i Vintertiden kun 1 G ang om Ugen.
Passagercr befordredes for 1 Rd. til Kjobenhavn og det til13*
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lodes dem at medtage B agage til 25 P u n d s Borgt. Ved
Tilbagekomsten fra Kjobenhavn fortsattes Dagvognskjorselen
ester 1 T im es Ophold til Ronnede for en Taxt af ^ Rd.
I Gjennemsnit befordredes der aarlig 3000 Personer mellem
Kjoge og Kjobenhavn.
Brevtaxten rettede sig öfter Vejloengden og betaltes almindelig af Modtageren. Kun til de ncermestliggende Kjobstoeder var Taxten ligesaa billig som nu for Tiden, men til
Viborg kostede er Brev 18 og til Stagen 24 Skilling, og
det var som ostest over 8 Dage paa Rejsen. Brevomboering
kjendtes ikke, men enhver maatte selv afhente sine Breve paa
Posthusct, hvilket for Landboernes Vedkommende medsorte.
at Breve öftere bleve 3 L 4 Uger gamle, inden de kom
Adressaten ihoende. — Postdistnktet for Kjoge omfattede alt,
hvad der laa indensor Ejby, Vollerslev, Tureby og M agleby
S ogn e, ligesom ogsaa Ronnede Postexpedition henhorte under
B ycns Postkontor. Ved Postloven af "/z 1651 blev P ortoen for et Brev indtil 1 Lods Borgt med Frimoerke bestemt
til 4 Sk. over hele Landet, og efter Lov Vi 1871 kan et
Brev indtil Vz Pund fendes for 6 L)re.
I Byen omdeles nu Posten 5 G ange daglig og paa
Landet bringes den ved Landpostbudene hver Sognedag til
hver enkelt Person.
Fra den oeldste Tid ansaas det for enhver god Borgers
P lig t selv at skaffe sig Vaaben og ove sig i sammes Brug
for i Fejoetid at kunne modstaa Fjenden. At Kjoge B or
gen have fort Vaaben, derom kan der ikke voere T vivl; thi
et Kongebrev af ^
(se Aktstk. Nr. 6) indeholder P aaloeg til Borgerne om, „at de skulle sidde til rede p : holde
sig fcerdige) og have deres Harnist og Vcerge i god Forraad
om noget hastigen paakommer". Det folgende Aar blev der
holdt Monstring i Byen, og saadanne holdtes regelmcessig
1 5 5 4
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med kortere eller lcrngere Mellemrum. 1588 udgjorde M andskabet ved M onstringen 275 M and.
I 1628 omtales Byfogden Christen Jostsen og Kroemmer Pedcr Jorgensen at vcere Kaptejner, O luf Sandersen og
Casper Hansen, Fcendriker ved Borgervcrbningen. I M aj
1644 kundgjorde Magistraten, at den paa egen og det wenige
Borgerstabs Vegne havde antaget „cerlig og mandhaftig"
Georg Hahn til Kaptejn oder Borgerstabet med Lon 25 Rd.
maanedlig. Han stulde i alle Maader cerlig, oprigtig og
lemfcrldig om gaas Borgerstabet samt flittig monstre og exercere det. Skulde Fjenden, hvad Gud forbyde, ankomme, da
stulde Han uforsagt med Borgerstabct gaa Ham imode og i
alle Hcnseender vise sig, som det en cerlig Officer egner og
anstaar, hvilket Han bekrcrftede med sin Ed. — Hahn beklcedte
rim eligvis sin Post kun et P ar Maaneder; Ihr i Ju n i s. Asorordnede Slotsherren Handelsmand Erik Helmers til B yens
„Hopmand" og Kaptejn over Borgerflabet.
Hvilken Uniform, Borgervcebningen bar, er ikke fandet
omialt, men den Var m uligvis ikke ulig den Fodfolket bar i
de Tider. 1653 ses Trommeflagerne at vcere ifort en rpd
Overfrakke (svenst Rok) med graa, bredstygget Hat, Lcerredsbuxer og Sko (se Aktstk. Nr. 49).
Borgerflabet paraderede almindelig for Köngen, de kongelige og fyrstelige Personer samt for Slotsherrerne, naar de
kom til Byen eller rejste herigjennem. Besynderlig nok paabod
Kong Christian V I, at der „ingensteds, hvor
vi eller nogen af vores kongl. H us passerer, saadan Parade
efterdags fler" — hvilken Befaling oploestes for Borgerflabet.
Aar 1801 vprettedes en ny Afdeling, hvortil anflaffedes
100 Gevcerer med Bajonetter og Patrontafler, der ialt kostede
H74 Rd. 1807 blev efter kongl. Befaling dannet et Artillerikorps af Borgerflabet, der stulde betjene 2 fra Kjobenhavns
Arsenal leverede Kanoner. Korpset bestod af 1 Kaptejn, 1
22/4
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Lojtnant, 6 Underosficerer og 62 Artillerister.

Da Feltstyk-

kerne scnere bleve fordrede tilbage og afleverede, ophorte Tid
efter anden Korpsets Dvclser, og ved kongl. Resolution af

1638 blev Borgcrvcebningcn fuldstcrndig ophcrvet. Den
sidste Kaptejn Var Snedkermcster Alexander Hansen, dod "/z
1630. S o m Levningcr fra Borgervcebningens Tid sindes
endnu noglc gamle Kanoner paa Raadhuset.
S o m Folge af Jldebranden 1633 fremkom Slotsherren
Jochum Beck med Forslag om Oprettclscn af et Brandlaug
i Kjogc. I samme Efteraar samledes Han med Magistraten
paa Raadhuset, og her „blev samtykt en Forordning om
Jldebranden i Byen at afvcrrgc". Tillige vedtoges, at der
skuldc „kastes en Brond paa Torvet saa stör som til 4 L in 
ker og 8 Junker, som i Jldebrandsnod stulde bruges". Der
oprettedcs et „Brandtlaug", bestaaende af 24 Borgere. M aler
Peter P a ll udncrvntes til Kaptejn, og Han stulde assisteres a f4
Rodemestre. Enhver, der indtraadte i Lauget, maatte aflcrgge
Ed paa. at saa snart Han „horte Klokkcn klemte eller Jlden
kan fornemme vil uden Fortag söge Stiger og Brandhager,
fore dem til Siedet, og af yderstc Formue hjcrlpe til at
doernpe Jlden". In gen maatte frasige sig Bestillingen uden
Han af Borgermester og Raad „forloves".
I April 1634 vedtoges Anflaffelse af Lcederspande i
Byen og senere stk man Sprojter. 1730 vare disse ikke tidssvarende, hvorfor en Sprojte anstaffedes ved frivillige Bidrag.

1820 var her 1 stör og 2 mindre Sprojter, foruden de nodvendige Brandredflaber. Brandkorpset bestod af 1 Brandkaptejn, 1 Assistent, 2 Brandmestre, 3 Straalemestre, 18
Brandsvende, 12 Reserve, 4 Vcerkgeseller og 5 Rodemestre.

1832 ncevnes 3 störe og 1 lille Sprojte, hvilke betjentcs af
60 Mand, og desuden et Nedbrydningskorps paa 7 Mand.
Brandlauget havde igjennem et langt Tidsrum tillige P rivi
legium som Ligbcererlaug.

1701 stk det et scrrligt Regle
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ment, hvilket blcv kongelig approberet 1729. Lauget holdt
paa sin Voerdighcd og var ikke at formaa til at bortboere
Selvmorderc. Dette vistcs i August 1755, da Lauget for<
langles til at bortboere en Konsumtionsbctjent. der havde
druknet sig, men hvis Enke af Köngen fik Tilladclsc til, at
Liget maatte begraves i christen Jord. Nagtet baade M agi
straten og Stiftamtmanden gave Ordre dertil, negtcde Lauget
dog at adlyde. D a Liget havde henstaaet i 14 Dage. maatte
M agistraten beordre de 3 Voegtere, 2 Stodderfogder og 3
Daglcjere mod en Betaling af 3 Mark til hver at bortboere
Liget, men disse gjorde dct forst, efter at Magistraten sorud
„havde lagt deres Hcrnder paa Kisten" og derved viist, at
det ikke fluide regnes for en vanoerende Handling.
Jfolge Kancellicts approbercde Reglement af
1838
oprettedcs i Byen et Brandkorps, hvormed et Politikorps
sattes i Forbindelse. Der ansattes 1 Kaptejn, assistcret af
1 Premierlojtnant som Vandinspektor, og Sekondlojtnanter
ved Sprojterne samt de fornodne Underofficerer. En Brand
kommission eller Brandret. bestaaende af Politimesteren, Kaptejnen og 2 Officerer flulde afgjore alle Brandvoesenets S äger.
Officerernes Uniform var lhscgraa Kjolc med sorte Opflag, Rabatter og Krave med hvid Kant, gule Knapper, hvidt
Foer, lysegraa P antelons, hvid Best og sort trekantet Filthat
med hvid Fjcder og gul Top. Sidegevoer og Distinktioner
som for Officererne i Kjobstcedernes Borgervoebmng. Underofficererne havde sort rund Hat med gul Top. samt sort
Kokarde og gul S n or. De M enige ved Politikorpset bar
rode Kjolcr og störe trekantedc Hatte. 1854 forandredcs
Uniformen dertil, at alle i Brandkorpset, Officerer. Under
officerer og Menige, stk blaa Vaabenfrakke med gule Knap
per, og denne Uniform er endnu den brugeligc.
I Henhold til Lov af ^/g 1873 foregik en Forandring
i Ordningen efter den af Stiftamtmanden under
187A
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approberede Vedtcegt. Brandkorpset inddeltes i Afdelinger
med 5 Sprojter og fornodne Redstaber, Brandinspektoren
vcrlges af Byraadet for Aar ad Gangen og assistcres af
4 Lojtnanter. Enhver er pliglig at modtage Anscettelse ved
Korpset fra
til 50 A ars Alderen. Der skal
Gange
aarlig foretages Brandeftcrsyn, hvor Sprojterne proves og
Mandskabet monstres.
Brandkaptejner siden 1838: Bager Lauritz Larsen til
Vi 1859 (dod ' 1863); Gjcrstgiver Carl Bernhard Hansen
til 26/^ 1871: Uhrmager J u liu s Knutsen (fodt i Frederikshavn ^ ^822. ansat ved Brandvccsenet Vg 1840), forst som
Kaptejn, derefter ^^
valgt og senere gjenvalgt til
Brandinspektor.
6
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Inden Sparekasser blcve oprettede, Var enhver, der havde
nogen Formue, hcnvist til at udlaane eller anbringe Pengenc i Ejendomme. Dette medsorte öftere ved Jldsvaade og
F allit Tabet af hele Kapitalen. M an kan ocrfor ikke undres
over, at enkelte Rigmcend vare meget forsigttge og gjemte
Pengcne paa saadanne Stedcr, hvor de sclv D ag og N at
künde rüge over Skatten. Ogsaa i Kjoge findes enkelte
Exemplcr herpaa. Saaledes havde en Pebersvend, Handelsmand J en s Johansen i Vestergade, i Begyndelsen af forrige
Aarhundrcde ved heldige Foretagender samlet sig cn betydelig
Formue. D a Han
afgik ved Doden, forseglede
M agistraten strax B oet og paabegyndte Rcgistreringen. Faa
D age efter paabod Stiftam tm and Holstein, at man maatte
standse dermed, indtil Jen s Johansens Testamente var approberet. Han sendte sin Fuldmcrgtig til Kjoge for at udtage
G uld, S o lv og rede Penge af Boet. Der fandtcs ikke mindre end 12 Poser fulde af Solvpenge, som tilsammen vejede
3 0 Lispund. Desuden fandtes 2 Poser, man ikke vejede,
men hvis Vcerdi ved Eftertcrlling udgjorde omtr. 2000 Rd.
^ 5

1 7 3 0
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Magistraten beordrede 6 Borgere til Nat og Dag at passe
paa Pengene, og for Vagttjeneste i 2 Maaneder betaltes

171 Rd. M ajor Numsen flyttede dereftcr Pengeflrinet til
Raadhuset, der ansaas for et sikkert Forvaringsstcd.

Etats-

raad Niels Foss paa Juellund og Assessor P. B. Myüus
af Kjvbenhavn udncevntes til Kommissoercr i Boet og stk
det udleverct imod Kvittering
1731. Jovrigt er intet
fundet til Oplysning om Boets Stprrelse, men det tilfaldt
en afdvd Broders Enke i Kjoge og en Broderdatter i Kjobenhavn.

En D el Proester og andre fra Landet anbragte oste
deres Penge ved Prioriteter i Borgernes Huse, ligesom de
ogsaa öftere kjobte Huse og Gaarde i Byen. „ S p a r e k a s s e n
for Kjoge og Omegn" oprettedes
1836. Fra forst af
havde den Kontor paa Raadhuset
Timer hver Lordag
Eftermiddag, feuere tillige Timer hver Tirsdag Frmd. I
1862 kjobte Sparekassen sit eget Sted Nr. 232 i Brogade,
hvor Kontoret nu er aabnet hver Spgnedag fra )
og
i Terminerne fra
Frmd. — Ved Oprettelsen bestod
Direktionen af
Medlemmer. Fra 1881 bestaar den af
folgende Herrer: Agent I . H. Gloeiser. Agent C. F . Pcterfen, Lverauditor W. Lipke og sorhv. Toldforvalter P . M .
Launy samt Fuldmcrgtig Th. Galskjot som Bogholder. Den
1875 stiftedes tillige en Diskonto- og Laanebank med
2

2
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1 0 —
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Grundkapital 100,000 Kr. under Bestyretse af Sparekassens
Direktion, hvor Kjvbinand A. Leisner er Forretningsforer
og Sagforer C. Frederiksen Bogholder. Ved Udgangen af
1869 indestod paa Jnteressenternes Konti i Sparekassen

910,790 Rd. og i opsparet Kapital (Reservefond) 63,303
Rd., men cfter Regnstabet fra V 1885 til
1886 henstod
der paa 3309 Spareres Konti 2,401,521 Kr. 87 L)re og i
Reservefond 290,802 Kr., altsaa en meget bethdelig Forogelse
i de 16 Aar. Desuden findes endnu et Pengcinstitut for
4
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Byen og Omegncn. nemlig „Landbobanken i Kjoge", der
stistedes ^ /n 1674 og traadte i Virksomhed '/i 1875 med
en Aktiekapital af 100,000 Kr. Den bestyres af Prokurator
H. C. Ritzau (f. ^
1835) som Direktor og J u liu s P oulin
G lad (fodt ^/z 1642) som Bogholder foruden 6 Bestyrere for
Byen og Landet. Udbyttct har i Gjennemsnit vceret over
7 pro Osnt.
I Bcgyndelsen af det 17de Aarhundrede fandt Bogsatg
Sted i Kirkernc; thi egcntlige Boglader fandtes ikke. B ogforerne betalte en vis Afgift for at have deres Bogflab i
Vaabenhuset. Scrrlig var det gudelige Boger, der forhandledes, men Tid eftcr anden tog det Overhaand med Faldbydelscn af andre Skrifter, hvorsor Kong Christian IV ^
1636 forbod saadanne flette Boger som „Uglspil og deslige,
saa og letfcerdige Boleviser og andre stemme utjenlige Viser,
D igt, Fabel, LEvcntyr og ublu Kjcrrlighedsboger, der endog
i Kirkerne. mange til Forargelse, udscrlges".
I Kjoge betalte 1637 en Bogsorcrsvend fra Kjobenhavn
ved S t, Peders Marked ) Dlr. i Stadepenge for sit Skab
i Kirkens Vaabenhus og lignende Afgift findes ofte omtalt
ved Markederne „for at holde deres Liberi fal". Sam tidig
havde Bogbinder Claus Jacobsen i Kjoge sit Skab i Kir
kens sondre Vaabenhus og betalte aarlig 1 Rd. i Afgift
derfor. En S n e s Aar betalte Han Afgiften, men efter Krigcn maa Forrctningen have vceret mindre god, da Han fik
Afgiften nedsat til det halve. For Aarene 1662— 63 hedder
det, at „ingen Penge künde bckommes af Ham", og Han
maatte da eftergives samme.
Der hengik ncestcn 200 Aar, inden der oprettedcs en
egentlig Boghandcl i Kjoge; thi vel havde Bogbinder Chri
stian Frederik Hesse (fodt 1773, dod ^ 1644) et Lejebibliothek, maaskc en lille Boghandel her for 60 Aar sidcn, men
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det helc Var uden Bethdning.

I

Gliemanns Beskrivelse an-

fores, at Lcjebibliothekct „ikke indeholder andet, end nogle
Romaner og Roverhistorier." — Den forste Boghandcl i
Byen grundlagdes 1844 af tidligere Postfuldmccgtig Clemen
Nprlef Willerslev (f. ^

1814, dod

1881.)

Den ud-

videdcs beständig og drives nu af Hans Enke Hansine Bentinc Amalie, f. Möller (f.

1835). — Den ^

1869

aabnede tillige Jens Julius Grottrup Rasmusscn (fpdt ^/g

1643) en velassorteret Boghandel i Byen.
Aar 1830 stk Byen sin egen Avis kalbet „Fama", der
bctegnede sig „Avis for Kjoge og det ostlige Sjcclland."
Bladet blev udgivet af Mathias Frederik Hansen (f. 1785,
dod c. 1836), trykt i firsidet, tospaltet Kvartformat og indeholdt Digte og lignende af Udgiveren sclv.

M uligvis ud-

kom der tun en Snes Nr. af Bladet, inden det standsede;
det er forgjcrves eftersogt i det kongl. Bibliothek. — Nytaar

1651 bcgyndte „Kjoge og Omegns Nyheds- og Avertissetidende". *) Bladet, udgivet af Sally Oettingcr (dod i Kjobenhavn ^/6 1879), udkom i forste Halvaar, Onsdag og
Lordag, i storre 2 spaltet Oktavsormat.

De forste 26 Nr.

rcdigeredcs af Kordegn Becker, men scnerc var Oettinger selv
Redaktor. Fra J u li s. A. udkom det 3 Gange ugentlig,
Tirsdag, Torsdag og Lordag.

Fra

^

1853 fik Bladet

Titlen „Ostsjcellandste Avis" og udgik fra Juni i 3 spaltet
Folioformat som Organ for Kjoge, Storehedinge og Ring
sted, uagtet bisse Byer havde faaet sin egen Avis.

Bog-

handler M arott i Storehedinge udgav „Stevns Avis" fra

Viy 1652, og Bogtrykker Christian Schou i Ringsted „Sjcel0 Det kan her bemoerkes, at „Berlingske Tidende" fra ^/z 1749 ud
gik 2 Gange ugentlig, Mandag og Fredag, i lille Kvartformat og
vedblev hermed til 1600, da Bladet udkom i Folioformat daglig
med 2 Spalter paa Eiden. F ra 1846 2 Gange daglig og det er
senere udvidet til fit nuvcerende storre Format.
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landsposten" fra V, 1653. — Oettinger folgte Nytaar 1857
fit Bogtrykkeri og Blad til Soren Christian Opffer (fodt
22/2

1816. dod

1879). der udgav Bladet under Navn

as „Kjoge Avis" og „Kjoge og Omegns Dagblad"; det udkom nu hver Sognedag og tillige en kort Tid om Sondagen.
Cfter Hans Dod fortsatte Enken Udgivelsen, og fra 1882
overtog Sonnen. Frederik Opffer (fodt ^
1858), som Ansvarhavende Redaktionen af Bladet.

Det udgaar fra ^/'g

1885 i 4 spaltet Folioformat, som Organ for Ostsjcelland.
Sidcn Viy 1876 udkommer tillige i Kjoge „Ostsjoellands
Folkeblad", Dagblad for Storehedinge. Faxe- og Kjogekredsen. Det udgives af Statsrevisor Horup og Redaktor Soren
Svarre Sorensen (fodt ^ 1650). Bladet er nogle Gange
udvidet og udgaar nu i 5 spaltet Folioformat.
Kjoge Kjobstad er Valgsted til R igsdagens Folketing
for Kjobenhavns Am ts 4de Kreds. —
1846 valgtes her
til den grundlovgivende R igsdag Professor, nu I)r. ^ur.,
Assessor i Hojesterct og Landstingsm and Andreas Frederik
Krieger (f. vcd Arendal Vio 1817); gjenvalgt V 1849. —
4/n 1852 Arvefoestegaardmand Pcder Hansen i SnoldelevHastrup (f. ^/z 1612, dod ved Badning i Benlose ^ 1861),
gjenvalgt ^ og ^ 1853*). —
1854 Farver, Kaptejn og Borgerreprcesentant i Kjobcnhavn N iels Christian
Lind (f. " /s 1812). — "/e 1855 Grev Frederik Georg
Ju liu s Molke til Bregentved (f. ^ 1625, dod V 1875). ^Vs 1858 Gaardejer Knud Pedersen i Soster-Svenstrup (f.
n 1820, dod i Ringsted
1876). gjenvalgt 'Vs 1861,
Vs 1864, Vs og V 1866 og tillige valgt til Rigsraadets
12

26

'/12

10

/2

10

*)

i 8 5 Z stillede sig desuden Forligelseskommissoer Bornm, 6anä.
)nr. A. C. Schmidt og Snedkersvend Edvard Ryge. DcnnesValgtale lod: „Kjoere Boelgere! Betoenk engang — 3 Rd. om Dagen,
hvormeget künde det ikke hjcelpe en Mand i min S tilling!"— Det
er sikkert den korteste Balgtale, der er holdt noget Sted i Landet.
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Folketing e/z 1864 og ^ 1865. /, 1869 Gjoestgiver
Christen Hansen i Kjobenhavn (f.
1823, dod
1884),.
gjenvalgt /g 1872. —
forncevnte Knud Pedersen. — * 1876 Oanä. jur. V iggo Lauritz Bentheim Horup
(f. i Torpmagle ved Frederiksvcerk
1841, Faderen Leerer
dersteds), gjenvalgt ^ 1876,
1679, ^ og
1881,
/b 1884 samt
1887. Horup er tillige Statsrevisor
og Redaktor af „Politiken". — Ved de 24 V alg har Kredsen sendt 7 Reprcesentanter, men ikke mindre end 16 Kandidater have stillet sig uden at opnaa V alg, deriblandt 3 hver
2 Gange.
22
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Om J n d b y g g e r a n t a ll e t i Kjoge i celdre Tid haves
ingen besternte Efterretninger. Vel formener Professor W .
Scharling i Danmarks Statistik, at Folkemcengden her i Lan
det i 12— 13de Aarhundrede Var omtrent lige med den i
1769, men hvorvidt hver Kjobstad den G ang havde samme
Folketal som i 1769 er dermed ikke givet. Roskilde og Kjoge
antages i det 16de Aarhundrede at have vcrret de eneste
Kjobstocder, der den G ang havde omtrent 3000 Jndb. ( S e
nyt hist. Tidsskrift II, 199 flg,)- Drager man en S lu tn in g
fra Fodsler og Dodsfald i M idten af 17de Aarh., da Kirkebogerne begyndte, tor det antages, at Jndbyggerantallet var
storre end det er nu for Tiden. I Aarene fra 1646— 50
fodtes her ialt 642 og dode 636 Perforier. I de 5 Aar
fra 1882— 86 fodtes her 586 og dode 340, altsaa fodtes 56
og dode 296 mindre end i et Femaar end for 236 Aar siden.
Ved Sam m enligningen maa det ikke ladcs ude af Betragtning, at Kjoge i det 17de Aarhundrede flcre Gange var hjemsogt af epidemiske Sygdom m e, der selvfolgelig medforte Nedgang i Jndbyggerantallet. For Aaret 1619, hvori Pesten
bortrev mange af B yens Jndvaanere, er ikke fundet nogen
Optegnelse over de Dode, men i 1637 dode her 501 Per-
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foner og i 1654 347. Antager man nu, at der 1637 dode
hver 4de Person, havde Byen altsaa 2000 Jndbyggere, men
dode der derimod kun Vo' hvad vel er det rimeligste, var
her den G ang c. 3000. I Aaret 1635 antages Jndbyggerantallet i Kjobenhavn at have vceret 25 000, men Hovedstaden var nceppe den G ang mere end 8— 10 Gange storre
end Kjoge; nu derimod 70— 80 Gange storre.
Den forste kjendte Folketcelling i Kjoge er foretaget ^
1753; ialt var her 1436 Personer, 654 as Mandkjon og
780 Kvindekjon, hvoraf igjen 998 over og 438 under 15
Aar. 1769 var Jndbyggerantallet 1340; 1787: 1366; 1801:
1527; 1834: 1921; 1840: 2086; 1850: 2436; 1 8 5 5 :2 6 5 9 ;
1660: 2751; 1870: 3097 og cfter Folketcellingen V- 1860:
3101 Jndbyggere,
Ester Kirkeregnskaberncs Udvisende dode her fra Aar
1629 til 1645 ialt 2550 Perforier, eller i Gjennemsnit 150
aarlig; heraf dode som anfort 1637 501, mcdens der Aaret
forud kun dode 71 Personer. De fodtes Antal for disse
17 Aar er ikke angivct, saa Sam m enligning mellem Fodte
og Dode kan ikke gjores. Fra 1651 til 1675 fodtes her
1822 (c. 73 aarlig) og dode 2488 (c. 100 aarlig); 1676 til
1700 fodtes 1543 (c. 62 aarl.) ag dode 2103 (c. 84 aarlig); 1701
til 1725 fodtes 1454 (c. 58 aarl.) og dode 1755 (c. 70 aarl.)
1726 til 1750 fodtes 1564 (c. 65 aarl.) og dode 1890 (c.
76 aarl.); 1751 til 1775 fodtes 1324 (c. 53 aarl.) og dode
1623 (c. 65 aarl.); 1776 til 1790 fodtes 692 (c. 46 aarl.)
og dode 795 (c. 53 aarl.). R esu ltats for de 140 Aar bliver
altsaa, at der fodtes 6399 og dode 10,654, altsaa 2255 eller
i Gjennemsnit aarlig 16 Personer flcre d o d e end fodte.
Jndbyggerantallet i Kjoge tor efter det anforte antages
at have voerct i M ögende i et längere Tidsrum og kun fra
M idten af forrige Aarhundrede igjen i Tiltagende, hvad
ogsaa de anforte Folketcrllinger vife. I de sidste 37 Aar
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fra 1850 til 1885 har de fodtes Antal vcrret 3961 (c. 107
aarl.) og af dode 2594 (e. 70 aarl.), hvorved altsaa er fodt
1367 eller i Gjenncmsnit 37 Personer aarlig flere end der
ere dode, stjont Tilgungen efter Folketcrllingerne fra 1850
lil 1880 kun vifer en Forogelse af
aarlig, hvilket vel
hidrorer fra, at Resten soger Erhverv andetsteds.
En Oversigt over de ucegte Fodsler i Byen viser, al
disse fra 1645 til 1661 vare storre end nu for Tiden, nemlig for de 17 Aar ialt 260, altsaa i Gjcnnemsnit over 15
aarlig, hvoraf 31 i 1646 og 33 i 1660. Derefter var Antallet meget ncdadgaaende, idet her fra 1652 til 1790 kun
fodtes ialt 645 ucegte Born, altsaa i Gjennemsnit i 129 Aar
kun 5 aarlig, ja i flere Aar, saaledes 1759, 1771, 1780,
1787 og 1790 stet ingen, medcns det storste Antal 13 fodtes
i 1731. Om Straffen for Uscedeligheden, at „staa aabenbar
Skriftc i Kirken" har vcrret medvirkende til denne betydelige
Nedgang, kan ikke besternt paavises, men tor dog anses for
en vcescntlig Aarsag. I de 111 Aar, fra 1657 til 1767,
hvori den efter Kirkebogen ses at have vceret anvendt, maatte
ialt 930 Personer udstaa den, scerlig for letfoerdigt Levnet,
altsaa i Gjennemsnit 7— 8 Personer aarlig; det hojeste An
tal (vel paa Grund af Krigen og Svenflernes Ophold i
Byen), der har udstaaet Kirkens Disciplin, var i 1661 med
34 Personer. Aar 1729 udstod ingen Personer Straffen
og 1724. 1728. 1735 og 1737 kun en enkelt hvert Aar.
Siden 1790 ere de ucegte Fodsler i Byen alter tiltagne, og
fra 1850 til 1887 er her fodt 445 ucegte Born, altsaa i
Gjennemsnit for 37 Aar
Born aarlig; 1864 og 1885
det storste Antal 19 og 1875 det mindste 5.
De W gteviedes Antal udgjore fra 1645 til 1790 ialt
2700 P ar eller i Gjennemsnit for de 146 Aar mellem 18
og 19 P ar aarlig. Vielsernes Antal var i de forste 30 Aar
(1646— 75) 777 Par, altsaa i Gjennemsnit 36 P ar (et enkelt
2 2

1 2
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Aar 1646 64 Par), hvorimod det i de sidste 30 Aar (1761—
90) kun Var ialt 399 P ar, altsaa lidt over 13 P a r gjennemsnitlig (1769 viedes kun
Par. 1756 og 1790 kun
P ar), hvilket udviser en Nedgang omtrent til det halvc. F
de 37 Aar fra 1850 til 1866 er dette T al igjen blevet stvrre.
idet der viedes 857 P ar eller i Gjennemsnit 23 Par aarlig.
Det storste Antal Vielser 35 P ar fandt Sted i 1851 og
1873, og det mindste
P ar i 1883.
Hvad angaar Jndbyggernes scrdelige Forhold i Fortiden, da gjor man ncrppe de Hedenfarne Slcrgter Uret, naar
man stger, at Befolkningen stod paa samme Trin som i an
dre Byer. Drikfceldighcden — hvorover Klagerne endnu lyde
hojt — var nceppe vcerre her end andetsteds. A dligere bcrusedc man sig i Rostokkerpl (se Aktstk. Nr. 46), senere i
Bramdevin. For Tyveri og M ord var Straffen meget haard,
men künde dog ikke forhindre sligt. Kun en enkelt Blodskamshistorie er gjennem 300 Aar fundet omtalt i Byen, og
det endda under lidt uvisse Forhold. En Kjedelsmed i
Vestergade, Adam Tappert, der fik Borgerstab 1665, levede
et godt Forhold med sin Hustru, Cathrine M arie Kruse, og
var en ret anset Borger. Den 7. April 1678 blev Datteren
M arie gift med Michael Svrensen, hvem Faderen 3 Dagc forud
striftligt havde tilsagt
D lr. l Medgift. D a Sum m en
ikke betaltes efter Akkorden, cmgav Svigersonnen, at den strev
sig fra Blodskam. Fader og Datier arresteredes og bekjendte
virkclig, at de vare styldige. De bleve
1682 domte til
at henrettcs ved Svcerd, deres Legemer dcrefter kastes paa
Jlden at forbramdes. Den ulykkelige Hustru og Moder
bonfaldt Köngen om, at de Dvmte maatte benaades paa
Svcerdet og siden komme i christcn Jord, men Christian V.
paategnede Dommen: I'iat 3u8tia
RetfcerdigHeden bor
have sin G ang.
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Enkelte spredte Meddclelser, hentede fra Retsbpgerne,
ville vi her anfore: En Borger Christopher Croll begik
t589 Drab eller „Mandflet" paa en Tystolsforer Jacob
Folcker. D a Han saa' Lcjlighed til at undsly, blev Hans
efterladte G ods konfiskeret. og Hans Huslru fik kun Lov til
af kongl. Naade at beholde det imod at betale en storre S u m
i Afbigt. — I Efteraaret 1601 forlystede 4 unge Mennester
sig en Sondag Aften med at flaa paa Porte, Dore. Vinduer m. m. rned störe Knipler. En af dem undveg. to bleve
dpintc til at betale
Mark i Bode indcn M ortensdag. og
den fjerde blev eftergivet Boden med Forpligtelse til i 3 Aar
at tage Tjcneste hos en „cerligM and" udenfor Byen og i den
Tid ikke lade sig se her eller andetsteds blive grebet i lignende
Forseclse; thi „da stal Han paatagcs og forflikkes til Slottet
og paa det strengeste udstaa Retten baade for det gamle og
nye". — 1665 fik Kaj Pedersen, der forhen havde boet i
Kjoge. Forste paa Domkirkens Gaard i Bjeverflov. Han bar
stedse Degen (Kaardcn) ved Siden. naar Han kom til Byen.
I Juni Maaned 1666 traf Han stimmen i R asm us Jorgen
sens Gaard i Kjoge med Ridefoged O luf Pedersen fra Herlufstrup. Ester nogen Ucnighcd. hvor de udfljceldte Hinanden
for „Hundsfot" og lignende, flog O luf Kaj i Hovedct med
sin S lo t, og dennc stak efter Oluf med dragen Kaarde. Heldigvis lykkedes det Vcertcn at faa stilt de Kcempende ad. uden
at der stete rüdere. — I M aj 1674 kom et Selflab, deriblandt
flere fra Latinskolen, en Sondag N at mellcm Kl.
fra
et godt Lag hos Laurids Jacobsen i Norregade. P aa Kirke
gaarden kom de i Klammeri. Bartfler Abraham de V oss
overfaldt Studiosus Mikkel Femmer (siden Pra?st i Longelse)
og tilfojede Ham med sin Kaarde flere S la g i Ansigtet og
paa Ryggen. hvilket bevidncdes af Hörer Jen s Berthelsen
Lidemark og Studiosus Sim on Schmertz (siden Prcrst i
O. Egesborg). De Voss blev domt til at „bode for Ncrve1 0 0
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hug", da Han havde forgrebet sig mod Lovcn. — S tö r
Opsigt vakte et Mord, der
1670 blev udfort ved „Navnebjerg Aa" paa Herredsfoged i Bjeverstov Herred Mester Jen s
Pedersen Tikjob under en Hjcmrcjse fra Kjobenhavn. Ester
at have aflagt et Besog hos Proesten Cai Michelsen i Jersi
vilde M . Tikjob kjore til Kjoge. En Person, Christen Klokker,
sulgte Vognen til Heft og tiltaltc samt drilledc Herredsfogden.
Ved Aaen laa en anden, H ans Rytter, i „Mordstue" bag
en Groft. Begge overfaldt Ham med Hotyve, tilfojcde Ham
9 Hüller i Hovedet, sonderflog, da Han vilde voerge sig med
sin Kaarde, begge Hans Arme, hvoraf der paa ven venstre
var et gabende S a a r , saa at Sencrne endog kom tilsyne.
I denne Tilstand kjorte Küsten Ham tilbage til Prcestegaarden,
hvortit der blev hentet de Bartflere-Svende fra Kjoge for
at forbinde Ham. Noeste D ag, Lordag. fortes Han til Kjoge,
hvor Han dode folgende D ag. Hvilken Straf Morderne fik,
kjendes ikke. — Et flroekkeligcre sexdobbelt M ord blev begaaet
i Ravnehavehuset i Norre Dalby S o g n , Natten mellem 2— 3
Januar 1730. Noeste M orgen fandtes Manden, Skovlobcr
Halvor Pedersen, liggende dod i bart Linned udenfor Doren,
Hovedet opoedt af S v in , der gik i Skoven. Konen med et
spoedt B arn i Favnen laa ihjelflaaet i Sen gen , i en anden
S en g de Drengeborn og i en tredie Seng en gl. M and,
Könens Fader. Kun en 3 Aars Dreng. der laa i en mindre
S eng, tildels under Kakkelovnen, var i Live, da Morderen
ikke havde bemoerket Ham. Det hele Udbytte, denne havde
faaet af sin gruelige M isgjerning, eftersom Folkene vare meget
sättige, var et P ar Kobberkjedler, en Lceder-Vest med S o lv knapper og et P ar Loeder-Buxer. Joegermester T . Svane og
Stiftam tm and Holstein anmoder gjentagende Magistraten om
paa alle optoenkelige M aader at eftersoge de „udoediske M cnnesker, som dette M ord maatte have begaaet" og anforer, at
en Landsoldat Jens Olsen „ikke ret hoj, glat i Ansigtet, foer
2
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afLemmer, underscet og med et gulagtigt Haar" er mistcenkt
derfor. Om Han Var den Skyldige, erfares ikke af Bogerne
iArkivet, men efter mundtlig OverLevering flal den lille Dreng
have gjenkjendt M orderen, der blev henrettet paa en Bakke
vest for Huset, hvorpaa i mange Aar fandtes Pcele som Levningcr fra det oprejste Skafot og Stejlen. — Den ^/g
om Aftenen, da Skovrider i B randshus Andreas Hegtmann
havde vcrret i Besog hos S r . Krebs udenfor Norreport, blev
der udfor Spindehuset forst affyret et Skud mod Ham og
derefter blev Han overfaldet, slaaet blodig i Ansigt og Hoved.
D a Han kom udfor Apotheket blev Han nodt til at vende om
til Krebs's H us, hvor Han blev forbundet af en Barbersvend
eftersom Saaret i Panden synes „farligt og dodeligt." Flcre
Forhorer bleve senere afholdte, men Gjerningsmanden blev
ikke opdaget.
At Folk vcernede meget om dcres W re, ses af folgende:
Mette salig Peder Christensen Holst's anlagde
1687 S a g
mod Byfogden, fordi Han havde sagt, „at hun redede til
Barsel i sin Enkestand." Skjont Byfogden erklcerede, at Han
ifolge sin P lig t ved sin Tjener havde ladet foresporge, om
det forholdt sig rigtigt, hvad andre havde bereitet for Ham,
blev Han dog af 16 Ncrvningsmcend domt til inden Bytinget
at give hende en nojagtig Wreserkloering og godtgjore hende
alle Sagsomkostninger.
Med Tillcegsbencevnelser til Folk var man ikke fparsom.
Haandvoerkerne bcncrvntes almindelig „Embedsmoend." 1662
findes ncevnt „cerlig og forstandig M and Claus Jacobsen,
Skroeder;" „cerlig, dyderig og gudelstende M atrone Cathrine
Jacobsdatter, salig Jorgen Berendsens (Apothekers) Efterleverske;" „cerlig. agtbare, velforncmme og kunsterfarne M and
Mester Hendrich Lyrer. vclforordnct Chirurgius i Kjoge", og
flere lignende.
1 7 4 3
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I det 15de og 16de Aarhundrede omtales et „Kalentgilde" i Kjoge, oprettet i gejstlig Ojemed for Brodrene i
Ramso og Bjeverstov Herreder, men dets Varighed er ubekjendt. 1489 og 1492 findes nvevnt „det danste Compagni'
og 1516 „det tyske Compagni", men i mange Aar derester
er ikke fundct omtalt nogen Forening i Byen, naar undtages
et Fuglestydningsselstab, hvorfra forskjclligc Tadler, forcrrede
af Fugle- eller Papegojekongerne, opbevares i Forsam lingsbhgningcns mindre S a l. Selstabet standscde i nogle Aar,
men blev 1853 oprettet paany. Den 5. Decbr. 1787 stiftede
17 af B yens og Egnens mest fremragcndc Mcrnd et saakaldet „Conversations Selstab", der senerc antog Navnet
„Kjoge vcnflabeligeKlub", hvilket endnu bestaar og
1887
holdt fit
A ars Jubiloeum.
Den 28de Januar 1839 stiftedcs „Det borgerlige Nelgjorenheds Selstab", der alt i 1847 opforte cn Stiftelse oed
Norreport paa
Lejligheder, hvoraf de
ere Friboligcr.
Selstabet har modtaget Legater af ialt 27,300 Kr. Fra
M öller Johanscn og Hustru
,
; Enkefruerne Laurberg
, , Kirstine Hansen 4,000 og Gemynthc
samt fra
Kjdge Sparekasse
Kr.
I Byen og dens Omegn har vcrret asholdt flcre storrc
Fester, saaledes Grundlovsfester 1866 og de folgende Aar,
1869, hvor Kong Frederik V H 's Statu e paa Torvet afsloredes (se P ag. 38 foran ); ^ 1877 den saakaldtc N iels
Ju els Fest; ^ 1887 en storre politist Fest, hvori et megct
stört Antal Medlcmmer af Kjobenhavns 5te Valgkrcds deltoge, og hvorom afgavcs et synligt M inde i et storre Fotografi, der eftcr Byraadets Vcdtagelsc er ophcrngt i Retssalen
paa Raadhuset, og endelig den 31. s. M . cn ligelcdes storre
Fest paa Olby A as.
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6.

K ir k e - , S k a l e - o g J a ttig v s e s e n .

B yens celdste Kirke laa rim eligvis ncer Gammenkjogegaard, som det foran (P ag. 7) er omtalt. Der har vel ogsaa
samtidig i Byen ligget en S t. Gjertruds Kirke (eller Kapel)
paa det Sted, hvor Navnet endnu bevares i S t . Gjertruds
Kirkegaard. Deraf var der endnu Levninger 1552, da Kong
Christian III skjenkede Borgerne til Hjcelp til Raadhusbygningen og Havnen S ten og Tommer, der findes ved Kapellet,
hvorimod Gründen skulde forblive ved Kjoge Kirke.
Af andre Kapeller i den katholske Tid findes vel omtalt
S t. Annoe, M argrethe, Vor Frues og Laurids Rodes
(katholst?) Kapel, men Sp or af hvor de have ligget har ikke
vceret at opdage. Desuden ncevner Froken F. Carlsen i
Efterretninger om Gammelkjogegnard I, P ag. 43 ikke mindre
end 15ten Altere i Kjoge, af hvilke dog de fleste fandtes i
S t. Nicotaj Hovedkirke.
2lf K lo s t r e i Kjoge noevnes i „Danske Ktostre i M iddelalderen" baade et Franciscaner (Graabrodre) og et Carmeliterkloster, men om dette sidste, der antoges at vcere omdannet til Latinflole, har H. Knudsen i Kirkehist. S am t. I,
P ag. 41 1 , paaviist, at det ikke har vceret til. Altsaa har
der kun her i Byen vceret et Graabrvdrekloster, hvilket laa i
Vestergade mellem Aaen og den davcerende Vesterport. K ongs
gaarden, hvori det indrettedes, havde tilhort en bekjendt M and
her i Egnen, Aage Stegh (se V allo og Omegn P ag. 24),
hvis Enke og Arvinger
tilstjodede Erik af P om 
merns Dronning Philippa Gaarden.
Ved et Gavebrev af ^
fljcenkede Kong H ans
denne Gaard til Anders G lob og Laurids Brandsen af
Odense, der „skulle lade opbygge et Kloster af S t . Francisca
Orden og derudi holde deres rette Regel og Observants og
1 4 2 9
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tjene den almoegtige Gud og troligen og indcrligen bede for
os, vor kjcere Hussrue og begge vore Born, vor kjcere Fader
Kong Christiern, og vore Eftcrkommere Konger i Danrnark
og for vore Forceldres Sjceles Salighed og blive beständige
udi deres gudelige Bonner og andre gode Gjerninger". —
D et folgende Aar blev Klosteret taget i Brug og rim eligvis
indviet til „Vor Frue", da det scnere bencevnes „Vor Frucs
Kloster i Kjogc". (G l. danste Domme IV, 196).
Kong H ans yndede scerlig Graabrodremunkene og blev
ogsaa begravet i deres Kloster i Odense. Klosteret i Kjoge
fandt ogsaa en Beskytterinde i Köngens Moder, Enkedronning
Dorothea. Hun anmodede 1490 sin Fuldmcegtig Hr. Ludvig
af Germanio om, at Han vilde andrage hos Paven i Rom,
„at H s. Hellighed tilstaar hende en B ulle om fuld Aflad
paa
Aar til det sorestaaende Jubelaar (1500) ved M inoriteternes, den hellige Franciscus Kloster i Kjoge, Roskilde
Lehn, uden en aarlig Afgift af Vz Del, som H s. Hellighed
mundtlig har lovet Hendcs Majestcet". (Geh. Arkivets Aarsberetn. IV , 428). Enkedronningen var tillige den, der vcesentlig bidrog til at faa Kirkcn til Klosteret opbygget og
skjcenkede Ornamenterne dertil.
Hvem der Var den forste Guardian (Forstander) for
Klosteret, er ikke bekjendt, men det er rimeligt, at man her
som andre Steder valgte en ny hvert tredie Aar. I 1493
Var Laurits Olsen i denne S tillin g ; thi Han androg hos
Hr. N iels Eriksen Rosenkrantz og Hans Hustru Birgittc Thott
om, at Brodrene maatte bygge en Agebro imellem Kjoge og
Pram broen, menige Almuesfolk til Bedste. (S e Vallo og
Omegn, P . 38). Klosterbrodrene synes altsaa ikke alene at
have varetaget egne Jnteresser, men at have havt det Almindcliges Tarv for Oje. At de ogsaa vare i Anseelse, tor
man vel slutte deraf, at Raadmand M ogens Steen efter sin
1 0
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og Hustrues Dod indsatte Brodrenc til Bestyrelse af sin
Stiftelse for Fattige.
I Klosteret blcv flerc Gange holdt Kapitel eller Konvent
af Brodrene fra de andre Klostre i Landet. Saaledes 1487,
hvor forncrvnte Lauritz Brandsen eller, som Han ogsaa kaldes,
Laurentius Brandere havde Formandsscedet. Senere holdtes
der lignende Moder baade 1492, 1501 og 1520.
Klosteret blev ogsaa betcenkt med Gaver af Udenforstaaende. Saaledes testamenterede Christian D aa det 1501
tre lybske Mark, Sidsel Ovesdatter Lunge, Torben B illcs
Efterleverske af Allinge 1503 to Pund Korn (4 Td. a Skpr.),
halvt Rüg og B yg, og Kirstine Rosenkrantz 1509 ligl. to
Pund Korn. (S c Danske M agaz. VI, 187 og Kirkeh. Sam t.
3 R. I, 554). D ets Virksomhed var imidlertid kun af kort
Varighed: thi efter at Reformationen havde begyndt her i
Landet, Var det en Sclvfolge, at det gik üd over Klosteret i
Kjoge som over alle andre Klostre. Munkene her, som andetsteds, lede megen Forfolgelse og M angel paa Livets forste
Fornodenheder. Den sidste Guardian var en Svensker, Lauritz
Jensen, der flere Gange havde vceret valgt til Provincial
eller Vicarius for samtlige Graabrodreklostre. D a Brodrenc
1530 bleve meget forfulgte, gik de ind paa, at naar Borgerne i Kjoge hjalp dem. vilde de drage bort og overlade
Stedet til dem. Tenne Overenskomst maa have foranlediget
folgende Kongebrev.
Borgmester og Raad i Kjoge stk Iste M arts 1531 Kong
Frederik I's Brev, at naar de Munke udi Graabrodrekloster
have forladt samme, og det ikke lcenger holde künde eller ville
dcrfra velvilligen udgange, da maa de annamme og beholde
samme Kloster til deres B y til evig Tid, dog saa, at de
skulle anvende det udi G uds Tjcneste til et Hospital at lcegge
og holde fattige, syge og saaredc Mennesker udi, Gud til
Lov og arme vanfore Mennester til Hjoelp og Trost.
6
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Det varedc ncrppe mere end nogle faa Maaneder efter
bette Brevs Udstedclse, inden Munkcne forlode Kjoge. hvilkct
stete i Overvcerelse af Provincialen H ans B run, der inden
Som m erens Ophor var afgaaet sra sin Bestilling. Om de
droge til Fyen, eller hvorhen, er ubekjendt.
Klosterets Ejendele blev imidlertid samme D a g , som
Kong Frederik udstedte forncevnte Brev ved et Forpligtelsesbrev, udstedt i Flensborg (ikke Helsingborg, se Aktst. Nr. 5)
af Rigets M arst Hr. Tyge Krabbe og Rigsraad Hr. O luf
Rosenkrantz tilsagt Köngen, idet de love: at de Ornamenter,
Klenodier, S v lv , Guld, Kalke, Diste, Monstranser og andet,
som der var i Klostrct efter Munkenes Bortgang, skulde
komme Köngen tilhcrnde.
Det er m uligt, at en D el af Klosteret blev omdannet
til et Hospital, de saakaldte Steens Boder, men bette er ikke
ganste klart, eftersom der i Raadmand Steens Fundats tales
om „de Stenhuse-Boder, norden for Graabrodreklosters Kirkcgaard". Er Klosteret eller en D el deraf omdannet til et
H ospital, synes det rimeligere, at der en Tid lang maatte
have ligget tvende Hospitäler ved Sidcn af Hinanden, men
herom se vi os ikke istand til at meddele noget.
Klosterets Kirke (vist et lille Kapel) forblev mutig staaende
paa sin P la d s; men det er hojst rimeligt, at den Tid efter
anden forfaldt, maaske sordi den kun lidct benyttcdes, ja
maaske blev helt nedreven.
Jovrigt hengik der et lcrngere Tidsrum, i hvilket ingen
Oplysninger findes hverken om Klostrct eller Klosterkirken.
I Borgmester Peder Pedersens Fundats af
1592 (se
Hofm ans Fund. V II, 389) anfpres, „og er herudi beregnet
de 500 Daler, som den Capel kosted, som vi paa vores egen
Bekostning lode bygge paa den Kirkegaard hos Steen-B oderne". — Tages bette bogstavelig, var det et helt nyt Kapel,
Borgmester Peder Pedersen her lod bygge for 500 D lr.
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Skjont Pcngene havde en ganske anden Vcrrdi den G ang
cnd i vore Dage, og det var et Bindingsvcerks Kapel, Borgmesler Peder Pedersen lod bygge, er der dog Formodning
om , at der kan have vcrret Levninger af Klostret eller dets
Kirke, hvilke Han kan have rcstaureret eller istandsat saaledes,
at det Hele sremtraadte i ny Stand. Fuldstoendige Stenhuse
vare endnu paa den Tid sjeldne, og i Kjoge omtales kun et
P ar Stenhuse foruden S t . Nicolaj Kirke ved 1590.
Klosterkirken blev den frcmdeles kaldt i den folgende Tid
og den hosliggende Kirkegaard Klostergaarden. Om der
regelmcessig hver Sondag holdtes Gudstjeneste der, vidcs
ikke, men der savnedes ncrppe Krcefter dertil, eftersom der i
Byen var to faste Prcester, öftere endog 3 Prcester.
1630 ses det af Regnskaberne, at der blev udfort Reparationer ved Kirkcn, navnlig blev Gulvet udbcdret med
hollandske Astragh. D a nogle tydske Flygtninge, som under
30 Aars Krigen droge til Danmark, toge Ophold i Kjoge,
hvor Flertallet af Borgerne vare indsodte Tyskere, fik de
kongelig Tilladelse til nogle Aar efter at faa en egen Proest,
som holdt Tjeneste i Kirken. Joachim Schlotoue, ansat 1639,
blev her kun et A arstid, hvorpaa Han vendte tilbage til
Pommern. 1641 blev Justus Tichmejer tysk Prcest. Han
levede i beständig S trid , dels med Prcesterne i B yen, dels
med Borgmester Envold Brochmand. hvem Han anklagede
for Befalingsmanden N iels Wind og Bispen Jcsper Broch
mand for, at Han paa Raadstuen viste sig som „Thiran" og
behandlede de tyske Borgere paa „thirandische M iss". Tichmcjer dode 1645, og hermed ophorte tysk Prcediken i Klo
sterkirken.
Klostergaarden blev megct benyttet som Begravelsesplads
for de mindrc formuende Borgere og de Fattige i Byen.
I Gjennemsnit begravedes der hvert Aar omtrent Halvdelen
af de Dode, enkelte Aar, hvor Pest eller smitsom S y g e hjem-
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sogte B yen , endog Flertallet. Saaledes findes antcgnet i
Kirkeregnstabet for 1637, at der dette Aar begravedes ikke
mindre end 370 Lig, hvoraf
i Frijord; efter Kirkebogen
1646 over 60 Lig, 1647 145, 1650 93. 1651 50, men 1654
259, 1655 67, 1656 99 Lig. I 1637 er der enkelte Dage
i Efteraarsmaanederne, hvor der blev jordet 16 ü
Lig og
i 1654 ligelcdcs i Esteraarstidcn noesten daglig 4 a 5 Lig.
Af Regnstabet for S t. Nicolaj Kirke 1659, hvori anfores til „Udgist for Klosterkirkens Ruin, som Svensken lagde
ode", 13 D l.
Mk.
Sk ., erfares, at den mellem 17oe
og 30te Septbr. 1659 blev odelagt, da Volden blev anlagt
paa det Sted, Kirken stod, og Kirkegaarden opgravet, da en
Skanse blev anlagt der. Alteret, Prcedikestol, Trcevcerk, Vinduer, Ligstene med hvad der künde transporteres, henfvrtes
i omtrent 30 Lces til S t. Nicolaj Kirke for at opbevarcs
der. Af Tag- og gl. Mursten var der ialt 18 Lccs. Der
anforcs, at 4 Karle anvendtes til at opbrhde Lostet og til
at udtage Stabler og Kramper af Vinduerne, saa Kirken
altsaa havde Broeddeloft.
Der kan ikke vcrre T vivl om , at det er Klosterkirken.
Prasten Hioring i „Leyers-Krantz" 1660 sigter til, naar Han
henviser til Kjoge. at Svensterne der har ruineret Kirker,
opgravet de Dode m. v. (S e V allo og Omcgn, P ag. 245).
Borgmester R asm us Schyller fik 1669 udvirket et Kongebrev,
„at alle Kirker i Landet stal give Hjcelp til at opbygge
Klosterkirken med." Det var imidlertid ikke megct, der indkom, kun
D l., ydet i Aarenc 1670 — 72 af ialt
Kirker, deraf i O os Hcrred, i Stro Herred, 7 i Ramso
Herred samt 7 i forfljellige Herreder i Sjcelland. Endvidere
modtoges en lignende S u m i Gave sra enkelte Rigmcrnd i
Byen og andre udenfor, der vare knyttede til den.
For tredie Gang blev Kirken alter opfort og kostede
778 Rdlr. En Del Tommer forbrugtes og. 8000 Tag- og
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Mursten hentedes fra Lellinge Teglovn,
Lcrster Kalk L
D l. fra Norge. Voldgravene stode fulde af Band og i 14
Dage blev der med Vogne aget ovcr
Loes L 4 Skill.
S an d og Jord den. En Sten med Jndskrift og forgyldte
Bogstaver blev sat oder Doren. Kun en kort Tid benyttedes
denne Kirke til Gudstjeneste og henstod derefter i henved 50
Aar ubenyltet alcne med Undtagelse af, naar der cn enkctt
G ang blev holdl Ligtale over Afdode, der begravedes paa
Klostergaarden. Magistraten indstillede derfor til Direktorerne,
at den brostfceldige og stet forfaldne Kirke, hvis Nedfalden
man befrygtede, maatte bortscrlges, hvilket ogsaa blev bevilget
med Tilfojende, at Jndtcrgtcn tilfaldt Hovedkirken. Ved en
Synsforrctning blev det hele vurderet til 45 Rd., men Kaptejn Woldemar betalte
1751 60 Rd. derfor.
Af Forretningen ses, at det var en tarvelig B indingsvcrrks Bygning, 9 Fag lang og 5 Fag bred med Skraagavle
og
Stkr. Vinduer. Jnventariet var derefter:
Egedor,
et lidet Alter af Brcrdder med T avl og Fod; cn lille Prcedikestol med Trappe og Himmel; Stkr. udhugne Trcebilleder;
en Skriftestol; 7 lange Kirkestolc og
Bcrnke. Lostet var
bcklcedt med malede Brcrdder o. s. v.
Klosterhaven laa endnu ode i 1684; derimod var Kirke
gaarden i Brug, og der blev begravet
Lig. Der var
kun daarligt Hegn og Vedligeholdelsen saa siet, at den 1707
siges at vcere begroet saaledes med Ukrudt, at ingen Lcje
künde fvares deraf. 1719 bestemte Handelsmand Wejbcls
Enke, Elisabeth f. Reichen, i fit Testamente 400 Rd. dertil.
1780 var Lukket om den Tjornegjcrrde, Grofter og Stengjcrrde. N u er den indhegnet med M ur rundt om og i
1865 anbragtes en Jernport ud til Vestergade.
Det er formentlig Klostergaarden, der sigtes til i 1641,
hvor det paalcrgges Gadefogden (ogsaa kaldt Köngen) noje
at paasc, at Skinderne ikke have deres Skind paa Kirke
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gaarden. G rasningen der blev stedse bortlejet. I 1607
blcv den for de folgende Aar folgt vcd Auktion og Birkeskriver Stehr blev hojstbydende med Rd. aarlig; dog maatte
Han alene slaa og bortfore Afgrodcn, da Kreaturer ikke maatte
tojres eller gaa lose der. J a endnu i 1645 blev G rasningen bortlejet paa Kirkegaarden.
S t . N i c o la j K irk e, B yens nuvcrrende Sognekirke,
skal som forhen omtalt (P ag. 13) vcere opfort 1324 og har
faact Navn ester de sofarendes Skytshelgen. Den er en stör
gothisk Bygning af rode Munkesten med Kampestens Sokkel.
D ens Opforelse er nappe stet under et, men af forskjellige
Gange og til forstjellige Tider.
Nagtet intet bestemt lader sig paavise med Hensyn til
dcns B ygn in g, synes dog megct at tale for, at den ostre
D el som en mindre romansk Kirke, et Bedehus eller Kapel,
maa vcere opfort forst og har ligget frit. Derefter er Taarnet med fit Kridtstensbaand (Ballte), der gaar igjennem hele
M urmassen, opsort tilligemed de nederste Lydhuller. Herpaa
kan godt have varet anbragt et passende Spir. men da dette
er nedblast eller borttaget, er selve Bygningen bleven forhojet med de overste Lydhuller og en Ovcrdel med aftrappede
Gavle. Bist er det, at Taarnet riu kun mangler et S p ir
for at vare en'P ryd for Kirken, Byen og hele Omegnen.
Kirkcns M idterdel, i Spidsbuestil, maa derefter vare
opfort for at faa Taarn og Bedehus sat i Forbindelse,
muligt med Skraatag mod Enderne. Sam tidig ere begge
Sideskibene tilbyggede og Kirken forsynet med Hvalvinger.
M en i det hele lader sig nu intet bestemt paavise angaaende
Bygningens Tilblivelse.
Kirken er som alle Nicolajkirker delt i et Hoved- og
Sideskibe; har 14 ottekantede P iller, er 168 Fod lang og
65 Fod bred indvendig, hvoraf Midterskibet er 34 og hvert
Sideskib 15 Vs Fod. Hojden til Hvalvingernes Toppunkt er
6
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i Midten 48 og i Sideskibene 27 Fod. Taarnet er 138
Fod hojt og 39 Fod bredt.
Taget oder Kirken, der oprindelig har vcrret B lytag,
har i sin Tid dcrkket baade Hoved- og Sidcflibc under et,
men da dct har vcrret for mcget udsat for Storni, har man
delt det i de tre Dele, som det nu er. Sparvcerket, der alt
er af solidt Egetrce, viser tydelig en saadan Forandring.
Aar 1670 blev Taget, da det var mcget brostfceldigt og ikke
künde henstaa uden Skade for Tommer og Trcrvccrk, underkastet cn Hovcdreparation, hvortil udskreves en Skat af Bycn
paa 584 Rd. 1702— 3 blev ogsaa foretaget en storrc Re
paration derved, og muligt skrivcr Forandringen sig derfra.
1794 atter Reparation paa Taget og nu (1888) vil Hojkirkens Tagvcrrk blive fuldstoendig fornyet og samtidig forhojet nogle Alen. M idt paa Kirketaget stod oprindelig et
starre S p ir, hvilket vifes i Refens A tlas fra 1677. Bed
Reparationer blev det muligt Tid eftcr anden gjort mindre
indtil det i 1794 helt nedtoges. 1690, da det var brostfceldigt, blev det repareret baade paa B ly og Tommer;
Flojet, Kronen og Knappen blev gjort af nht og forgyldt.
En storre crldrc Kobberstjerne af 44 P b .'s Voegt blev ikke
mere opsat, men nogle Aar eftcr bortsolgt. 1755 blev et
nyt Floj anskaffet og atter 1768 foretaget en storre Repara
tion paa Spiret. I dette hcrngte den saakaldte Spirklokke,
der hyppigt bcnyttedes vcd Begravclser og tillige, naar Prcesten gik paa Prcedikestolen. N u er den anbragt i den vcstre
G avl i Taarnet. Flojet med Frederik V s Navnetrcek blev
1794 igjen opsat ncrr Kirkens ostre G avl, men samtidig bleve
Kammene borttagne. Ved G avlens Restauration i 1871 blev
Kammene paany opforte i den oprindelige S til og en D el
Gront (Efoj). der bcdcekkede den ostre Gavlmur, og den nordre
Side paa Kirken og om Sommercn log sig ret malerist ud,
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blev bortstaffet. Sam tidig blev den celdre Ringmur mod
Norregade nedbrudt og opsat ct stobt Jerngitter i Stedet.
S aavel Hovcd- som Sidestibe ere doekkede med smukke
og solide Krydshvoelvinger, opfortc i det 15de eller 16de
Aarhundrede. Disse ville i Midterflibet blive underkastede en
Reparation, da de for Tiden trykkes af Bjcelkelaget.
Kirken har tre Jndgange, nemlig: en mod Best i Taarnets nederstc Etage, en gjennem det sondre og en gjennem
det nordre Vaabenhus. Det sondre Baabenhus blev forst
indrettet som det nu er i 1867, da man borttog et celdre
noget ncermere Taarnet. hvilket Var opfort 1794. Tidligere
var den yderste D el Gravkapel for Lüxdorphs og Schollcrs
Fam ilier, hvis Billeder endnu findcs over Jndgangene lil
Kapellerne i den indre D el, der forhen var Daabskapel.
Gravkapellet blev 1676 opfort udcn Udgift for Kirken mod
et Vederlag af
Rd. for Skjode derpaa „til evig Tid",
hvilket udstedtes 17. Aug. s. A. Ved Restaurationen sankedes Hvcelvingerne og Kisterne hvile nu under Gulvet i
Baabenhuset.
Fra Taarnindgangen forer en Vindeltrappc op i Taarnet,
der ec delt i flere Etager, alle dannede ved stcrrke Hvcelvinger
af det solideste Murvcerk. Klokkestolen i overste Etage hviler
paa et solidt Egebjcelkelag, hvor der er anbragt 4 udmcrrket
gode K'lokker, der i stille Vejr kunne hores over t M il dort.
Den celdste med en ulceselig Jndflrift fra Munketiden, stobt
1470. Den anden skjcenket af Borgmester Sim on Pedersen,
stobt i Kjobenhavn 1553 af Kongl. M ajst.s Bossestober
Lavrids Matzen. Den tredie har Raadmand Peder Pedersens Navn, omstobt 1571, og den fjerde Borgmestrene T ho
mas Pallesens og Peder Lundes samt Kirkevcerge Peder
M onsens Navne, ligeledes omstobt 1571: „Gud til Lov og
ALre og Menneskene til G avn, det er stet i Jesu Navn".
Begge ere stobte af H ans Klokkestober.
2 0 0
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Den ostre Taarn-Galvspids har en aaben med smalle
Piller sorsynet Udbygning, kalbet „Lygten", hvori tidligere
dar anbragt en Lanterne til Underretning for de sofarende.
I Taarnet findes tillige Kirkens Uhrveerk med Skiver til alle
fire Sider udvendig. En oeldre Skive ind til Kirken findes
endnu over O rgelet, men den staar ikke som forhen i Forbindelse med Uhrvoerket. I 1875 undergik Uhrvoerket en
fuldstoendig Restauration ved Taarnuhrfabrikant Bertram Larsen og kostede 2500 Kr.
Kirken er sorsynet med Fag Vinduer paa hver Side,
alle bestaaende af Jern- og Blysprodser med smaa Ruder;
desuden Fag og et meget stört Vindue mod Ost. Dette
sidste er lige ud for Altertavlen, og Lyset derfra giver Kirken
indvendig et forskjelligt Udseende om For- og om Eftermiddagen. Endvidere findes der i Taarnet de storre Vinduer
mod S y d og de mindre mod Nord, samt 4re i det sondre
og de i det nordre Vaabenhus.
Kirkens Beliggenhed ved den stcerkt befoerdede Hovedgade, der tillige er offentlig Landevej, medforer en D el Forstyrrelse. Ved Jndtrcedelsen fra Taarnet gjvr det hele et
godt Jndtryk, uagtet der mangler noget for Ojet til at pynte
de nogne Voegge med paa begge Sider af Alteret. Orgelet
mod Best er opfort i en fra det vvrige afvigende Sm ag.
Her var allerede for 1572 et storre Orgel, hvilket den G ang
blev omgjort og senere repareret forskjellige Gange samt fornyet i Christian V s Tid. 1850 anskaffedes et nyt Orgel
for Toxens Legat, bygget af Marcussen L S v n i Aabenraa.
Altertavlen, hvis Toppunkt dannes af Kong Frederik
I l l 's Navnetrcek, antages at voere forceret Kirken af denne
Konge. Den har Aarstallet 1652, og efter Kirkeregnstabet
fik Kontrafejer Bartholomceus 5 D lr. for at nedtage den
gamle og opsoette den ny Altertavle, og i 1653 fik Han 250
Dlr. for Tavlens Staffering (M aling). Den hviler paa en
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hoj, muret Sokkel, hvis Plade eller Alterbord er en gammel
Ligsten. I Sokkelen findes et S ta b , hvori gjemmes nogle
smaa M alm lover. Altertavlen er delt i flere Fetter, forestillendc Scener as Frelserens Liv, udskaaret i Relief. I
nederste Roekke findes Kongcrnes Tilbedelse; i anden Nadveren, Korsfa?stelsen og Skrinlcrggelsen; i tredie Opstandelsen
og i fjerde Ra?kke Himmclfarten paa en noget fra andre
Fremstillinger forskjellig M aadc. I et aabent Rum under
Vaabcnstjoldet ses Disciplcnc knoelende og derefter en Sky,
gjennem hvilken et P ar Fodder kommer tilsyne. Desuden er
Tavlen prydct mcd flere fritstaaende Figurer: de 4 Evangclister, Adam og Eva, M oses og Johannes den Dobcr samt
nogle allegoriste Figurer og B ycns samt Kirkens Vaaden.
T il Nadverens Brug findes: en Kalk med Disk, der
vejer omtr. 78 Lod, anskaffet as Kirken i Stedct for en oeldre
Kalk og Disk, der var givet as Cathrinc Riber, Enke cfter
Raadmand Henning Jacobsen; en mindre ditto med Binbeholder til Sygeberettelser, anstaffet 1743. v. 2 8 ^ Lod: en
ALske til Brodet, givet as Borger P o u l Pedersen, med Jndflrift og Aarstallet 1605; en stör Solvkandc, givet af Borgmcster Peder Pedersen og Hustru 1590, omgjort 1711, v.
6 2 ^ Lod. — Altertceppet og Messehagelen af crgte tykt
Silkeflojl med Guldtresser, givet 1724 af Borgmester Johan
Jensen og Hustru.
Prcrdikestolen har sin P la d s paa den 4de nordre P ille
fra Choret med Opgang fra Sideskibet. Den har Aarstallct
1624, er pragtfuld med et treetages hojt Tag. Ligesom
Altertavlen er den inddelt i Felter med Begivenheder i Frelsercns Liv, men disse ere mere smagfuldt udskaarne. Doren
op til Prccdikestolen er et lille Kunststykke, der m uligvis er
af yngre Oprindelse end det ovrige.
Dobefonten, der siden 1866 findes anbragt i Choret, er
en udhulet fort Marmorsten, hvis latinste Jndskrift bereiter,
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at den er forceret Kirken af Borgmester C laus Bagger i Anledning af Kong Christian IV 's heldige Tilendebringelse af
Kalmarkrigen 1613. D l samme Hörer et S o lv Dobefad, der
oprindelig vejedc 2 7 3 ^ Lod og er forceret 1635 af B org
mester H ans Christensen Humble og Hustru. 1859 blev det
restaureret af Hofjuvelcr Michclscn i Kjobenhavn.
Choret er meget rummeligt. Det har sidcn 1851 et
smukt G ulv af hvide og rode Fliscr. Chorgitteret, der forhen var meget hojt med störe Dore til at lukke i L aas, er
nu lavere og uden Dore. 16 Stkr. Ballustre af M alm , der
forhen stode ovenover ere nu flyttede nedenfor, og disse i
Forening med
lignende, der findcs i Sidegelcenderne ere
1682 stjcenkede Kirken af en D el af B yens bedste Borgere,
hvilket ses af Givernes derpaa indgraverede Navne. En
Skriftestol findes paa sondre S id e og et Saeristi paa nordre
Side samt Dore til sondre og nordre Sidegang.
Gulvet i Kirkens ovrige D el bestaar endnu af tildels
afslidte Ligstene, blandede med Mursten, imellem hvilke Aabningerne ere udfyldte med Kalk og Cement.
Tidligere har der vaeret langt flere Epitafier i Kirken, men
senest 1851 ere en Del borttagne. I Choret findes der endnu
fire: det Schollerfke af Sten, det Brochmandste, et med 3 P ortrcetter og R asm us Brochmands Epitafium. Ncdenunder det
tredie findes indmuret en fort Marmorsten over Abigael Riber.
I den brede G ang paa den 3die sondre P ille er afbildct
Provst Christen G lob med sine 4 Hustruer og Born. P a a
den noeste P ille findes indmuret en Marmortavle over ViceAdmiral Laurits Christopher Ulseld, der dode 1762 som sidste
M and af denne i sin Tid meget bekjendte Adelsslcegt. Ligeoverfor G lobs paa den nordre P ille hcenger et godt vedligcholdt M aleri, forestillende Christi Skrinlccggelse. Det er
malet af Rheinholdt Thim i S o ro . Det hcengte forhen paa
den nederste sondre P ille ved Orgelet, men blev 1851 flyttet
1 2
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herhen. Dette vcrrdifulde M aleri er 1624 stjcrnket af Borgmester H ans Christensen
1657), hvis smukke Portrcct tilligemed Hustrues stndes nederst.
I den sondre G ang stndes Marmortavler oder Rektor
H ans Kaalund og Hr. Peter Skivholm.
I Kirkcn hcrnger fire Lysckroner. ncmlig
i Choret og
3 i M idtergangen. En af disse er forceret af Borgmestcr
Johan Jensen; den storste, udfor Prcedikestolen, der rummer
36 L ys i 3 Krandse af Arme, er given af Frands Henriksen
Bruunsteen og den nederst Orgelet af Handclsmand Jen s
Johansen. I 1879 ophoengtcs foran Opgangen til Choret
et M iniatur-Fregatstib.
Over den sondre Jndgangsdor stndes et Pulpitur, opsat
1642 af Christen Steel til Vallo og Fru Birgitte Rud.
Det er smykket med 14 adelige Vaabener og benyttes af
Gammelkjogegaards Ejcre. Flere Pulpiturer, deriblandt de
i Choret, paa hvilke efter Danste A tlas fandtes „Jupiters.
S atu rn s og flere hedcnske Afguders N avn e", et i Kirken,
opsat af Fru Edel Rosenkrantz til Totterupholm samt de
lukkede S tole, byggcde af Sogneprcest M ossin og Professor
Ram us, blevne nedtagne 1851.
Mellem spndre Gang og det tidligere Daabskapcl stndes
et Gitter med
Ballustre af M alm , stjcenkede af Raadmand
Jen s Hansen Riber og Hustru.
Längs Midtergangen er der to Räder S tole med Jndgange ogsaa fra Sidegangene, og i hvert af Sidestibcne er
der ön Rad S to le längs Muren. Stolevoerket er gammelt,
men blev 1651 egemalet, da det tidligere havde en lyseblaa
Farve. De trc overste S tole mod S y d bcrre Christian IV 's
Navnetrcrk samt B ycus og Kirkcns Vaaben. P aa nogle
stndes indskaarne Navne med Bomcrrkcr og Aarstal lige fra
1595. Alt Arbejdet er smukt udfort og paa flere stndes
allcgoriske Figurcr. Paa de saakaldte Englehoveder ud mod
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G angen ere Nceserne overalt afstumpede og dcnne Vandalism e tilflrives Svensterne, der under Krigen 1656— 60 flal
have brugt Kirken lil M agazin og — Hestestald. Ester
en Fortegnelse fra 1751 var der ialt 171 Stolestader i
Kirken. I sin Tid havde Kirken Jndtcrgt ved S a lg og
Bortleje af bisse og det var ikke sjceldent, at der i Dodsboer
ncevntes 5
S to le , der ejedes af en enkelt M and. N u
har In gen scrrlig Ret til besternte S to le eller Pladser med
Undtagelse af de to overste, der sjcrldent benyttes.
For Tiden findes kun et Begravelseskapel i Kirkebygningen med Jndgang fra nordre Side. Det blev 1778 kjobt
af Hr. R asm us Carlsen til Gammelkjogegaard, der tilligemed
andre af Familien have deres Hvilested her. Et Gravkapel nord for Jndgangen i Taarnet, kjobt 1738 for
Rd. af Konferentsraad Frands von der Osten, og hvori
fandtes Ligene af
Voxnc og Born blev 1853 indrettet
til Ligkapel ved Kirken og Kisterne nedsccnkede r det ostre
Hjorne af Kirkegaarden ud mod Norregade.
En Fortegnelse fra 1773 over Kirkens „Begravrlser og
Lejerstedcr" vifer, at der ikke var mindre end
Bcgravelsespladse i Choret samt Kirkens Hovcd- og Sidegange, af hvilke
nogle mdeholdt slere Lig. Hervcd havde Kirken en aarlig
Jndtcrgt og f. Ex. Abigael Kellinghusen, fodt Riber, samt
L. C. Ulfeldt stjcrnkede Kirken hvcr en Kapital for at deres
Begravelsessteder stulde forblive urorte til evig Tid. F or
Begravelse i Choret betaltes 40 R d ., i det mellemste Gulv
36, i Sidcgangene 30, under Taarnet og i Vaabenhusene
og for et adeligt Ligs Biscettelse
Rd. Provst Köhler
var den sidste, der blev begravet i Kirken i Aaret 1804.
Den crldre Kirkegaard afgav kun Begravelsesplads syd
og nord for Kirken, og en D el af denne sidste bencevntes
Urtegaarden. 1864 blev Kirkcgaarden fuldstcendig planeret,
og siden ere kun enkelte Lig begravne her. Byen stjcrnkede
—
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samme Aar et Jordstykke paa 2029
Al. til en Assistentskirkegaard, der blev indhegnet med M ur og indviet ^ 1864.
Faa Aar eftervar den utilstrcekkelig til Begravelser, hvorfor
der 1872 kjobtes af Kjobmand Adam Boserup et Stykke
Jord paa 5264
A l., tcet ved paa nordre Side. N u er
ogsaa dct suldt optaget, hvorfor der nu (1888) er kjobt 3
Td. Land af fhv. Forpagter C. Dyrlunds Beenge, beliggende
udensor Norreport, umiddelbart op til og vest for Landevejen til Kjobcnhavn, der indrettes til Kirkegaard.
D a Kirkens Ejendomme ere hojst ubetydelige, kun 3 8 ^
Td. B yg i Tiende og Renter af Legatkapitalerne, har Bycn
stedse, naar Kirken trcrngte til Jstandscettelse, maattet afholde
Udgifterne. Den forst kjendte storre Reparation fandt Sted
1572 (se Aktstk. Nr. 13), derncest 1702— 3 , hvor man forhen havde henvendt sig til Köngen om Hjoelp (se Aktstk. Nr.
8 5 — 66), igjen 1794, hvor man ligeledes beder Köngen om
Hjoelp (se Aktstk. 96) og endelig nu for Tiden (altsaa omtr.
hvert
Aar), da en storre Restauration forestaar, har
B yen maattet optage et Laan af Kommunitctets M idler paa
Kr., hvilke forrentcs og afdrages med
pro Cent
pro anno i Lobet af 28 A ar, hvorhos der af Ministeriet
er givet Tilsagn om en Gave fra Finantserne paa 5000
Kr. — 1875 blev Taarnet under Ledelse af Arkitekt Sibbern
underkastet en gjennemgribende Restauration, hvorved M urens
M re fornyedes, saa at de smukke rode Sten paany kom frcm,
hvilken kostede
Kr.
T il Kirken vides efternoevnte Sum m er at voere givne
(smlg. Hosmans Fund. V II, P ag. 3 8 9 - 4 0 6 ) : ^
1592
Borgmester Peder Pederscn og Hustru 300 Rd.; (Aar ubekjendt) H ans Nettelstrich
Rd.; "/z 1653 Raadmand
Hendrik Madsen
Rd.; 1658 Feldbereder H ans Beyer
1 6 6 ^ Rd.; /,o 1665 Proviantskriver Morten Michelsens
Enke 662/z R d .;
1688 Barberer Christian Pedersens Gaard
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2662/z Rd.; ^/g 1694 Praest i Borup Soren Lemvigs Enke
Dorthe G onsager 220 Rd.; /^ 1706 Pcder Jensens Enke
paa Strandegaard Kirsten Ellen Andersdatter 200 Rd.;
1709 Borgmester Christen Caspersen Schollers Gavc 333^z
Rd.; 1716 Landsdommer R asm us Schollers Gave 202 R d .;
omtr. 1728 N iels Villumsen Lentz's Arv (ifolge kongl. Re
solution, vist meget gammel, da Faderen V. Lentz 1600 stk
Bcvilling til Gjoesteri i Kjogc) 3 0 1 '/z Rd.;
1728 A n
dreas Kellinghusens Enke Abigael Riber 200 Rd.; ^ 1730
Handelsmand Jen s Johanscn 1050 Rd. (desudcn 500 til en
Lysckrone og Flojel paa Pra'dikestolen). Borgmester Johan
Jensen 80 Rd.; ^ 1745 Biceadmiral L. C. Ulfeld 100
Rd.; io/g 1761 Borgmester Ebbe Jacobsens Enke Anne Roed
500 Rd.; *
Jomsru Christine Hartmann 200 Rd.
Endvidere " /^ 1826 Forligelscskommissaer Thom as Toxen
(f.
, dod
1849) og Hustru Cecilie, f. Petersen
7000 Rd. og
1858 Kjobmand Christian Andreas Ostenseldt (f. 2s/g 1604, dod " /n 1858) 4000 Rd. Desuden
Provstinde Cathrine Elisabeth Laurberg, f. Mürer 600 Kr.
og Fru M arie Catharine Ramlose. f. Bentzen 300 Kr.
En Del af de celdre Kapitaler, der 1769 angives til
487(U/2 Rd. og 1816 ül 4 5 5 7 ^ Rd., sank ved Reduceringen
1818 til 2 3 7 3 ^ Rd. og anforcs nu til 4193 Kr. - For
Tiden udgjor Kirkcns Kapitaler ialt 29,393 Kr., men dens
Gjaeld til Kjoge Sparekasse, Vallo S tift og Kommunitetct
er 23,906, saa at den virkelige Formue kun er 5487 Kr.,
hvoraf Graverboligen er regnet til 2200 Kroners Voerdi.
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T il Kirken horte fra crldre Tid baadc Sogneproestens og
Kapellanens „Residenscr". D a disse af M angel paa Vedligeholdelse sorfaldt, stk Inspektionen 1741 kongl. Reskript at
maatte bortscelge P r c e s t e b o lig e n og 1758 K a p c lla n b ö l i g e n . Den forste laa i den lille Gade nord for Kirken
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(Katekismusgade) og angives at vcere Fag.
Etager hojt
med
S tu er, et gl. H us paa
Etag. 4 Fag, samt en
Lcenge til Norregade paa 16 Fag. Det hele solgtes ved
Auktion 22/7 1741 til Provst M ossin for 202 Rd.; Hans
S o n Pastor M ossin fik Skjode paa Gaarden ^
, og
Provst Köhler
Auktionsstjode paa den for 775
Rd. — Kapellanboligen laa i Kirkestrcede. var Fag Etag.
hoj med tilbygget S v a le og Kjcrlder under 3 Fag, en Sidelcenge paa 9 Fag Grundmur og en Lcenge i Gaarden; den
solgtes ^/lo 1756 for 130 Rd. til Kapellan A. S . Curtius.
— T il Husleje blev Sogneprcestcn tillagt 3 3 ^ Rd. af Kirken.
og Kapellanen 20 Rd. aarlig.
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L a t insk ö le n , der laa i det sondre Hjorne af Kirkegaardcn ud mod Norregade, var en grundmuret Bygning
med P iller ud mod Kirken. Ved Sid en deraf laa et 2 Etages
H us til B olig for Rektor og Horere med latinst Jndstrift
over Dorene. Over Rektorens Jndgang 2de ubekjendte Navne:
Jen s Stichen og Jcsper Skieng. Hvem der har bygget ellcr
stiftet Skalen, vides ikke, med mindre de 2 Navne antyde
det. D ens Begyndelse skrivcr sig rimeligvis fra 1540— 50,
men at Bygningen ftuldc have vcrret et Kloster, er, som
foran paavist, en Fejltagelse.
S o m Lön til Skalen bestemte Kong Christian III ^
1555, at „Skolemesteren udi Kjoge flal have af Vor og
Kronens P art i Tiende af Hojelse S o g n en halv Lcest Korn".
D a der senere opkom Tvist dcrom, blev det ved Landsthings
dom af
1705 fastsat, at der af dem, der havde Hojelse
Tiende i Foeste og under Oppeborsel skulde svares aarlig til
Kjoge Skole 3 Pund B yg, regnet til 10*/g Td. Rüg og 1 2 ^
Td. B yg.
Jndtil 1640 var der ved Stolen 3 Lectier (Klasser),
2 0 /2
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Rektors og
Horeres, men da bleo der oprettet en 3die
Horerplads, hvortil B iflop I . Brochmand, der indtil sit 13de
Aar havde sogt Skolen, stjcenkede 300 R d., hvoraf Renten
16 Rd. aarlig tilfaldt 3die Hörer i Lon. Pladsen nedlagdes
1693, og Renten tilfaldt da efter Fundatsen 3 Disciple. D a
Ringsted Latinskole nedlagdes 1739. blev der af dens M idler
tillagt Rektoren i Kjoge 50 Td. B yg aarlig.
Skolen virkede i omtr. 230 A ar. og mange dygtige
Mcend udgik fra den, ligesom ogsaa
af Rektorerne bleve
Bisper, nemlig I)r. tbeol. Peder Krog i Trondhjem og M ag.
Laurids Thura i Ribe. Discipelantallet var noget forskjelligt.
1612 var der 80. 1629 61 Disciple. 1750 kun
. men
1763 31. og i 1776 16. Der skal ialt herfra vcere dimitteret
353 Disciple til Universitetet. Fra 1764 stk Rektor Sp oron
Tilladelse til at loese mcd Disciplene hjemme i sit eget H us,
„esterdi Skolen er saa ruineret og forfalden, at Han ej lä n 
gere kan taale at loese dcrudi". Kirken, som stulde holde
den vedlige, havde ikke M idler til at bestride en Hovedreparation, og Inspektionen indstillede dcrsor, at Skolen tilligemed
den ligeledes forfaldne Klokkerbolig maatte bortfoelges, hvilket
ogsaa ved kongl. Reskript af ^
bevilgedes (se Aktstk.
Nr. 94). Hermed var Skolen, til stört Tab for Byen,
dodsdomt. Rektor Sp oron blev derefter ved et kongl. Re
skript af n /i 1776 entlediget mcd sin sulde Lon 360 Rd. i
Pension, vg Skolen „indtil videre" nedlagt, hvilket te Dage
derefter meddeltes Inspektionen af Bistop Harboe. M ag.
Sporon dode allerede det folgende Aar.
Noeppe har nogen S a g siden Krigen 1658— 60 saaledes
sat Sindene i Bevcegelse i Kjoge B y, som Latinflolens Nedlceggelse, og det er kun med Vemod, at man
Aar efter
kan loese Aktstykkerne derom. Strax, da Sagen blev bekjendt.
androg 3 af B yens Kjobmoend Med Johan Schwartz i
Spidsen om, at Skolen maatte bestaa. Magistraten erkloerede
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til Bistop Harboe, at det gjorde den ondt, at Stolen stulde
nedlcrgges; thi Byen vilde dervcd faa et Stod, den ikke
künde taale. eftersom den alt stod paa svageFodder. Bistoppen
maa imidlertid have afgivet en modsat Erklcering, eftersom

1776 svarede: „Forbliver ved Erklceringen'.

Konsejlet

Kirkeinspektionen ansogte derefter Kancellict om, at en Del
af Skolens Kapital
kom

s. A.

maatte henlcrgges til Kirken men herpaa

det Svar, at der for ncrrvoerendc Tid ikke

künde reflekteres herpaa.

1783 blev et nyt Forsog gjort

dcrpaa (se Aktstk. Nr. 96), ligesom Byens „elegcrede Mand"

1768 ogsaa androg hos Kancellict om Skolen. Borgmesteren erklcerede ved denne Lejlighed, at „Kapitalen nu er
saa stör, at den kan underholde Leerere og Disciple langt
bedre end tilforn". Sogneproesten fornyede ogsaa ^ 1790
sit Andragcndc til Stiftsovrighcden, i hvilkct Han scrrligt
fremhoevcde, at det er Stisternes V illie, at de givne Kapi
taler alene anvendes til den latinste Skole i Kjoge og ikke
til andre Skoler eller andet B rug. og hvis Villie maatte
anses at have bindende Lovskraft. Alt blev uden nogen
Virkning; thi baade Kancellict, Stiftam tm and og Biflop toge
intet Hensyn til Bonstrifter og Andragender fra Byen om
at beholde Latinstolen. Af Latinstolens Kapital, der 1788
var voxet til 18,393 Rd. og sencre angives til- 20,000 Rd.,
fik Byen i 1794 til Kirkens Restauration et Laan paa 8287
Rd. 76 Skill. For denne S u m blev der
1868 udstedt
O bligation, og den anfores endnu 1816 saaledes i Regn
stabet, men det nceste Aar er den omstrevet kil 1004 Rd.
94 Sk. 1632 opfores Gjcelden sidste G ang, men bortsaldt
derefter, da Kirken ikke künde tilbagebetale Laanet. Ved kgl^
Resolution af
1807 blev Skolens samtlige Jndtcegter
hcnlagte til de lcerde Skolers almindelige Fond.
Af Legaler, givne til Kjoge Latinstole, kan anfores
(smlgn. Hofmans Fund. V II P . 423): ^ 1570 Borgmester
22/5
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Thom as Pallesen 625 Rd.;
Borgmester Peder
Pedersen 400 R d .;
1629 Foged O luf Jensen, Tureby.
8 3 Vz Rd.; Fru Anna Rosenkrantz til Soholm (dod
1618) 530 Rd.; ^ /iz 1629 Borgmester H ans Christensen
Rd.; ^ 1631 Borgmester Soren Knudsen
Rd.;
^/g 1631 Borgmester Gregers Hansen
^ Rd.; ^ 1640
Bistop, v r . ttieol. Jesper Brochmand 3142/zR d.; n/z 1653
Raadmand Hendrik Madscn
Rd.; ^ 1662 M ag. H. I .
Kaalund (sc Aklstk. Nr. 57)
^ Rd.; "/e 1677 M ag.
O luf Lüxdorph
Rd.; Borgmester Chr. C. Schotter
Rd.; Landsdommer R. Lcholler
Rd.;
1730 Handelsmand Jen s Johansen
Rd.; ^ /iv 1737 Vieeadmiral
Vilhctm Lemvig
Rd. og sra Ringsted nedtagte Latinflole 895 Rd. J a lt 6 9 3 0 Vz Rd.
1 5 9 2

^ ^ 2

2 0 0

1 0 0 0

9 9 5

1 0 0

6 6

2 2 0

2 0 0

2 0 0

10 0 0

2 0 0

Forend B o r g e r s k o le n blev oprettet 1808 omtalcs ikke
nogen scrrlig Bygning for den saakaldte „danske Stole".
D a der omtales „danske Skoleholdere" lige fra Begyndelsen
af 17de Aarhundrede, maa det antages, at de have holdt
Regne- og Skriveskole med lidt Lcrsning i dcres egne Boliger,
og as Byen crc blevne lonnede med en mindre Pcngesum
for deres Arbcjde og som Vcderlag for Lokale. Raadmand
Soren Knudsen stjcrnkede ^/g 1631
Rd. til faltige Born
i „den danske Skole" og 1660 ncrvnes den at vcere i Soren
Sm eds Gaard i Vestergade.
10 0 0

Skoleholderne ansattes, efter at vcere provcde af Sogneprcesten, af Byens Magistrat, der gav Tilladclse til Skolehold. Privatstoler forestodes tillige af afskedigede Underofficercr eller andre Militcerc, ligesom ogsaa af crldre Kvinder.
Selo siden Skolevcrsenets Ordning har her i Byen vcrret
Jnstituter og Privatstoler, og for Tiden findcs her 3— 4 af
disse sidste, der soges af et ikke saa lille Borneantal.
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Skolevcesenet erholdt sin Organisation i 1808, og Undervisningen i den nuvcerende Borgerstole tog sin Begyndelse
den 2. Novbr. med 68 Clever, hvoraf nogle i cn Alder af
15— 16 Aar. Lokalet indrettedes i den foran omtalte „Prcesteresidens". Ester Provst Köhlers Dod fik Kjobmcrndene Lars
Olsen og Andr. Olufsen
1805 Skjode paa Gaarden og
da den sidstncevnte dode blev L. Olsen 1610 Eneejer deraf.
Han overlod den i Leje til Skolebesthrelsen, indtil der i 1814
blev truffet Aftale om , at Skolekommissionen stulde kjobe
den for 2400 Rd. S o lv ved at indfri den i Gaarden indestaaende Iste Prioritet paa 900 Rd. og betale L. Olsen
Resten med 1500 Rd. i J u n i Termin 1818. D a dettc ikke
stete paa den M aade, Han onstede, anlagde Han S a g mod
Kommissionen, der ved Landsoverrettens Dom af ^ 1820
kjendtes pligtig til at betale Ham de 1500 Rd. S o lv med
1 9 6 8 ^ Rd. i Sedler og Tegn, 25 Rd. S o lv i Sagsomkostninger samt alle Udgifternc ved Skjpdets Udfoerdigelsc m. v.
Skjodet udstedtes 12te og thingloestes 20de Decbr. 1820.
T il Skolens Oprettelse m. v. laantes der af Latinstolens
M idler 3500 R d ., som senere omstreves til 1333 Vz Rd.
S o lv . 1820 bevilgedes Skolen af Inspektionen for Roskilde
Duebrodrc-Kloster et Laan paa 750 R d ., hvilket dog igjen
blev afsagt. Ved kongl. Resolution af
1821 erholdt
Skolen som Gave fra Direktionen for Universitetet og de
lcerde Skoler det B elob, som private fordum havde legeret
til Latinflolen, hvilket udgjorde 4315Vz Rd. S o lv . men heri
afgik det forncrvnte Laan- Kommissionen saa' sig nu istand
til at udarbejde en ny P lan for Borgerstolen, hvilken "Zs
1822 blev approberet. Derncrst ansogtes om: „at de i Anledning af en Skolebygnings Opforelsc og til Skolcvcrsenets
Organisation medgaaende Omkostninger, der efter gjort Over
flag formodes at ville udgjore 1200 Rd. Sedler, maa i
Steden for at paalignes Kjoge B yes Beboere udredes af
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dens Skolekasse, hvis Beholdning ansees tilstreekkelig dertil,"
hvilket Kancelliet 14. Decbr. s. A. bevilgede. Borgerskolen
blev herefter for en De! udvidet og ombygget, som den nu
har staaet i over 60 Aar. Den blev saaledes Arvtageren af
Larinskolens Legaler, og B yens Skatteydere have alle faaet
D el deri.
Borgerskolen begyndte med 2 Leerere, hvoraf Iste Leerer
er Kateket og 2den Leerer Klokker og Chordegn. 1624 an
sattes en 3die Leerer, der ogsaa blev Organist ved Kirken,
hvilken Bestilling Han efter sin Entledigelse 1859 udforte til
sin Dod 1677; nu er Organisten bosiddende i Kjobenhavn.
Ved Skalen er i de senere Aar endvidere ansat 2 Lcererinder.
Iste Loererembedet har siden 1884 vceret ledigt og besorget
ved Vikar.
Skolevoesenet modtog efter T h. Toxens Fundats i 1832
en Kapital paa 15,000 R d., hvoraf Renten ikke blot skulde
anvcndcs til bedste for den almindelige Borgerstole, men
tillige til Oprettelse af en Skole, hvor Forceldrene ville give
deres Born en bedre Undcrvisning. Efter Skolebestyrelsens
Jndstilling approberede Ministeriet
1857, at en Realskole, den saakaldte „ T o x e n s S k o le " , beliggende udenfor
Norreport maatte opfores. Skolen blev indviet ^ 1859.
Der ansattes en Ovcrlcercr. 2 Leerere og 1 Lcererinde, men
siden er Loererpersonalet foroget med 1 Leerer og 2 Loererinder. Undcr
1860 erholdt denne Skole Tilladelse til i
3 Aar at afholde Rcalafgangsexamcn af lavere Grad, hvilken
toges af 19 Clever, ^/z ig g z blev det tilladt at tage
almindelig Forberedelsesexamen, hvilken i de 4 Aar er taget
af ialt 27 (af disse havde 3 tidligere taget Realexamen), 22
mandlige og (i 1887) 5 kvindelige Clever. For Tiden arbejdes der paa, at en ny Borgerskole flal aflosc den celdre
mindre tidssvarende, og dette vil muligt medfore en Omordning af B yens Skolevoesen.
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I crldre Tid fandtes intet egentligt eller ordnet F a t t ig vcesen , men de faltige og hjcrlpelose Mennester forsorgedes
ved at gaa om til Andre og bede orn „G uds Almisse". De
nojcdes ikke med at gaa til Borgerne i B yen, men tyede
ogsaa til Landet, og et Kongebrev af 1532 gav Borgerne
i Kjoge Ret til, at de sättige, syge Mennester maa have
deres Bud iblandt Almuen i Bjeverstov, S te v n s, Faxe og
Ramso Herreder og der begjcre Almisse af Almuen (se Frcderik I's Registranter P . 4 6 1 ), saa det var ligefrem tilladt
at betle paa Landet. D a de Faltige ogsaa manglede H usly,
var Raadmand Steen saa kjcerlig at givc nogle Boliger til
dem ved efterstaaende Fundats af Iste M aj 1523 (se Hofm ans Fund. V II, 4 4 1 —42).
..Jeg M ogens Steen., Raadmand i Kjöge, kjcndes og
vitterliggjor for alle med dette mit aabne Brev, at jeg med
min kjcere Hustrucs R aad, Villie og Samtykke, udi beggcs
Velmagt, haver undt og givet og med dette vort aabne Brev
under og giver sättige Mennester, som ej formaa at leje sig
Hus, de Stenhuse-Boder, som jeg haver opbygt, norden for
Graabrodre-Klosters Kirkegaard, saa at sättige Mennester
skulle besidde dem til evig Tid og ingen Leje give deraf, og
jeg og min Hustru skulle selv tilsee og raade over samme
Boder, udi og af at scette, saa lcenge vi levc, og efter vor
Dod have vi tiltroet „reenlcfvcnde Guardian og alle Brodre
i Closteret", der ere og kommende vorder til evig Tid at
tilsee samme Boder til faltige Mennester, som ej formaa at
leje dennem H u s, som forflrevet staar, og ej skulle bcgjere
derfor as dennem enten Penge eller Penges Vcerd eller noget
G avn eller Arbejdc til Klostret i nogen M aade, men ville
de selv, for G uds Skyld, nogen Tjeneste eller Arbejde, enten
med Spinden eller andet gjore for Brodrene eller Klostret,
da skal det ikke vcrrc dem sorbudt. Og jeg og min Hustru
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forbyder alle vore Arvinger og Efterkommcre og alle Andre,
hvo som helft de ere, naget at befatte sig med fornoevnte
Bader, enten at bruge eller tilsee i nagen M aade under
G uds storste Hevn og Vrede. — At det er saa i Sandhed
og til ydermere Vidnesbyrd hoengcr jeg mit S e g l nedenfor
dette mit aabne Brev med flere Danemcends S eg l, kjcerligen
lilbedendes, som ere: S iger Lauritzen og H ans Rafn, Borgmestre i Kjoge".
D a Raadmand Steen forst döde efter 1541, kom G uar
dianen for Klostret ikke til at overtage Bestyrelsen af B oderne, men den overgik ved Hans Dod til Magistraten. I
Krigen 1658— 60 afbrod Svenfterne de 6 B oliger, som
paany opförtes i 1661 (se Aktstk. Nr. 56). I Aarct 1673
ombyggedcs 3 andre Boder, hvortil forbrugtes ialt 11,000
Stk. Kridtsten, 6 ^ Lcest Kalk, 2200 Stk. Tagstcn, 6 Td.
Haar og 40 Lccs Leer m. v., hvilkct kostede 210 D l.
Skjont der Var malet Aarslallet 1523 paa den lukkede
ostre G avl, vil det heraf ses, at ikke alle Boderne strev sig
fra den Tid. Bygningen laa i Vestcrgade paa det Stcd,
hvor nu Klosterkirkegaardcns nordre M ur er opfort; den var
78 Al. lang, 10 Al. bred udvendigt M aal og 1 Etage hoj.
Alle Döre i Boderne vendte ud til Gaden og vare nummererede med Tal fra 1 til 12. Gjennem den lave buede
Jndgangsdör kom man ind i det lille Kjokken, der Var betagt
med Rullesten. Her var intet andet L ys end det, som kom
igjennem Dören enten til Gaden eller Bagstuen. Fra Kjökkenet kom man gjennem cn D o r, der var saa lav, at man
maatte bukke sig for ikke at stode Panden, ind i den ikke
rummclige Bagstue, der vendte lige mod S y d (Kirkegaarden)
og her var den cgcntlige Lejlighed for 2 Personer. Pladsen
midt paa Gulvet var ikke stör, da Sengene efter de Tiders
Skik vare temmelig rummelige, og Hojden fra G ulv til Loft
var ncrppe 3 Alcn. — Selvfolgelig var der Grund til Anke
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over slige Boliger i vore Dage og i Aug. 1653 fremkom en
Artikel dcrom i „Fcedrelandet", hvilken igjen optryktes i B yens
A vis, hvori navnlig omtales den uforsvarlige M aade at lade
Lemmcrne bo i slige Jordhytter. Sagen kom derefler for i
Borgerreprcrsentantmodet
og ^
s. U. valgtcs F or
manden, Tomrer I . W. Blum e og Kjobmand I . H. Glceiser
til at fore den videre og fremkomme med Forslag til en ny
B ygnings Opforelse. Boderne bleve dercfter nedbrudte i
1657, eftcrat en ny B ygn in g, der ogsaa bcrrer Navnet
„ S tcn s Boder", Aaret forud dar opfort paa Fennediget.
Denne er en net grundmuret Bygning, i hvis M idte findes
Io lange Korridorer, hvorfra man fores ind i hyggelige
rummelige Voerelser, der med tilhorende Kokkener asgive
B olig for 12 P a r gamle vcrrdige Trcrngcnde. (Jfr. Kjoge
A vis
1876.
T il Lemmernes Undcrholdning stjamkede Frcdcrik II
1579 Kongetienden af M agleby S o g n i S tevn s Herred (se
Aktstk. Nr. 14). Denne Tiende blcv rimeligvis oppebaarct
in natura as Ejeren af Gjorslev, som igjen svarcde en vis
Afgift til de Faltige derfor. I Aaret 1618 ses det, at Velb.
Jens Bilde skulde crlcegge 7 Pund Rüg, 7 P d. B yg og 10
Td. Havre, der for det folgende Aar leveredes af Hans Enke
Fru Elline Juel og blev folgt efter Capitelskjob for ialt
1 0 2 ^ D l. 1649 og 1652 angives at vcrre indkommet noget
over 200 D l. derfor, men for endel af de folgende Aar endog
under 100 D l. For 1658, 59 og 60 synes Velb. S tygge
Hoegh ikke at have betalt Afgiften, og 1661 anfores: „ F o r
medelst Körnet flog fejl og var stör Misvcext derpaa; thi
Jorden ej Heller var besaaet, fordi Bonden var ruineret as
Fjenden, som da i Saatiden var i Landet, hvorfor Kongl.
Majestoets Lensmand paa Tryggevcelde med Provsten i Stevn s
Hcrred Tiden haver anseet og efterladt den halve P art as
Kirketienden eftergivet". I M arts 1663 rejstc de F älliges
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Forstander, Jan Hansen, til G jorslev for at krceve S tygge
H oegh, men fik Intet. Derpaa lod Han Stygge Hoegh
„eitere til S tev n s Herredsting, der D om at lide", men
Hoegh gjorde efter nogen T ids Forlob Opbud og Fattigvoesenet fik Udlceggelse i en Bondegaard. De folgende Aar
indtil 1672 findcs Tienden betalt med Sum m er mellem 81
og 138 D l., men dercster mangle Regnstaberne. I 1743
klager Magistraten over, at sl. Krigsraad, Regimentsskriver
Jen s Bruun havde bortfcestct Tienden for en Afgift af t l
Td. Rüg,
Td. B yg, 9 Td. Havre og Skp. Byggryn,
men Rentekammeret svarede, at dette Var stet efter kongl.
Resolution, saa det ikke künde forandres. Rentekammeret
maa dog efter saa Aars Forlob vcere kommen til en anden
Mening; thi ^
tilstrev det Stiftsovrigheden, at
Maglcby Kongetiende, naar den blivcr fcesteledig maa udbringcs paa bedste M aade til de F altiges Fordcl i Kjoge
(Landcmodsakten).
D a Sorup B y i M aglcby S o g n blev afbrudt, blev
Tienden derfra inddraget og vcd Kongl. Resolution af .
Jan. 1687 undcrlagt Soholm Hovedgaard. Herover besvcrrcr Magistraten sig öftere, at dette er et Tab for Fattigvcrsenet i Kjoge, men der opnaaedes In tet dervcd.
I Wcinwichs „Bestrivelse af S tev n s Herred" P . 124
anfores, at Tienden paa Grund af, at Sorup B y blev af
brudt 1687, er blevcn forringct, saa at den for Aar 1774
udgjorde 17 Td. Nug. 20 Td. Byg, 9 Td. Havre og 2 Skp.
B yggryn, der anslaaet i Penge udgjorde 186 Rd. 1 Mk.
S k ill., og der tilfojcs, at Christian V tog en D el af
den Gavc, Frederik II havde tillagt de Fattige, tilbage, idet
Jorderne fra Sorup B y med Hartkorn 107 Td. 2 ^ Skp.
dels lagdes under Gjorslev og dels under S oh olm og blevc
gjorte til sri Hovedgaards Taxt. Efter Weinwichs Formening vilde det havc vcrret ligesaa billigt at give Kjoge Fattige
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Refusion for det Assavn, de led ved denne Forandring. som
den blev givet til Prcesten i M agleby, men ingen tog denne
Billighed i Betragtning, da Godset blev folgt med de Rettigheder, Köngen havde havt det med.
Magleby S o g n s tilbagevcerende ticndeydende Hartkorn
udgjor 4 0 1 ^ Td., hvoraf Vederlaget blev fastsat ved AmtsTiendekommissionens Kjendclse
1822, stadfcestet af den
kongl. overordnede Tiendekommission
1824. Ester denne
Forening er Tiendcn nu ansat til folgende Udelse: sor
M agleby 158 Td.
Skp. */z Fkr. og for Klippinge 93
Td.
Skp. 1^8 N r . Byg, mlt 252 Td. 4 Skp. ^ Fkr.,
som betales ester Kapitelstaxt og sor 1884 udgjorde 2869
Kr. 60 Dre, en ret anselig S u m i Forhold til tidligere.
Lemmcrne vare forpligtede til selv at medbringe Sengekloeder og Bohave.
T il Underholdning i 1618 fik de
Skilling daglig, nemlig hver 14de D ag Mk., men kom de
i Uenighed med Hinanden, bleve de forbigaaede ved Uddelingen.
Der anfores saaledes i Regnskabet 1625, at Mcend In tet
fik „formedelst deresonde Forligelse og
Skjcenderi". T il
hver Bod leveredes der aarlig Lcrs Torv eller tilsvarende
Brcendsel. I 1616 ncevnes, at der indkjobtes Kul, formentllig
Trcekul. Taxe Hansen i Himlingoje leverede 15 Td. og fik
4 Skill. for T d., og en Del Td. Kul kjobtes af forskjellige
Bonder fra Egnen samt „Wiede" ( : Brcende) sra flcre
Steder til Boderne.
T il Klcrder leveredes til hverl Lem
enten
Al. Vadn.el eller Lcerred. I Tidens Lob er dette
selvfolgelig undergaaet tilsvarende Forandringer. Lemmerne
begravedes ogsaa fra Boderne, men Begravelsen, de fik, var
tarvelig. I J u li 1629 dode et Lem, Peder Bryde, over
hvem der blev brcendt for 1 Mk. L ys, men for samme Udgift
blev antegnet i Regnstabet: „Hafuer ingen Tid vceret brugeligt, andct end lade dennem begrafue". Ligkisten kostede
almindelig 3 ä. 4 Mk.
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Af Lcmmerne blcv en ansat til at vcere Opsynsmand og
blev udstyrct med en egen, kjcndclig D ragt. Almindelig
kaldtcs Han „Stoddcrfoged", men ogsaa öftere „Konge".
1620 indtog Anders Unger denne Bestilling, men efter Hans
Dod nccvnes Pcdcr Herredssoged at vcere det. D a Han
modtog Bestillingen, blev der 1621 efter Borgmcster og
R aads Befaling indkjobt „5 Al. rvdt Klcede, hvoraf blev
gjort en lang Kjortel til Stodderfogden"; hver Alen kostede
D l.
Jernkakkclovnc fandtcs i de Tiber nceppe i Boderne; thi
det ansvres i 1628, at der indkjobtes hollandste Tagstcn, der
bleve brugte til Kakkelovne. I 1712 anstaffedes der 5 Stkr.
Jernkakketovne, som opsattcs i Boderne Nr. 5, , , 9 og
. men i de andre fandtes ingen. — Stcnbro udenfor synes
forst at vcere lagt 1628. da Jen s Brolcrgger fra Taarnbylille fik Bctaling.
Sk. pr. F avn , for at lcegge 60 Favne
udenfor Boderne. Forudcn de i S teen s Bodcr vcerende
Faltige var der i Byen i Begyndelsen af det 17de Aar
hundrede en D el saakaldte „gemene Faltige", der node maanedlig Hjcelp i Penge, 13, 16 eller
Sk. efter deres Trang,
og sonl desuden fik Vadmel eller Lcrrred til Klceder samt
noget Fodtdj. Ved 1620 indkjobtes fort Vadmel i Roskilde
og Holbcek for 9 L
Sk. Al. og halvbleget samt B laarlcerred i Halland for
ä 9 Sk. Al. De Fattiges B orn
fcndtcs undcrtiden til Kjobenhavns T ugth u s, efter at vcere
udstyrede med Klceder og .S k o , for at opdrages der. S a a ledes blev i 1620 3 Piger og i 1623 Drenge scndte dertil.
Under Pesten 1619 dode her fra ^ til */g 46 Faltige.
Ligkisterne stode fcerdige, og Snedkeren fik 16 Sk. i Arbejdslon
for hver. Forstanderen anforer i Negnskabet herom: „Hafuer
Jegh werridt foraarssagidt att lade eptherskrefne Lügtkister
giore, som künde stände feerdigh thil fattigh solch deris Liigh,
der dend störe Pestillendtz och Siugdom togh offner handt".
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D et folgende Aar angives der at vcere 55, men i 1629 kun
36 „gcmene Faltige". I 1659 bcgravedes 17 Militoere o^
Soldater af de Svenskes paa Fattigvcrsenets Regning. For
at grave Graden betaltes 10 Sk. og for Bortbcering 1 Mk.
for hvert Lig.
T il B olig for „cerlige og uberygtede Borger-Enker"
gav S a r a Hansdattcr, Johan Kohls Efterleverske, en aaben
Gaard paa Fenediget, hvilken indrettedes til 5 Vaaninger
cller Boliger. H un dode 1693, og hendes 4 efterlevende
D otre, den Gang alle Enker, udstedte Fundatsen
1694.
Skjont der tillige blev givet
D l., hvoraf Renten skulde
brüges til Vedligeholdelsen, forfaldt Boligerne dog Tid eftcr
anden saaledes, at de tilsidst hclt faldt sammen. B yens
Fattigvcesen kjobte derfor ved offentlig Auktion
4 Lcjeboliger paa den nordre Sid e i den aabne Gaard i
Kirkestrcede og betalte derfor 205 Rd. Skjodct derpaa er
udstedt
1601. Senere kjobte Byen de i sondre Lcrnge
i samme Gaard beliggende 4 andre Boliger for 250 Nd.
D . C. og fik Skjode derpaa
1610.
D isse B oliger, der indrettedes til Enker eller andre
skikkclige, enligc Personer, saaledes at der i hver af de
Boliger boede Lenuncr, der crholdc fri Bopcel og Favn
Brcrnde til hver B olig samt eftcr Omstcrndighederne Understottelse af Fattigvcesenet, ere almindelig kaldte EnkehuseneTidligere bebocdcs den cne B olig af cn Fam ilie, der skulde
have dagligt Tilsyn med samtlige Boliger og disses Lcmmer,
men nu beboes de alle af Enker og andre Trcengendc, idet
Fattigvcrsenets Bestyrclse forer Tilsynet. (Jfr. Schacks Fundatser I, p. 237).
Aar 1783 tillod M agistraten, at der til de F attigfogeder i Byen maatte forfcerdiges til hver „en kouleurt
Vadmelskjole, underforet med M ultum, samt cn Lcerreds dittr>
til B rug i Sommermaancderne, et P ar Stovler og et P a r
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Sko, en H at og 1 L 2 P ar uldne Stromper". Hvert Aar
skulde de have nye Stovlesaaler, men det ovrige kun fornyes
hvert tredie Aar. P aa det at Fattigkassen igjen künde erholde
Udgifterne, som vare forbundne hermed, doekkede, „künde Fattigfogederne paalcrgges daglig at bcere i en om Livet hcengende
Rem en B o sse, som de künde prcesentere Frcmmede eller
andre, som de modte paa Gaden"; det vilde da ikke fejle —
mener M agistraten — at disse gjerne lagde nogen Hjcelp
deri, eftersom der sjcrldent modes Gade-Betlere her i Byen.
For at afholde fremmcde Betlere fra at komme til B yen
indstillede Magistraten til Stifsovrigheden ^ 1788, at saadanne maatte blive satte i Halsjernet paa Torvet; „thi, siger
den, vi tro, at fremmede Betlere bedst künde udholdes fra
LZyen, naar Stedets Byfoged blev bemyndigct til at lade
dem scette 1 ä 2 Timer i Halsjernet paa Torvet og derefter
at lade dem udfore af Byen ved en Vcegtcr eller B yens
Tjener. Kom Betleren anden Gang ind i Byen, künde Hans
S traf foroges med en lcengere Tid i Halsjernet og 1 L 2
D ages Foengscl paa Band og Brod. Tredie G ang skulde
Betleren sorsendcs til Arbejde efter Forordn. ^./z
,
forudsat at ethvert S o g n eller Herred paany blev paalagt
at underholde deres egne Fattige, som lettelig lod sig gjore,
naar Arbejdshuse paa Landet bleve indrettede og samme understottede ved et aarligt Tilskud af Proprietcererne, Bonderne
og andre formuende Landboere og deres Tjenestefolk".
Ordningen af B yens nuvcrrende F a t t ig v c e s e n er nor
mest stet overensstemmende med Faltig-Reglem entet af
1803. Desuden er der isolge Kancelliets Resolution af
1823 etableret „en Arbejdsanstalt for Distriktcts under offentlig
Forsvrgelse antagne Faltige". D isse udgjorde den G ang
mellem 70— 80 Personer, hvilke det blev tilladt at samle i
et Arbejdshus ligesom i Slagelse for der at nyde det Npdtorftige, hvilket de igjen ved forskjcllige Arbcjder, som Karten,
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Spinden, Vcevning og dcsl. saavidt muligt skulde afarbejde.
Born og gamle svagelige Perforier stulde derimod vedblivc
at nyde Understottelse paa den hidtil brugte Maade. Omkostningcrne anfloges til 1000 Rd. for at scrtte det i Gang
og desudcn 600 Rd. til Maskiner m. v. (jfr. Koll. Tid.
1823 p. 631 og Ostsjoell. Folkebl. ^ 1885).
A r b e j d s h u s e t blev derefter fra Vi 1824 oprettet i den
Bycn tilhoreude M agazingaard paa Norregadc, der forhen,
medens her laa Rytteri i Jndkvartering, havde voeret brugt
som Kaserne. En Del Jnvcntarium. anskaffct af Byen til det
nulitoere S ygeh u s, blev efter Borgmesterens Forslag stjcrnket
Arbcjdsanstalten. I Forstningen benhttede Fattigvoesenet kun
det Etager hoje Forhus og
Fag af Sidebygningen og
betalte 60 Rd. deraf i aarlig Lcje, hvorimod den ovrige Del.
af Bygningen udlejedcs til Kornmagazin. I den benyttedc
D el var indrettet 4 Sovevcerclser,
for Boxne og
for
Born, et for hvert Kjon, en storre og en mindre Arbejdsstue,
cn Sygestue og Bopcrl for Bestyrcren eller Spindemestercn,
som Han kaldtes, foruden Bryggers, Kjcrlder, Loft, M aterial
kammer m. v. De Fattige forsynedes her med alle Livets
Fornodenhedcr. Om Morgenen fik de vcd Aar 1830 hver
Vs P o t Mcrlk, om M iddagen en P ot varm M ad og om
Aftenen Vz P o t O l, desuden hver D ag saamange Kartofler,
de künde spise, og 7 Pd. Brod ugentlig. Endvidere fik de
Klcrder, Vast og Sygeplcje.
Arbejdet, hvormed man den G ang mest bestjeftigede
Lcmmerne, var Fabrikationen af Gulvtcrppetoj, hvortil brugtcs
Kvoeghaar. S a a v el Farvning og Spinding som Vcevning
besorgedcs i selve Anstalten. I 1832 fabrikeredes saalcdes
omtr. 1600 Al. foruden lidt Klcede. Nogle af Lemmerne
udforte ogsaa Sp ind for B yen s og Omegnens Bcboere samt
sysselsatte sig ved Kurvcmagerarbejde. Udgifterne belob noget
over 1300 R d., hvoraf Halvdelen kom ind for folgte, for2
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arbejdede Säger. Opsynsmanden forte under Fattigbestyrelsen
det daglige Tilsyn og Var tillige Ökonom (jfr. Provst Laurbergs Meddelelse lil Sterm s Bestr. p. 95).
Fattigvcesenets Udgifter har i de Aar fra 1878— 83
udgjort et samlet Belob af 116,161 Kr. eller i Gjennemsnit
19,360 Kr. aarlig. Heraf faldt i 1678 paa H usholdningen
i Arbejdsanstalten 7.046 Kr., til Borneforsorgelse 2.152 Kr.,
til Huslejehjcelp 1097 Kr. og til Bygninger og Jnventarium
1,431 Kr., tilsammen 11,728 Kr., medens de samme Poster
for 1883 udgjorde 5.361 Kr., 2.504 Kr., 1,587 Kr. og
2.754 Kr., ialt 12.206 Kr. Forpgelsen Var voesentlig foranlediget ved storre Reparationer i 1663. medens de ovrige
Konti omtrent har vceret uforandrede. I disse Belob maa
dog fradrages Refusioner fra sremmede Kommuner, som i
de forste 4 Aar udgjorde 5 L 600 Kr. aarlig, men i 1882
1,382 Kr. og i 1883 steg til 1519 Kr. (jfr. Ostsjcell. Folkebl.
6

"/12 1884).

T il Faltige i Kjoge er Tid efter andcn givct folgende
Legater, der nu bcstyrcs af Byraadet (smlgn. Hofm. Fund. V II.
p. 426— 45): Aar 1554 Pigen Magdalene 300 Mark, nu
155 Kr. 83 Dre; 1571 og ^
Borgmester Christen
Nasses Enke 3900 Mark, 1.033 Kr. 33 Ore; 1574 Sim on
Bryggcrs Hustru Anna 400 Mark, 132 Kr.; ^ 1579 B or
ger Oluf Madsen 662 Mark, 454 Kr.; 1583 Borgmester
Peder Mogensen 800 Mark, 308 Kr. 33O re; 1585 Brygger
Peder Nielsens Hustru Helle 500 Mark, 233 Kr. 33 L)re;
omtr. 1585 Borger H ans Nettelstrich 400 Mark, 133 Kr.
33 Dre; 1592 Brygger Thom as Adzersens Hustru Anna
400 Mark, 125 Kr.;
1592 Borgmester Peder Pederscns
Gave 2,800 D l.; deraf faar S teens Boder
Kr. og
. Fattigvcesenet 3.400 Kr.; 1596 Borgmester Thom as Nielsen
400 Mark, 192 Kr. 91 L)re; ^ ig o 7 Raadmand Jen s
Pedersen 300 Mark,
Kr.; 1627 Or. tlleol. Bistop Jesper
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Brochmand
K r.; «/'i 1629 Grev Henrik Holck til Eskildstrup
Kr.;
1631 Borgmester Soren Knudsen (til
sättige Skoleborn)
Kr.;
1631 Borgmester Gregers
Hansen 1993 Kr. 25 Ore; 1639 R asm us Skrceders Hustru
133 Kr. 33 Ore;
1639 Fru Birgitte Broch til Vemmetofte
Kr.; omtr. 1646 Bager Christen Nielsens Enke
Anna 524 Kr. 23 D re; omtr. 1650 Rektor H ans Jversen
Kaalund 80 K r.; omtr. 1651 Proviantstriver Morten Michelscn
166 Kr.
O re; "/z 1653 Raadmand Hendrik Madsen
Kr.; 1655 Borgmester H ans Christensen
K r.;
1666
Raadmand Christen Frandsen 133 Kr. 33 L)re; omtr. 1680
Apotheker Jorgen Berendsen 53 Kr. 33 S re; ^ 1684 O luf
Johansen 133 Kr. 33 Ore;
1687 Raadmand Jacob
Pom eyer og Hustru (4 Boliger)
Kr.; "/c 1694 Handelsmand Johan Kohls Enke S a r a Hansdatter (til Vcdligeholdelse af Boligerne paa Fennediget) 267 Kr. 29 Ore;
1706 Ejer af Strandegaard Peder Jensens Enke Kirsten
Ellen Andcrsdatter 400 Kr.; ^ 1711 Tolder Nicolai Edinger
og Hustru 200 Kr.; ^ 1713 Borgmester Christen C. Scholler
og Landsdommer R asm us C. Scholler 800 Kr.; ^
g
Snedker M athias Lauritsen 800 Kr.;
1752 Stadschirurg
Jochum Henrich Karstin og Hustru Anne Christensdatter
Kr. og V? 1837 Kjobmand Andreas Olufsens Enke
Sophie Hedevig f. West
Rd. — I 1728 udgjorde
Fattigvcesenets Kapital 9 1 7 5 ^ Rd.. 1740 var den 9091
Rd., 1830 68662/g Rd. og for Tiden 15.655 Kr. 61 Ore.
Af andre Legaler, noermest vedrorendc Fattigvcesenct, kan
ncevnes: Forligelseskommisscrr Th. Toxens og Hustrus Legat
af re 1626 (Schacks Fund. III p. 595) paa 6000 Kr. til
vcerdigc og trcrngende Enker, der ikke gjore Krav paa Understottelse af det egentlige Fattigvoesen samt ligeledes ^ 1837
en Kapital, nu 5201 Kr. 85 L)re, til vcerdige Fam ilier eller
Enker i Kjoge;
1662 Enkefru Anna M arie Schneiders
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Legat til Trcrngende,
Kr. og
1877 Kjobmand
L. C. Hansens Enkes, Anne Kirstine f. Olsens Legat til
Arbcjdshuset paa
Kr.
^
Fattigvcesenet i Kjoge medforer en starre Del, omtr. V
af Kommunens Udgifter. Dette er saameget mcre trykkendc,
som alt maa paaligncs, da Byen intet andet har at tage dct
nf, og dog vilde Forholdene i saa Henseende vcrre endnu
langt ugunstigere, dersmn de forncevnte Legater ikke existerede,
da storre Trang til offentlig Understottelse derved for en stör
D el forebygges.
Den ved Lov af ^ 1856 oprettcde „De faltiges Kasse"
har ogsaa ydet stör Hjcrlp i de forlobne 30 Aar. I Aarct
1887 Var Jndtcegten ialt 943 Kr. Ore, deraf Beholdning
fra 1886 48 Kr. 52 Ore, hvilken S u m er uddelt paa 250 Kr.
97 Ore ncer, som vare i Behold ved Aarets Udgang.
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P r c e ste r ved S t . N i c o l a i Ki r ke : Hr. N iels J o n sen (1426, sidste G ang 1464). — Hr. H ans G e r m a n scn
(1468). — Hr. Jen s T r u e l s e n (1483). — Hr. N iels
P e d e r s e n (1500. tilligc Kannik ved Roskilde Domkirke). —
Hr. Eggert F a l k c n b e r g (1517). — Hr. M ittel S ä n g e r
ell. H a n s e n (1522 og 1530). — Hr. Soren M o g e n s e n
(underskrev Ordinantsen 1537). — Hr. M orten T h o m s e n ,
tillige Provst, f 1557. — Hr. Soren Gronbeck, Provst
(blev 1574 Prcest i Hillerod, f der c. 1579). — Hr. R a s
m us A a g e s e n , Provst, f 1589. — Mag. Soren T o r n d a l
(1590 Helsingor,
1616). — M ag. Laurits Sighard
L o e n g i , -j- 1612, begravct i Kirken. — M ag.M icls Sim onsen
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G l o s t r u p , Provst, (1616 Helsingor, 1617 Bisp i Osto.
-j- 1639). — M ag. Christen Lauritsen G l o b , Provst (gift
4 Gange, Epitafium i Kirken), f
1633, begr. i K. —
M ag. O luf B e n t s e n til 1643
som Prcest i Töndelse i
Holland 1648). — M ag. Christian Madsen T a u f e n , Provst
(1661 Bisp i Stavanger, -j- 1680). — M ag. N iels Envoldsen
R a n d u l f . Provst (1665 Prcest ved Helligaands K., Kbhvn.
og s. A. Bistop i Bergen,
1711). — M ag. Erik
Eriksen P o n t o p p i d a n , Provst (1673 Bisp i Trondhjem.
^/g 1678). — M ag. O luf Christian L ü x d o r p h , Provst,
f. n/e 1646, 's ^
, pcgr. io^ i Kirken. — M ag.
Eminiche Andersen N e d e r g a a r d , P rovst, f. 1634,
^
1692, begr. ^ i K. — M ag. Jorgen Rasm ussen J u c l ,
Provst, f. 1657. f
1693, begr. ^
i K. - M ag.
Christen Hcnrikscn B lic h f el d, Provst, f. c. 1664,
^
1709, begr. ^ i K. — M ag. Henrik Nielsen Hj e r r i l d ,
Provst, f. 1675,
^ 1713, begr.
i Choret. (Hans
Hustru Ane M arie Fjelstcd, s ^/g 1713, begr.
i CH.).
— Hr. M orten Hansen H a u g a a r d , f.
1680.
^^
1740, begr.
i K. — M ag. H ans Hansen M o s si n,
(Provst), f. 1678, f ^ 1755, begr. Vio i K. - M ag. Soren
Hansen M o s s i n , f.
1726,
^ 1784, begr.
i K.
— Hr. Andreas K ö h l e r , Provst, f. ^
. ^ 1804,
begr. ^ i K. — Hr. R asm us F o g , f. ^ /n 1762,
^
1617. — Hr. Tonnes Ditlev Noeskilde, f.
1782, ^
1834. — Provst Peter L a u r b e r g , f. "/s 1763, f /g 1856.
— Hr. Carl Louis Christian Georg G l o e r f c l t , f.
1812, entl.
1883, boer i Kbhvn. — Hr. Jorgen Hcrman
M o n r a d , f. ^ 1846.
S o g n e k a p e l l a n e r : Hr. Jen s Ebb es e n, f 1 4 6 0 .—
Hr. M athies E b b e s e n (1461). — Hr. H ans Lydi c hs en,
N iels H e m m i n g s e n og N iels H a n s e n (alle 3 ncrvnte
1464). — Hr. Jep L a u r i t s e n og Jen s J e p s e n (bcgge
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1466). — Hr. Anders A w e s e n (1483). — Hr. Anders
L a u r i t s e n (1551). — Hr. J o n A n d e r s e n (1566). — Hr.
P o u l (1565). — Hr. L. S . L o e n g i (1590 Sogneprcest).
— Hr. P o u l A n d e r s e n (1591 Slagelse, f c. 1596). — Hr.
W illads H a n s e n (afgaaet 1604). — Hr. R asm us Mogensen
Hj embcek, f. 1578,
Vn 1629, bcgr. i K. — M ag. O.
B e n t s e n (1633 Sogneprcest). — Hr. H ans S v e n d s c n
Aarhus,
1637, begr. /, i K. — Hr. Peder Chri s t e n s c n S k i v h o l m , -j- 1671, bcgr.
i K . — Hr. M ad s
H a n s e n , f 1690, begr. ^ i Kirkens Funthus. — Hr. Soren
Olsen O r s t c d ,
1709, bcgr.
i K. — Hr. Jorgen
H e r v i g , f.
1684, f 'V 1732. begr. ^
i K. —
M ag. Christophen Nielsen R o c g , f. v 1677, -s,
bcgr.
i Kirkens Chor. — Hr. H ans Otto F o s s (1758
Prcrst i Emmerlev,
1769). — Hr. Albert Severin
C u r t i u s , f.
1710, f 5/^ 1761, bcgr.
i K. Hr. Frants Clausen R e e n b c r g (1773 Prcest i Prcrsto, -s1791). — Hr. Jen s Winther B e n t z o n (1777 Frue K.,
Kbhvn., 1797 Gladsaxe, f
1823). — Hr. Andr. K ö h l e r ,
1784 Sogneprcest. — M ag. Nicolai Ulrich B ach (1789
Aalborg, 1801 Sollcrod, f ^ 1823). - Hr. R. F o g
(1796 Nestved, 1804 Sogneprcest).— Hr. Jacob G j e l l e r u p
(1805 Korsor,
1820). Kapellaniet nedlagt cftcr Restript ^ 1803, men fra ^ 1809 ordincredc Kat e kc t c r og
Iste Leerere ved Borgerstolen: Hr. Tycho F u h r (1816 A al
-borg,
1824). — Hr. Andreas W i n g e (1632 Nysted,
1840). — Hr. Peter M artin M alling S t o r m (1841
Vettcrslev, -s1843). — Hr. Christophen N y r o p (1648
Holmsland, 1866 Udby, entl. 1875, s i Kbhvn.
).
— Frederik Carl Christian B r e i n h o l m (1650 Frclscrs K.,
Chrhvn., f
1 8 5 4 ).— Hr. Halfdan Valdemar H o l s t e i n
(1855 Laurbjerg, -j- i Rostilde ^/io 1659). — Hr. Caspar
M arcus Frederik H o e g h (1861 Hurup, 1876 Taagerup paa
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Lolland). — Hr. Johan Peter O luf K o r ff , f. ^ 1826
(1872 Lime, 1877 Morke i Jylland). — Hr. Johan Henrik
P e t e r s e n , f.
1840 (1877 Frederiks Hosp., Kbhvn.,
1882 res. Kapell. Holm ens K.). — Hr. Soren Mikkelscn
S o r e n s e n , f. Vg 1843,
^ 1878. — Hr. Ove Emil
G o t t l i e b , f. 25/z 1854 (1884 Hammelev i Jylland). Siden
er Embedct ikke besät.
T y s k e Pr oe s t e r i Kjoge: 1639 Hr. Joachim S c h lo t o u e (1642 til Tystland). — Justus Te i c h me y c r , bcgr.
1645 i Klostcrkirken, hvor de formentlig varc Proester. Siden
findes ingcn ansat.
Forudcn de foran noevntc 14 Sogneprcester i Kjoge, der
have voeret Herredsprovstcr, kan tillige noevnes som de ovrige
Provster i Ramso Hcrred siden Reformationen: 1589— 1612
Hr. Jen s B a s s e i Hojclse,
1617. — 1633 — f 1647
Hr. Jen s Gr on be c k i Hojelse. — 1713 —
1722 M ag.
M ogens R e g e l i Borup. — 1722 — f ^ /i
M ag. Ole S t e t t i n g i Ejby. — 1746— 1749 M ag. M athies
B i r k c r o d i Hojelse, f ^ 1750. - 1748 — f
1771
M ag. Albert L e m v i g i Orsted. — 1771 —
^ 1778
M ag. N iels S l e t t i n g i Ejby. — 1778— 1785 Hr. H ans
Schack K r a g l u n d i Hojelse, -j- i Hcrfolge
1792. —
1765— 87 M ag. Knud B r e d e n b e r g i Rorup, 's i Ledoje
1797. — 1804— 1807 Hr. Mandrup K r u u s e , f i
Hojelse
1846. — 1807— 19 Amtsprovst 1)r. tbeol. Jen s
Michael Hertz i Roskilde, f som Bistop i Ribe
1625..
— Hr. Ejler H a m m o n d i Roskilde 1819 —
1822.
— 1823— 46 Hr. Frants D aniel M e l l c r u p i Greve, f
1847. — 1 8 4 6 —58 Hr. Soren S o r e n s e n i Snoldelev,
-j- /^ 1864. — 1858 — 82 Hr. Wilhelm Buchard P o u l s e n
i Ejby, f i Roskilde
1887. - 1 8 8 2 -» /s 1886 Hr. Carl
E lias Holger T u x e n , f i Hojelse
1886. —
1687
Hr. Axel Viggo Christian K j o l h e d e iK arlslundc, f. ^/g 1851.
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R e k t o r e r ved K j o g e L a t i n s k o l e : Jacob M a d s e n ,
c. 1550 Rektor i Bergen, -j- som Proest i Jndsvigen i
Norge 1571. — Anders Jensen B a r d e ,
1590. — M ag.
N iels M a d s e n , f. 1570, blev 1598 Prcrst i Tollose, -j- ^
1625. — J en s C h r i s t e n s e n , 1598. — M ag. H ans Pedersen T i k j o b , 1610— 12. — M ag. Jacob A n d e r s e n ,
1613. — Michael Villadsen M a l m o til 1618; scnere Proest
i Trondhjem,
1657. — M ag. H ans Jörgensen N o l l
1618— 20. — M ag. Soren L a u r i d s e n 1620— 22. — Mag.
Peder Nielsen T i s t e d 1622— 23, blev rim eligvis Proest i
Hojelse, f c. 1626. — M ag. Anders Jensen A a l b o r g
1623— 24, Rektor i Helsingor, -j- som Proest i Slagelse 1654.
— Hr. Claus H a n s e n til 1627, vistnok Proest i Hellested,
-j- i Vordingborg 1657. — Christen N i e l s e n til 1629. —
M ag. Johannes F r i d e r i c h s e n til 1633,
som Rektor i
Noskilde
1641. — M ag. C laus Henrichscn Wa l d k i r c h
163 3— 1637, Konrektor i Lund, hvorfra Han under Krigen
blev fordrevet, f i Kjoge "/io 1644. begr. i Kirkens Funthus
^/io ^ Peiter Christensen A n eher, f ^ 1639, begr. i K.
— ' M ag. H ans Jversen K a a l u n d fra 1639 til sin Dod
^/- 1666, begr. i K.
— M ag. Jacob F o s s . f. i Lund
5/z 1633, 1675 Rektor i Kbhvn., f «/z 1676. — M ag. H ans
Adolph B o r n e m a u n , f. ^ 1643, blev 1676 Proesti Kbhvn.,
/z 1698. — M ag. Jcsper Henrichsen A l s , fra
1677
til
, Prcrst i Vordingborg, cntl. 1682, -j- noestcAar;
udgav „Den danske Mcrcurius" fra 1677— 83. — Or.
Peder K r o g , f. ^ 1654, blev 1681 Proest i Besser, -j- som
Bisp i Trondhjem
1731. — M ag. Laurits T h u r a , s.
/g 1657, Rektor til ^ 1690, f som Bisp i Ribe V 1731
— M ag. Jacob Olufscn H e i n i n g e fra 1690— 1703, boede
derefter i Norregade, f 1716. begr.
paa störe Kirkcgaard.
— M ag. Erik Christian L e m v i g , f. i Lidemark ^ 1679,
blev 1707 Prcrst i M oltrup, f
1740 som Proest i Ring7
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sted. — Anders Pedersen Gr on be c k fra 1707— 1713. —
M ag. P o u l H e r s l o f , f. 1680.
1714, begr. ^/g i K. —
M ag. N iels A a g a a r d fra 1714, begr. ^/,o 1718 paa störe
Kirkegaard. — M ag. Bernhard S c h n a b e l , f.
1691,
Rektor til 1726, da Han forfl. til Noskilde,
1760. —
D aniel Soren P o s c h o l a n blev 1729 Prcest i B ang i Norge.
— M ag. Nicolai S p o r o n , f. "/§ 1699, Rektor
1729
til Skolens Nedlceggelse 1776, f ^ 1777, begr. ^ i det
nordre Kapel i Kirken.
B y f o g d e r : Johannes S c h o t t eller S k o t t e (1420
og 23). — S o n e J e p s o n (1429— 31, Var Raadmand 1439).
— Jacobus A n d r e « ell. Jeip A n d e r s e n (1432— 37). —
Jen s P e d e r s e n (1445). — M ogens B c r t e l s e n (1448).
— M ogens M a t h i a s e n (1450— 54). — Hcmming P e d e r 
sen (1461). — Laurids R o h d e (1466, vist tidligere Borgmcstcr). — Jep J e p s o n (1473— 82). — M ogens B e r t c l s e n
(1483— 86). — Lars O l s e n (1492). — H ans J a c o b s e n
(1499). — N iels O l s e n (1500— 6). — Peder N i e l s e n
(1520— 23). — Jcsper Ski ncke (1533— 38). — H ans
T y g e s e n (1545). — Jorgen L a u r i d s e n (-s- 1570). —
Peder N i e l s e n (1570 — f 1587). - Jen s N i e l s e n
( 1 5 8 8 - 9 4 ) . — Jen s C h r i s t e n s e n (1594. f 1602). —
Baltzer O t t e s o n (1603). — N iels I b s e n (1603— 18, begr.
1644). - D i n e s C h r i s t e n s c n (" /^ 1618. -s /, 1621).
— H ans S i c r s e n (
1621,
"/§ 1627). — Christen
J o s t s e n (Bloch) ^ 1627, blev 1632 Raadmand og 1635
Borgmcstcr. — Jacob B o r g c s e n
1635, -j1636).
— R asm us J e n s e n (Vi 1637,
s. A ., begr. ^/io)- ^
Jacob H a n s e n (1638— 41 , blev Raadmand, Borgmester
1644). — Peder S o n n c s e n (^/^ 1641. blev Raadmand
rr/i 1657, begr. i Kirken /, s. U.). — Knud Jespersen
Bruun
1657, begr. i K.
1682). — Peder Hansen
M a r u p (23/i 1682, -s
1709, begr. paa Kirkegaarden
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^/s)- — Anders Nielsen B i e r i n g (tonst. *Vü 1709, senere.
Ovcrformynder,
1742, 8 0 ^ Aar gl., begr. i K. Vo)- —
Jcspcr Knudscn B r u n n (dobt ^ 1650, bestikket ^ 1710,
asstod Embedet ncrste Aar, -s1713, begr.
i K.).
— Ebbe J a c o b s e n ( 1711, tillige Hcrredssoged i Bjeverstov Herred og V allo Grevstab samt Viccborgmester). —
Christian L a s s e n
1743. f
1749, begr. ^ paa
Urtcgaarden). — Fredcrik E h l e r s (b/g 1749, asstod Embedet
1781, s
1791,
/g Aar gl., begr. ^ i K.). Herester
blcv Byfoged- og Borgmcstercmbcdct forcnede.
B o r g m e s t r e . Disse valgtcs i den celdste Tid as
Borgerstabet eller efter Forslag af den vorige M agistrat af
Köngen. Enk af Pommern paabvd 1422, at ingen Bager,
Brygger, Guldsmed, Krcemmer, Stinder (): Fcldbcrcdcr),
Skrcedder, Sm ed eller Suder (): Skomager) maatte vorde
Borgmester eller Raadmcrnd, men alene andre Borgere og
Kjvbmcend. Dette blco nceppe overholdt, om ogsaa de flcste
Magistratspersoner i Regien forud vare Kjob- eller Handelsmcrnd eller i andre ansete Stillinger.
Jndtil 1682 var her i Kjoge samtidig
Borgmestre.
For de celdste kan ikke opgives, hvorlcenge de have vcrret i
Bestillingen, ligesom dct i Iste Halvdel af 17de Aarhundredc
var Skik i Byen. at den ovcrste Borgmester ved Fastclavn
rykkede ned til at blive ncderste Raadmand, og de vorige
rykkede op efter Tour. Dette Forhold med „Fastelavns
Borgmestre" afstaffedcs af Christian IV 1646 (se Aktstk.
Nr. 45), og siden ere Borgmestrenc beskikkede af Köngen.
Peder F r i i s var Borgmester 1420— 33. dereftcr Raad
mand 1433 og 36. — Johannes K n a g 1420, Raadmand
1433. — Jen s P e d e r s e n 1 4 3 0 - 3 2 . Rdmd. 1436. — Jep
N i e l s e n kaldct G y z e 1433 og 45, Rdmd. 1451 — 55. Han
ncevnes cndnu som Rdmd. 1482. — Laurcns R o h d e eller
R o t h e 1433— 55; muiigt senere Byfoged. — Henrik
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- N y k j o b i n g 1 4 3 4 . — Oluf T y g e s e n og Knud B e r t e l s e n
1 4 4 5 .— M ad s eller M athies B e n d t s e n 1450— 86, Rdmd.
1488— 89. — M ads eller M athies B o s e n 1450— 89. D isse
to findes meget oste ncevnt som Borgmestre. — Peder F e n 
s e n Skriver 1451. — S ier J u e l 1454, Rdmd. 1468— 77.
— Anders O l s e n 1464. — Jen s P e d e r s e n og Peder
F r i i s 1482. — Jen s B o s s e eller B a s s e 1489. — Evert
H a n s e n 1492. — Albert eller Bertel H a n s e n 1489 — f
1492, begr. i K., men Hans Ligstcn findes nu i Aale Kirke
i Jylland (se D . Sam t. I. 364). — Peder F e n s e n 1492
— 94, Rdmd. 1479— 68. — Peder Mi c h e l s e n 1494— 1520,
ncevnt oste; Rdmd. 1492. — Laurens O l s e n 1499— 1511.
Henrik M o e n s e n ell. M o g e n s e n 1501, Rdmd. 1489— 1500.
— H ans J a c o b s e n 1507 — f 1528, Rdmd. 1501. —
N iels B a s s e 1512. — Peder A n d e r s e n 1516. — S iger
ell. Sivert L a u r i t s e n 1 5 2 3 —59. — H ans R a f n 1523.
— Jen s G u l d s m e d 1534. — N iels H a n s e n 1541. —
S im on Pedersen 1553. — Christian R a s s e 1562, s 1570.
— Peder M o g e n s e n 1569,
1583, begr. i K. —
Peder L u n d e 1571— 72, Rdmd. 1560. - - Thom as P a l l e 
s en 1571, f c. 1575, begr. i K. — Peder P e d e r s e n , fodt
^ 1517, Rdmd. 1571, Brgm . 1576, f ^ 1595, begr.
i K. — N asm us Sörensen B r o c h m a n d , f. 1537, Rdmd.
1574, Borgm . 1587, s ^ 1599, begr. i K. — Thom as
N i e l s e n , Rdmd. 1592, Borgm . 1593, f 1595, begr. ^ /is
i K. — C laus Olufsen B a g g e r , f. 1554, Rdmd. 1567,
Brgm . 1590— 1620, derefter igjen Rdmd. til 1627, f */;<>
1629, begr. ^/io i K. — Anders J a c o b s e n , Rdmd. 1588,
Brgm . 1599, f som Rdmd. 1624. — Claus thor S c h m e d e ,
Rdmd. 1613, Brgm . 1620, f i Udlandet 1632. — Chri
sten P e d e r s e n , Rdmd. 1617, Brgm . 1621, f 1633,
begr.
i K. — Envold Rasm ussen B r o c h m a n d , f. ^
1593, Rdmd. 1617, Brgm . 1622 og sra ^ 1646 beständig
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vverste Brgm .. f 1653, begr.
i K. — M orten Madscn
M o n b o e , Rdmd. 1617, Brgm . 1623, f ^ 1624, begr.
i K. — H ans C h r i s t e n s e n , Rdmd. 1619, Brgm . 1624
og fra
1646 beständig, 1653 overste Brgm ,, 1657, begr.
i K. — Soren K n u d s e n , Rdmd. 1621, Brgm . 1624,
-f som Rdmd. 1632, begr.
i Choret. — M ads R a v n ,
Rdmd. 1621, Brgm . 1625, fjernet som Rdmd. ^ 1635,
f i Blaataarn
1636. __ H ans B u c h , f. i Rostok
1591, Rdmd. 1623, Brgm. 1629, f ^ 1649, begr. ^ i K.
— Gregcrs H a n s e n , f. i Skodborg */z 1561, Rdmd. 1624,
Brgm . 1630, f /^ 1642, begr. ^ i K. — Christen J o s t sen (Bl och) , f. i Holbcek 1597, forst Byfoged, s
1641,
begr. ^Vio i K. — H ans Christensen H u m b l e , f. ^ 1601.
Rdmd. 1636, Brgm . 1640, f ^ 1645. begr. ^ i K. —
Jacob H a n s e n , f. i Flensborg, forst Byfoged, Rdmd. 1641,
Brgm . 1644, f 1645, begr. ^ i K. — Christen Caspersen
S c h o l l e r , f. i Trondhjem
1609, Rdmd. 1641, Brgm .
1644 og fra »/^
beständig Brgm ., -f i Kbhvn. ^o
1677, begr. /^ i Kjoge K. — D itlev B e r t r a m , Brgm .
1657,
»^ 1661, begr.
i K. — Casper E g g e r s , f.
1626, Brgm . 1661, ent!.
1683, f
1686, begr. ^
i K. — Kancclliraad og Landsdommcr R asm us Christensen
S c h o l l e r , f. '/s 1639, Brgm . 1671, entl. 1662, f i Kbhvn.
/^ 1690, begr.
i Kjoge K. — Cort P l u m , f. 1639,
Brgm . 1682, cneste Brgm. "/z 1683, 7 "/g 1688, begr. ^
i K., men
1689 blev Liget fort til Kbhvn. — Preben
R a s m u s s e n , Brgm. ^ 1688, forfl. 1692 til Amtsstriver
i Ringsted, 7 c. 1720. — Johan J e n s e n , f. 1648, Brgm .
"/s 1692, entl. s/g 1728, f
1728, begr. »/^ i K. W illads P e d e r s e n , f. i Storehedinge 1674, Rdmd. 1711,
Brgm.
1728, 1- /,
, begr. ^ i K. - Ebbe J a c o bs e n, dobt "/<> 1686, forst Byfoged, Vicebrgm.
1733, Brgm. /b
, -f /,
, begr. / , i K. - Jan
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van D e u r s , f. 1713. forst Tolder og Rdrnd., ^ 1743
Brgm ., entl. Vio 1767,
^ ^ 7 6 9 , begr.
i K. - Kancclliraad R asm us N a s m u s s e n ( M u l e ) , dobt
1729,
Rdmd. 1766. Brgm .
1767, entl. Vz 1780, -j- /^ 1809.
— Kancelliraad Lucas Ar f f , f. 1753, ^
Brgm ., -j^o/g 1798, ikke begr. i Kjoge. — Kancelliraad Christian
C r e l l , f. i Norge Vi 1762, Brgm. ^
1798, f "/io
1814. — Kancelliraad Daniel Gottwald Reimer B e n t l e y .
f.
1786, Brgm . / , 1815, forfl. V 1822 til Brgm. i
Kbhvn., hvor Han f som Konfcrentsraad og Kmd. af Dbrg.
"/g 1869. — Justitsraad M athias F r i d e r i c h s e n , f.
1792, Brgm . V 1822, forfl. ^ 1833 til Kbhvn. Amts
sondre Birk, entl. 1853, i Kjoge ^ 1858. — Justitsraad
Broder Severin B r o r s o n , f. 1793, Brgm. Vs 1833, forfl.
1649 til Hcrredsfoged i Haste m. fl. Herreder i Jylland
og 1856 til Byskrivcr i Hclsingor,
1856. — Justits
raad Jen s Johan G et her, f. / ^ 1802, Brgm. ^ 1849,
entl. fra
1872, L * og D brm d., f i Kbhvn. /. 1885.
— Overauditeur W illiam Carl Frederik Li pke, f. ^V 1822,
Brgm. 1866 i Storehcdinge, her ^ 1872, R.* ^V 1865.
Ra a d m c e n d . Tallct angivcs forfljelligt. 1420 ncrvnes
, 1476 4, 1541 , 1572 , 1600 5, 1646 4. Christian V
bcstemte
1682, at der stulde vcrre , men vcd Reskript
/o 1791 blev Raadmandsembedct inddraget.
Foruden de Raadmcend, der findes undcr Borgmestre,
Byfogder og Toldcre, kan endnu anfores: 1420 Johan
O l a f s e n , Johannes P e d e r s e n og Pcder J a c o b s e n ; 1433
Jcp P e d e r s e n ; 1440 Jen s O l s e n ; 1446 S on e J e ps e n ;
1453 og 63? Troels H v i d ; 1472 og 63 Michel B o s e n ;
1482 O luf T y g e s e n og Bcynt Kc mp e; 1499 og 1511
O luf E s b e r n s e n ; 1501 og 7 O luf T o r d s c n ; 1523 og
41 M ogcns S t e e n ; 1527 M ads Mi c h e l s e n ; 1533 Anders
N i e l s e n ; 1540 B o J n g v o r s e n , H ans T y g e s e n , Peder
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S c h i n c k e l , Sim on P e d e r s e n . Didrik van M o n s t e r og
Jorgen H a n s e n ; 1549 Michel M a d s e n ,
c. 1570; 1550
Anders G u l d s m e d .
^/z 1559: Mouritz Wi n d t z ,
1577;
1571 O luf H a n s e n , N iels F r a n d s e n , O laf B r u n n og
Truels M i c h e l s e n ; H ans S v e r r e s e n , f
1588; 1590
Thom as H o l s t ; 1593 N iels B e n d t s e n ; 1594 Jen s P e 
dersen,
1016; 1597 Berner B r e d e , -s- 1601; 1597
S im on P e d e r s e n , f 1606: 1597 Laurits K r o g ,
1615;
1597 Anders F r a n d s e n , -j- 1613; 16^3 M ads R a s m u s sen,
1615: 1613 H ans R a s m u s s e n , ^
1616;
1615 N iels B o i e s e n , -j- 1617; 1636— 40 Morten Mi c he l scn ( T h u n e ) , blev kgl. Proviantflriver og Raadmand i
Kbhvn., s.
1602, f
1665; 1645 Erik H e l m e r s ,
begr. i K. ^ 1661; 1645 O luf S a n d e r s e n , begr.
1671; Jost K o r i n c h , begr. i K.,
.1648; 1649 Hendrik
M a d s e n . begr. i K. ^ 1654; 1649 Jen s Hansen R i b e r ,
f. "/g 1622, f /^ 1657. ^ g r. i K. / ^ 1649 Erik C h r i 
s t e n s e n ( B a g g e r ) , begr. i K.
1652; 1653 Johan
K a t t e r b e r g , f ^ 1676. begr. i K. ^V ^ O luf S v e n d s e n ,
begr. V 1659; 1657 Christen Laur i t z en, begr. n 1660;
1661 Jacob P o m e y e r , begr. i K. ^ 1663; 1661 Christen
F r a n d s e n , begr. o/^ 1666; 1661 Jacob B o r t h i g , begr. i
K. * /. 1682: 1666 Henning J a c o b s e n , f
^ 1683,
begr. i K.; 1670— 83 N iels L a u r i d s e n ; 1680 Lyder S i v e r t s , begr. i K. ^ 1693; 1681 H ans P l a d t z , begr. i
K.
1694; 1681 Peiter H a n s e n , begr. i K. ^ 1692;
1684 Torben M a d s e n , begr. i K. " /n 1686; 1666 J e n s
Nielsen F a lc h ,
1705, begr. i K. Vis,' 1691 Knud
B e r t e l s e n B r u u n , begr. i K. ^ 1711; 1704 Hendrik
P e i t e r s e n (R o lt), -j- ^/z 1705; 1728 Jen s Mortensen
B o r r e b y e , tillige Byflriver; 1743 Thoger R o s e n b e r g ,
begr. "/§
.
B y - og R a a d s t u e s k r i v e r e : 1494 Peder G r i i s ;
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1587 R asm us F o l c h m a r , -j- 15.96; N iels I b s e n 1596—
1603 og 1616— 32, seByfogder; H ans L u c a s s e n 1603 - :
H ans L a r s e n 1607— 10: N iels P e d e r s e n 1610— 18,
1631; Jen s F r a n d s e n 1632, begr.
1635; P o u l L aur i ds e n 1636, begr.
1648; Knud J e s p e r s e n 1648—
57, se Byfogder; Knud L a u r i d s e n 1657— 64, ^ i^ ^ ;
Anders N i e l s e n 1664— 73, f i Kbhvn. c. 1683; P ou l
J v e r s e n 1673— 82, flyttede til Kbhvn.; Peder Christensen
R o e d 1682, f n/z 1718, begr. i K.
62 Aar gl; Jorgen
Jorgensen S c h m i d t , begr. i K. ^ 1735; Jen s M . B o r r e b ye , dobt b/z 1694,
"/z 1743, begr. i K.; Frederik E h 
l e r s . tillige Byfoged, hvorester Embederne bleve forenede.
T o l d e m b e d s m c e n d . T o l d e r e : Knud Tolder 1556.
— Hendrik Fresche fra 1590. f 1617, tillige Raadmand
1596. — M ads R a v n 1617— 31, se Borgmestre. — Augustus V e l l o w ,
1647, begr. /^ j K. — Jens H a n s e n ,
f 1654, begr. i^/io l K. — Jorgen B r e m e r .
1659, begr.
* i K. — Jorgen H e l t , f
1680, begr. "/g i K. —
Peder Davidsen F a s s , f 1708, begr. ^ i K. — Nicolai
E d i n g e r , f. 1656, begr.
i K., tillige Raadmand.
— P o u l Nielsen O p l e u f ,
V 1739, begr. ^ i K., tillige
Rdmd. — Jan van D e u r s 1737— 69, se Brgm. — Tho
mas S c h a l, f /n 1774, 62 Aar gl., begr. paa „Urte
gaarden" b/^. — Thoger S c h a t , dobt "Zu 1749. f
1796, tillige Konsumtionskasserer og Prokurator.
Jnspektorer:
Georg Benjamin B a r t h o l d y fra
1780, f. 1745, begr. ^ 1806. — Kammerraad Soren
E g e r i i s , f. 1760,
"/g 1833. — M ajor N iels Christian
Rosenkrantz v. H o l s t e i n , f. /g 1776,
1843. —
Krigsraad Jacob Peter L e m v i g , f. 1790, f
1851.
T o l d f o r v a l t e r e : Justitsraad Hugo Adolf J a c o b i ,
f. /n 1803, entl. 1876, R* ^ s. U., boer i Kjobenhavn.
— P o u l M artin L a u n y , f. '»/§ 1818 tt* ^ /^ 1885, entl.
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fra
1886, boer i Kjoge. — Jorgen Nicolai S c h e e l ,
s. K>/^ 1833.
T o l d - og K o n s u m l i o n s - K a s s e r e r e : O le Tondcr
Ol r i ch, f. 1758, begr. "/z 1799. — Sim on Peter G r o l h ,
afgik 1806. — Johannes Schröder N y h o l m , f. ^ 1747,
1819. — Christian M ö l l e r , afg. 1837. — Kammerraad Andreas C l e m m e n s e n , f. 1780. f
1846. —
Prokurator I . A. B . K u h l m a n n til 1851, da Konsum
tionen blev ophoevet.
T o l d k o n t r o l l o r e r : Peter K i e r u l f , begr. i K. ^
1699. — Johan B r o b e c h , 's
1708. — H ans Jensen
F o g h , f.
1674. f
1723. — Lojtnant Nicolai
M a h l e r , entl. 1751. -j- ^ 1764. 78 Aar gl. — Johan
J e s s e n , f ^/i 1785. 62 Aar gl. — Johan Henrich K i o h l ,
-Zu 1791. 58 Aar gr. — T. S c h a t til 1796, se Toldere.
Derefter ingen til 1851: Krigsraad Georg Frederik S op h u s
D r e h e r , f. 1799, -j1661. Fra 1861— 64 konst. P . M .
L a u n y ; derefter Embedet nedlagt.
P o s t m e s t r e : Johan K o h l 1664. begr. iK . V 1676.
— H ans P e i t e r s e n 1686, begr. "/<. 1690. — R asm us
N i e l s e n ( M u l e ) , f af Pest 1711, begr. i K.
— Jo
hannes R a s m u s s e n ( M u l e ) 1715, begr. i K. ^ 1737;
Hans Enke Birgittc Kirstine A r s l e b e n , begr. i K. V 1749.
— Jorgen Larsen E l s b e r g . -j- ^
— Organist
Vendsel Jorgensen L u n d , -s— Apotheker Her
cules W e y e r 1767— 98. -j- i Kbhvn. 1800. — J en s Al be c h,
^ ^/- 1 7 9 9 . — Johan Christian Becher T o p p 1800— 1803.
-j- /n 1828. — Lojtnant M athias T h y e 1804— 10, -j- r
Bringe
1833. — Krigsraad Peter W i t t r u p , f. 1775.
-j1829. — Ritmester Johan Andreas M ü h l e n s t e d t
1829— 3 5 . -j- som Branddirektor i Ringkjobing 1842. —
Ritmester Henning Andreas G e t h e r , f. 1800, -j1854.
— Juslitsraad Diderich Carsten P e t e r s e n , f. 1800.
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1873. — Kaptejn Lorentz Lotharius Jorgen O x h o l m , s.
^
1817.
'
Ba r t s k c r r e r og Lceger: Jacob, -j- c. 1580. — Henrik
N h t t e r s e n 1588, -j- 1591. — Frederik B l a n c h 1590, 1'
1600. — H ans S ch u rtz 1597, -j- 1619. — Raphael M a r 
schen, -j- 1620. — Jorgen S t e i n 1625, bcgr.
1638.
(H an var 1630 Lcege hos Enkedronning Sophie). — P o u l
H a n s e n , -j- 1630. — H ans T h o m e s e n 1629— 31 og
Hendrik P e l t e r s e n 1631, beggc beordrede i Kongl. Majsr.
Tjeneste. — B lasiu s M ö l l e r 1631— 33, flyttede til Kbhvn.
— Hermand R o d e 1612, begr.
^ 1640. — H ans A n 
t h o n y 1615, bcgr. ^ 1643. — Casper Hansen Schu rtz
1619, begr.
l6 4 5 . — Augustinus A n d e r s e n , tidligere
Prcest vcd Lunds H ospital, udovede Lcegekunst som „Bonhaser" her 1648— 50. — Johannes W a l t h e r 1650— 54. —
Johan de V o s s 1638, begr. 2»/^ 1656. — Christian B r e d e
1644— 69. — Christian P e d e r s e n 1664— 71. — Jen s
Andersen F r o s t 1640, begr. ^ 1676. — Chirurg Hendrich
Ly rer 1660, begr. /^ 1686. — Mester Henrik Jacobsen
S kr i ver , sorh. Kgl. Majest. Chirurg og Barberer. ^ ^
1689, 61 Aar gl . — Andreas Hendrichsen L y r e r 1686— 94.
levede i Kbhvn. 1706. — Chirurg Abraham de V o s s 1678,
-j1710. — Chirurg Johan Fi s cher 1 6 8 7 -1 7 1 1 . —
v r . Vilhelm H a h n 1732— 39, -s ^ 1802 som Medicus
i Lolland-Falster.
D i s t r i k t s - C h i r u r g e r og Lceger: Chirurg Jochum
Henrik K a r s t i n 1711, fra 1738 Lcege ved V allo Stift, -j"/o 1757. — Adolph P e t e r s e n 1752, rillige Lcrge ved
V allo til 1787, begr. ^/z 1792. — Johan Jacob L u n d ,
f. 1766, -j- ^ 1801. — August S c h u ltz , f.
1750, -s
^V 1824. — Christen Schaarup Christopher W e s t e r g a a r d ,
f.
1787, -s
1848. — Krigsraad Carl Frederik N a m 0/12
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l os e , f. 1794. entl. 1664, -j- i Kbhvn. 'V , 1867. - Henrik
Johan M a t t h i e s s e n , f. ^ 1815. k * Vn 1662.
P r a k t i s e r e n d e Lceger: 1601 Jorgen H o e g , f.
1734. -j1813. — 1616 Jorgen Fog S t e e n b e r g , f.
is
1791, Stiftslcrge p. V allo 1817— 56, L * Vz 1838.
-j- som Etatsraad i Nestved ^o/^ 1859. — 1629 Friedrich
Heinrich Georg Klocke. f. "/,<> 1603. -f ^ 1 8 7 3 . - 1839
Ove M alling G i e r s i n a , f. ^ 1813. Stiftslcrge p. V allo
1856— 76,
^ 1879, boer i Kbhvn. — 1652 Johannes
Peter R a s m u s s e n , f. ^ 1825. -j- ^ 1864. — 1860
H ans Valdemar B i r k e r o d , f. ^ 1834, Distriktslcrge i
Nyborg ^ 1 8 6 1 .— 1864 N iels Westy B ech . f. Vz 1825,
-j- i Kbhvn. ^/i 1 8 8 5 . — 1868 Gustav V a l e n t i n e r . s. ^/g
1837. — 1877 Schack August S t e e n b e r g , f. ^ 1846.
— 1681 Carl August B o r r i e s . f. ^/- 1653.
A p o t h e k e r e : Jorgen B e r e n d s e n fik ^ 1646 kgl.
Bevilling at oprette et Apothek. Jndtil 1662 var dct i B rogade, vestre Side. men senere i den as Ham opbyggede Gaard
ved Torvet; -j- 1662, begr. i K. ^ - — Jorgen H e r v i g ,
begr.
1708 i K. — Andreas W i n t h e r 1708 — 19. —
Erik Christian H e r v i g
— , -j- i Kbhvn. 1752. —
Adolph D r o g e 1730—48, begr. i K. b/. 1757. — Frederik
F u n ch 1748— 53, begr. i K. ^ 1764. — Hercules W e y e r
1753— 90, se Postmestre. — Nicolai Nielsen B l u m e n s a a d t
1790— 99. kjobte Loveapotheket i Odense, -f1645. —
Christian Peter K o l d 1799— 1801. — Peter Hersleb F rich ,
-j1802. — Jorgen Hendrik Bi s c h e r , f. ^ 1766,
-s- o^, itziZ; derefter Hans Enke Karen L a n g til 1633. —
Adolph Christian Winderslev S c h w i n g s 1833— 56, -j- " ^
1865. — Laurits Alfred A n d r e s e n , f. ?/n 1633. (P ro
visor Christian Ove B e n d i x s e n , f. ^ 1651).
P r o k u r a t o r e r : Jacob S l a n g e , -j1675. __
Jacob Jensen H o l t u g , -j1 6 9 4 .— Michel S t e e n s e n ,
/ ,2
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begr. ^/z 1719. — Lars W e j b e l . f. 1682. begr.
1727. — Peder R i i s var her 1738. — N iels Pederscn
M a r u p , dobt
1687. begr. ^ /i
. — Otto Chri
stian B r a s c h , begr. "/z 1744. — Abraham Br a s c h, -j- V
1759. — N iels K r a g var her 1754. — Thoger S c h a t , se
Tolderc. — Ole B r u n n , Herfolge. 1778 og 1781. —
Bendix K a m p h o v c n c r , f. 1760. - '/z 1846. — Johan
Anton Braem K u h l m a n n , f. ^ 1785,
s ^ 1860. —
Ovcrkrigskommisscer Nicolai Christian D a h l s t r o m , f. 1787,
" /n 1824. — Johannes Er i c hs e n, s.
1792. f
1828. — Svend Em il Gl oe i s cr. s.
1807. — Hans
Cornelius Ri t z a u. f. ^ 1835.
S a g f o r e r e : Frederik Johannes C h r i s t e n s e n , f. /^
1846,
4/6 1878. — Frederik Carl Christian F r c d e r i k s e n .
s.
1852. — Hendrik August Valdemar P c t c r s e n . f. "/g
1862.
Kl okke re : O luf Klokker, - 1595. — N iels S o r c n s e n .
-j- 1601. — Jacob C l a u s e n , -j- 1615. — Grcgers Klokker,
- 1619. — H ans Olufsen B i l d e afgik 1630.
1633. —
C laus J a c o b s c n til 1637, senere Bogbinder og Lysestober,
-j- '/z 1670. — Thom as J e n s c n . begr. " /n 1 6 52 . — Hans
Tonnesen,
1653. — Jens Hansen I s t a d , romte
Pintsedag 1661. — Jesper Jorgensen S m i d t , begr.
1665. — Peder Jensen H v i i d , begr.
1669. — Peder
Christensen M o r s i n g , -j1672. — M ads Hansen
Mi n c h e . begr.
1691, 57 Aar gl. — David Hansen
P l a d t z . dobt S 1651. 1- '2/2 1712. — N iels Andersen
G r o n e r u p , begr. ^'/z 1727. — Frands Pedersen B i e r i n g ,
begr. /, 1 7 59 . — N iels R o n n i n g , blev
1770 Klokker
ved S t. O lai Kirke i Helsingor. — Jorgen S c h o u l u n d .
begr.
1801, 70'/z Aar gl. — Christian la M o t t e , begr.
20/« 1808, 53 Aar gl.
K o r d e g n e og K a n t o r c r : Oanä. tdeol. Christian
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B u s c h , begr. ^ 1808, 80 Aar gl. — M ads C h r i s t c n s e n ,
f.
1785, forfl. 1814 til Raadvad, 1815 Lcrrer i Ladby ved
Ncstved, -s1873, I M . — Jen s M o r t c n s e n , forfl. til
Kbhvn. 1827. — Peter Emil Becker, f. ^
. entl. 1869. -j/g 1873, V N . og Kammcrassessor. — P o u l Gottlieb
Fredcrik S c h n e i d e r , f.
1818, -j- ^/z 1885. — H ans
Joachim P e t e r s e n , f. ^/iy 1826.
Ov er l c e r e r e ved T o x e n s S k o l c : 1859— 69 Tycho
Im m anuel S p a n g , s. /^ 1830, nu Sogneprcrst i Mern.
— 1869 — 74 Anders J e n s e n , f.
1843, nu Provst og
Sogneprcrst i Bodilsker-Nexo p. Bornholm . — ^ 1874
Oanä. xllil. Kristian P e d e r s e n . f. ^ 1841.
O r g a n i s i e r (forst kaldte Aarge- cller Orgelmestre):
Anders J e n s e n , forfl. 1597 til Slagelse. — P o u l Jensen
B a g g e r , begr.
1633. — Lauge I b s e n ,
1644. —
Bernt Sch m ertz, begr.
1685. — Petter K a t t e r b e r g ,
dobt ^ 1656, begr. ^ 1727 i K. — Vendsel I . L u n d ,
afg. 1753. tillige Postmestcr. — Peder Jensen H o l m , begr.
1772. — Georg Frcderik B r u h n , afg.
1773. —
Laurits S e w e r i n , -j- ^ 1787, 51 Aar gl. — Laurits
K r e b s , tillige Stadsmusikant, dobt */z 1753, -j- ^ 1821.
— 1824 P o u l Christian E r s l e v , f. ^ 1799, -j1877. V N . — 1877 C. A. C. J e n s e n . boer i Kbhvn.
D a n s k e S k o l e m e s t r e og Leerere. 1612 N iels
J e n s e n . — 1613 Peder S t o r m . — 1615— 18 Jacob i
Byesgaard. — 1625 H ans Cl a u s e n . — 1627— 31 Christen
N i e l s e n . — 1632— 36 Thom as H a n s e n . — 1634 Peder
Lauridsen S o m m e r , begr.
1657. — 1646 Laurits
N i e l s e n . — 1646 Jacob Hansen K och, begr.
1659.
— 1655 Laurids S o m m e r , begr.
1675. — Laurits
A n d e r s e n , begr. ^ 1657. — 1660 R asm us N i e l s e n ,
afg. 1680. — 1660 Soren P e d e r s e n , begr.
1672. —
Cort P h i l i p s e n , begr. ^ 1676. __ 1661 Laurits An21/2
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derscn J u u l eller B i n t h e r . begr. ^ 1694. — Hannibal
Pedersen B lo ck , kalbet „hcederlig, vellcerde", begr. "/g 1684.
— 1685 Jacob Rasmussen K a l l u n d b o r g , begr.
1686.
— 1685 Christen T h o m e s e n , begr. "/z 1696. — Hendrik
Johansen V o g e l , tilligc Underfoged, ^ 1697. __
— 95 Jacob L y d e r s e n . — 1699 Gulich G u l i c h s e n , begr.
1706. — Daniel Ander sen, begr. ^
. — 1705
Hans Madsen Lecgaard, f. i Kvcerndrup 1670. -j1730. — 1730— 32 Rasmus Sor enscn. astakket Rytter.
— 1730 H ans L i n d h o l m blev 1734 Forvalter paa Skjoldencesholm. — 1734 Soren C h r i s t e n s e n ,
,
66 Aar gl. — 1734 Nicolai L u n d ,
^V 1757. — 1758
Arnoldus de F i n e , f. i Fensmark. — P o u l B r o d e r s e n ,
f. i Holsten 1717, fra 1752— 56 Ikoleholder i Olby.
^
1773. — 1773 Peder G a n d r u p , fhv. Skriver i So-K om missariatet, fratraadte 1764 paa Grund „af den Besva?rlighed, Moje og Uro. der solger med Skolestovet. ligcsom
Skhggcn folgcr Legemet"; begr. ^/g 1798, 72 Aar gl. —
1784— 93 Johannes H o l m . — 1793 Daniel August H unce us , fhv. Urtekrcemmcr i Kbhvn., f
1808. 55 Aar gl.
Leerere ved B o r g e r s k o l e n . Iste Leerere, se Katcketer; 2den Leerere, se Kordegne; 3die Leerere, 1824— 69
P . C. E r s l e v , se Organisier; 1869— 65 H. I . P e t e r s e n ,
sc Kordegne; 1865 N iels Sop h u s Ahlgreen M arius K o r n bech, f.
1857. — Vikar i Kakeketembedet siden 1684
H ans Jorgen N i e l s e n , f.
1833, tillige Fotograf. —
Lcererinder, Froken Caroline Amalie O l s e n , s. ^ 1849 og
Christence Charlotte V i n t h c r , f. Vz 1856.
Leerere ved T o x e n s S k o l e . 2den Leerer: 1659
P. G. F. S c h n e i d e r , se Kordegne. — 1670 H ans Larscn
H a n s e n , f. ^ 1845,
1882 Translator. — 3die Leerer:
1659 Lauritz L a u r s e n , f. ^ 1628, sorfl. til Gammerod
s. A .,
^ 1887. — 1859 Peter Thorvald N i e l s e n .
7

1 6 8 6

1 7 0 3

7

7

2/2

22/2

7

2/2

9

1 7 6 8

265
f. n/io 1839, forfl. 1869 til Him lingoje, NU i Vridslosemagle. — 1870 Jen s Christian Em il C l a u s e n , f. "/iz
1846, /^
Translatsr. — 4de Leerer: 1861 Laurits
Frederik Theodor La r s e n, f. ^V 1841, forfl. 1871 lil
Orsted, nu i Taarbcrk. — 1876 Ludvig J u liu s Viktor
C l a u s e n , f.
1850. — Lcererinder: Froknernc H.
W a h l , fratraadt 1861; Christiane A n 1 ho n til 1865; Char
lotte M arie Henriette L ü b b e r s , f. ^ 1832. f
1886;
1865 Amalie Wi ne cke n til 1867: S . J e s s e n til 1869;
Vilhclmine G a l s c h i o t , f.
1835, forfl. 1881 til Helsingor; Ebba Olympia S c h a n d o r f f , f.
1856; 1887
Elisabeth M ariane B o r r i n g . f. ^ 1842; 1882 Emilie
Caroline M arie F r i d e r i c h s e n , f. ^/io 1864.
Ve j er e , M a a l e r e og V r a g e r e .
Vinhandler Ole
Johan Herlov O l s e n , afg. 1830; d.erefter Postmestrene
Myhlenstedt og Gcther til 1854. — Kjobmand Johan
Nicolai Frederik G r o n b e c h . f. 1788, f ^V 1868. — V ilhelm Henrik Valdemar T h o m s e n , f. ^V 1833, f ^ 1884.
— Ludvig Em ilius F e r s l e v , f. /. 1829. f /^ 1888. >—
Lauritz J u liu s V i l l u m s e n , f. ^ /^^ 1849.
Mc r g l e r e . Peter J u liu s H a a g c n s e n , f. 1811.
1865. — H ans Carl Wandal H a n s e n , f. 1837.
/^
1876. — Joseph Ephraim Bernadotte O h l s o n , f. V 1836,
siden 1884 tillige Kammer.
De foregaaende faste Kcrmnere har vcrret: Frederik Chri
stian F r i d e r i c h s e n , f. ^ 1794,
^/g 1867 og N iels
Christian E g e r i i s , f. ^ 1802 -s
1887.
S t i f t s - B e f a l i n g s m o e n d . ^ Kjoge har fra Arilds
Tid staact under S l o t s h e r r e r n e i Kjobenhavn, senere
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kalbet S t i f t s b e f a l i n g s m c e n d og S t i f t a m t mcrnd oder
Sjcellands S tift.

1349 O lavus Ebb es e n; 1389 Folmer J a c o b i til
Hogstrup; 1401 Jacobus J o h a n n e s ; 1406 Andreas Laur e n t i i ; 1453 Ridber Eggert T r i l l e ; 1454 Ridder Joachim
G r i i s ; 1468 Vcebner Erik J e n s e n ; 1482 Jesper Kr as s e ;
1493 Johannes G r i i s ; 1503 Ridder Tyge K r a b b e
^
1541); Peter U g e r u p eller M o l t i k e ( f c. 1520); 15^I0Ridder
Esge B i l l e (-f
1552); 1514 Torben Ox e. henrettct
/n
(Dyveke-Sagen); 1517 Jacob T i d e m a n d , -j1519: 1519 Roluf M a d s e n ; 1520 H ans Mi k ke l s e n .
Borgm . i M alm o ( f 1532); 1523 Henrik G o h e (f 1533);
1523 Mouritz Jepsen S p a r r e ; 1525 Johan U r n e (1-1537);
1535 Gabriel G p l d e n s t j e r n e (-j- 1555): 1536 Jver K r a b b e
til Albcrk (f 1542); 1538 Peder Gods ke til Lidemarkgaard
/^
); P ont H v i t f e l d t ( f paa Tryggevoelde ^
1592); 1560 M ogens G y l d e n s t j e r n e (f. 1485.
1569) :
1561 Herluf T r o l l e (Admiral, f.
1516,
1565);
1562 Frants B r o c k e n h u u s til Egestov (f. 1518,
1569); 1564 Jen s Trudscn U l f s t a n d ,
1566; Björn
A n d e r s e n til S tenalt og Björnholm (f. ^
, -s - ^
1563); 1572 M orten V e n s t e r m a n d (1- 1610); 1575 Chri
sten V i n d til Endrupholm (-s- ^ 1605); 1585 Christoffer
R o s e n g a a r d til Herlufsstrup (f
1593); 1588 Ditlcv
H olch til Hoygaard (f. ^ 1556, s
1633); 1595 Carl
B r y s k e til Margaard <s. V 1547. f 1613); 1597 Borge
T r o l l e ü l Trolholm
1610); 1599 Knud R u d til Vedby
1611); 1602 Laurits Ebbesen U d s ö n til Tulstrup 1646);
Jorgen K a a s til Gjelstov (-j1619); 1614 Christen
F r i i s til Kragcrup (nedenfor); 1615 Kah R a n t z o w til
Rantzowsholm (f.
1591. -j1623); 1620 Christen
F r i i s til Kragcrup (f.
1581. -s V,o 1639); 1624
M ogens K a a s til Frostrup l-j- 1639); 1629 Ridder M ogens
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S e h e s t e d til Hojris (f.
. - /,
): 1632
Jochum Beck til Gladsaxe - 1682): 1634 N iels T r o l l e
til Trolholm (f. ^ /i 1599, -j- ^ 1667); 1641 N iels V i n d
til Gründet (f.
1615,
1646): 1646 O luf Frandsen
B r o c k e n h u u s til Hjulebjerg (f. 1611.
1672); Nidder
Axel U r u p til Beltebjerg (f.
1601.
1671); 1655
Frands B r o c k e n h u u s til Scbberkloster og Svanholm
(f. 1623,
^ 1660); 1658 Johan Christoph von Körbi t z
(f. ^ 1612, -j- ^ 1682): 1682 Gehejmeraad, Nidder Otto
K r a b b e til Holmegaard (f. Vi 1641, f
);
Gehejmeraad Frederik Christian A d e l e r til Bradsbjerg
(f. 'V 1668. 11726): 1721 Konferentsraad Rudolph
Baron G e r s d o r f f (f. 1660,
u/g 1729): 1729 Gehejme
raad Christian Frederik v. H o l s t e i n til Cathrinebjerg (f.
1678,
1747); 1730 Gehejmeraad, Greve Johan Ludvig
H o l s t e i n til Letraborg (f. Vo 1694. f ^
); 1735
Gehejmeraad N icolaus Friherre von G e r s d o r f f (f. Vi 1688,
-j1748): 1749 Gehejmeraad Conrad Ditlev R e v e n t l o w, Friherre til Brahetrollcborg (f. /.
, j- ^ 1750);
1750 Gehejmeraad Holger S t e e l til Birkelse (f. i Kjoge /^
1699,
9/.^ 1764): 1764 Kammerherre, Greve Eggert Christoffer K n u t h til Knuthenborg (f.
1722, -j- /^ 1776);
1776 Gehejmeraad Henrik Adam B r o c k e n h u u s (f. 1720,
-j- 1803); 1767 Gehejmeraad, Greve Gregers Christian
v. H a x t h a u s e n (f. V 1732. s
1802); 1790 Kammer
herre, Greve Johan Henrik K n u t h til G y l d e n s t e e n og
Knuthenborg (f. 1746, 1802); 1802 Gehejmeraad Frederik
von H auch (f. /g 1754, -j- / ^ 1839); 1810 Gehejme
raad, Greve Werner Jasper Andreas M o l t k e (f.
,
-j- i Kjöge
1835); 1816 Kammerherre Christopher Sch oller
von B ü l o w (f.
1770, - 1830); 1818 Kammerherre
Frederik von L o w z o w (f. ^/g 1788, -j- paa Juellund
1869); 1831 Kammerherre. Greve Friederich Christian J u liu s
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K n u t h til Bonderup (f. ^
.
): 1850
Kammerherre Peter Jacobsen T e t e n s (f.
, f
1859); 1859 Kammerherre Carl Frederik S i m o n y (f. 1806, -j- /n 1872); 1872 Kammerherre Johan Christian
Baron B i l l e - B r a h c til Svanholm , f.
1819 Storkors
af Danebroge og Danebrogsmand m. m.
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T ryk fefl og Rettelser.
Side 4, Linie 9. lces: Koghc ligl. 1457 og 1248 Koke. - Lide 12.
L. 26, fremforte, lces: fo r a n forte. — Side 15, L. 21, Nederlag, lces:
Vcderlag (Samkvem udgaar). — Lide Ik, L. 7, 1406, lces: 1496. —
Side 18, efter L. 8 tilsojes: l867 opfortes et Gasvcerk og Gasbelysningen tog sin Begyudelse 8. Novbr. s. A. — Side 26, L. 23. April,
lces: M a j. — Side 46, L. 24.1759, lces: 1749. - Side 78, L. 6.
1779, lces: 1777 og L. 17, Joh. Martin, lces: Georg Benjamin. —
Side 79, sidste L., kjobtes, lces: fo lg t es. — Side 90, L. 29, M ur
rnester, lces: T om rerm ester. — Side 125, L. 15, Forslage, lces: Forslaget. — Side 102, sidste L., 1820, lces: 1813. — Side 176, ncrstsidste L., Herrsch, lces: Henck. — Side 204, Anm., Ryge, lces: Ryde.
^ Eide 7, L. 3, Helsingborg, lces: F le n sb o rg . — Side 8, L. 17.
1556, lces: 1554 og L. 22, vidi, lces: rede.

AktsLykker.

En M alelse om Ljsge Sy es M e r .
Af Slenstrups Studier oder Koug Valdemars Jordebog, PLA
451—52.

Ä joge regncs soedvanligvis til de Kjobstoeder, som
blomstrede i det 13de Aarhundredes Begyndelse. Erik P lovpenning skal ifolge Su hm (X , 25) allerede 1243 have givet
Byen et Privilegium med Hensyn til Tolderlceggelsen. Eftersee vi imidlertid Afskriften af dette Privilegium i GeheimeArkivet (Originalen findes ikke), vifer Brevet sig dateret
1 3 4 3 , og det er altsaa ved vilkaarlig Rettelse, at det scettes
100 Aar tilbage i Tiden for at kunne anbringes i en Kong
Eriks Regcring. M O O O X H II kan ganfle vist med Udeladelse af et 0 blive til 1243, men langt ncrrmere ligger
dog den Antagelse, at det som
lceste T al skal voere I,
hvorved faaes 1 3 1 4 . Privilegiets combinerede Regler om
B evis for de Anklagedes Renselse for Toldsvig synes desuden at tyde paa en sildigere T id, og sammenholder man
det endelig med et af Erik Menved givet Privilegium for
Kjobenhavns Borgere af 17de M aj 1319, vife Privilegiernc
sig i de fleste Punkter enslydende. (D et latinske Privilegium
udelades her).
D el celdste Privilegium for Kjoge bliver da Privilegiet
af 1 2 8 8 , som efterfolges af Privilegierte af 1293 (wende),
i

2

M sty k k e r .

1299, 1302, 1321 o. s. v. I et af Privilegierne af 1293
omtaler Erik M enved, at Hans Fader har givet Byen den
fornodne G rcesgang, men hvis Erik Glipping har givet
Staden naget skriftligt Privilegium paa Benyttelsen af denne,
da har dette allerede vceret tabt i Slutningen af det 16de
Aarhundrede, da det ellers vilde have vceret anfort i en
Rettertingsdom am samme S a g 1590 (gamle danske Damme
IV , 193), hvor de crldste Privilegier citeres. S a m forhen
omtalt Var en Forte eller en Grcesgang naget af det forste,
en opstaaende B y sogte at faa sig sikret, og vi kunne vist
derfor med Sikkerhed skrive Kjoges Oprindelse til Slutningen
af det 13de Aarhundrede, og Byen maa saaledes finde sig i,
at den gjores et halvt hundrede Aar yngre end hidtil har
vceret antagct.
Nr. 2.
Sjcellands Landstings Vidisse af 30 Ju n i 1434 af Privilegier
for Kjoge af den udvalgte Kong Valdemar 18 Ju n i 1329 og af Erik
af Pommern 1 Ja n u a r 1414. — Originalen paa Latin, skrevet paa
Pergament, findes i Kjoge Byes Arkiv. (Her i Overscettelse).

Laurits Fiend, Styrer (President) for Sjcellands almindclige Landsting, Benedict B ille i Allindemagle, Peder JaHansen, Hovedsmand paa Skjoldencesholm, Peder Andre«,
Advokat i Kjoge, Jacob Skriver i Torpet, Bcrbnere, ^ J o 
hannes Hemmingsen, Byfoged i Ringstcd og Gerekinus Diegn,
N otarius sstcds., Hilfe evindeligt i Herren alle dem, der ville
faae ncervcrrende at see eller höre, alle Ncervcrrende og Tilkommende skulle vide, at i det Herrens Aar 1434, ottende
Dagen efter den hellige Dvbers Johannes Fodselsdag, vare
vi tilstede ved Sjcellands almindelige Landsting, saae og
horte sandfcerdigen, at Henrik Nhkjoping, Borgmester i Kjoge,
blev fremstillet for os og de mange ovrige trovcerdige Mcend,
der vare tilstede ved det samme Landsting, med sin egen
Haand fremstillede og fremdrog nogle kongelige aabne Breve,
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hele og ufladte, vel holdte, ikke udskrabede, ikke overstregede,
ikke rettede, ikke i nogen D el beplettede, men manglende enhver Fejl og Mistanke, forseglede med hele og rigtige S eg l,
hvilke Han lod omhyggelig oploese og undersoge, hvis Jndhold folger efter Ord for Ord og hvis forste Jndhold er
saaledes:
Valdem ar, af G uds Naade de Danskes og Slavernes
Konge, Hilfe Alle, der see dette Document, evindeligt i Herren.
V i gjore vitterligt for alle, at vi paa Begjering af vore
ncervcerende elskelige Borgere i Kjoge, hvilke vi have paatagct os scerligt at forsvare under vor Fred og Beskyttelse
tilligemed alle deres Ejendomme og dem tilhorende Familier,
bestemme, at de saavel i Fritagelse for Told som i deres
enkelte Rettigheder, Love, Naadesbevisninger, Privilegier og
Statuier skulle vcere lige med vore Borgere i Roskilde, og
indromme, at alle og enkelte Friheder, Naadesbevisninger og
Fritagelser, som de naadigst have havt af vore Forgoengere,
Kongerne i Danmark, skulle de efter vor Villie have faste
og urokkelige, disse stadfceste vi med de Ncervcerendes Sam tykke, hvorfor vi ved vor Naade bestemtere indflcerpe, at
ingen af vore Embedsmoend eller deres Tjenere eller nogen
anden, af hvad S tillin g og Stan d Han end er, maa vove i
nogen M aade at krccnke eller forstyrre vore fornoevnte Borgere
i Kjoge imod de dem af os naadigst udgivne og skjenkede
Friheder, naar Han vil undgaae vor Uvillie og kongelige
Straf. — T il Vidnesbyrd om denne S a g og ril storre
Tydelighed have vi villet, at vort S e g l skulde hcenges ved
dette Brev. — G ivet i Kjoge Herrens Aar 1329, Trinitatis
Sondag. S o m Vidne Hr. Gerhard, Hertug i Jylland,
Greve af Holsten og Storm arn, vor Onkel og Formynder.
Wij Eric, meth Gutz nathcr Danm arks, Sw eriges,
Norges, Wendes oc Godhes konung oc hertugh i Pommce1

*
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ren, helsscr alle, som thettce breff see crller höre lcesce, ewynnelighe met Gudh. Thet stal alle mcen witherlict wäre, at
wij bekennes meth thettce wort opnce breff, at alle the
preuileghice, frcrlssce oc ftihet, som wore forfcedtrcr oc
forceldrce, koninghce i Danmark, aff thcrrces kicerlich oc
goth wilice oc synnerlich nathce wnt oc giwit hawe wore
kicerligce wndhersathcr, bymcen i Koghcr, the same preuileghice,
frcelsce oc frihet wnnce wi them framdeles aff wor synnerlich
nathes wcyncr oc them stadfocstcr wi meth thettce wort opnce
breff i alle madhce, som therres preuileghice oc sriheet ludhce,
som thettce wort breff crr widher hengt. Thij forbiudhce wi
alle wore fogedcr oc crmbitzmcrn oc alle andre, hwo the
helft crre, them i mooth thettce wort breff at hindhrce; men
i alle madhe at fordhe, som forescreffuet staar, oc til bewaring thissce forscreffnes styckes hawe wi wort jncigle hengt
for thettce breff. G iw it aar ceffter Gutz fodelscr thuscendce
fircehundrcethce pa thet fiorthendoc i Roskilde Pa then athendcc
dagh julce.

N r. 3.
1465. 5 Sept. Hr. Bent Bille tildomines Villum Jensens Gaard
i Kjoge.

V i H ans etc. Gjor det vitterligt alle, at paa vort
Retterting var flikket velbyrdig M ands Bud Hr. Benct
B illes Ridders, med vort Stadfcestelsesbrev paa den Gaard
i Kjoge, som Villiom Jensen ibocde, hvilken Gaard forne
V illiom Jensen havde undt og opladt, solgt og skjodet forne
Hr. Bent B ille og Hans Arvinger til evindelig Eiendom, i
Lcrngde og Brede fra Anders Teglflagers Gaard og den
Gaard, som Gunner Skrceder iboer paa den norre Side, og
det H u s, Jord og B ygning, som M ads Hansen haver i
Leie af forne Villiom paa den norre Sid e op til den Gaard,
som forne Gunner Skrceder iboer, efter de som forne vort
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Stadfcrstclsesbrev ydermere udviser.
Derimod er ingen
Brev tagen af os. Thi tildomme vi nu forste Sinde for^
Hr. Bent B ille etc. D atum in euria nv8tra Tryggevelde
anuo äom iui N oälxxxguiu to teria 86vun6a proxim a ante
t68tum nativitati8 deute N a rie vir§ini8 § ori S . l6 8 t e
D llraräo (^rudde. ^uetitiario.
1

(Original paa Papir i Topogr. Sam l.
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Kjoge Nr. 1).

N r. 4.
1530.

Magestifte mellem Hr. Oluf Rosenkrantz til Balls og Kjoge
Kirke om Gods i Salby m. v.

V ii effterscreffne Michil Hansson Sogneprest i Kogcr,
H anfs Jensson och Jessper Skinckel, Raadmcend, Kirkevcere
ther samme stoedt kendes mett thette wort obne breff, at wij
effter vor kceriste nadige Herris Brests Lydelsße haffue beseet
och offuerlaght thesße two efftirscreffne gorde, en liggendes
i Faxeherrit i Olstrop, oc en anden liggendes i Ramßoherrit
Salbytorp met theris ehendom oc leylighed, som erlig velbyrdig M and oc strengh Riidder Her O luf Roßenkrantz tiil
Vallo, haffuer igien giffuit tiil vedherlag tiil Lauoti Daureneii altere i Koge Kirke, emod en gord i Tolstrop*), som
for laa tiil samme Altere, saa at samme two gorde cere ligcr
gode emod then gord i Tolstrop vdj Landgilde, oc hwo ther
boor i then gord i Olstrop, haffuer altid hafft och ftal
haffue Oldengeld quitt oc frii tiil since eyncc hiemefode
Sw in , oc hwo ther boer eller boendis wordher i then gord
i Salbytorp scal nyde qwit oc frii oldengeld paa sor"e her
O luffs oc Hansß arffuinges stowge tiil sincc eynce hiemefode
S w in saa lcrnge som samme gord liggher tiil for"c Kirke
oc altere. Oc effterrthij at ther gaar dwbelt ceght, arbeyde
oc oldengeld aff the two for*" gorde, som for*" Her Oluff
haffuer igien tiil vedherlag giffuet emod then gord i Tolstrop
h I Scedder Sogn. (Jfr. H. Knudsen, Joachim Ronnov, pax. 50).
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th a tyckes o ss, sa a oc fo rfa r et h a ffu e i S a n n in g e n , a t for"°
H e r O lu ff th er m et h a ffu er q io r t K irken oc a lteret skiel oc
fy lle ste, oc yd erm ere, a t sa a « r i S a n d h e it oc t iil yd erm ere
v in d issb h r d h en g e w o r e J n d ß e y g le nocden fo r th ctte w o r t o b n e
b reff. G iff u it i K ö g e, fo rste M a n d a g i F a ste A a r
Do xxx<>
(Afftrift i Langebeks L xeerxler Nr. 41.
anfores ikke).

Hvor Originalen findes,

N r. 5.
1531. Forpligtelsesbrev, hvorefter Ornamenter, Guld, S slv m. v.,
som findes i Graabrodrekloster i Kjoge, i sin Tid skal asteveres til
Köngen.

Wij effterschreffne T yggi Krabbe, Danmarks riigis
Marst, och Oluff rossenkrannls till waloo, rittere, Giore alle
wittherligt och kiendes mett thette wortt opne breff, att wij
haffue loffuid och tilsagt och nu mett thette wortt opne breff
loffue och tilsige Stormegtigste Hogborne fforste och Herre
Her ffrederich mett G uds naade Danmarcks och Norgcs
Konge etc. wor allernaadigsche Herre, att hues ornamenter,
clenodier, guld, solff, kalche, dische, monstrancer och anndett,
thed mindste mett thed meste, som nu er udi graabroder
closter vdi Kioge stall beschriffuis och bliffue tilstede vforrgebett effther som Hanns Naade tilfornn befalett haffuer.
Och naar the Muncke och brödre, som nu ere vdi sammc
closter, udegannge och closterett forladendis worde, tha schulte
samme ornamenter och clenodier komme H anns Ponngl. M ay.
till Hannde. Sam eledis haffue wij och giffuit forbeneffuinde
Kongll M ay. wor naad^ Herre tilkiende, att Borgemester och
raadmend vdi for"° Kioge skulle haffue wdlagt och hiolpett
H ans Naade mett ennd S u m pennds som schall belobe sig
wed X I I I ^ ( ? ) March som the haffuer register, bepligtelsebreffue och anndre Breffue paa, huilcke breffue och register
wij bepligte oss att schicke H anns Naade till Hannde mett
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thet allerforste. T ill ythermere widnisbyrd trycke wii wore
Signetter nedenn for thette wortt opne breffS om er giffuen
wdj Helsingborg (?) Otthensdagen nesteffter Sonndagen Jn nocauit (1531).
(2 Segl under.)
(Gehejmearkivet. Kjoge Nr. 4.)

N r. 6.
1533. 24. M arts.

Alle Mcend bette Brev sce eller höre lcese hilse vi Jesper
Skincke, Byfoged i Kjoge, Siger Laurscn Borgemester, og
Anders Nielsen Raadmand der sammesteds evindelig med
Gud. Gjore alle vitterligt med bette dort aabne Brev, at
Aar N äxxxiü M andag noest for vor Frue D ag ^.nnunejationi8 paa vort Bything i Kjoge, for os og flere gode
Mcend og Almue den D ag Thing forste, skikket var Gert fan
Anthen, vor Medborger, og da fire samfulde Thing lovbod
den Part, H us og Jord i den Gaard. som Han fik med sin
Husfrue, saa meget som hannem tilhor, om nogen vildc
kjobe, da vcrre Han fal, og In gen kom, som begjerede at
kjobe samme Part, H us og Jord, uden Hans Broder Villom ,
Han forst og saa Hans Ombud alle for'" fire Thingdage
bod Guld, S o lv og Penninge for for'" Part, H us og Jord.
At saa er Sandhed, trykkc vi vore Jndsegle neben paa bette
vort aabne Brev. Givet som skrevet staar.
(Original i Gehejmearkivet med 3 Segl, hvori Bomcerker og
Omskrift).

N r. 7.
1552.

14. Oktober.

Ansogning til Köngen fra Borgemester og Raad i Kjoge.

Dengang Köngen laae i Leir for Kjöbenhavn, laante de Ham
11,000 Mark „smoo" til at betale Krigsfolket med. D e have
erfaret, at andre Byer, som ligeledes forstrekte Köngen, ere
for lcenge siden blevne betalte, men de ikke. Dette forlange
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de forovrigt Heller ikke; men paa Grund af den störe Besvcrring, som Köngen Paalcegger, ville de med god Villie
fljcenke Köngen Hans Brev paa samme Penge. Derimod an
soge de om, ligesom altid tilforn, at maatte blive taxerede
lige med Roskilde, da de nu i nagen Tid have vceret taxerede
dobbelt saa hoit, og det endstjondt i denne dhre Tid Fifleriet
er taget as og Nceringen er ringe for den Fattige, baade
inden- og udenlands. Endvidere ansoge de om , at Köngen
til deres H avns Forbedring vil komme dem til Hjcelp med
de to forfaldne Hase, som staae der i Klafteret, thi de vilde
gjerne lcrgge Vind paa at forbedre deres H avn, naar Tiden
engang blivcr bedre; endvidere ansoge de om, at faae gammelt
S t. Gjertruds forfaldne Kapel til at forbedre B yens Skole
og Kirkegaard med. D at. Kjoge S t . Calixti D ag Aar 1552.
(Origin. i Top. Samt.

Kjoge Nr. 6).

Nr. 8.
1556. Kongebrev om Monstring i Kioge.

Christiann II I. met G uds Naade Danmarck, N orgiis,
W endis oc Gotthers koningh etc.
W ar gunst tilforn: Wiid at som ethir wilfortincker wj
tilforn haffue sangit wor schriffuilssi atj stulle ssiddi till
vidi och haffui ithirs harnisk oc wirghi wdj god forraad om
nogit hastigen paakomir. Tha haffui wij mz wor ilskl.
minighi Danmarcks rigis Raad som herhos oss tilstede er
biuilgit oc samthckt, at minighi kopstidsmind offner all wort
righi Danmarck skulli hvirt aar munstris thin ottinssdagh
nist ipther s. toruns Philipps et Jacobs apölorum Dag. Thij
bede wij ithir och Willi atj mitt ithers harnisk oc godi wirghi
gioer ithir firdige oc ithir paa for"° Dagh forssambli mitt
szami harnist oc wirghi paa thin platzs oc stidt wdj oss
ilstli. pider godstis, wor mand oc thiinirs leen ihuor Hand
ithir tilssigendis worder, oc aff hannum lade ithir mustres
oc huir wid naffn ladi ithir upschriffue, oc huad Rustning
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oc wirghi huir mitt sremkommir. Hir wird ithir altingr
ipther at ritlhe, Ihij ladir thitt ingenlunde. Bifaler ither
gud. G iffuit paa wor gaard wdj ottinßi stj M ichils Dagh
Aar Chr.
Wnder wort ssignit. (L. S .)
(Udflrift). Oss Elskel. Borgemester, Raadmendt och
M enighi borggere wdj wor kopstidt koghe.
(Original i Kjoge Raadstuearkiv).

N r. S.
1570.

19. Ju li. Kongebrev angaaende den Jord, hvorpaa Raadhuset
i Kjoge er bygget, hvilken tilhorte Soro Kloster.

Frederich thennd Anden etc. Wor gunst tilfornn, Wiider
att effther som j sor nogen tiid sidenn haffuer giffuitt oss til
gende om nogen Aars Jordschyldt som borgemester och
Raadmend wdj wor kiobstedt Kioge paa B yens wegne staar
tilbage med aff nogen Jord och grund, som Soer Closter
haffuer ther wdj Byenn, Och en partt aff theris Raadhuss
er bygdt paa. Tha haffuer sor'" Borgemestere och Raad
mend ther sammestedtz nu ladett handle med oss, S a a att
wij thennom samme Jord haffue vndt och beuilgitt till
Byenn att mue beholde, Och med thennom omdragitt hues
Jordschyldt the ther aff med tilbage staar. Thij bede wij
ether och Wille Atti lader for"c Borgemestere och Raadmend
follige samme Jord och eyendomme, som thercs raadhuss er
satt paa, Och icke wiedere deeler eller tilthaler thennom for
hues Jordschyldt som oss for"° Grund efftherstaar. Thermed
fleer wor wilge. Thij lader thz Ingenlunde. Schreffuit paa
worth flott Nykioping thennd xix D ag Julij Aar N ä lx x .
Bnnd. wortt Signett. Friederich. (S eg l.)
Udflrift: O ss Elfll. Hederlig M and Mester Morthenn
Pederssen Abbedt wdj Soer Closter.
(Original paa Papir i Kjoge Raadstue-Arkiv).
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N r. 10.
1571.

30. M arts.

Udkast i Geh. Arkivct angaaende en Skat til
Kjoge Havns Jstandsoettelse.

. . . Giore alle witterligt: alt effterdi Borgemestere
og R aadm end wdj worKiobstcd Kioge for os haffuer bereit
huorledis theris B ye paa Haffnen, Bulwerkett oc vdj andre
M aader stall were mogget bygfalden oc paa thett att the
saa mogget thesbedre künde komme thermett till rette oc icke
wdj Fremthiden skulle liide theroffuer forderffuelig Skade,
Tha haffue wij aff wor synderlig gunst och Naade wndt och
ülladt Och nu mett thette wort obne breff wnde och tillade
at for'^ Borgemestere och Raadmend wdj Kioge mue lahe
sette (Skat) paa Huer Pund malet (B yg), som forbrygges
ther wdj Byen viij Skl. Dansche och samme Pendsche till
thennem anamme och oppebere til sig, saalenge wij ey än
derndes therom thilsigendis worder. T h islig^ til paa Huer
Lest Korn som wdstiibes ellcr indfores ther for Byen viij ß
Dansche, dog saa att de aldleniste skulle forwendis til B yens
oc H affnens B ygning och anden B yens Nytte och fordeel,
och skulle the aarlig giore derfor god Rede och Regenstaff,
S a a at mand ther af kand forfare, huortill samme Penge
wdleggis och forwendis.
Hafnice 30. Martij A" 71.

N r. 11.
1571.

Tingsvidiie ang. Maren Nasses Gave til de Faltige i Kjoge.

Wij epthsue peder Lunde, Borgmester y kiioge, Oluff
Hanssen, N iels frandssen, O luff Bruvnn, peder Mogennsen,
Raadmcend, peder Nielsenn, Byeffogid, same stedz, Giore alle
wiittherligtt och kiendes mett thette wortt obne breff, Aar
mcklxx^ Lo ffuerdagen nist effther Johan Bayptist dag paa
wortt Raadhuss her y kiioge for oss sticket war LErlige mendtt
Thamix pallissen, peder pedersen wore mettbrodre: Giffuenn-
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thes tilkiende huorledes att nogen sidenn fortidenn haffer
M arine Christiann rass salig med gud Bud effther thennem
och tilkicndegaff huorlides att Hund sig mett gud Aldmechtigstc haffde Biraadslagid vdj saa maade, alt Hund gaff
frann sig och sine arffuinger halffparten af hindes efftherladendes goudtz vdj gaard, Huss, iordtt, B oi och Boustaff,
Rorindes og wrorindes, indenn och vdenn byss Jntid wndertagid: Och till Faltige Husarme Mennistcr her y kioge som
hielp och trost behoff haffuer: T ill fattiige thienneste püger
her y kioge, theriblandtt nceffnede Hund tuende syne piiger,
thend ene siulle haffue xxx Daller, thenn andenn xx Daller:
Och till ett Huss att opbygge her y kioge som sättige Hussarme künde haffue vdj Hielp och trost till W vinlig eye om
thett sig saawidtt tilstrecke künde: Och her vdj thennem formanede att Wille woere hindes Tistamentarij: effther som thii
hindis salige hosbonde tilfornn loffuit haffde, att vdfordre
samme for"c goudtz till sor"? sättige folck, som thii ville hendc
sor gudtz domstoull anttssuare. vdi diisse W rlige solcks
Noervcerelse, som er her Sevrin gronebeck, wor sogneherre,
kirstine R assm us schriffuers, Anne JacoS W indzis, M arine
M ossin guldsmeds, Anne M aidz Jensens: huilcke y dag
bleffue fordrede sor oss Och therom tilspurde: Tha framginge
Huer ysoer mett oprachte fingre bade thennem saa sandtt
gud hjelpe, att thii hoff waere, saa och Horde, att sor'" saÜghe M arine rass gaff halffpartenn af hindes efftherladenthis
goudtz som forschreffuit staar till faltige hussarme solck och
sättige thienniste püger Och till itt huss att opbygge som
sättige folck künde vdj haffue hielp och trost, om tbett sig
saawitt tiilstrcecke künde: Och fick Tham is pallisen, peder
pedcrsen therpaa synn hond och thennem formanit thervdj
att giore saawiett thennem mest mueligtt künde woere som
thee Wille hinde sor gudtz domsstoul att suare. Huilcket thii
hinde och same tiid loffuedc att giore saawiett som thennem
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mueligtt künde wcere. Och ythermere wandtt for'" her Sevrinn: Att sörind Hand hinde sacramended wddelte, üilspurde
Hand hinde om Hund icke for had eller Auind schyld haffdc
giiffuit tho (?thee) sättige hindes halffue efftherladendes
goudz: Tha sagde hwnd neye, alt hwnd icke haffde had eller
auind till nogenn, huercken hendes arffuinger eller andre
WÜer thett therforre giortt haffde: M enn ville att gud aldmechtigste stulle saa blidclig tage emod hindes sioell, som
hwnd haffde tiilgiiffuit alle thee som hinde haffde imodbrutt,
Och ingenn Wille Heller att sckulle haffue hindes halffue efftherladenthes goudz End for'" sättige folck her y kioge. T ill
for"'' wiidne waar D ittloff fox, som er en aff arfff giffuet
mett tuende wore mettborgere, som er Maidtz Jensen och
hendrich guldsmid, Aduarsill vdj saa maade, att thii bade
thennem saa sandtt gud hielpe, att thee war vdj gamlekioge
och Wille giffuitt hannem Aduarsill, tha laa Hand paa en
seng och soff, saa att thee icke motthe hannem for hustruen
Wicke, menn ginge saa hiid til kioge och sagde Hans hustru
thett och begge hans Nabo: Och stod y dag N iels Jorgensen,
som er cnn aff arffuingcrne, paa Raadhussit och gorde same
wiidnisbyrdtt och Jnted imod sagde imod thett som melthe
er. T ill ydermire widnesbyrdtt haffuer wij throcht wore
Signetter her wnder. Schriffuet y Kioge Aar dag etc.
Herundcr 6 Stk. S e g l hvori Bogstaverne:

OS ^

0?

I'L I

Udenpaa staar: Tiisse breffue erd om thind halffue
hoffuidt lodtt som salig M arine Nass gaff sättige.
(Original paa Papir i Kjoge Arkiv).

Omtr. 1570—71.

N r. 12.

Lx oopia

Extract af M agistrates i Kjoge, uden Datum givne
Panteforskrivning til Borgemester Peder Pederson, streven
paa Pergament, med 7 Jndseiglc for, ude Vox.
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Tomis Pallesen, Borgeinester i Kjoge, Niels Frantzen,
Oluf Brunn,

Peder Mogensen,

Truels Michelsen (eller

Eriksen) og Rasmus Soffrensen,

Raadmcend sammesteds,

pantscette til Peder Persen, Borgemester i Kjoge, den lille
Krambo i den norre Ende ved Raadhuset, som Claus Hylzemand udi staaer med den Kjcrlder dervcd, hvilken Bo og
Kjcrlder bemeldte Borgemester Persen og Hans Arvinger skal
sor et frit brugeligt Pant nyde, bruge og beholde, og scette
der i og af hvo Ham lyster, og opbcere Leien deraf, indtil
Han eller Hans Arvinger bliver fornoiet, og Summen afbetalt, som er halvandet hundrede enkcnte Jochimsdaler tilhobe,
det er at sige, Et hundrede Daler laant Magistraten og
Byen til Kjoge Raadhuses Opbyggelse imod forrige Ovrigheds
Forstrivning af 1554, og ti Aars resterende Rente a 5 Dr.
er 50 Dr.

T hi ti Aars endnu resterende Rente estergav

Peder Persen, sor at faae Hovedstolen 100 Daler og 10
Aars Renter 50 Daler ved ommeldte Pant i Sikkerhed.
(Ester en Afskrift i Langebeks Excerpter 4t).

N r. 13.
Jndskrifl paa en Trcetavle i det vestre Vaabenbus i Kjoge Kirke.

Aar Tusind femhundritt tho oc halfierdzindztiu
Tror du formst Jeg w ill Icke Liue
Denne kiercke oc Torn aldsamen till ligc
Bleff lecthett oc tect Dett W ill Jeg sige
Oc Renoueret Inden Fuld Well
Med kalck oc huad ther Hörer till.
Thett Aar Halfierdzindztiu Oc Trej
Bleff Thenne taffle Giortt aff Nyg
Bleff oc orgewercket Samme Tied
Renoueret Med stör Flied.
Peder lunde, Peder monsen, tho danemen goede
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Samme Aar kiercke Werge Baade.
Denne Taffle att Bekoste till hielp komme
Thisse Efterschrcffne danemen Fromme
Thomis Pallesen, Peder lunde, Borgemester till liae.
Peder Persen, Niels frandzen, dett w ill Jeg sige,
Oluf Persen, Peder Monsen, Ihett Er sentt,
Troels Ericksen. Rasmus sorensen, alle raadmentt,
Thertill Peder Nielssen, Byfogitt Medt,
Gud were med alle Huer y S in Stedt.
(Smlg. Marin. Dan. I, 193).

N r. 14.
1579. 15. Novbr. Frederik 11's Gavebrev til de Fattige i Kjoge af
Magleby Sogns Korntiende. — Smlg. Hofmans Fund. VII, 442.

W ij Frederich thend Anden med Gudtz Naade Danmarchis. Norgis, Wendis och Goetis Könning, Hertug wdj
Slessuig, Holstenn, Stormaren och Dyttmerschen, Grcffue
wdj Oldenborg och Dellmenhorst. Giore alle witterligt: Att
wij aff wor Synderlige gunst och Naade haffue wndt, beuilget och thilladt Och nu mz thette wort Obne breff wnde,
beuilge och tillade, A tt forstanderne for the fattige och Husarme wdj the Nyc Boder wdj wor Kiobsted Kioge Mue och
schulle hcreffter Aarligenn bekomme och Lade opbere affgifften
aff wor och Kronens Part aff Kornthiendenn aff Magleby
Sogen wdj Steffuensherret wdj wort Land Sielland, och
thend haffue, Nyde, Brügge och Beholde thill for"e the sät
tige och Hussarmis behoff ther sammestedtz, quit och frij, thil
saa lenge wij Anderledis therom thilsigendis worder. Thij
forbiude wij wore Fougither, Embitzmend och alle Andre
for'" forstandere paa the faltiges wegne heremod paa aff
gifften aff fo r"? wor och Kronens Part aff Kornthienden aff
for"c Magleby Sogen Epthersom f o r '" staar att Hindre Eller
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wdj nogre maade forfang all giore.
och Naade.

Wnder wor Hyldesle

Giffuit paa wort Slot Skanderborg thend xv.

Nouembris Aar Nälxxix.
Friderich.

Wnder wort S ig "
(L. S.)

Udstrift: the faltiges forstander wdj Kioge.
(Lcest paa Steffnsherritz Ting den 24. M artij 1663.
Commissionen paa Wallse prod. den 23. May 1702).
(Original paa Papir i Kjoge Byes Arkiv).

— Udi

N r. 15.
Skjode, som Mester Claus Lyskander i Herfolge fik af Anne Je n s Thor
bensens i Kjobenhavn paa cn Hestemolle m. v. i Kjoge ^ 1593.

W ij Epther"c Jienns Njelssen, Byefogidt vdi Kioge,
Rassmus Seffrenssen,

Borgemester, . Annders Jacobssen,

Niels Benndtzenn, Raadmendt, och Rassmus Folchmar Byestriffuer ibidm. Giore Witherlicht for alle vdi dete wordt obne
Brest, Att Aar EffterGudss byrdt 1593, Manndagenn denn

25. Junij, Paa wordt Byetinng her vdi Kioge For oss och
meininge thinngmendt, som da thilstede Ware, Schicked War
Erlig Mannd Henndrick Avelhoff, woriss meddborgere och
Paa Hederlig och wellert manndt Mester Clauss Christoffer
senns Sogneprest thill Herfoile och seder Sogne, Prouist vdi
Bieffuersche Herrit, Hanns Wegne, Eschidt och begierit Skiode
och foruaring Aff Anne Jorgensdaater, Salige Affganngene
Jennss Thorbossenns Effterleuersche vdi

Kiobenhaffuenn,

Eller aff Hinndiss fulmeichtige Paa denn gaerdt, grunndt
och Hefte Molle medt gardtz Rum och Hawerum, dissligeste
Enn Ennge Haffue Nordenn for Kioge, som hanndt hennde
Affkioffdt och betalledt Haffuer, daa wor her Personnlig thil
stede Erlig manndt Thourdt Hanssen, Borger her samestedt,
medt Schrifftelige sulmacht, breff och Segell Aff for"« Anne
Jiorgenssdaater, som hannd y dag liudelige Jnndenn thinnge
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lese lodt, Schiodte och Affhennde fra sor^^ Anne Jorgennssdaater fra Hennde och Alle hinndiss sannde Arffuinngc och
thill for"" Mester Chlaus Christoffersenn, thill Hannom Hanns
Hustruw och bcgge deriss sannde Arffuinnge. thill Ewige
Eyenndom A lt Nyude, behollde och Eye schulldendisst enn
Hindiss gaardt, grunndt och Eyenndom med Hestemolle,
gardtzrum och Hawerum, alldoch ganntze som Hundt y hendiss
SaÜge Hossbundiss Jenns Thorbosenns och Hinndiss tidt
begreffuenn och forfunndcn wor, ligenndiss her vdi Kioge
vdi Lowportestrede, Sonndenn gadenn Emcllum Konng:
Mayts denn ode forfaldenn gaardt, som liger vnder Worinngborig S lott och Jorgcnn lauwritzenns gardt y Enneschloff, och Strecker sig samc gaaerdt och Molle med Haffuenn
y lenngde och brede Effter enn Affsigt Som for"c Jennss
Nielsenn, Hendrick Avelhoff, Annders Matzenn och Thourdt
Hannsenn schriffteligenn vnnder dieriss beseiglennde Fra sig
giffuidt hauffuer, som bleff lest her Jnndenn thinnge, som
Effterfolger: Mollenn medt gaaerdenn och Haffuerum y sinn
Rete lenngde Vdt thill gadenn, Aff Oster fraa Jorgenn
lauritzcnns y Enneschloff Hanns gaaerd och y Wester till
Konng: Mayts denn Ode forfaldene gaaerdt, Er Halffemmtesinndstiuffue och halff ottene Allne.
Fra gade Porten
Jgennom gaardenn vdi nor och Sonndcr Neder till Nielss
Baggers Plannckeuerck Er halffierdesenndtz tiuffue Enn halff
Alne. Fra gadenn Jgennom denn oster Haffue fraa Nor
och y Synnder thill Abram Jennssens Plannckeuerck Er Jdt
Hundrit fire Allne och fire finngers bredt.

Fraa Bagstredit

Nieder y gaardenn Aff oster och y Wester Enntill Nielss
Baggers Plannckeuerck Er Jdt halff Hunndrir Alne och fiere
finngers bredt.

Item igennom laden och igennom staldenn

och igennom Molle Haffuen fra oster och y Wester Jnndtill
Henndrick Frischis gaardt, Simenn Pottemagere nu y boer,
Er Jdt Hunndrit halff tridie Mene Rinnger cn finngerss
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bredt.

Fraa gadenn Aff Nor h Sonnder Neder igenom

mollenn och mole Haffuen Ennd thill Niclss Baggers goule
Hnss er tredssinndtztiuffe tre Alne Rinnger cn quortier.
Disfligste Enn Ennge Haffue vdi sinn widt och brede Efftersom denn med gierre och grösst ind nu indhegnit och forfunndenn Er.

For Huilckenn for"° gaaerdt, grunndt med

Hestemolle, gaardtzrum och Haffuerum. disfligeste med for"c
Ennghaffue for^c Anne Jiorgenssdaater kienndis sig v denn
fulmacht, hun for^c Thuordt Hanssenn giffuit haffuer, Aff
sor"o Mestcr Claus Christofferscnn Adt haffue Annamit och
opeborit fyliße och sulwerdt och thill fulde möge Adt wcrc
Affbctalt, Saa hunn tackede Hannom for guod Redelig Betallinnge y Alle maade, Huorfor hunn beplichtedt sig och
alle ssine Arwinnge adt fryhiemlc och Fuldkomelige Adt tilstaa for"c Mcster Claus Christofferssenn, hannom Hanns
Hustru

och begge dieris sannde Arffuinnge for"" gaardt,

grunnd och Egenndomb med gaardtzrum

och Haffuerum,

Hestemolle och mole Haffue och for"? Enngc Haffue, Jnndenn
och Vdcnnbycs med Alle dieris Nete tilbehcrige, Och disfligeste
y lcnngde och brede Vp och Neder ligge som de Effter
gamell Heffd och breffue nu bcgrebenn och forfunnden Er,
och efftcr Kiobebreffs liudelsse Slet och Aldeliss Jntedt
vnndertagenndiss, for Huer Manndtz tiltale Eller giennssigelsse
som der nogenn tidt medt med rette Paatalle kandt y Nogenn
maade, och der som same Gardt, grunnd och Egenndomb
med Gaardtzrum och Haffuerum, Hestemolle och Molle Haffue.
eller och for"c Ennge haffue Eller Nogit dieriss Rete Thilligelse eller bchorinnge, som dcrmedt Rette bor Adt tilligge,
Nogenn tidt bliffue for'^ Mester Claus Christoffersenn Eller
Hanns arffuinge med nogenn loug Eller Domb Affwenden,
Formidelst for"? Anne Jorgennszdaters Eller hinndiss Arffuinngers Wannhiemles, brost, schyldt, Thaa y dag y fo r^
sulmacht tilbanndt foruc Anne Jorgcnnsdaater sig och alle
2
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hindis Arffuinnge att holde for"c Mester Claus Christofferssenn och Alle Hanns Arffuinnge bette for"* schadissloss y
Alle maade.

Och Effterdi for^e grunndt, Gardt, Hestemolle,

gordtzrum och Haffuerum, Saa og for"e Ennge Haffue luoglige till fierde samfelde thinng Opbodenn fall adt were, och
inngenn modsigelsse war, Meltiss for^c Skiode y dag Stadigt
och fast offner Alle ficre thinngstockc.

T hill ydermere Winn-

dessbyrdt lader wy hennge woriss Signeter her Nedenn
Vnndertrogt.
(Af Pante- og Skjodebog Nr. 130).

N r. 16.
1596. 21. Ju n i. Ett Skiffte Breff paa Jordeguodtzs Emellum Mester
Hindrichs Son, Hindrich Hendrichson och Hans Suoger, Charll Clauson,
om Jordeguotz som dj Stadtfeste Huer Andre Jndenn thinghe.

Jenns Christennsson Byefuogid y Kioge, Annders Jacopssonn och Hendrich Fressecke, Raadmend ibid: Och Niels
Jbssonn vdj Byeschriffuerenns stedt.

W ij Giore witterligt:

Aar efftcr Gudtzs Biurd 1595, Mandagenn thend 21. Junij
Paa wortt Bything her i' Kioge, For oss och mennige
thingmend, som tha thillstede waare, Skickett waar Erlig
mand Carll Clauson, Borger her sammestedtzs Paa thend
Enne,

saa

och

Hans Hostrues Brodcr Hendrich Hend-

richsen paa thennd Andenn sside, huilcke kienndis thennom
mz Huer andre, alt haffue giortt En cndeligt Skiiffte Emellum
thennim, Om huis Gaarde, Buoder och Hauffuer som then
nom er sampttligcnn thilfalden Effter deris Affganngne Foreldre, saaledis: Att Hendrich Hendrichssonn for sin broderlodt
stall haffue, Nyde och beholde ssin federne gaard Osten vid
Thorgidt, som Carll nu vdj boer, Emellum Anders Jacobsonns och Oluff Bruns gaarde, Medt Haffucn neder thill
Woldcnn, Quidt och F rij, ligesom thend nu er forfundenn,
Aldclis indthet theraff Vnderthagendis i nogenn maade.
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skall Charll Claussonn

Paa ssin Hostruis

Anne Hcndrichsdathers veggne haffuc, niude och beholde
Thend gaard paa Hiornid, som Jenns Fallcnthin fordum
Aadlte, Och Anders Nielsonn nu iboer. — Thislig^ dj femb
Buoder vid Kircke-Rostenn, En buolig paa Fcnnedigh Ock
thennd buolig paa Bierre.

Sameledis thennd störe Hauffue

vid Strandenn och thend Anden lille Hauffue, som nu liger
ode. Och hues Huusleye och A ll Ihilstaaendis gwld kand
Anlannge, Therr er dj med Huer Andre om forligtte. Hvilckett
skiiffte dj mz Huer Andre vdj deris Suogers. Erlig mand
Niels Bendtssonns, Borgemester i Roschilde, Hans ncrvcrrilsse, giortt haffucr, Saa dj vdj Dag herfor Rette medt
Haand och mundt Giordc och gaff yucr Anndrc Ett wroggeligt Aukaldt for fodde och wfodde For Aldt huis thennom
vdj Skiiffte epther Fader och Moder och deris Sostcr M argrette Hendrichsdatter Emcllum werrit haffuer, Ladendis Huer
Ander Quidt och Kraffuisslosc Och thackede for ett venligt
Skiiffte och Jeffnidt Thennom paa Begge ssiider, Om Aldt
Forschreffnc Skiifte Rett well fornoiget att Werre i Alle
maade, Huoreffter dj Sampttligenn Bedist och finge Ett
wuildigt Thingswindc As xff lougfaste Dannemendt, som erre
Christoffer Jorgenssen, S tij Pederssynn, Clemind Skinder,
Rassmus Falstring, Soffren Jude, Swcnd Lauritzon. Hans
Keilsmid, Lauritzs Skomager, Jorgenn Bodicker, Claus Hadellcr, Simon Pottemager och Jens Bieffuerskouff. Alle Borgere her sammestedtzs. Huilcke Alle Endregteligen, saa well
ssom och wij vdj Dag haffuer sscedt och Hordt Att her in
den thinge er gaaedt och Faridt i Alle maade som Forschreffuitt staacr. THz thill ydermere windisbiurdt er woris
Forsseylinger her wnderthruktte.

äutum vp 8uxra.
(Ester Afstrift i Kjoge Byes Arkiv).
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N r. 17.
1597. 22. M arts.
Skiffte emellum Lauritz Krogh och Hans Stifbornn Jacop och Anne Windtzis, Om huis thenm med Rette kannd
thilkomme Epth. Halffsosteren salige Anne Thomis dath. Och epth.
deris salige Fader Mouritzs Windtzes, fordum Raadmandt h. i kioge.

W ij Eptherschreffne Rassmus Soffrensson och ClauiBagger, Borgemestere vdj Kioge, Anders Jacobsson, Jenns
Pederson, Hendrich Fresecke och Bernner Brede, Raadmend
Jbid:

Giore for alle W ittcrligt:

Aar epther Gudtz Biuro

1597,

Fredagenn thennd 22 M artjj her i Kioge waar

w lj

sorsamblctt offner en vennlig forhandling och Skiffte Emel
lum Erlig och Gudfroctig Quinde Karenne Thomis datther,
Salige Mouritz Windtzes, Fordum Raadmand her samestcdtzs,
Hans Eptherleffuersche Paa thennd cne, Och hendis thuende
Bornn, Jacop och Anne, Paa thend Anden ssiide, Om Huis
then'" künde laadnne och thilfalde Epth. Hendis Salige Dat
ther, deris Halffssoster. Thislig^ hues thenum Kunde laadne
och thillfalde Epther Hindis Hosbunde, deris Fader Salige
Mouridtzs Windtzes. Offuer wcrindis Erlige mendt Simon
Pederson, Raadmannd her samestedtzs, for'" Borns Wergie
och sormyndcre, Och Lauritz Krog Bornenes thilkomendis
Steffader.

Tha forst waar For'" salige Anne Thomisdatter

thilfaldenn thill fcedernne Epther Hindis affganngne Fader
Salig Thomis Jbson, Otte Hundrett Daler, Epther Skiiffte
Brests Liudilse, Daterit thennd 1 9 Augustij Anno 1 5 7 7 .
Huorudaff Hindis Moder och Broder thilkomer epth. Hinde
Huer en Broderlaad, Och Sosterenn En Sosterlaad, Huorthill
Eiendomen som Moderen haffde Bleff wurderit aff Nsse
eptherschreffnne Dannemendt som Erre Hans Jensson, Soffrenn Lauridsson, Anders Madtzon, Mester Hans Schurs
Bardster, Peder Vagere, Skipper Thocr. Oluff Bryggere och
Jacob Skoug, Borgere her samestedtz. Hoffuidgaardenn i
Brostrede forst wurderit sor
Daler, Femb Buoliger paa
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Fenncdige for Ix D aler, End tho Buoliger paa fennedige
— xl Daler, Strandhauffucnn sor xxx Daler, Enghauffucn

vden Norreport for iij e D a ler, Wehermollenn for ij o
Daler. Therthill med Jndhaffuends guoidtzs, B u o och B uoskaff, S olff, Guld, Kaaber. thin, M cssingh, Linkleder, vldennkleder, Thrcrfang, Queg, M edt iij Stolestader i Kirkenn, Och
aldt andit, huis hun haffde vdj Buoedt och vden, Blcff
Taxerit for ij o x ij D aler, Beloffuer sig vdj en Sum m a
1342 Daler. Ther epther fandthes Borttskyldig Gicld, S om
her epther solcher: T hil Kierkenn ij e D al. Hoffuidstoell,
thill R assm us Soffrennsson Borgemcster xx D aler, Thill
Alhed Peder Pedersons xxx D al. Thill C laus Bager
Borgemester 78 D al. Thill H an s Kremcr xxx iij D al.
Thill Frue Sitzelle xxx D al. Thill Bergitte thoers x ij
D al. Thill Bernner Brede xv iij Dal- T hill O luff Brygger
x D al. Thill Mester H anns vj D al. Thill P ouell Pederfon x ij D al. og thill Soffren Lauridsson x ij Daler. End
haffde Lauridtzs Krog laanntt hinde thilfornn ij o x iiij
Daler, S o m hun Bereiter alt haffue Bethallett adskclig
Gield med, som hun therforudenn waar gott folck Borttskyldig. Er vdj En Sum m a vj o xxxv Daler. T hill
forne gicld er vdlagdt vdi Hoffuidgaarden Sam m e vj o xx
xv D al. Huilkcnn P artt fornc Lauritz Krog thill sig annamidt ald forne gicld med att afflcgge och Bethalle, S a a
bliffuer igicnn beholdct aff gaardenn, Moderenn och B orn
neue till Dcling och Skiifte xx vj D aler, Och der thill ald
forne Eicndom, Lossore. B o och Buostaff som forschreffuit
staaer Beloffr sig vdi en Sum m a vii o Ix viij D al. S o m
kommer Modercnn och forne henndis Bornn thill Delingh
som forschreffuit staaer, Huorvdaff forne Hegge Bornn thilkommer iv ° ixj D al. huilkcnn bleff thennnem vdlagt aff
Eiendommene som epther solger: Enghauffucn vdenn Norre
Portt for iij e Daler, dj vij Buoder paa Fennedigett sor j e
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D al. Strandhauffuen for xxx D al. End vdj Rede Pennge
x xx j D al. S o m deris thilkornendis Sieffader Lauritzs
Krog stall thenurn Erlegge. Och haffr forne B ornns formyndcr S im on Pederson Jndstillett aldt forne B ornns Anparth thill Lauritz Krog vdj Hauffuendis wergie att beholde
Och vidligeholde saa och Hanum iheraff paa Bornnenes
Vegnne att giorre aarlig Negcnstaff. Saalenge Hand thz vdj
Heffdt och B rug beholder. S a a thilfaldt Moderenn for
Hendls Anpartt iij o vij D al. For huilkett hinde er vdlaugdt
forne xx vj D al. som i gaardenn er beholldctt offuer gielden.
Tisligte Weyermollenn, Quegidt, Stolestader och aldt Andett
B uo Och Buoflaff som forschreffuit staaer, Huormed dj
N oigedis paa alle ssiider. — Thill ydermere Windesbiürdt
er woris Signetter her vndertruktte.
Datum vt 8upia.
(Ester Afskrift i Kjoge Bycs Arkiv).

N r. 18.
Borgmester og Raad m. fl. afhceiider ct Stykke af Kjoge Byes
Jorder til Oluf Rosensparre til Skarholt og Vallo.

Torsdagen den 1. April Ao. 1599 Borgcmestcr og
Raadmcend, som er C laus B agger. Borgemester, Anders
Jacobsen, Sim on Pedersen, Hendrik Fresecke og Berner
Brede, Raadmcend, med efterstrevne Borgere Christopher
Jorgensen, Hendrik Skomager, Peder Bagger, H ans Skriver,
Skipper Thord Jacobsen Jyd e, Anders M adsen, Soren
Lauridsen, H ans Jcnsen. Anders Frandsen, Laurs Krogh
og O luf Bryggcr paa Menighedens Begne her i Kjoge,
deres Raad og Samtykke haver solgt og afhcrndet her fra
Byen, og til N iels Boiesen, Borger her ibdm., paa velbyrdige
O luf Rosensparres Vegne til Skarholt, til hannem og Hans
Arvinger at have, nyde, bruge, beholde og til evindelig
Ejendom, Eje skullende, et ledigt Stykke af Byens Jord,

Aktstykker.

23

liggende inod vest ncest op til forncevnte gode M ands
Gaard her i Kjoge, som N iels Boiesen iboer, udtil det lillc
Bagstrcede som lober til Aacn, saa vidt som der rm fra
samme Aastrcede er indbygget med Borgemester og R aads
V illie og Borgernes Samtykke til forncevnte Gaard. Og gav
Han Byen sex Daler for samme Stykke Ford, hvilke ere
komne Byen tilgode, som B yens Regnskaber ydermere skal
udvise. Og dersom forncevnte lille Stykke Jord nogen Tid
blev igjen fornoden at bruge til B yens G avn , og endelig
efter uvillige Dannemcrnds Tykke skal udlcegges, da skal bemeldte O luf Rosensparre eller Hans Arvinger have de sex
Daler igjen og et billigt Vederlag for sin Hcevd af Kjoge
B ye inden sex Ugers Dagen efter forncevnte Borgemester og
R aads Brev, daterit nt 8uxi'a.
(Af Kjoge Raadstueboger).

N r. 19.
Fredagen thend 19 Octobris Ao. 1599 (Kjoge Raastue)
Welbiurdige H ans Pedersson till Sem , N orgis R igis
Kantzler, Hans fuldmegtigc Matzs Oelsson i D ag Berette
Att Hanns Hosbundtzs Hoffuidbreff paa thz Thussind Daler
Hand er Velb: N iels Friiss styldigh Er Daterit thill Michaels
Ao. 1570. D isligte Berette hannd, att fra thend D ag
Hoffuidtbrcffuidt er Daterit, och till thend D ag the giorde
Regnnstab mz Huer Andre, som er thend 20 Junij Ao.
82, Tha meencr Hand att H ans Pederssonn stall vere bleffuen
N iels F riis ij Aars rendthe styldig, S o m stall vere ij e
D al. Och bleff hanm och Anne Hindrichs emellem domt.
(Af Kjoge Raadstueboger).

N r. 2 0 .
Byfogcd Je n s Nielsens Enkes Skiftebrev 13. Februar 1600.

Wij Eptherschreffne C laus Bagger och Anders Jacobssen, Borgemcstere vdj Kioge, Berner Brede, Laurs Krogh,

24

Aktstykker.

Anders Frandsen, Raadmend, Jenns Christennssen, Byefuogitt, oc N iels Ibsenn, Byeschriffuer Jbid. Giorre witterligt:
Att Aar efter Christj Fodsel 1600 thennd 13. Februarij Ware
wij Offueruerrindes att Registrere oc Offuerssee H ues Guoitzs
S a lig e Wrsela Franndtzsdatter Affganngne Jen s Niclsenn,
fordum Byefuogitt her iK ioge, Hanns Eptherleffuerske haffde
laditt epther sigh, The G ott folck alle sammens thil gaffn
oc beste S o m thilstaaer dcres bethallning Epther forne Jen s
Nielsen oc Hanns Hustrue, S a a wiidt thz künde sig for
strecke, Vdenn nogenn for Gudtzs skyld Wille eptherlade
deris Faltige B arnn samme gield, S o m en partt Allerede
for Gudtzs skyld haffr. T ha er guoidtzidtt vdj H anns
Jensen Skomager, som er samme barnns Formyndere, Hanns
Neruerrilsse Thaxerit och wurderitt af O lluff broggcr, Soffren
lauridtzenn, H anns Hadeller, sckrdder, oc H ans Keillssmid,
Borgere her i Kioge. Forst vdlagdis fornc Drenngh till
beste Emod huis som Konge: M aytt Naadigste haffuer
hanm Eptherlatt vdj M oderenns leffuendis liiffue. Disligte
Velbiurdige O lluff B ilde oc Andre gott folck flere. Adskcligtt gammiltt oc Nyett solffue Forgyldt oc wforgyldt, heeldtt
oc Brodett thilsamens for 1 xxx Daller. Noch iij Kroner,
j Keyssergylden, en Ducatt oc enn Broden Rosenobbell
thilsamen for x ij Daller, dereblandt indregnid en paddesteen
vdj guld. Therforuden fandtis thett eptherschrcffne S o m
H anns Jennssen till sig annamid oc giorde vdi Penge
som eptherfolger: Thinned bleff wurderitt oc beloff sig thil
samens xj D al. xx
For Keillkobber xj Dr. ij / iij
For Grydekobber vj D al. ij / vj /3. For M essingh x^ /
vj
Sengekleder, Bennkekleder oc Hiuffuind for xxx ij
D al. iiij L. Lagern, Duge oc Linkleder for viij D al. iiij
Gangekleder for xx vij Daler j P.. Throeware som
künde selgis belob sig xv^' D al. xff <?. Item vdj Kierkenn
threj Stoleslader bleff huertt soldtt for vj D al. Er xviij
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D al. Jernsenge for iij A j ss. End Annamid H ans
Jensen aff Velb: Fru Alhed Rosengaardt thill Thogerod
for cet Aars Jordskyld aff Ringsbierig Eng vj D al. End
som Velb. Jom fru Thale oc Jomfrue M argretle Rosengaarde
till Herlustrup forcerid Drengen ij D al.
Aff Anders
Frandsen for nogitt Flesk oc giedekiod v A. Sum m arum
aldt forlkne er Pendinge ff e x xx üff Daler.
Aff forne Sum m a er Vdlagtt oc Bethallilt till S .
Vrselis Jordeferdt pendinge x ij D al x ij jS. T hill Naadstuen ij D al. Item huad thend Borttstyldige Gield her
Emod belaunger sig, Tha befinndis S a lig Jenns Nielssen
att were Borgemester C laus Bagger Skyldig nu till P aafle
Ao. IttOO, Epther Hanns Handschriffts Liudelse Ao. 1588
thend 12 Aprilis vdgiffuidtt, Er 4 4 2 ^ D al. iVz
Som
hannd haffuer Hans Gaard medt Buodenn paa fennedige
Och thennd Hauffue paa Bierre i Panndtt fore. Noch
londthe pendinge xv Daller. Thisligte vdj Kielder Register
till sig oc Andre vdhagitt Otte thonnder Rostochs oll, som
hannd siden haffr bekommitt er xx Daler. Er thilsamen vdj
en Sum m a vff o xx viff D al ff
Theremod befindis Eyendommen som Hand maatte nu
annamme i sin bethalning att were wurderitt Epther eet
thingswindis Liudilse aff Kioge bything thennd 11 Nouembris Ao. 1594. Forst gaardenn mz Hauffuen vid gaarden
for üff o D al. Thennd B uoid paa fcennedige for xl D al.
Thennd Hauffue paa Bierre for xxx vj D al. Belober sig
tilsamens üff o xxx^ Daler. End dog att samme eyendom
siden den thiid som er nu paa siette Aar Er mogitt forfalden Huorforre Bleff C laus Bagger beuilgett att bcholde
khill Gaardenn forudenn Jernkakelloffnenn Adflelige wäre oc
boflaff for 6 Daler üff
P a a thz att Gaardenn icke nu
Jgien skulde wurderis Drenngenn thill stade eller gieldenerne.
Oc befindis Borgemester endnu aff sorne sin tilstaaendis
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Gield att Reste lij D a l ij Z . S o m Hand haffuer skengckitt
oc giffuitt Barnidt N iels Jennssenn att skulle bcholde S a a
wiidtt hannum therfore vdaff Hanns forceldris guositzs kannd
thilkomme lige vid andre for sin Anpartt.
End Beftndis Thenne Epterstr. Borttstyldige gield S o m
disse Gottfolck i lige maade haffuer Skengktt oc Giffuitt
Barnid till forfremmelse, saa wiedtt Huer for sin Anpartt
kand thilkomme derfore vdj Hanns forceldris goitzs S o m
epthersolger: Bernner Brede, Raadmand i Kioge xv iij
D all., Buoild, S : R assm us Schriffueris, vid hendis S on n
lod angiffue den 20 februarij, som hinde tilstod: forst Redepenge 20 D a l., therforuden j lest S ild , er thilsamen 1
D alr. — H anns Jennssenn Skomager x x iisi D al. Jenns
Christensen byefuogit ix D al. N iels Boiessen ij D al. j
F ; Laurs Krogh iij
N iels Lauritzsen Bager vj F.
S a a belober sig huis Gield forne gottfolck aff deris gode
wilge haffuer forceritt barnid forvden huis Kong: M ah": oc
Velb. O luff Bilde Hanum oc thilfornn haffr eptherlatt
thilsammens: er dette forne Pendige ij o vj D all ij F.
Oc Er H anns Jenssen, Barnens formyndere, Vdaff
Borgemestcr oc Raad forlagtt att haffue grandgiffuelig
Opßiun mz huis Barnens Rettighed kand were vdj then
eyendombs goitz vdj R ingsbierig, att hannm deraff indthet
forkortis, Oc fore till Rigtig Regnschab huis Hand till
barnens nodthorfft vdgiffuer S o m Hand for Gud oc gott
folck vill andsuare oc Werre Bekienndtt.
(Ester Afskrift i Kjoge Byes Arkiv).

N r. 21.
Mester Claus Christoffersens Lyskanders Tingsvidne om Arv
efter salig Niels Wincke.

O nsd. 20de Febr. 1600 paa Kjoge Raadstue.
Mester C laus Christoffersen i Herfolge, Hans Kalds-
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mcend ved N avn Lauritz Jüde og Peder Rasm ussen i Her
folge, de fremkom og i D ag her for Retten vunde efter
Loven, at de vare i Nakskov udj Laaland den Lordag for
Juleaften hos Otto Christensen, anden Juledag vare de i
Nestved hos Anders Skriver, Borgemester, H ans Villadsen
og Peder Villadsen, Guldsmede ibid. Den Fredag efter
Nytaarsdag vare de udi Kjobenhavn hos Torbern Jensen,
den Onsdag efter Helligtrekongersdag vare de udi „Jenssloff" (Enderslev) hos J en s Jorgensen, orn Torsdagen derefter vare de paa Ryegaard hos Velbyrdige Johan Bernekous Fuldmcegtig, og gave alle dennem lovlig Varsel at
mode her paa Kjoge Naadhus i D ag om de havde noget at
svare mod Vindesbyrd som forbemeldte Mester C laus
Christoffersen agter her at fore, anlangende den Arv efter
salige N iels Wincke. Derncest fremkom her for Retten
Lisbeth Jorgensdatter, nu vcerendcs her i Kjoge og er
kommen fra Kjobenhavn. Hun vandt efter Loven med oprakte Fingre og hojeste Ed: at hun er fod sammesteds og
haver kjendt K ir ste n n e Mester Clausis Forceldre, og af
Barnsben med dennem er opdragen, og er hende witterligt i
Sandhed: at N iels Winckes Fader, Kirstine Knud Bryggers
og Jen s Portner i Kjobenhavn de vare ret cegte Soskende.
Og deres Fader hed O luf Palleson og boedc i Glostrup og
blev der ihjelflagen. M . Claus begjerede det beskrevet.
Peder Nielsen i „Bemindrup" (Vemmedrup) paa Velb.
Johan Bernekous Vegne, og O luf Brygger her i Kjoge paa
Thorben Jensons Vcgne begierede hver en Gjcnpart udaf
forncrvnte Vidnesbyrd.
(Af Kjoge Byes Raadstucboger).

N r. 22.
TingSvidner angaacnde Overtro i Kjoge.

M andagen thend 27 Julij Anno 1601. P aa Raadhuussidt bleff denn quinne vid naffn Elline forhortt som
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Peder Krumkagebager paaklager,

att

hun haffr forgiortt

hanm. Och samme Elline beraaber sig Icke att haffne giortt
Anditt wed hanm end hun saa att Karenne muremesters
wdj Boderne
var sing.

giorde

vid Jens Bieffuerstoug,

der

Hand

Tha i dag derom bekiende Karenne Muremesters, Att
Anne J en s Bieffuerskougs kaldet hinde Jnd till Hindes
Hossbnnd forne Jenns Bieffuerstoug, oc begierit hun vilde
hielpe Hanum vdj Hanns Siugdom b, oc hun gick ind till
hanm, Oc Hand gick three gannge B aglengs Auffuid omkring
Hans Buord oc Vd aff Dorren oc thz stiede thienndis. D og
sagde Karenne neyg Alt hun icke bad Jen s Bieffuerstoug
giore dett, huortill Elline suaridt oc sagde, Att hun Horde
att Karenne bad Hanum giore dett ssaaledis som forbemeltt
er. S io id Jen s Bieffuerstog till Vedermele, Oc selff Berctte
Att In ger Jordemoders i Bodernne havde sagtt for Hanns
Hustrue, Att der hun thienndthc paa Throggeuelde, da war
der en som fick saadan Siugdom b, oc dj brugttc flige Raad
vdj ett H u u s, der war three Dorre lige emod Huer andre,
oc der aff fick Hand bcdre. S a a bad Hans Hustrue att forne
Karenne vilde gaa ind oc bruge dj middel. S a a kom hun
derind oc fick Hanum vid Klederne, oc lidde Hanum saa
Auffuid omkringh Skiibenn oc Vd ad Dorren three gange
thienndiss.
4 Decembris 160). Elline Peders som Peder Krum
kagebager loid ssette, hun i D ag bekiende for Presten vdi
forne Dannemendtz (Borgmestrene og Raadmcends) paahorilsse
Alt den Jacop, som thienner Hindrich Fresecke, Hand hagde
forthornid hinde M ens hun war vdj Hindricks thienniste i
gamle Kioge. D a thencktte hun att wilde lade forgiorre
hannum, Oc vilde hun giffue Karenne Raers it Par sto for
hun flulde forgiore Hanum.
(Af Kjoge Byes Raadstueboger).
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N r. 23.
Raadmcmd Berner Bredcs Stifte 15 August 1601.

Wij Epterschrefsnnc C laus Bagger oc Anders Jacopssenn, Borgemestere i Kioge, Sim en Pederssenn, Jen s peders
senn, Laurs Krog oc Anders Frandsen, Raadmend samestedtzs, Giore W itterligtt for Alle mz dcttc wortt obne
breff, Att Aar epther Christi Fvdsell 1601 thend 15 Augustj
Tha wäre wij samptt oc mesteparttenn aff S alige Berner
Bredis Cretitores oc D eris fuldmcglige forsamblede vdj
affganngne Berner Bredis H uuss her i Kivge, Om huis
gield Ihenum thilstoidt epther Hanum. Tha paa thz thend
sättige Quindc, Hanns epthcrleffuerste Jehanne Nielsdatier,
M aatte niude nogidt igien aff Aldtt hindis federnne oc
modernne, S om hun der vdj hindis Hossbundtzs boe
haffuer Jndsortt. Tha er beuilgett oc aff storsteparthenn
Creditores oc deris fuldmegtige Sambthocktt, Att W illum
Lendtzs, Borgcre her i Kioge, som haffuer bedit och begier
ritt bcmcltte Jehanne Nielsdather att ville haffue til sin
Egtte Hustrue, Hannd stall till sigh annamme Aldt aff
ganngne Salige Berliners Epterladendis Guoitzs oc thillstaaendis gield, Jndenn Byenn oc vden byenn, Oc theremod
igienn affbethale Halffparthenn aff Aldtt Berners beuisselige
borttstyldige gield, Oc haffuer hannd thilfornn medt en Deell
af dj andre Creditores therom forligtt S ig h paa thcrminer
att afflegge oc bethalle dennum Epther Hanns vdgiffne
Handschriffters Liudelse. Och Eptherdj Hindrick Dunnemannd till Lübeck med fuldmagtt aff en Deel Lübsche, Besynderligenn aff S a lige Berners Eigenn Soster oc Sostermantzs Arffuinger Hand icke her vdj wilde Sambthocke,
M ens Endeligenn haffue sin Bethalningh vdj S alige
Berner Bredis eptherladendis goitzs, Tha er aff oss Sam ptt
alle bemeltte Creditores, S om tilstcde warrc, therom saaledis
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Affsagtt: Att eptherdj forne Hindrick Dunnemand Vdenn alle
Creditores W ilge oc Vidskaff haffuer ladet wurdere ix Buoder,
S o m S a lig c Berner brede thilhorde, liggendis vdj Kiopnchaffn vdj Wognmandtzsgadenn, S o m bliffue Taxerit for vj
o Daler, Tha stall hannd vdj samme Buoder Annamme sin
bethalingh, S a a wiidtt Hanum paa dj gottfolckes wegnne
S o m erre Johan Spangebergs Arffuinger, Anne Spange
bergs, Anne S th een s, Hindrick Stheenn, Jochum Buck,
H anns oc Gicrtt van Sendenn oc Johann van Lingen, Huer
for sin Anparti kand thilkomme som Hand haffuer suldmachtt vdeff, S o m er dj tho parther: Epthersom er Offuerstagitt, at enhuer for sin anpartt Mister thredieparthenn aff
ald deris Sum m a, S o m endelige vdj S a lig e Berners
Eptherladendis goitzs Wille söge deris bethalningh, Och icke
Wille noigis mz thend Contrachtt som di andre gottfolck
haffuer Jndganget att Wille noiges medt. D iss till yddermere windisbiurdtt vnder wores forseilinger. Datum ut
supra. Dette forne er om S alige Berner Bredis epther
ladendis Guodtzs och Gieldtt.
(Ester Asskrift i Kjoge Byes Arkiv).

N r. 24.
Byfoged Je n s Christensens Skiftebrev.

Anno 1602 thennd 4 M artij G iordis Skiffte Epther
S a lig e Affganngne Jenns Christennssen, fordum Bycfuogitt
her i Kioge, Emellum H ans eptherleffuerste Lissebett H annsdatther oc hindis Stcffbornn vid naffn Thomes Jenssenn,
Christen Jenssenn, P oucll Jenssenn, Mette Jensdather
Sim en Kockis Hustrue Oc deris brodersonn Dauid Anderßen,
Om huis dennum künde tillkomme epther deris Fader for ne
S a lig e Jenns Christennssenn S o m war fo rn e Dauidtt
Andersens Farfader. Offucrwerrendis Claus Bagger oc
Anders Jacopssenn, Borgemesterc i Kioge, Sim en Pederssenn,

Aktstykker.

31

Laurs Krogh oc Anders Franssenn Raadinend, Oe Baldtzer
Ottessen, Byefougitt ibid., Oluff N ielssenn, Broggere,
Borgere her samestetzs, thilforordnidtt att Werre wergic oc
formyndere for forne Dauid Anderssenn. Oc Eptherdj
Sim en Kock, M ette Jennsdathers Egthe Hosbunde, Icke vilde
befatte sig mz nogit aff huis hinde künde tilkomme epther
hindis Fader, Formidilst thend thretthe om Skilssm isse paa
deris Egtestab, Tha haffuer Kong: M attzs. Byefogit Baldtzer
Ottcssenn mz Sim en Kockis Sambthocke Rcgisteritt hendis
Anpartt paa en Rctt thill S agen n therom mz Capitils Dom
till Ende kommer.
Wurderingsmend Soffrenn Lauritzen, Morthenn monbo,
Jacop Bodker, Niells Grydestobere, Skiper Thord, Peder
Remssnidcr, O lluf Hammer oc Jens Olssenn, Alle borgere
her sammestedtz.
Borttskysdig Gield: Forst som S . Jenns Chrisstennssenn
Udaff Hanns Regennstab er Kong. Matzs. flyldig.
Och
Epther Her. Rentmester, Velb. Siwardtt Beckis beuiiss
Endeligenn till Nestekommindis Philipps oc Jacobs dag stall
affbethallis, Oc er Sumen Pendinge iij o xlv^ Dal j
j alb.

End tilkommcr Kong: M aytt. Epther S. Jenns Christenssenns Regensstaff Aff huis Hand haffuer Opborritt
Sidenn thend 24 Octobris Ao. 1601, S o m Hanns Sidste
offuergiffne Rcgb er befluttidt, Oc till hannd med Doden
Affgick Pendinge ix Daller. — ( I M agnen) D isse ix Daler
stal leueris till Hindrich Frefle. — Er thilsammens iiff o
v D al j F j alb. T hill thenne forne Hyibete Kon: M ttzs
gield B leff Gaardeun mz begge Jcrn Kackelloffnc vdj dj
tho stuer oc bennckenne der samestedtzs med et stab i thend
enne stue, Disligiste Haffuen oben for byen thillsamenn
wurderit for v o D al.
S a a er end tha tiloffuers vdj gaardenn Ixxxxv Dalcr
j
vis ij alb. Huor vdaff Arffuingerne thilkomer den
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halffue partt er xlvist D a l xst
j alb. Huorvdj korthis
denum Emod Faderens Jordeferd som Lissebett stall vederlegis aff deris partt xxx vj D al j
End nu Korthis
denm emod deris Faders Kleder, som dj fandis bedre end
hindis, vj Daler. Ther foruden tilthog Lissebett sig paa
Arffuingernes vegne, som denm tilkom, att bcthalle Adskelig
Sm aagield oc bckostningh belob thilsamen vj Daler üst st.
Dermed haffuer Lissebett Fornoigct Arffuingernc Ald Deris
Anpartt vdj forne Gaard oc Haffue, saa hun thend stall bcholde, ligesom thend er wurdcrit, Och hun theremod stall
affbethalle Kon: M tt: oc deris Faders Jordeferdtt.
Sam m eledis besanndthis S a lig e Jenns Chrfftensseu
styldig att Werre till N iels Christenssen, En Kong: Mttzs:
Bosseskiotter vdj Kiobnehaffn, for huis Hanum end Rester
Bdaff thed bornnegoitz Hand paa S . Matz Rennesnidcrs
S o n n Lauritzs M adsscns wegnne, hagde Opboritt Epther
Regcnstaff oc Jen s Christensens cgit breffs Jndholdt belober
sig Sam m e Rest Pendinge ij e xx Daler. Derthill bleff
N iels Christcnnssen wndt. wurderit thette epterschreffne:
Vdj Kircken thuende quinde stolestadcr som er Lisscbetis:
huertt for vj D a l., er xst D al. S : Jen s Christensens stole
stade sor v Daler. S : Jenns P ow ilssenns stolestade for
üst D al. Ett Stobekar for ist D al. Ett Broggekar for
vj
Ett broggekar for üst
Ett lidett Kar for j
Broggekeilenn weier till viij D al. j F. 2 Sortte Kior, wurtt
begge for x üst D aler, Aldtt wdenn vdj gaardenn for x vj
D a l., M altt 25 tr. 2 Skpr, Huer tdne vj F, er xxx viij
D al., R üg 15 Tr. 2 Skpr, Huer Skpr 20 st, er 28 D al j
F. B iug 1 pund for v Daler; 9 Solffsticder, wog 24
Lod, for x ij D al 1 Solffstob oc it solff Nomertt, wogh
tilsamcns 19 Lodtt, er x Daler; En broggekcill till Anders
Strobyes for ix D al., 2 Skiiber, j Foldcstocll for x viij
Sum m a er ij o xx Daler.
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Thette forue N iels Christenssens thillwurdere guodtzs stall
Lissebelt beholde oc selff giore vdj penge Oc affbethalle
Hanum thz meste mueligtt er aff forue ff e x x Daler till
neste komindis S : peders dagh. Oc huis hun icke the kand
bethalle, Thed stall hun der epther for Renthe Han" paa ett
Aarssthiidt. Oc altt hindis bo oc boflaff stall dismidellerthiid stände Hanum for Hoffuidstoell oc rendthc till Vnderpandt, Oc ther som hun med Doden affgick, foer end samme
borne penge bliffuer Affbethalitt, Tha skulle hindis Arffuinger
icke verre megtige att besaite sig nogit mz hindis epterladenndis guodtzs Foerend ald for'^ Snm m a Hoffuidstoell
oc rendthe Bliffuer N iels Christenssen eller Hans Arffuinger
Bden ald deris Skade oc forsommilsse bethaldt oc fuldgiortt,
som dz sig bpr i alle maade.
Endnu fremdelis besindis Alt salig Jenns Christennsen haffuer till sig vdj boedt Annamidt Epter S : Kirstenne
H anns Jonnssenns som offuerbleff i beholdning, der hendis
Jordeferd wor Vdlagdth, Pendinge x x ff D a l viff ss,
huilcke thilkommer Kirstenis datherboren vdj Norge. Huor-'
ndaff befandthis paa boligenn Adsteligt goitzs att Werre tifstede, belober epther Registers Liudilsse xiff D al viff A S a a
Rester dervdaff S o m icke künde findis for Pendinge ix Daler.
Derforuden anden borttstyldig gield som eptherfolger: Jacop
wrampe for j t'" barsoll vff
Borgemester C laus Bagger
for td"c thierre oc Resten aff I t ^ sildt xv^
Kirstenne
Matzdather Rest aff Hendis Lonn, pendinge vs D al., thennd
anden pige vid naffn Kirstenne Eet A ars lonn er iiff Daler.
Jacop Jennssenn Rester aff sin lonn viff Daler xiff ss.
Fogdessuenden peder Rester aff sin lonn x L. Item rhill
Raadstuen, fogdenn oc schriffueren for deris wmage paa
Skiifftidt iiff Daler. Sum m a foru° borstyldige gield Er
Pendinge x x x vff Daler ff A vs ss. Ther Emod besindis
Thilstaaendis Gield som Lissebett stall Opberre oc bethalle
1

3
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bette for"e bortstyldige gield rnz S a a wiidtt thed kand thil
Recke. Vdaff Hindrick fresicke x x D aler; Jochum Meyer
Rester ix Daler j
hoes Jenns Pedersson Raadmand vi^
D a l ^ iii^j
Er tilsamens thilstaaende gield, Pendinge
x xx v^ Daler LH
Derfor Vdenn bleff Lissebett aff
Fellitzboe Vdlagtt: Eet Kandestab vdj Stu en for H Daler,
Nock en Kobberkeill sor iii^ ^ ij
Dermed haffuer Lisse
bett Annammidt fuldtt Vederlaug emodtt for"° 38 Daler
^ vj jS. S a a oc for alb andenn borttskyldig gield, som
forschreffuidt ftndis, som hun selff alleZne stall bethalle, Oc
der Vdinden stall hun holde hindis stebornn oc deris Arffuinger Skadissloss i alle maade.
Sidcnn er Offuerbleffnne B o oc Bostaff deeltt og Skiifftt
Huorvdaff S : Jennssis Bornn Annamidt denn halffue
parth. Oc Skiffte emellum dennum saa ad deris brodersonn
Dauid Anderssen thilfaldtt cpter Hans farfader bette eptherflchreffnne som Hans formyndere O luff brogger Annamidtt
som eptherfolger:
Thin for ix F vi
Grydekober for ix H penge; Lin
kleder for ij ^ Penge; Gangkleder for xlvH ^
ss; Sengekleder oc benckekleder liii^
Thrceuare, themmcr, Legther
oc Andit Adsteligtt, thilsammens for xxxix ^ LH ^ T hil
faldtt Hanum as xv D al Redependinge for oll wdaff Kielderenn iij D al vj
Vdj ett Seyerverck iij
Vdj nogit lerit
bleff soldtt thilkom Dauid i^ A vij
Er thilsammen
i^exxvij
V
Huilckett O lluff brogger haffuer loffuid alt
holde for"e barnn til gode oc fremtharff, Saalenge som Hand
er Hanns formyndere oc haffuer Hans goitz hoes sigh.
Huad som Mette Sim en Kockis Anpartt er belanngendis,
stall byefogden Baldtzer O ttessonn paa en Rett opberre, oc
giorre Regenstab for till denn som thz vdj frembthidenn
kand thilkomme med Rette.
(Ester Afskrift i Kjoge Byes Arkiv).
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N r. 2 5 .
Fredagen den 20de Augusti Anno 1602, Huskorset vedkommende.

Effter mangfoldige Chlagemaall oc beskyldninger som
er giffuen oc Chlagitt paa Kirstenn Snidkers oc besyyderlige
nu aff den besette pige paa fcrnnedige som saa ynckeliigen
plagis, oc beschylder Kirstenn Snidkers derfore, kalder hinde
Frue, Att hun haffuer giordt och paafordt hinde den onde
oc ingen anden. Er hun oc saa for Troldom bs gierningh
wdlaugtt aff dennnom ssom haffuer Endt for deris missgierning, alt hun med dcnnom haffuer werrit i Raad oc
gicrninger. Er hun derfore nu aff Borgemestere oc Raad
forelaugdt sig for den S igtilsse och beskylding Eedelige med
Ncrffn at skulle Ercklere. Oc hindis Hossbunde N iels Snidker
derfore nu for Rcrtten thillbuden for hende at stille noigActig B orgen, louffuen oc wissenn. Att hun dissmidllerthiid till lougs ende stall bliffue thillstede och wdstaae Retten
i den sagh.
(Af Kjoge Raadstueboger).

N r. 26.
Raadstuevidner m. v., Huskorset vedkommende.

Fredagen den 26 Augustij Anno 1612 (paa Kjoge
Raadstue i Overvcrrelse af) C laus Bagger (og) Anders
Jacopsson, Borgemestere (samt) Jen s Pedersson och Lauris
Krog, Raadttmendtt, D ines Christensson och H ans Buck,
Borger och Kirckeuerger her i Kioge, de i D ag her for
Retten loede indfoere en fange Vidth naffn Kirstin Laurisd:
som siger ath Berre barnfodt Vdj Judttlandtt, Vdj Liussgaardtt Herridtt och Seersloff S o g en , Bdj en Enstige
Gaardtt K a ld is ........... . hvuilcken for nogen titdt siden forleden haffuer tientt Jehanne Thom essis i byessgaardtt *) och
*) Je n s Nielsen var hendes M and,
Johanne Thommesis Husbonde."

noevnes „Jens Nielsen
3*
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aff hinde er Vdttlagtt att verre lige saa guodtt i Troldom s
Kannst som nogen Trolquinde kand verre. Hun Endtnu i
D ag bettende och bekrefftidt huis hun tilforn thend 24 Augustij Vdj byefougdens H uuss Vdj godtt folckis paahorilsse
selffuilligen haffr verritt bekiendtt, som er forst:
Att Jehanne Thommessis kivptte hinde till Emedttler
tiidt hunn tiendte for"c Jehanne alt giore thend stemme
Vhorlige gierning som bleff giortt her i fundten, och gaff
hinde derforre 5 allen stonnste V alm ell, som hunn i D ag
viste sig deraff Endttnu at haffue itt Underschiortt, Och att
Marren Ringssbiergis Var till Jehanne Thom essis samme
D ag som vor en O nssdag, der hun for^ stemme gierning
giorde. Dernest att Marren och Jehanne giorde hinde viiss,
alt naar hunn samme gierning haffde gjortt, künde Marren
Ringssbiirgis flye Kirstine bedre Vdj hindis laaer som hunn
tha var vanfoer Vdj. Doch hun icke der aff bedre, M ens
M : Albritt Vdj Kioffuinhaffn flyede hinde bedre. Bleff
och samme tiidtt for"e Kirstin tilspurgt huem hinde hialp
op i fundten >^:som er hoy:^I epterdj hunn Var vanfoer
Vdj hindis laaer, huortill hunn suarridt, at Lauris
prammanndt, Jehanne Thom essis flegtning, hialp hinde
op, som Jehanne och M arren Ringssbiergis hannom
befoel, och strax Var ferdig, och gick forhenn i Kircken och
der sortoffuitt till Kirstin kom och saa hialp hinde op i
fundten, som Hand Jehanne och Marren loffuidt haffde. Och
derpaa Bilde hunn doe, Och hindis stell saa Bist att komme
i gudtz Riige saa i sandtthedtt att verre och herudj icke att
haffue loyett. Och Var for«e Lauris mott till Vedermcrlle,
och Vidtt hoyeste Eedt thette for"e benegtidrt, och att for^c
Kirstinn hannom fliendtligen dett paalvy: for"« D ines
Christensson och H ans Buck begierritt dett beschreffuidt paa
Kirckens Vegne.
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Fredagen den 16 Octob: Anno 1612 (Kjoge Raadstue) Claus Bagger,
Anders Jacopsson, Borgemestre, Je n s Pedersssn (Raadmand).

M ath Jensson paa H ans Kremmers Vegne i D ag Vdj
Rette forde Mcrtte Banghorss. H un bekiende som effter
folger Vdj Welb. Holger Rossenkrandtz til Rossenholm,
S a a och Ssffren Knudtzon fougittt paa V alloe, Deris nerucrrilsse och panhoere.
Forst da bekiende hun, att nu vidtt 6 Aar siden forleden, skiekett Jehanne Thom essis i Byessgaardtt budtt effter
hinde M edtt hindis son Peder Thomesson, och der hun kom
till hinde var B o ill Peder Anderssis, M arren, Thom is
softer i Eyoffue, och Annicken tillsammens Vdj Jehanis
gaardtt vidtt hindis brond, thaa saäe hun att de haffde
thend onde Vdj Rodtt pung Emellom thennom, och saae
hun hannom Vdj en R ottis lignilsse huilcken de manede op
aff Johanne Thom essis B rvnd, Och de badtt Mcrtte att
hunn vilde berre hannom ind til H ans Kremmers, Och
Mette vilde icke, saa bar Jehanne hannom selff derind, som
Endtnu er der, som hider Pibber. Och giorde de dett for
Jehanne künde icke bekomme thend gaardtt H ans Kremner
iboer, Och att thend samme stemme Compan er M ettis
Appostell, och att Hand bliffuer der saalenge M en s de
leffde som varre om att M ane hannom op aff bronden, aff
huilcke nu icke flere ere leffuendis endt Annicken och hun
selff, och naar de ere borttdodc bliffuer Hand der icke lenger.
Och gaff Jehanne Mette en Ruleff for hun hialp till att
mane thend onde op. Och er dett 6 Aar siden att hun
lerde Troldom , och Jehanne och Annicken lerde hende dett,
och Annicken teste for hinde Udj en boeg.
Bekiende hun och att en gang hun kom gaaendis ther
fra byen og Vilde gaae hiem Vdtt till bangkord, tha saae
hunn att Jehanne Thom essis och de andre stoede Vidtt
thend beck som lober bag Mester Hanstzis Haffue, och de
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kaldett effter M ette; der hun kom till thennom, saae Hundt
att munndenn gick paa thennom och de teste, och manitt
thend onde op aff samme bek, och att Jehanne thog hannom
op och var Hand som en Band-Rotte och hedtt Beltzebub,
och var thend Jehannis appostell, och der Jehanne bleff
brendtt, kom Hand bortt aff H ans Kremmers Huss.
Dcrnest bekiende hun, att Jehanne Thom essis, Thom is
Soster i Eyoffue, och hun, de gick tilsammens her i Kircken
och neder i Thornitt ther forsuor hun gudt och Daaben
och sagde effter som lige som de sagde forre.
Bekiende hun och att sor 6 etter 7 aar siden kom hun
till Kirstin P rolsagtis i Westerstrede och Bilde kioffue nogen
mast, gick hun Vdtt att Bilde see masten, saa fandtt hun i
masten, tha fick hun satt paa en heel menische Radt som
^aae Vidtt Tappen. Der Kirstin saae dett, thog hun Mette
bag i Kiorttellen och drog hinde tilbage, och att Kirstin
bruger thend for hun schall saa locke att selge ocll.
Och Birgitte Rockemagers haffuer 9 Mandtz locker.
Disligte bekiende hun att Aarsager er naar de giffuer
thennom fanden i Bold, er for att de künde bliffue Rige.
Bekiende hun och alt der Hund Bilde haffue Romptt,
sagde hendis Husshonde Christoffer Bastrup till hinde,
M ette bliffuer tilstede i schall ingen breek haffue. Madtz
Jensson paa H ans Kremmers Vegne begierritt dett beschreffuit.
(Af Kjoge Raadstueboger).

12
Jan. 1613. Annamit paa Byens Vegne effter
Johanne T h om essis, som bleff Brent for Throldom, dete
effterstrne: j bolster Dyne sor vj Dlr, j huid Dun-Dionne,
for ij D lr. j Skind benckedion, for j Dlr., j Lidet Hionde,
for ij I , 2L od gamett S o lf, for 1 Dlr. Rede pengc xjrixF ;
Nock vdj Dotkener v Dlr., Horlerit vij allen j quartier, allen
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for 12 <S, er penge v F vij A j H orgarns D ugh for j Dlr.
iij allin grösst Horlerit, allin 7 ss, er peng. 1 F iij ib, Halfpartin i it B largarns Lagin, peng, j F , Wdij Thinnit,
peng, iij
Wdiij 3 Thylter Dieller, N iels Jbssen bekam
lilkom Byen der af peng, iiij F iiij <?. Annamidt af H indis
Hosbonde Jen s Nielssenn, for bau och boeschab, S a a och
for H indis Gangkleder, lil B yens Part, peng, x Dlr.
(Af Kcemnerregnstabet for 1613).

Fredagen den 14 J u li Anno 1615 (paa Kjoge Raadstue) Claus Bagger, Anders Jacopsson Borgemestere, J e n s
Pedersson, Madtz R asm usson, Hendrich Frescke og N iels
Boiessen, Raadtttmendtt.
N iels Jpsson byefougitt i D ag indsorde Kaldtzmendtt
som erre Peder Soffrenson och Christen Thommissön, B yens
och fougdens ticnnere, de Bunde effter lougen medt opragte
fingre Vidtt therris Salighedtt. att de gaff Peder Holtue
och O luff Rockemager medt therris Hustroer louglig Varsell
Emoedt Vindissbyrdtt Hand agter i D ag att foere; forst da
fremkom:
O lluff Lollicke, Borger her i Kioge, Hand vunde effter
lougen, Att nogen tiidt sör Lauritz Krog bleff omkommen,
sende Hand budt efter hanm, Hand haffde nogitt at Bilde
tale medtt hannom. Och der Hand kom, badtt Lauritz hannom side, och loidtt hentte en Kande oell indtill hannom,
S a a drack Oluff Lauritz till, och gick till hannom medtt
Kanden til Hans bord Ende, och badtt hannom dricke medtt
sig, da sadtt Lauritz medtt Haanden vedtt Kinden Och badtt
Oluff alt Hand schulde bcholde Kanden huoss sig selff; da
klagitt Han sig for hannom och sagde, at Hand nu Vor
bleffuen saa m sgitt Vnderlig och selssom, som Hand aldrig
tilforn haffuer Verrit. Jeg troer Bist min enboe quinne
er Aarsage dertill och ingen anden.
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H ans Jensson som tilforrn tiennte Lauritz Krog Bunde,
att nogen tiidt for Juel sist forleden, da sende Lauritz Krog
budtt efter hannom och badtt hannom att Hand vilde drage
Vdtt paa Landzbyen och indkreffue nogen gield huss bon
derne, som Visse vare. Tha gaff Hand sig haardeligen och
sagde, ieg Vedtt icke huadt ieg schall tennke, kand onde
mennister giore huadt de Bille, da haffuer de vist giortt
mig dett onde och den banghedtt som ieg haffuer s:gudt
bedre mig:^ Er dett och som mig bleff sagtt i B yen, da
er min neste enboe quinne mig verst. Kand hunn noget
medtt Dieffuels Konst, da troer ieg Vist, att bun haffuer
tagitt min fornufft och magtt fra m ig, dogh troer ieg, att
gudtt i Himmellen er mig icke saa Vredt, att Hand legger
mig saadan banghedtt paa som ieg er stedtt medtt. Ieg
Vedtt selff icke hulicken stedt ieg vill Verre paa.
R asm u s Raffn her sammestedtz Bunde, att 14 Dage
effter S . M orttensdag sadtt Hand till Lauritz Krogs och
fuoritt en Kiorttell. D a sadtt Laurittz Vidtt sitt boerd medtt
Händen Vnder Kinden. D a sagde Hand till R asm u s: Ie g
troer att du maatt legge Kiorttellen sra dig. Ie g tror vist
at ieg Slider den aldrig, fordi saa, Att dersom dett er som
Folck siger for mig, D a er min enboe quinne paa den syndre
side mig Verst.
B oill plougs her sammestetz Bunde, Att hindis forrig
Husbonnde, H ans ploug, Vdj Hans languarrende stugdom,
som Huer mand her Vjtterligt er, Hand Var medtt belatt,
Sagde Hand tiidt och offte til for^ sin H ustro, och Klagitt sig for hinde och tennckte Elsse H oltuis till att Verre
Aarsage Vdj Hans languarrende siugdom och Skrobelighedtt.
Lauritz Andersson i Solrvdt Bunde, at nogen tiidt
forleden kom Hand till Peder H oltuis att Vilde kioffue
nogen Hiullegger, da gick Elsse op paa hinndis lofft medtt
hannom och loidtt hannom see en heell Hob, och de icke
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künde forliges om Kioffuet. och de gick under igjen, bleff
Elsse Vredtt och sagde: Vorre dett icke som det er, stulde
du komme ihu att du haffr Vm agitt mig herop och icke
Bilde kioffue med mig. Adermere vunde Hand, att en gang
kom Peder Holtue till Hans, och fick Vurdering i Hans boe
for j Tonde sild Hand haffde kiobtt aff hannom, och Emedlertidtt komme de i Klammerij medtt Huer andre, saa att
Peder tog en slede Kiep och loff omkring i gaarden effter
hannom medtt och sagde tro mig lange lasse du skal faa flam ;
dereffter gick peder ind till Lauritzes enboe, och sagde der
lige saa att Hand schulde saa skam. Dereffter fick yand saa
ondtt i sine been, att Hand laa paa sin seng i 15 Vgger
och icke künde komme nogenstz fra thend, och Hans been
bleffue saa sortte som tierre, och icke att haffue Endtnu
foruunditt samme siugdom i sine ben, Icke Helder Endtnu att
künde haffue skoe paa thennem, som i dag her for Retten
vor tillsiunne. Och strax 3 eller 4 dage effter att Hand
haffde bekommst samme onde i Hans been, kom Peder der
igjen till byen, och talde mz Lauritzis enboes pige B oill
Hansdaatter, som nu boer i M ossede, och tilspurde hinde
huor dett Vorr nu satt medtt Lauritz, hun suaritt, dett er
nu saa satt medt hannom som i haffuer lofft hannom. D a
sagde Peder, Hand schulde icke trette mz Peder Holtue. Siden
kom Lauritz hen til Marren Ringssbiergs och fick der nogen
Raadtt till, Och sagde maren till hannom, alt onde folck
haffde giortt hannom det, dog Hand Vor icke guordtt forre att
staae dennem Emoedtt. Siden dereffter kroff Hand paa Kroeker
j threy aar, och indtett künde hielppe sig selff. Och for samme
sin Blocke och Siugdom skylditt Hand Peder Holtue och
Hans Hustroe fuld och fast forre att Verre Aarsagc till och
ingen anden, effter som Hand och tilsorn loffuidtt hannom.
Peder och Elsse dett hoyligen benegtitt, M ens Peder icke
künde benegte, at Hand J o var i Klammerij med for"° lauritz.
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O luff Andersson i Skiendzit Han Bunde, att efftersom
Han her sor Retten bleff tillspurtt om Hans H ustro, som
bleff Rettit her for byen, vor Vdj Hans Berge nogen ttidtt
gallen eller affsindig, huortill Hand suaritt och suor Vidtt
hoyeste Eedtt, A lt Han aldrig künde fornemme hinde att
haffue Berritt affsindig eller gallen. Engang kom Peder thill
O luff Vidtt Hindrick Friskis doer, och tillspurde hannom och
sagde: O luff, de siger, att etters H ustro er gallen, dersom
ieg trenger i fremtiden till etter och om Vindissbyrdtt, Attj
da B ille verre dett bistendige. Iddermerre Bunde Hand, att
thend tidtt Hans H ustro bleff Vdttfortt til Rettersteden, da
V or hun huercken gall eller affindig, M en s Raadde han
nom, att Hand schulde tage sig Bare for de andre dieffler
som nu erre tilbage, thj de fetter effter hannom att Bille
fvere hannem Vloecke paa och B ille haffue hannem hengtt
och att Han torde aldrig Vidtt att fette Berge, thi Hand
bleff aldrig Bilder. Dernest badtt hannom om forladelfse.
N iels Jbsson begierritt dett befchreffuett, Peder Holtu begier
ritt en gienpart. Vorre tilstede som schulte giffue for^ beschreffuitt: Anders Jacopsson, borgemester, Jen s Pedersson,
Hindrich ftescke, Madtz Rassm uson, N iels boyesson, Raadttmendtt. — Anders Jacopsson, borgemester, i D ag her for
Retten tilspurde Giertt Hermandtzon om Hand haffde nogen
befalling aff Lehnssmanden, Borgemestere och Raadtt och
Köngens fougitt att suare for Elsse H oltuis och Birgitte
Roekemagers i therris sager som de nu erre fengsligen ahn
holden fore, Effterdj de selff haffuer therris Hossbonder
leffuende, och selff siidt her i D ag till Vedermelle, Huortill
sor"o Giertt Hermandtzon suaritt ney. N iels Jpsson , bhefougitt och N iels Andersson byess Kiemnere begierritt dz
beschfft.
(As Kjoge Byes Raadstueboger).
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N r. 27.
Kjendelse af 6te September 1613 ang. Markestjel mellem Kjoge By og
Gammelkjogegaard.

W i Eptherstreffne M ogens Vlfeld till Sielssoe, Breide
Randtzow thill Randtzowholmb, O lluff Rossenspar thill
Scharoldt, Ditleff Holck thill Eschildstrup, thiltagen Vdj
Erlig och wclbyrdig M and Axell Brahe thill Eluide, Hans
S ted , Ebbe Munck thill Fiellebroe, och Peder B asse til
Siorup, tiltagen vdj Erlig och welbyrdig M and Anders
Dresselberg. Hans Sted. Giore hermed vitterligr, Att epthersom wi haffr bekommet Kongl. M ayestt: wores Allernaadigste
Herris B efaling, Dateret Kiobenhaffn thend 19 D ag J u ly
1613, Anlangendis huis Jrringer och Thrette som sig begisuer emellom Erlig och Welbyrdig M and Jorgen Kaass till
Gieldschouff, Befalingsmand paa Kiobenhaffn S lo tt P aa
Borgemestere och R aads och M enige Borgerschabs Wegne
vdj Kioge paa den cne Och Erlig och welbyrdige Jomfrue
Lissebett Bilde wdj gammel Kioge paa den Anden Side
Om Marckeschiell emellom for"° Kiobstcd Kioge och gammell
Kioge, huorom Oldinge waare opkreffuet alt schulte giorre
och suerge rett S tell emellom for'" B y er, deris rette grund
och Fang. Och eptherdj Hoigbr: Kong: M aytt: w oris
allernaadigste Herris Befaling O ss tilholder, att wi schulle
begiffue oss paa for'" Aasteder och dennom om sor^° J r 
ringer och thrette enten thill Mindelighed emellom forhandle
cller och wed domb och Reit adschille, som samme Hans
Mayestt: befaling widere Jndcholder och formeldcr. Tha
haffuer wi for"° werret forsamblet paa for"° Aasteder och
sor oss wdj rette kaldet saa mange aff Lodtzeigerne som paa
denne thid waare tilstede Och med yderste fliid Vdj dag som
er den 6 D aug Septembris den Leilighed forfaret. — Och
eptherdj Borgcmester och Raad saawellsom menige Borgerstab
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wdi Kioge icke haffuer willet indgaa nogen forligelsse Och
icke Heller sor O ss er bleffucn beuist, Att alle Lodtzeigerne
som haffuer P aalob paa den Eiendomb omtrettis schulle
haffue bekommet loulig wardsell imod Oldinger och Ridementz Opkreffuelsse saa och Parterne icke haffuer kündet
nechke, At der io Altid haffuer wcret en fcelledtz Gressgang
baade till Kioge och gammel Kioge och Andre B yer, Och
att det wilde komme omliggende byer till Affbreck och Skade,
om Oldinger schulle gaa. Tha künde wi epther slig Leilighed
icke thillstede nogen O ldinggang paa samme Grund; Men
sor Rette affsagt: at huis de paa nogen aff Parterne haffuer
Jndhegnet aff Offuerdreffuet vden loulig Hoeffd, som er
Vnder thiffue Aar sidm, Dette finder wi dennom thill igien
at vdlegge thill sri fellid som det aff Arrildtzthid werrit
haffuer wden nogen dennom med nogen Andre Kongelige
breffue eller loulig Adkombst s:end som oss nu er forkommems
künde sig det thillberettige, Och det siden herepther wkicert
at bliffue thill foellidtz Offuerdreff som det thillforne paa
Alle Parterne aff Arrildtzthid werret haffuer. T hill widnissbyrd haffuer wi samptligen her ncden fore trogt woris S ig netter. Datum Kioge den 6 Septem bris Anno 1613.

1,8

1,8

1.8

Oluff Rossenspar
M ogens Wlffeldt Breide Rannzow
Egen Handt.
egen Handtt.
egen handt.
Peder Basse
Ebbe Munck
D ittloff Holck
Egenn Handt.
Egen Handtt.
Egen hannd.
Anno 1614 thend 6 Julij er thenne dom mig Anders
Jacopsson tilhendekommen paa mehnige Borgemester och
Raadttz Vegne och buditt giffuet en beuiss derpaa. Lest
paa Kioge Byeting M andagen thend 11 Julij 1614.
— P a a Ramsoe Herredsthing 18 J u lij, 25 Julij,
8 Augustij og 15 Augustij 1614.
(Ester Original paa Papir i Kjoge Raadstuearkiv).
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N r. 28.
Slotsherrens Paabud om Kirkegang, Orden og Lydighed m. v.

Thorsdagen thend 25 Scptem bris Anno 1628 paa
Kioge Raadhuuss offuerwerendis Velb. M ogens Kaas till
Frostrup woris günstige Slotzsherre, for samptlige Borgemestere och Raadmend opleste en Forteignelsse Ord fra Ord
liudendis som eptherfolger:
Jeg will haffue Eder Borgemestere och Raadmend med
Byesogden her vdj Kioge flitteligen paamindt, at I icke
Allenniste selff flitteligen soger Kircken i Bedethimen, Bededage och Hellige D age, men cndochsaa Almuen det samme
at giore allffworligen thillholder; thi vden Gudtzsfrychtt
kand inthed godt eller fruchtbarligt forrcettis. Dernest att I
Eder vdj Eders Bestillingh paa Raadhuussit och ellers
flitteligen forholder, haffuendiss alffworlig och goid Jnspection, att Hantz Kongel: M a y a : Forordninger holdis och
eptherkommis, och deris Offuertredelse thilborligen straffis.
Dersom och nogen aff Eder künde restere med Skalier,
louglig bevilgit eller paalagt, att I da inden otthe Dage
dennum wdlegger, paa det andre Borgere deras icke skulle
tage Thilfaldt sig i ligemaade att forthrocke. Her forvden
will ieg haffue Eder paa det flittigste och hoigiste formanit,
att I beflitter Eder paa Fred och goid Enighed indbyrdis
och entholder Eder vdj Rettergangh och ellers ald Parlam enteren och Skiendtzord, ahnseendis saadantt er Gud till Fortornilsse, Menniflene till Forargilsse och sommer icke Offrighedtzs Personner eller dennum som er aff nogen Qualitet.
Ey thiufflendis I Eder jo hereffter forhollendis worder
epthersom forsuarligt kand Werre. Dette will ieg saa korteligen och wenligcn Eder haffue forholdet. Och gior for min
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Person ellers gierne huis Eder er fiert. Aff Kioge den
25dc Scptem bris Anno 1628.
M ogens K aas. Ehanndtt.
(Af Raadstuebogcrne).

N r. 2 9 .
M ads Ravns och Hustrues Anne Hansdatter Holsts Stifte, dat.
24 og 26 Febr. 1630.

H a n s Buck, G r e g e r s H a n s e n B o r g e m e s t e r e vdj
Kioge, H ans Christensen, Soffrenn Knudsenn, Christen
Pedersenn och Enwold Rasmusenn Raadmend, Cort Rigter
offuerformonder, Christen Joestsenn, byefougett, och N iels
Ibsenn, byeschriffuer, sammesteds, Giore witterligt: Att Aar
effter Christj fodtzell 1630 dend 24 och 26 Februarij Ware
wij Offner Schiffte och Deelingh, som bleff giortt Jm ellum
Erlig och wellagt mand Madtzs Rauffn, Raadmand och
Kong: M atzs:T holder her i Kioge paa denn enne och Hans
Kierre Daatter Gudfrychtige pige Margrethe Madzdaatter
vdj hindis forordnede wergie wellagt mand Ancker Hansen
borger ibiä. Hans Nerucerelse paa den anden Side, Anlangendis huis hinde med Rette künde, tillkomme effter hindis
salige moder Anne Hannsdaatter.
W urdeeringsmend: H ans Lauritzen, Aarent Koch, Skipper
Oluff Jensen, Skipper R asm us Pedersenn, Loerendtz S o n nichsenn, Soffren Joensen, Christen Nielsen, B ager, och
Peder Speigell, borgere her i Kioge. Huilcke forste denn
24 Februarij haffuer wurderitt M ads R auffns Eyendomb,
Hunssgeraad, boe och boeshab, som her effterfolger:
H o f f u i d g a a r d e n M ads Rauffn iboer
med enn Hauffue emellum Aaen och Thudtzegraffucn sampt et lidet stoecke, som er indmgen aff Thudtzegraffuen, kiobt sra byen, stall
och folge gaarddenn. Brogge-Reedstab, Kiellkar
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och Stobckar, Jernkackcloffuen, pannilleuerch
och Altt huis Naglesast er vdj stuffuen och
Andensteds for slett m o n t...........................
Den gaard i broestrede Ancker Hansen solde
til M ads Rauffn mz ald sin tilbehoring for
En Hafsue wed stranden med fire nye boliger f o r ....................................................
Den störe Enghauffue Uden Norreport med
dett H uus, fo r ...........................................
En Weirmoüe med H uus og Hafsue som
Michell M öller Jboer for
.....................

3500 Daller.
1200

—

600

—

1000

—

300

—

50

—

30

—

60

—

30

—

S t o l e s t a d e r i Kirchen.
En stoell i Kierchen med 3 Mantz-stader
Udj som er den ellufte stoell fra borgemestere och Raadtz stoelle paa den sondre
Sid e for P e n d in g e ...................................
Noch ett Quinde stade ssom er det semte stade
wdj Den ssiette stoell fra Choret fo r ...........
Noch det Offuerstc stade wdj den tredie stoell
Westen fra predichestoellen s o r ..................
Noch det Nederste stade wdj ssamme stoell
Wurderit for..............................................
Solff.
1 stoer Kunde paa thuo potter, W e ig e r ............
1 S o lff Kannde paa thuo potter —
...........
1 Kande paa en P o tt, dreffmn paa Löget og
F o d en ...........................................................
1 stört Kauschen med et Logh p a a ................
1 liden Kauschen..............................................
1 forgyllte Cretentz..........................................
1 Dussin Sollffscheeder...................................

06
96

Lod
—

52
—
87
—
32^ —
39
—
37
—
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1
1
1
1

liden forgyldtK annde............................................ 35 Lod
Guldbelet ( ? ) ...................................................... 22 —
forgyldt fichbeger mzet Log p a a — .................... 21 —
Perlem oder........................................................ 116 —
Er thillssammen mz Perlemoderen 633 ^ Lod, huert
lod offuerhoffuid wurderit sor 3
Er wdj S let mynt
Pendinge 475 D l. 8
Leffuindes Quegh.
5 P ar Oxen smaa och störe, huert paa offuer
hoffuid for 30 Daler, stet mynt er............... 150 Daller
3 gamle Kioer Huer sor 8 Sletdlr. e r ............. 24 —
2 gamle brune Gildinger, wurderit begge fo r_ _ _ 40 —
S c h iffu e r och T r c e u a h r e .
(Herunder en D el „Schiffuer" o: Borde, — Senge, Kister,
Skrine m. v.).
B r u g e l i g t Thin.
13 Fade veiger 42 pund, pundet for 1 A e r. . 1 0 ^ Daller
1 Wandfad, 2 Stierner, 1 Wandbecken, 9 .Thinfade weiger Thilsammen 36 p u n d ............... 9
—
37 Thintallerchen, weiger 42 pund................... 1 0 ^ —
36 Thintallercken,
— 48 — ................... 12
—
1 stör tinkande, 1 W inpot, 1 Smorkande, 2 ssm aa
Winpotter, 1 lidet Wandbecken, 3 ssarssirchen,
1 Smorbrichen weiger thillsammens 22 pund 5 ^ —
3 Thin Liussestager, 2 tinkander, en Loghloss
Thinkande weiger 22 p u n d .......................... 5 ^ —
( I B oet desuden noget ubrugeligt T in , en stör D el
M essing, Kjedelkobber, Grydekobber, Sengekloeder, Boenkeklcrder, Lagen og Linklcrder, saa at „Sum m arum offuer ald
Eyendom, S o llst, Huussgeraad, boe och boshab vdj S lett
montt er Pendinge 6369 Dr. 1 A).
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Och Madtz Rauffn tillbod Ancker Hansen nu paa Skiffte
olle Hans Nogler til Kister, Skrine, lofft och Kieller och Andenstedtz att shulle forfare, om Nogett hdermere künde findis,
som Hans Daatter Kunde Werre bcrettigett vdj, och shalt dett
Werre hannem i alle maader frit och wformeent. Ehr dog
intet befunden widere cnd som forshru staar.
Haandschrifftcr paa t h i l s t a a e n d i s gield
som efftcrsolgr.
Irederich Reitzes breff, daterit Sanchte M artini
Dag, paa. H offuidstoell..............................
Jacop Wlfffeldtz breff till Juell daterit, Hofu id stoell....................................... . ..........
Frantz Lyckes breff daterit til M idfaste, paa
H offuidstoell................................. . ...........
Frue Lisebcht S igu ort Becks breff till paasche
daterit, paa Hoffuidstoell..............................
Sigu ort V rnis breff daterit til paasche, paa
H offuidstoell.................................................
Vincentz B ild is breff, daterit til N yt Aarsdag
paa H offuidstoell..........................................
Pedcr B aggers breff, daterit til Bartolvmej
Dag, p a a .....................................................
En Anden som er schyldig och stall betale till
Nyct Aarsdag Anno 1 6 3 1 .........................
Sum m a P aa forschreffne Haandschrifftcr pcndingc.........................................................
Anne H ans Holstes i Kiobcnhaffn er schylldig
aff Skiffte effter salig H ans Holst foruden
Resterende Renthe fra Juell Anno 1 6 2 3 . . .
Dcnd gaard i Ormele i Skaane, Jacob Jensen
paaboer, som Madtz Rauffn med Ridemend
er Jndfortt vdj f o r ......................................

1000 Dt. R.
1500 Rixdl.
1500 Rdr.
1000 —
1000 —
200 —
300 —
'
350 —
6850 ^ —

600

438
4

—

Vz —
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Noch haffuer Madtzs Rauffn vdtagid till Ridemend 60 Rixdr, som Hand haffr Anparth i
gaarden fore.
Sum m a Sum m arum ald boens formue e r . . . 13468 Rixdl.
A n d e n t i l s l a a e n d i s gi el d.
Dennd gaard i Kiobenhauffn, som Anna H ans
H olstis iboer, er wurderit for 3000 Rixdr.,
lillkommer M adtzs Rauffn och Hans Daatter
Halffparten deraff er.................................. 1500 Rdlr.
D og Anne er beuilgett gaarden vdj hindis
liffstid effter schifftebreffuil.
Laandt Kong: M aytz: 300 lod S o lff, lodet
agtet for 3 tz. e r .......................................
150 —
Otthe Brahe Pedersen er schyldig bleffuen effter
den AffsLaug med hannem giort e r ........... 3000 —
Aff denn Ost-Indische Handel och indlaug der
wdj arffuit 1000 Rdr. och Madtz Rauffn
sclff Jndlagdc 200 Rdlr, er...................... 1200 —
End fire Rest Zeddeler M adtzs Rauffn haffuer
bekommit aff Krigs Osficerer e r .................
224 —
Peder Rauffn, nu boendis i Kioge, Hans breff
daterit den 26 A prilis Anno 1626 paa . . .
64 Sldr.
Lauritzs Rauffn, boendis i Hadersloff, Hans
breff dateret 8 D age effter paaschc 1619 paa 125 —
Jngeborge Casper Schmidtzs i Kiobenhauffn,
hindis breff den 17de Aprilis 1627 p a a .. . 100 Rdlr.
Anders Skoeleholdcr i d i ä ..............................
14 Sldr.
Karren Jffuer pouelsens 2 pund malt.
Mester Christen i K io g e ................................ 34 S ld . 8 S
Sum m arum forschr'" denn anden tilstaaende
gield vdj Rixmynt bereignet er
Pendi ngc. . . 6345 Dr. I V ort 4 jb.
M a lt......... 2 pund.
2
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B o r t s c h y l d i g e gi el dt z Z e d d e l c r .
Chortt R ig tc r .................................... 127 D l. 3 F 1 ^
Soffrcn Nielsen H o ls t ......... ............ 20 D r. ringere 4
Henrich Rosenm cyer.......................... 9 Dr. 2 A 3
Erik Helmers ................................... 111 Dr. 1 4 ^
Gregers H a n sen ................................ 2 4 ^ Dr.
B ing 1 Lcrst e r ................................ 60 Rdl.
Werner Klaumand ............................ 13 Dr. 1 F
Jörgen Houschen................................ 33 Dr. --- 1
Anders B a g g er.................................. 69 S . Dr. -> 8 i-.
Oluff T h o sto lsfo rer.......................... 60 S . Dr.
Jen s Pouelsen wid th orgid ............... 23 Dr. 12 A
Soffren Kremmer.............................. 36 D r. 1 ^ 15 6
Inger Jen s Madtzens lader foedre effter
Annes Haandschrifft...................... 70 Dr.
D og Matz will iche dertill suare, vden
Hand mz Retten tilfindis.
Ancker H ansen................................... 18 S . Dr.
T hill Raadstucn forcrrit.................... 4 Rosenobeler
Fougden och Skriffueren...................4 Rosenobeler
W urderingsmend................................4 Rixdr.
B yes Thiennere sor dcris Vmage . . . 2 Rdr.
Summaruin Bortschyldige gield wdi
Rix Spccics myntt bereignet er
Pcndinge...................... ................ 532 Rdr.
Thill Beslutnings.
Eyendommen, S olff, forgylt och wforgylt sampt
Huussgcraad, boe och boeschabff wdj slett mynt
belober 8369 Dr. 1
ehr wdj Ri x mo nt . . .
Wisse Haandschrifftcr .....................................
H oes Anne H ans H o lstis...............................
Denn Gaard i Ormelc ...................................

5 5 7 9 ^ Dr.
6850 Rdr.
600 Rdr.
4 3 8 ^ Rdr.
4*
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S a a er denn gandsche wisse formue vdj Rixmynt be
regn et vdi cn Sum m a 13468 Rdr. iu 8pe.
Derfra T hages bortschylde gield ................. 532 Rdr.
Bliffuer saa igien beholden til Deelling emellum Madtzs
R auffn och Hans kiere daatter 12936 Rigsdr., barnet deraff
tilkommer denn H alffuepartt, som er 6468 Rixdaller, huorvdaff Madtzs Rauffn vden Nogen rcntte beholder 1468 Dr.,
formedelst Hand schal holde for'" Hans Kiere daatter med
Kosh Kleder, och Andre tilborligh opdragelsse till hun bliff
uer H indis 16 Aar gammell, om Gud will spare hinde
liffuit sna lenge, Ald hendis Hoffuidstoell wforkrencket, M ens
de femb tusinde Rixdr. stall Madtz Rauffn Aarligh forrente
effter Reeessen, nemblich 5 Dr. aarlige aff huertt Hunderit
Daller till Rentte. Den Anden tilstaaendis gield, som her
och tilforn er Specificerit bereignit och vdi Rixmont I n
specie er vdj enn Sum m a 6345 Dr. 1*/z ortt 4 A M alt 2
pund, Huilcken gield Madtzs Rauffn och Hans Kierre Daatter
samptlig tillkommer, Och paa deris Bekostning schall Jndkrcffuis. som Madtz schall gipre sin flid Dend med dctt fordeligste Kand bliffue Jndkrauffd, saa witt mueligt er, der
aff at künde bekomme, Och igien till guode wisse solch for
Aarlig Rentte effter Recessen Kand bliffue vdsett dennem
begge till gauffn och beste.
Item huis som meenis schall findis hoes Anna H ans
H olstis i Kiobenhauffn. som hindis Daatter Anne H ansdaatter, aff Hans boe schal haffue henfortt, Kleder, Guld och
anden Clenodier, derpaa stal gioris Anfordring, Och Madtzs
Rauff der vdj med sin D aatter, paa begge deris omkost tillige werre berettiget.
Och for dett sidste, att dersom widere tilstaaendis gield
her effter Kand findis, Skall Madtzs Rauffn och Hans
Daatter deraf bekomme Huer sin Anpartt.
Dersom och hereffter meere borttschyldig gield findis
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Kand, som louglig, oprigtig och Sandferdeligen Kand Kreffuis
och med Rette bor att betallis, widere endnu er angiffuen,
D aa skall Madtzs Rauffn och Hans Daattcr i lige M aade
deraff Huer sin Anpartt betale, som dett sig med Rette bor.
Och dermed ehr dette Skiffte till ende Kommen och siuttidt
den 26 February Anno 1630. T hill Widnissbiurd vnder
worrcs forsciglinger D atum ut 8ux>ra.

N r. 3V .
Kongl. Maytz. Missiue af "/z 1631 thill wclb. Mogens Seestedt wores
günstige Slotz Herre, at Madtz Rauffn schall werre wtilthaldt.

Christian den ficrde etc. W or Gunst thilforn. Efftersom
D u sor kort thiid sidenn haffuer bekommitt woris Naadigste
befalingh att schulle thilltalle Madtz Rauffn, Tholder vdj
wor Kiobstedt Kioge, for huis Korn Hand der fra B yen
haffuer thilsted att wdforis. Och Hand nu oss for samme
sorseelße haffr thielsritz S tillit, saa wij Naadigste hannum
samme sorseelße haffuer Thillgiffuit och effterladt, da bede
wij dig och wille Att for'" Madtz Rauffn Gandske och Aldelis lader werre wthillthaltt. Dermed stieer wor wilgie.
Befallendis dig Gud. Schreffuit paa wort S lo tt Kiobcnhaffn den 18^ February Anno 1631. Under wort Zignet.
C h r i s t i a n.
(As Kjoge Kopiboger).

Nr. 31.
Kongebreve etc. angaaende de Brandlidte m. v. i Kjoge efter Branden
Trefoldigheds Sondag 1633.

Wij Christian dennd fierde etc. Giorre alle witterlig:
Att eptersom wor Kiobsted Kioge med Jlldebrand er blcffuen
hiemsogt, saa worre Vndersaater der sammestedtz derwed stoer
schade er tillfoyet, D a haffuer Wij Naadigst beuilget och

54

Aktstykker.

tillat, och nu ined dette W ort obne Breff beuillger och til
lader att dij anndre worre Kiobsteder her udj Riget om
nogen Hiellp och Vnndsetning till dierris W oninger igjenn
at kunnde lade opbygge mue lade besoge. Och erbiuder de
sig i lige tillfallde om nogenn dennom dett gud Allermegtigste Naadeligenn Affuende.^ Saadann Vlycke och schade
tillfoyedis saadanne at recompensere. Thi begiere wij Naadigst at di forbemellte Kioge Borgerre noget effter dierris
egenn W illie och Sambtycke Wille till hielp komme. Giffuet
paa wort flott Kiobennhaffn dend I I Octobris Anno 1633.
Undcr wort Zignnett.
Christian.
d.
Kongl: M ay: Naadigste Frihcdtz Breff giffuet dennom som aff Jlldebrannd haffuer lidt stade wdj Kioge Anno 1633.

W i Christian dend Fierde etc. Giorre alle witterligt Att
efftersom enn deell worre Vnndersaater Wdj wor Kiobsted
Kioge nu N yligenn Aff Jlldcbrannd haffuer lid stoer schade
dieres Huse och gaarde at wcrre affbrennde och dessormedellst kommcnn meget till Agters. Och dj nu Vnndcrdannigst er begierrenndes paa nogle Aars tider alt maae
werre frij och sorschaanned for schat och Anndcnn borgclige
Thynnge och besucrrinnger. D a paa det dj nogennlunnde
gienn kunnde komme paa focde, haffue wij aff synnderlige
gunst och naade Naadigst beuillget och tillat. saa och hermed
beuillger och tillader, att alle dj som i saa maader crre kommenn till Agters och Aff Jlldcbrannd lid schade maae for
schalt och alld Anndenn borgelig och byens tynngge och
besucrrinnger paa trei A ars tid werre frij och forschaannett
att Vdgiffue pro gfuota. D og di anndre borgerre som ingenn
schade lid haffr aff Jlldcbrannd icke hermed meenntt. Forbiudenndis alle och eenhuer ehuo de hellst erre eller werre
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kunnde for«e worre Wnndersaater wdj for"« wor Kiobsted
Kioge, som aff Jlldebrannd haffr lid schade, heremoed efftersom forscht staaer alt hinndre eller i nogenn maade forfanng att giorre Vnnder wor hyllist og Naade. Giffuet
paa wortt flott Kiobennhaffnn dennd 27de Octobris
Anno 1633.
Wnder Wort Zignett.
Christiann.
1634, dat. Skanderborg, fik Slotsherren, Jochum Bech, kqh
Maj. Missive, at naar Hjcelpen fra Kjobstcederne i Anl. af Jldebranden i Kjoge tilstilles Ham, skal Han lade Borgm. og Raad tage til sig
de af Borgerne, der ikke have lidt Skade,-og uddele til dem, der have
lidt Skade „eftersom de vedtorftig er og bedst fornoden haver".

Supplication til Kongl. Majestoet.

Stormcegtigste, hojbaarne Fyrste, Allernaadigste Herre
og Könning! Ebers Kongl. M ayst. sättige Undersaatter
udi Kjoge hojligen foraarsages for Ebers Kongl. Majst. paa
bet allerunberdanigste at anbragc: Eftersom den störe, forscerdelige og flabclige Jldebrand forleden Aar udi vorcs B y
grasserede, og de fornemste af vores Borgere en stör ubodelig
Skade tilfojed, hvilke og af des Aarsage med Ebers Kongl.
M ayst. Brev naadigst ere priviligerede i tre Aar for Skat
og al anden borgerlig og V yes Tynge og Besvoering at
vcrre fri og forskaaned. S a a endog vi Ebers Kongl. Majest.
Skatter for deres Hvota gjores Afkortning, er her dog anden
B yes daglige Udgift med al den Vognleje og andet mere,
hvilket sig paa det andet faltige Borgerflab indtrcenger
og falber dem fast umuligt at künde afstedkommc, hvorudover
den ene med anden ganfle ruineres og undergaar. Derfore
af Ebers Kongl. Majestoet vi paa det allerunberdanigste
beder og begjerer, at for deres tzvota, som det er brcendt
for, saavidt det sig udi B yens Tynge kan bidrage, udi Ebers
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M ajest.s Skatter maatte kortes og asdrages, paa det de
andre faltige Borgerstab nogenledes künde blive ved M agi.
F or det andet: eftersom hojbemeldte Eders Kongl.
M ayst.s Benaadningsbrev medforer, at de som have mistet
deres Hufe og Gaarde og i saa Maade til Agters kommen,
for kongelig og B yes Tynge udi tre Aar att forstaanes, saa
er her nu mange som have boet udiLeiehuse og deres G ods
mesten faaet bjerget og igjen kommen til Nocring og Brug.
Item nogle Hader mist nogen smaa Lejebode og dog havcr
deres Hovedgaarde, de udi boer, med anden god Formue
beholden, hvilke dennem ogsaa samme eders Kongl. M ayst.s
Benaadning tilegner og for Skat og Tynge sig ganste endtslaaer. Hvorfore af eders Kongl. Majestcet vi allerunderdanigst ere begjerendis, at vide hvorledes Kongl. Majest.
Brcv i saa Maader stal forstaaes. Om saadanne som ikke
Hader mist H us og Gaard og ikke aldeles til agters kommen
stal ganste voere stattefri, eller og at Laxeres udi Skatterne
ester ders Formue.
Forventer herpaa fra E. K. M . et naadigt, gunstigt
og mildt Gjensvar, hvilket Gud vil belonne. og vi altid som
vi desforuden pligtig er med Liv og Blöd ester vore ringeste
Evne og Formue findes E. K. M . tro, villige Undersaatter.
Og dermed til et langvarigt og lyksaligt Regimente vnster
og averantvorder Eders K. Majest. udi den hojeste G uds
Befljermelse.
Aff Kjoge den 19 December Anno 1634. Eders Kongl.
Majest. tropligtige og villige Undersaatter: Borgmestre og
Raadmcrnd.
ä.
Kongl. Majest.s naadigste Resolution og Gjensvar paa forskrevne
Supplication, Slotsherren Velb. Niels Trolle tilskreven.

Christian den Fjerde etc. Vor Gunst tilforn: eftersom
Borgerstabet udi vor Kjobstad Kjoge, som for nogen Tid
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siden haver lidt Skade af Jldebrand, Hader bekommet vor
naadigste Benaadning og Frihed paa tre Aars Tid at voere
fri og forflaaned for Skat og al anden borgelig og B yes
Tynge og Besvoeringer, og vi forfarer at vores Benaadningsbrev udtydes, at alle dennem som yaver lidt Skade af Jldebranden ville vcerc fri, enten de haver lidt stör eller liden
Skade, og Besvcrringen derover skal komme de andre saa
stör, at de den ikke kan taale, og Borgmestre og Raad
sammesteds hos os underdanigst haver ladet anholde.- Forst
at de som ere broendt fore maa for deres tzvota, saavidt det
sig udi B yens Tynge kan bidrage, udi vore Skatter kortes
og afdrages paa det at andre nogenledes kan blive ved
M agt. For det andet at man underdanigst forstcendiges, om
saadannc som ikke haver mist H us og Gaard, og ikke aldeles
tilagters kommen, skal ganske voere skattefri eller og at
Laxere udi Skatterne ester deres Formue. S a a ville vi, at
dermed saaledes skal foreholdes, at de som ere broendt fore
maa for deres Hvota, saavidt det sig udi B yen s Tynge kan
bidrage, udi vore Skatter kortes og afdrages, dog at D u
grangivelig Jndseende skal have, at hver forskaanes for Skat
og B yens Tynge aarligen udi foreskrevne Ire Aar, som Han
haver lidt Skade til, og aldeles at have udi Agt, eftersom
enhver er kommen paa Fode og udi Noering og B rug.
Herester D u D ig haver at rette. Dermed skeer vor Villie.
Befalendes D ig Gud. Skrevet paa vort S lo t Koldinghus
den 7 Januar 1635. Under vort Signet.
Christian.
6.

Kongebrev anlangende Borgerne, som haver lidt Skade ved Jldebranden.

Christian den Fjerde etc. Vor Gunst tilforn. Eftersom
vi Ao. 1633 den 27. Okt. haver udgivet vores naadigste
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B evillin g, at Borgere og Jndvaanere udi vor Kjobstad
Kjoge, som af Jldebranden haver lidr Skade paa deres
Huse og Gaarde at skulle vcere skattefri udi tre Aar efter
samme dort B revs D ato, og os foregives, at en Deel B or
gere, som der sammesteds haver sidt ned i Lejehuse og ikkun
lidt Skade paa deres G ods og Losore, og dog alligevel at
ville holde sig til samme Frihed, da ville vi, at dermed saaledes skal forholdes, at hvo som deres Gaarde og
Huse er afbroendt for udi Gründen, derudi vor Kjvbstad
Kjoge, med hvis de ejede, skal nyde forncrvnte Frihed. De
andre som haver siddet udi Lejehuse og ikke nu lidt
Skade paa deres G ods og L osore, skal forskaanes eftersom
de haver lidt Skade til. Hermcd skeer vor Villie, etc. Skrevet
paa vort S lo t Kjobenhavn, den 20de M aj Ao. 1637.
Under vort Signet.
Christian.

N r. 3 2 .
Kongl. Maj. Missiue Slodtzherren Welb. Niells Throlle tilskreffuit.

Christiann dennd sierde etc. W or gunst thillfornn.
Epthersom wij med det forste formoede N ogle forstelige personner her Jnnd till oß och de igjennom wor Kiobsted
Rinngsted dierres Wey tagger, da bede vi dig och Wille att
du tillholder nogle de sormuffucnnste borgerscher Vdj wor
Kiobsted Kioge, at de till for"° Rinngsted thagenndc med
dennem sengekteder, laggenn, dugge, thinn, Kaaber, Mesinng,
hiundcr, bennckedyenner, Bagstoelle och Anndett som der
tillhorer och der at opuartc saauell paa hid Jnnd Reiysenn
som Lilbage Reiysenn. Dermed scheer Wor Willge. B e
fallendes dig gud. Skreffuet paa Wort stot Kiobennhaffnn
dennd 1 July Anno 1634. Under wort Zignett.
Christian.
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N r. 3 3 .
Kongebrev af ^

1634 angaacnde M ads Ravns Sag.

Wij Christiann dennd fierde etc. Giorre alle witterligt:
Alt efftcrsom oss Elschelig N iels Throllde till Throlldholmb,
vor M annd, Tienner och Embidzsmannd her paa wort
S lo tt Kiobenhaffn haffr. bekommett vorris naadigste Befalling att schulte paatalle och forfollge dennd S a g med M adzs
Rauffn vdj Kioge annlanngenndis Hanns Daatters Dod, och
for"c N iels Throllde sormedelst dette thillstaaenndis Bilagger
och anndre adschillige vorre Bestillinnger crre forhinndrett, saa
hannd samme S a g nu icke kannd thill ennde forfolge som
dett sig burde. D a ville Wij naadigst haffue befallett, saa
och hermcd besaller, att samme S a g schal sig beroe inndtill
saalennge dette tilstaaendes Bilagger er forbie, och siden
derpaa igien att taell och dennd forfollge. D og schall huis
Warsell allerede giffuen er wdj dend S a g stannde forfullde,
Naar Bilageret er offuerstaanden och derpaa schall talles,
huorom for"e M adzs Rauffn schall aff for"c N iels Throlde
aduaris. Forbiudendes alle och ennhuer herimod nogenn
Hinnder eller Forfanng att giore vnnder vor Hyldist och
Naade. Giffuet paa wort S lo tt Kiobenhaffn dennd 2.
Augusts Ao. 1634. Under vort Zignett.
Christian.

N r. 34.
Kongebrev af °/s 1634 ang. Mcegling mellem Soren Jensen, Krcemmer
i Kjogc, og Hans Son Claus Sorensen, Borger i Kjobenhavn.

Christian den fierde etc. Wor gunst tilfornn: Wider at
Claus Soffrennssen, borger och induohner heri wor Kiobsted Kiobennhaffnn, vnderdanigst for O ss haffuer ladit an
drage, huorledis der begiffuer sig nogen missforstand imellem
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Hans Fader Soffren Kremmer, Borger och Jnduohner derudi
w or Kiobsted Koge, och hannem, Anlangendis nogen
Lon Hand formeener Hans Fader hannem pligtig er for
nogle Aar Hand hannem som en fremmidt tient haffuer, och
Hand ichc gierne med for^° Hans Fader ville bruge nogen
xiroeeZ til Tinge eller Raadhuuss, wnderdanigst derfor
begierenndiss woris naadigste Befalling til eder at wdneffne
fire mend som dennem derom emcllom künde forene. Thi
bede wi eder och Wille, At i fire mend derudj Byen vdneffner
och dennem befaller for"^ parter for sig at fordre och deris
flid Anuende at de dennem om for"e Lon künde forene.
Dcrmet scheer wor vilge. Giffuet paa wort S lo t Kiobennhaff denn 9 Septem bris Ao. 1634. Wnder wort Zignet.
Udskrift: O ss Elschc^ Borgermestere och Raadmend wdj
wor Kiobsted Kioge.
Christian.
(Ester Original paa Papir i Kjoge Raadstuearkiv).

N r. 35.
Biskop, v r. tlieol. Jesper Brochmands Gave til Kjoge Byes Fattige.

Borgemestere och Raad udi Kioge Kienndis og hermed
for Alle witterligt gjor: Aff hederlige och hoilerde M and
Doctor Jesper Rasmußenn profesore vdi Kiobenhauffnns
Universitet Att haffuc Annammitt och oppebaaritt 100 goede
Enchende Dallcr, som Hand till sättige her udi Kioge giffuet
och Funderit haffuer, Loffuer och bepligter dersor os och
w oris effterkommere Borgemestere och Raadmennd her
sammesteds same 100 Enchende Daller till gaatt wederhefftig
w is solch paa Renntte att vdsette Aarligen for 6 ligesaadanne
Daller och derforre noiagtig panntt och forsekrinng Annamme.
Och siden Rentten Aarligen till Huer Juule-Afftenn wid de
fattiges forstandere Att lade leffuere till det fattigste och
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Ellenndigste hielpeloeße Mennische her i byenn. Efftersom
Weib" Doctor Jesper Raßmußenn Brochmand dett sielff saaledis forordineret haffuer, och det udi de faltiges Regenschab
Aarligen laede Jndfore, huoraff forfaris kannd hucm samme
Rente Aarligcnn bekomm er. S a a det schall blisfue de faltige
Schadisloesholldenn. Deß till widnißbiurd haffue wi for os
och woris effterkommere Borgemestere och Raad throgt w oris
Stattz Signette her nedenn wnder. Actum Kioge den
14de Novembris 1637.
(I.. 8.)
(Af Kjo^e Kopiboger).

N r. 36.
Racrdstuevidne ang. Trolddom m. v. i Anne sal. Cort Richters sidste
Levctid. .

Tirsdagen den 10^ Januar 1643 paa Kioge Raadstue.
Noervoerende: H ans Christensen og Envold Rasm ussen,
Borgcmestre, H ans Buch, Christen Casperscn og H ans
Christenscn Homblet, Raadmcend.
H ans Madsen, Universitetets Ridefoged i Kjobenhavn,
paa Doctor N iels Poulscns Vegne der sammcsteds, beviste
med Kaldsmcend Soren Jensen af Kjobenhavn og Anders
Christoffersen i Olby, hvilke hjemlede efter Loven med Ed
og oprakte Fingre, at de lovlig havde hidkaldt i Retten efterskrevne, nemlig: Margrete Hermandsdatter, som var til Anne
sal. Cort Richters, Joest Korning, Kroemmer, H ans Buch
og Hans Hustrue Lisbeth, Peder H olst, alle her sammesteds
i D ag at mode, deres Sandhed at vidnc og gestendig voere,
anlangende hvis de den 2t?c J u li 1641 her paa Raadstuen
haver udsagt om Peder Lauridsen af Menstrup som H ans
Madsen nu haver til Vedermcele, Hans Berctning om Anne
fl. Cort Richters Sygdom og hvor hun den havde
bekommet.

62

Aktstykker.

Sum m e Kaldsmcrnd hjemlede og at de havde hidkaldet
Ellen N ielsdalter, som og nu var til Vedermcele. D a blev
forbemeldte deres Beretning oploest.
Og modte her for
Reiten H ans Buchs Hustru, Margrete Hermandsdatter,
Joest Korning, Cort Richter og Peder Holst og ved deres
Ed bekroeftede at saasandt Gud og Hans hellige Ord dennem skulde hjcelpe, at det er udsagt, skeet og gjort af Peder
Lauridsen i Mcnstrup som de tilforn bekjendt haver efter den
Fortegnclses Jndhold som nu for Retten blev lcest og
paaskrcvet.
Peder Lauridsen af Menstrup udsagde, at Margrete
Hermandsdatter var wende Gange hos hannem i Menstrup
og den sidste G ang fulgte Han hende her hid til Kjoge udi
Anne sl. Cort Richters H us og gjorde dennem Undcrvisning
om det nedgravede Toj og stod hos, da Joest Korning opgravede det Valborg R at sidstforleden 1641. Og var det
udi et Horn med al S la g s som ombekjendt er. Og nu her
for Retten pegede paa Ellen Nielsdatter med Tilnavn Raadmands og sagde, at det var hende, der havde voeret med og
forgjort Anne Cortes, og sagde: saasandt Han vilde blive et
G uds Barn og forsvare det for G uds strcenge D om , da
haver Han ikke löset hende det paa og det künde Han vide
at Han künde see det i sin B og. Thi havde Han Bogen
her, da skulde Borgemester og Raad og alle andre som saae
dcrudi see deres Skikkelse som haver forgjort Anne Cortes,
og var i alle M aader gestendig hvis Vidnesbyrdene omvunden haver uden alene udi Cort Richters Vidne fragik
Han saavidr, at Han ikke haver sagt, at den Enke som
havde forgjort Anne Cortes boede ikke uden et H us, 3 eller
4 fra hende; thi Han vidste ikke hvor hun boede, saavelsom
Han ikke havde sagt, at der var 12 i Raad, som haver for
gjort Anne Cortes, men alene 2. Udi Peder Holstes Bekiendelse og Vidne vedgik Han saavidt, at Han gjorde Peder
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Undervisning at det Toj var nedgravet i Hans Have og
Var hos, der Peder gravede det selv op. D og Han ikke kan
komme ihn hvad det var for Toj , der blev opgravet.
Sam m eledes benegter Han ej at have sagt, at der var en
stör Potte tillavet fuld af Djcevelskab, som skulde scrttes neder
i Peder Holstes H us. Og sagde Peder Lauridsen nu for
Retten, at Han vel, ncest G uds Hjcrlp. künde fly Peder
Holsts Qvinde bedre for hendes Blindhed med Urter.
Ellen Nielsdtr. var ogsaa her til Vedermcele og gjordc
Benegtelse imod hvis Peder L. haver paa hende udsagt og
bekjendt. D a svarcde Peder Lauridsen, at der Han var hos
Anne sal Cort Richters og var udgangen i Byen, da modte
Ellen Nielsdtr. hannem her Paa Kirkegaarden og spurgte
hannem ad om Han var den, der künde vise igjen, og spurgte
sremdeles ad, om Han var neder hos Moder Anne Cortes,
svarede Han jo. Og da bad hun hannem for G uds Skyld,
Han ikke skulde lcegge hende ud; hun vilde give hannem dersore 1 Rdlr. Og da Ellen sad fangen her i Kjcelderen, fik
Han nogle Bud og et Brev sra fornevnte Ellen Raadmands
og havde Brevet endnu i Menstrup udi Hans H us liggendes.
Det sormelder, at Han ikke skulde komme til Kjoge fordi da
blev Han broendt. Og kom Han ikke, da kom Ellen ud.
Derforuden Peder Holst havde undsagt hannem. at Han
vilde skyde en Kugle i hannem, fordi Han ikke künde fly Hans
Qvinde bedre. Idermere bekjendte Peder Lauridsen, at Ellen
Nielsdtr skulde have sagt, at hun vilde fly hannem en af
hendes Linhatte, og künde Han da sige tilvisse om hun var
en Troldkonc („Throldkune"), da vilde hun holde Hans Kunst
„frichss". M en hun sendtc hannem til Nestvcd ikke sin egen
Hat, men en P iges Hat ved Navn Johanne, som tjente
Anne Cortes, hvilken Hat Han endnu haver hjemme i Hans
H us. Ellen dertil svarede: at det var ikke hendes Linhat.
der hun omtaltc. men det var hendes ..Halsskludt og Bryst-
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dugh". hvortil Peder svarede, at det fik Han intet af, men
Hatten fik Han og det saae Han i Hans Bog, at det var
Pigens og ikke Ellens.

Ellen Nielsdtr. svarede: at hun aldrig haver seet Peder
Lauridsen anderledes end bag paa, forend nu, hun seer hannem i Hans Ansigt her for Retten, hvorimod Margrete
Hermandsdtr. og Joest Korning vandt med opragte Fingre
og Ed efter Loven: at der Margrete havde hentet Peder i
Menstrup og de kom og ville gaa ind til Anne Cortes, da
var Krogen paa Doren og Ellen Raadmands tog Krogen
as Doren og lukte Doren op for dennem. D og om hun
saae Peder i Ansigtet eller ej, det kan de ikke vidne. Peder
Lauridsen tilspurgte forncrvnte Vidner om de havde seet
hannem bruge nogen Djevelens Konster eller seet hannem
mane eller signe, hvortil de svarede: at de ikke haver seet
hannem andet at bruge end som de omvundet haver, eiheller
begjeret noget for det Han gjorde. H ans Madsen var dereftcr Raadstuevidne begjerendes, Peder Lauridsen, Peder
Sonnesen (Byfogden) og H ans Buch (Raadmand) samt
Peder Holst hver en Gjenpart.
Endnu ydermere bekjendtc Peder Lauridsen, som dog ikke
kan stcdes af Bogen under vores Beseglinger beskrevne forend
dcrfor gives lovligt Kald og Varsel som det sig bor. Forst
at den Bo g , som ban kan see udi hvem der haver forgjort
Folk og ellers andet Ondt beganget, den haver Jorgen Sm ed
i Menstrup for hannem at gjemme, som Han fik af hannem
for 6 Uger siden og tilforn havde den udi 19 Uger. Og
kom Jorgen Sm ed hannem til at „Rohme", der Doktor
N iels Poulsen havde B ud efter hannem; thi Han sagde, at
N iels havde givet hannem to Aars Landgilde efter formedclst
Han skulle fly hannem fat, og kundgjordc hannem det om
Morgenen forend Han lod nogen af Bymcendene det vide
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som skulde have flyed hannem frem. Siden kom de andre
Moend, da var Han bortkommen udaf et Bindue og bad Jorgen
hannem lobe. Forbemeldte B og, som Peder haver ombekjendt
skal findes hos Jorgen S m e d , er saa stör og tyk som
en „Louguosser" og er prcentet, hvilken Han sagde Han vel
kan loese. Og nu blev hannem forelagt en prentet B og som
var Lovbogen, at man deraf vilde forfare om Han kan loese
Prent. D a künde Han ikke kjende alle Bogstaverne, fast
mindre stave eller loese. Og bekjendte Han at hvem der seer i
samme B og, de kan see derudi hvem der er skyldig og haver
noget O ndt, og skal have bekommet samme B og af Peder
Nielsen i Grumlose, som er ved Doden afgangen, som for
hannem haver bereitet, at Han fik den i et Bjerg, og staar
i samme B og, hvorledes man skal vende sig'og tage Urter
op og hvad Urterne hedder og hvorledes de skal bruges til
at fly Folk bedre som er forgjort eller haver den „stehme
Singe", og staar paa nogle saa af Bladene, som Han sagde
3— 4— 5 eller 6, som Han nu ikke kan komme ihn, og det
er firkantet og ligesom en Hinde; naar Han Helder Urterne
imod samme Hinde, da kan Han see hvilke der duer og hvortil
de tjener. Fremdeles bekjendte Han at der er en Urt som kaldes
„Fann Wehre" og naar Han vil tage den op, da tager Han
hende ved Toppen og siger: Vorvcere du! jcg tagerdig i din
T op, du skal gaa op i Navn Gud Faders, S o n s og
Helligaands, Amen. Og saa sandt og saa vist som Jom fru
M aria fodte Jesum Christ, den Urt tjener til dem, som er
galne og forstyrrede i Hovedet og tjener ogsaa dem, som
have den stemme S yge naar de haver en anden Rod til
som kaldes „Hellelauffre Rod", saavelsom naar de skal bruges,
da skal de loegge dem for i Panden, for de som er forstyrrct
og for den onde S y g e skal de hakke dem og komme dertil
af den S y g e s eget B and, ikke af det forste, ejhellcr det
sidste, men det mellemste og ligge i Morke og vende sit
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Ansigt i Osten, naar de sortoerer det; thi de skal saavel tage
deraf som lcrgge del i Nakken. Fremdeles bekjendte Pcder
Lauridsen: at det Brev, som kom fra Ellen Raadmands, det
drang en hannem ved Navn N iels Jyde, som berettedc da
at tjene Skipper O luf og havde tcerstet for hannem om
Vinteren, og var samme Karl wende Gange hos Hammen
paa Ellen Raadm ands Vegne, den ene G ang mcd Brevet,
den anden G ang bad hannem mundtlig, at Han ikke
stulde komme til Kjoge.
Idermere bekjendte Peter Lau
ridsen, at der er en afskediget Proest ved N avn Hr. Knud,
kommen fra Fensmark og R islev S o g n e, det var vist,
at Han haver sin Kunst af Djcrvclen; thi Han havde
det selv scet af hannem, at Han gjorde det til Jens
Flintes, Krcrmmer i Nestvcd („Nestedt"). D a kom Djcevelen
derind forst ligesom en liden Drcng og siden blev Han storre
og storre. Og der Peder Lauridsen saae det, blev Han forseerdet og lob ad Doren ud og hen til Peder Nielsen af
Grumlose, som da var til tyske H ans Sm eds der Ldicl. og
forkyndte Peder Nielsen det. D a flog Peder Nielsen Ham
et S la g paa M unden og sagde om Han ikke havde andet at
gjore end sladre derom; og det er vel 9 Aar siden det stete
og Jen s Glinte skal og have sect det. — Bemeldte H ans
Madsen tilspurgte forncevnte Peder Lauridsen hvor loenge det
er siden, Han var i Slagelse Hospital og hvem der var efter
hannem? Dertil P . L. svarede: at Han sor nogen Tid siden
havde vceret i Slagelse i H ospitalet, da Forstanderen var
syg og gjorde Hans Qvinde Underretning, at der var sat
Troldom og saadant Skarn paa M anden, og da fandt de
en Krukkc i Hoet med et „eegh" og en heel Hob Djcrvclflab
udi, og der de fandt det, da stod Peder og saae i sin B og,
og „Eget" foer frem og tilbage paa Jorden. Idermere be
kjendte Peder Lauridsen, at Han haver aget en Person ved
N avn Peder Jensen, som er i med Hr. Knud, til H ans
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Andersens i Tjoereby. Videre bekjendte Han at Han flyede
Peder Pedersen, som Var Foged paa Trudsholm , bedre i sit
Laar med nogen Urter, Han flyede hannem dertil. O g estersom Han tilforn haver bekjendt, at Han haver voeret i
Bjerget og bereitet, hvorledes de Folk ere der og viist
os for Retten deres Hojhed, da bekjendte Han endnu at
have vceret derinde to eller tre Gange og er der „huelt"
derinde, dog ikke storre end et Vceggerum H u s, og broender
der udi en Steen som et Lys og er der 6 smaa hvidkloedte
Jom frucr derinde udi „Sm att lecrctt som Camerdug Klede"
og disse Jomfruer haver bedet hannem, at Han skal hjelpe
syge og fkrobeligc Folk for G uds Skyld tilrette. Bekjendte
Peder Lauridsen ogsaa, at Hans Qvindc veed, at Jorgen
Smed har Hans Bog.
'
Ellen N ielsdtr., som kaldes Raadmands til Tilnavn,
har i D ag frivilligcn sig tilforpligtet paa Liv og H als's
Fortabelse ikke at tage eller nogen Sted cntvige her fra
Byen, men vcere ülstede om nogen haver eller kan have
hende for noget at tiltale for denne Peder Lauridsens
Sigtelse.
(Af Kjoge Raadstueboger).

N n 37.
Christen Steels Brev af 14 Ju n i 1641 til Borgemestre og Raad,
ang. Haverne ved Kjoge.

Epthersom der tillsorne haffuer begiffuedt sig Thrette
imcllumb S a l. Jomfrue Liesabett Bille till Gammell Kiogegaard och Borgemestere och Raad i Kioge paa B yenns
Weigenne, om nogen Eyendom och Hauer som for Kioge aff
Liungitt ehr inndtagett, och da scx goede Mennd effter Ko:
M ayst. naadigste Befalling haffuer dombt och for Retten
affsagt, att Partterne paa begge Sieder schulle wdlegge att
huis som wnnder tiuffe Aar wahr indtagett, huillchett S a l.
5 *
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Jom sru Lissbett B ille strax (som billigt) haffuer effterkommett. Derimod haffuer de Kioge Borgere iche alleniste beholldett derres Hauffuer imoed de goede M ennds Domb,
wenn endda siedenn dend Tied indtagett flerre och nogle
forbedret, wansett att s. Jom frue Liessbett B ille sig deroffr
beklagett, som med Thingswinde ehr att beuisse. S a a tuiller
ieg icke paa, att de Dannemennd ioe slagger dennem siellff
tillrette, att effterdj dett ligger i feelledt med gammell Kiogegaard och B y e, att wij ioe saauell motte niude worres
Rettighed som de och enndten pro yuotss inndtage affLiungett eller ochsaa att Hauffuerne effter Commissariernes Domb
motte wdlegges. Doeg wilde ieg iche gicrne, att ieg schulte
wehre Aarsage till att de gott Follch samme Hauer schulte
wdlegge dennem till stoer Schade, menns Wille Heller i alle
M aader befliechte mig paa att huis till goed Naboeschaff
och Wennschaff kand giffue Aarsagh, saafrembt mig dett
Sam m e maa wcderfarers. S a a e derforre hellst (dersom
dennem saa gort siunes) att ieg maatte och inndtage mig en
Haffue for min egen Eyendomb imoed de mange Haffuer
som ehre inndtagett och forbedrett baade for och effter Commisssariernis D om b, saa willde ieg mig Reuersere och forpligte, at Ie g eller minne Effterkomere alldrich wiedere skulle
begierre att inndtage, saafrembtt de Kioge Borgere iche Wille
gribe wiedere om sig, och de gott Folch Land well siellff
betenche, att ded ehr Wrett om Wj paa vor Siede iche maa
giorre oss W orres saa nottig som dee; oersom dett kom
widdere till D om bs (huillchett ieg nodig willde), da will
Commissariernes Dom endten cffterkommes eller will beuises
att ieg ehr inngen Lodseyer effterdj ieg maa iche saauell
niude min Rett som de; och ehr ieg gierne begierrendes att
wellachte Borgemester och Raad i Kioge willde sig derpaa
erclere och paa dend M iss, alt Klammer og Thrette künde sorbjgaaes, och goed Naboeschab och i Lenngdenn stedwarrenndis
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Wenschab kunne wcdligeholldes, huorpaa ieg iche Heller thuiller.
Jeg for min Personn schall altied derimoed mig forhollde,
saa Jnngenn aff de gott Folch sig billigen offner mig schall
haffue att beklage. W ill hermcd haffue dennem samptligenn
onschctt een lochsallig goed Dang.
Datum W alloe dend ^14 Jun y Anno 1641.
Christenn Skicel ^ 8.
Af Raadstuebogen, den 10dc Aug. 1641.

N r. 3 8 .
4de Octbr. l641: Dom afsagt mellcm Velb. Christen Steel paa den
cne og M. Oluf og Hr. Peder paa den anden Eide.

D a er der saaledcs paakjcndt og for Retten afsagt, at
cstersom N iels Olufsen (Ridefoged paa V allo) scrtter i Rette
paa Hans H osbonds Velb. Chr. Skeels Vegne, om Han ikkc
bor at vcrre qvit sor Tiende at give af wende ode G aards
Jord,, som Han har lagt under Hans Gaards Taxt i Kjoge,
efter Haandscestnings 34 Art., til Prcesterne her i Kjoge,
ncmlig hcrdcrlig og hojlcerdt M and M : O luf Bentsen og
hcrderlig og hojlcerdt M and Hr. Peder Christensen. D a
efterdi forbemcldte Haandscestnings 34 Art. noksom den gode
M and befrier at give forbemeldte Prcester nogcn Tiende af
sine Scedegaarde, hvor Han sclv holder H us eller haver
Jorden selv i Brug under Hans G aards Taxt, vides ikke
H s. Vclbhcd. tilkjendt Pligtig at vcrre at give Tiende af de
tvende Gaarde, eftersom bevises med Tingsvidne 27 Septbr.
at Han haver lagt samme Jorder under Gammelkjogegaards
B ru g, uden hvis H s. Vclbhd. godvilligen forb^e Prcester
vil bctcenkc.
(Af Kfogc Tingboger).
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N r. 3 9 .
Velb. Morten Wenstermand tilbyder
1641, da bau paa Grund
af sit Adelstab ikke vil svoerge Borgerstab, at svare aarlig 15 Daler i
Skat til Byen.

Thisdagenn dend 16 Novem bris Ao. 1641:
Wellb: Morten Wenstermand her i Dang for Retten
fremkomb och begierde Hand maae bruge her ibd'" nogen
ringe Kiobbmanndschaff med Kornkiob och Ollsall och ej
andet begjcrer at bruge.

Och efftersom Hand ej w ill suerge

Borgerschaff for sin Adelschaff, daa erbiuder Hand sig att
giffue det forste Aar for füg Hans Brugh fra Mortensdag
nestforleden och thill Mortensdag igien Fembten Sletedaler
thill Byen. Och effter flig Hans thillsagn, daa haffuer wj
paa Offrighedens Naade och gocde behäng det hannem
beuilliget.
Mortten Wenstermandt.
Egen Hand.
(Af Kjoge Raadstneboger).

N r. 4 0 .
Slotsherrcn Niels Vinds Brev af ^
og Malt.

2

1642 ang. Tolden af Dl

Epthcrsom Gabriell Jacopsen, Borger och Jndvonere i
Kioge haffuer sig beklagst, at med O ll och Mattes Angiffuelse
wregtigen schall tillgaa vdj for^e Kioge i det en Deel forsuiges, saa Hand iche kand bekomme Hans Mah" wdloffuede
Tholld effter Hans Forpachtnings Breffs Jndhold, huorfor
icg w ill haffue Mollerne befalidt, saa mange som Hestemoller
haffuer, at Ingen sit M a lt schall aff Molle lade Werre folgagtig forend Tholdsedelen Eder derpaa fra forschreffne Gabriell
Jacopsen bliffuer leffuerit, saafrembt I icke selff derfore vill

Aktstykker.

71

stände thil Rette og straffes som wedbor.
hagens S lo tt dend 1 Decemb. 1642.

Return Kopen

Niels Vind.
(Af Kjoge Kopibsger).

N r. 41.
Borgmestre og Raads Bestalling for Skarpretteren.

Borgemessterre och Raadmend i Kioge Kiendis og hermed
witterligt giorer, Att wij haffuer Antagitt paa Kioge byes
Weignne Mester Lauridtz Hendrichsen scharpe Richter boendis
i Nestued Wdj saa maader, att saa mange Mitzdedere som
borgeschabit her for Aarßagis at lade schee Excution offuer
schall Hand bortt Rette. Och schall saa haffuc af dennem,
som Hans thienneste fornoden haffuer for Huer Hand med
Suerdit eller strichen hen Retter Threj Rixdaller, Och for
Huer Hand Kagstryge Thou Rixdaller. Der forwden schall
Hand haffue for schorstenerne at feyge, som er for itt thow
Lofft hoigtH ußcs schoersten — En march, for it Lofft hoigt
H ußis Schoersteen thollff schilling. Och offuer alt naahr
Hand sig flittig och willigh lader befinde, schall Hand haffue
her Aff bycn Aarlig Thi Rixdr., Hallfparten till Michaely
och Anden Hallffuc partt till Paasche, emeden Hand er udj
ßamme worris byes bestellingh. Deremoed Anloffr Hand och
tillforplichter sig, att naahr paa eschis eller behouff giorris,
at Hand daa her tillstede schall Komme och med ald flittighed och Wellighed udj Hans thienneste lade befinde, saa
ingen med Rette offuer hannom schall haffue at beklage.
Och for wden schall hannd i Sonderlighedt med Hanns
follch Komme her thuinde gange om Aarrit, som er omb
paasche och Michallj Thider, Och cllers effter Leiligheden
P aa det omb nogen Kand haffue derris tienneste i behouff
enten med Nattegierning eller i Andre maader, at de da
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Kand Werre thilstede. M ens derßom Hand i sin Bestilling
hersamrnestedtz M otuilligen Heller i Andre u-bequernmelige
maadcr sig forholder D aa denne Hans bestilling at werre
forbrudtt; — schall Hand ochsaa haffue magt her aff byen at
for Jage Andre som i Hanns bestillmg will Jndfalde, D og
dennom paa Liffuet ej at beschade wden Hand for Aarsagis
Aff Nodwerge sit Eget liff att fordedige och Defendere. Diß
till widuißbiurd wnder worris Stadtz Jnd Zeiget, ^ etu m
Kioge den 11 Aprillj Ao. 1643.
(Kopibog, fol. 219).
Iste J u li 1651 fik Mester Osvald Rebellt, boende i Roskilde,
ligelydende Bestallingsbrev for Kjoge. Heri var dog tilfojeti „for en
Heft, Ko cller andet queg, fom stall wdslebes med Hefte for Stocket
j Rixdlr., for S u in eller Andenn smaa queg Stochet 2 ^ och for
Hunde och Katte for Stochet at wdslebe 1
— „Disligcfte at
huerken Hans solch eller Andere schall thage aff gotfolches gierder eller
Plancheuercher her udi Byen at forbrende" (efter Nattegjerning).
21 Septbr. 1652 fik Mester Aage Pedersen. boende i Nestvcd,
ligl. Bestallingsbrev, hvor dog er tilfojet „saa mange Mitzdederc som
Ko. M a. eller Borgerstabet" osv.

N r. 42.
Kjoge Byes Forstrcekning af Solo i 1644 til Köngens og Landets
Tarv og Nytte.

Onsdagen den 31 January 1644 (paa Raadstuen);
Neruerende Enuotd Rassmusen och H anns Buch Borgemestere, Jacop Hanssenn och H ans Christennsenn, Raadmend.
Efftersom Slodtzherrens Brev bleff sor borgerschabet
kundgiort M andag nestforleden och dennem foretest och forhotden, at de til i daug schulte mode her paa Raadstuen
och dennem erchlere till i daug Klochen Vahr otte, hvad de
ville goeduilligen forstreche Konng. M ay. thill Landzens Tarv
med gulld, solff eller penge wdi denne farlig och besuerlige
thid till Krigsfolckes Verffuing och Underholdning, saa Wille

Aktstykker.

73

Kong. May. denom det sorrentte och igien betalle, naar
Rigerne kom igien thill Rollighed og stillestand.

Daa er

her alldelless Ingen aff borgerschabet fremkommen w-anseet
wi dennom haffuer sorbiedc till Klockenn wahr thi.

Onsdagen den 14 Febr. 1644.
Effter"c sollst baffuer borgerschabet i dang forstracht
Hanfs M ay. og nu her paa Raadstucn leffuerit, nemblig:
N iels Beffr 2 loed, Soren Weffuer 1.*) Anderss Karlssen 2,
R assm us Pouelssen 4 , H anfs Lauridzen, den crldre, 10,
H ans Helmcrss 16. Lauridß schreder 10, Lauritz Thorstenson
4 , Frandtz Hendrichsen 20 , Jen s Lauridtzen 6, Thom es
Bager 4 , Peder Jffuersen 4 , Jacob Sondcrborg 4 , H ans
Bager 8, H anfs Hansen 4 , Baldtzer schinder 2, Christen
schinder 3 . R asm us schoemager i Kierckestrede 4 , Jen s
Pouelsen 50, M attis Thomesen 16, Peder Knudsen 2. Soren
Thygessen 6. M arkus schoemager 2 , N iels Kniffsmed 10,
Thyge schreder 2, Thruels guldsmed 3 , Olluff schreder 4,
Soren Hadeler 4 . Jost Korning 2 , G illess Kollendall 10,
Karren Hennings 6 , Olluff Sanderssen 8 , H ans Pedersen,
schoemager 3 , Suend Olluffsen 2 0 , Jorgen Kleinsmed 4,
Direch Suersen 6 , Jorgen Mortensen Lybsch 6 , Jochum
Holst 1 0 , P ouell feltbereder 6 , H ans Rauffnn 10, Jacob
pomcyer 4 , Christen bager 8, Johann Katenberg 10, Claus
Kremer 10. Jenss Aarendtzcn 8 , In ger Soren Joensens 8,
Giert borgendinch 6 , R asm us tholdshriffr. 4 , R asm us
schinder 6 , Anderss Thommesen 12 , Thoness Koring 4,
Christen schoemager paa Thorffuit 4 Loed 3 qtin, Nielss
Nielsen 10, Suend Pouellssen 10, Jesper Michelsen 3,
Zacariass Lotkenn 3 , Alex. Hattemager 6, H ans Pladz 20,
Jorgenn Hauschenn 100, Siffuert Allerss 2, Michel Jorgen
*) Lod saavelsom Talordct er udeladt.
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sen 3 , H anns Pouellsenn 4 , Jacob Hatstaferer 2 , N iels
Hansen 4. Pedcr Sonnesen (Byfogden) 10, Peder Steffensen,
Bocher 2 , Clauss Schreder 2 , Erich Helmerss 3 1 , S ille, s:
Soren Holstes 10, Cort Richter 16, Boell, Peder Ibsens 3,
Jacob Sorensen 10, Aarendt Hendrichscn Koch 10. Jens
bocker 4, R asm us Holst 3 , Lauridz Henningssen 2 , Jahan
Stienhuger 2, H anfs Feldbereder 4 . H anfs Christensen,
Raadmand 5 0 , Jffuer Caspersen haffuer sig erkleret at wil
fielst leuehret siet i Kiobinghauffnn. som er 200 Lob, Jorgen
W illumssen, Lederthouger 4, Jacob Brandenburg 2, Michell
Lederthouger 4, J en s D all, Glarmester 4, Lauridtz Lauritzcn
2, Peder Olluffssen 2. Christen Thommesen 4, Joen Fischer
2, Skip. O lluff Jensenn 8 , W illum Pottcmager 2. Lauridz
S p ill 4, Pedcr Sorensen i Vestcrstrede 3 , Erich Christensen
30, Anders Thonnessen 10, Jacob Bager 2, Jenss Bager 8,
H anfs Derichssen 8 , Peder Soffrensen 12, Christen Silcheborg 2 , N ielss Rauffnn 4 , Anders Abrahamb 8 , Hermand
Richter 4 , Enuold R asm ussen, B org: 100, H ans Buch,
B org: 20, Jacob Hansen, Raadmand 20, Christen Caspersen,
R. 30, H anfs Christensen Homlitt 100.
S u m a paa sor"e S o lff, foruden Jffuer Caspersens, belober sig 1104 Lod 3 qtin.
(Af Kjoge Raadstucbogcr).

N r. 43.
Tingsvidne om Brochmanners Herkomst, optaget paa Kjoge Byting
20/. 1646.

Envold Gundersen, Snedker, beviste med Byens Tjenere,
at de lovligt 6 Dages Varsel haver givet Envold Rasmus
sen, Borgemester, Birgitte Ancher Hansens og Anne, fl.
Christen Bagers, til i Dag at mode, deres Sandhed at
vinde, om de haver Hort, at fl. Christen Nielsen Bager udi
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Hans levende Live haver bekjendt, at bem" Envold Gundersen var Hans Mosterson og reite Arving. — Da fremstod
B . Envold Rasmussen og vandt ined opragte Fingre og Ed
efter Loven, at for nogen Tid siden, forend Christen Bager
blev syg og fik Hans Helsot, kom Han en Dag ind til han
nem. og iblandt anden Tale sagde Envold Rasmussen til
hannem: Christen. I seer meget svag ud, om Gud kalder
Eder, hvem er da Eders Arving? Da sagde Han: det er
Envold Gundersen, om Han lever! Er hannem og vitterligt,
at Christen Bagers Moder og Envold Gundersens Moder
var tvende crgte Sostre og deres Fader hed E n v o l d S o r e n sen, som boede i „Lienou" i Silkeborg Len.
Nok blev fremlagt et Tingsvidne af Skanderborg Birketing, udgiven ncrrvcerende Aar. Fredagen den 10 April, iblandt
andct formelder:

at Jorgen Sorensen, Envold Lauridsen.

Otte Jorgensen Drejer, Laurids Pedersen. Smed i Skanderup, gl. Peder Laursen og Peder Rasmussen i Jllerup dertil Birketinget haver vundet efter Recessen: at det dennem
udi Guds Sandhed fuldt vitterligt er det afg. Dorette.
Gunder Bodichers; Poul Jensen i Jllerup, afg. Morten
Jensen, Niels Sorensen. „Dochter" Jesper Rasmussen og
Borgm. Envold Rasmussen var alle fuldkommen Soskendeborn. og for'" Dorette. Gunder Bodichers Fader var
E n v ol d Sor ensen, for'" Poul Jensens og afg. Morten
Jensens Moder var Ki r s t e n S o r e n s d a t t e r , Niels Sorensens Moder var M a r e n S o r e n s d a t t e r , Or. Jesper
Rasmussens og Envold Rasmussens Fader var R a s m u s
Sor ensen. sorige Borgm., som boede og dode i Kjoge,
fire fuldkommende Sostende og var barnfod ,.i Bougensegaard i J a u f n g y d e i Jernhered (Gjern Hered?) i
Schanderborig Lehn". Samme Tingsvidne udstcdt af Jens
Jensen i „Rindeloff,", Birkefoged i Skanderborg Birk, Ras
mus Knudsen i „Wanggaard og Thomas Pedersen i Skan-
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derup, haver de og med deres Forseglinger bekrcrftet. D e andre
tvende Vidnesbyrd blev bereitet at vcrre nederlagt ved deres
Sygeseng, hvorfor af Tinget blev udmeldt Jorgen Thomsen
Faxe og N iels Jensen Voever, som skulle gaa neder og sorhore deres Binde og igjen for Retten affige. D a fremkom
for'" wende M crnd, de vandt: At de Var hos Birgitte
Anchers, som vandt for dem, at fl. Christen Nielsen Bager
haver bereitet for hende, at dersom V or Herre kalder hannem
bort, da er Envold Snedker Hans Arving om Han levcde,
men Var Han dod, da var v r . Jesper Biskop og Borgm .
Envold Rasm ussen efter samme flriftlige Bindes Formelding.
Jlligem aade berettede Anne fl. Christen Bagers for dennem:
at hendes fl. Hosbonde det samme berettede for hende i Hans
Velmagt.
(Af Kjoge Tingbog).

N r. 4 4
Kongebrev af

1647 om de ode Gaarde og Pladser i Kjoge.

V i Christian den Fjcrde etc. Gjore alle vitterligt,
eftersom vi kommcr udi Forfaring, at udi vor Kjobstad
Kjoge skal findes mange ode Gaarde og Jorder, som efter
den ulykkelige Jldebrand for fjorten Aar siden ikke igjen ere
opbygt uanseet de vederheftige Folk tilhorer som dennem
noksom kan opbygge, hvoraf vi saavelsom Byen siden for'"
Tid haver misted Skat, hvorved vores saavelsom B yens
Rettighed formindskes og forkortes. D a paa flig vor og
Kronens og B yen s Skade udi Tide maa forekommes, byde
vi og alvorligen besale alle og enhver som for'" ode Steder
og Pladser tilhore, enten de i for'" Kjoge eller udensor
bosatte ere, at de endeligen vcrre tiltcrnkt, inden 3 Aars
Forlob fra dette vort aabne Brevs D ato beregnet, for'" ode
Pladser og Jorder med Kiobstadsbygning at bebygge eller
dennem til andre, som det ville gjore, at afhccnde. Og hvis
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de inden samme Tid, dennem nu forelagt er, samme ode
Gaarde og Jordsm on ikke forcligge, da skal der med samme
deres Gaarde og Jorder vcere forbrudt, Halvdelen til os og
Kronen og Halvdelen til Byen. Hvorefter sig alle og enhver kan vide at rette og for Skade at tage sig vare.
Givet paa vort S lo t Kjobenhavn, den 28de April Ao. 1647.
Under vort Signet.
C hr i s t i a n .
(Ester Kjocie Kopibog fol. 231).

N r. 4 5 .
Fastelavns-Borgmestrene i Kjoge afstaffes af Slotsherren Olus
Brockenhuus */g 1646.

Christian den I V etc. W or gunst thilfornn: Wid att
Wj naadigst for Vigtig Aarsag Schiulld haffuer for gott
anseett att fastelauffnss borgemestere wdj wor Kiobsted Kjoge hereffter schal affschaffuess. Thi bede wi dig
naadigst Wille, att du thuende weederhefftige och forstandige
Dannemend thil borgemestere iigicn der sammestedtz forordne,
som samme bestilling wdj Alting kand betienne och enhueer
loug och Rett administrere, som de achter att forsuahre och
vehre bekiendt. Dermed scheer B or Villie. Befallendes
dig gud. Skreffuet paa wortt flott Kiobinghaffnn den 31
M ay Anno 1646.
Wnder wortt Ziegnete.
C hr i st i an .

Ester saadan Kongl. Mayst hoje Besaling haver Hans
Velb. (Oluf Brockenhuus, Slotsherre, paa Kjöge Raadhus
Torsdagen den 4 Juni 1646) forordnet og tilsat Envold
Rasmussen og Hans Christensen, som flal altid vcere Borgmestre.

Derhos: at Hans Buch, Christen Caspersen, Erik
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Helmers og O luff Sandersen stal bctjene deres Raadmcends
Bestilling, eftersom de er forordnede og kommen i Beslilling til.
(Raadstuebogen).

N r. 4«.
Kongl. Majestcets Brev af
1647 til Slotsherren Oluf Brockenhuus anlangende Bryggerlauget i Kjoge.

Christian I V etc.

Vor Gunst tilforn.

V i bede Dig

og naadigst ville. at Du med Borgmestre og Raad udi vor
Kjobstad Kjoge paa vore Vegne taler, at de med menige
Borgerskab og Brygger-Lauget der udi Byen Händler og af
denncm fornemmer hvad de aarligen til os og Kronen vilde
udgive, dersom vi Rostokker-Ol, som udi Moengden indfores,
ville afstaffe og herudi Riget at indfore forbyde.

Hvorom

Du Dig med forderligstc imod os haver at erklcere og Er
b rin g e n i vor „Canndselich" indstikke.

Dermed steer etc.

Frederiksborg den 20de Juni 1647.
Under vort Signet.
C hr i s t i a n .
(Ester Kjoge Kopiboger).

N r. 47.
Brevvexling angaaende Capellanens Jo rd i Kjoge 1647.

Slotsherrens, Oluf Brockenhuus' Skrivelsc til Borgmester og Raad i Kjoge.
Ncest min venlige Hilfen samt al Lyksaligheds L)nfle og
min villig Tjeneste.

Kjere og velvise Borgmestre og Raad!

. . . Herforuden eftersom jeg og for haver talt med Borgmester Envold Rasmussen (Brochmand) anlangendes Capel
lanens Jord i Kjoge, Christen Skeel for Vederlaug begjerer,
som Bispen og jeg haver saaet Kongebrev om, og Forord-
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ningen eller den ny Reces tilholder Borgemester og Raad
med Kirkejorden at have Jnspection og Opsigt med ordere
etc.

Da begjercs venligen, at med Capellanen maatte af

Eder tales og des Beskaffenhcd mig sorstendiges. Og efterdi
Christen Steel crbyder sig fuld Vederlcrg at gjore, begjeres
at vide om saadan uden Capellanen og Hans Efterkommeres
„Prejutz" Kirken uden Stade kan skee, og mig med Eders
gode Erklccring herom underrette.

V it Eder hermed have

Gud den allerhojeste i Bold befallet og Eders gode Ven
altid. — Kjobenhavns Slot den 19 Aug. Ao. 1647.
Olle Brockenhuus.
Svar. — Borgmester og Raadmcend i Kjoge kjendcs og
hermed vitterligt gjor: At eftcrsom vores günstige Slotsherre, erlig og velb. Mand Olle Brockenhuus til Hiulebjerg
Hans skriftlige Missive er os tilhoendekommen, at efterdi
Forordningen eller den ny Reces tilholder Borgmester og
Raadmcend med Kirkejorder at have Jnspection og Opsigt,
da begjerer Hans Velb. at vi med Capellanen ville täte og
dets Beskaffenhcd lade Hans Velb. sorstcrndige, anlangende
nogen Jord og Eng, erlig og velbyrdig Mand Christen
Steel til Vallo begjerer for Vederlaug at maatte bekomme,
som Capellanen her til Kirken haver udi Brug, saavelsom udforligen erklcere om samme Jords Afhcendelse uden Capellanens og Hans Efterkommeres Prejudtz og uden Kirkens
Skade ske kan etc. Eftersom Hans Velb. og Bispen derom
Kongl. Majsts. naadigstc Missive og Befaling haver be
kommet. Saa er herpaa vores underdanige Svar og Erklcering, at efterdi her til Byen er ingen Avling, Capellanen
som samme Jord og Eng udi Brug haver, haver intet synderlig andet at holde et Par Hefte og en Ko til Fodring paa
og Kongl. Majests. naadigste Mandat er udgangen, at Bon
derne imod Recessen sit Ho eller Foder sra sin Gaard ikke
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maa scelge eller afhcende, derfore synes os, at Han cller Hans
Efterkommere uden deres Skade det ikke kan undvoere for
Fodrings Skyld. Og dersom den gode Mand, velb. Christen
Skeel, sig end villc erbyde aarligen udi Fodring at lade til
Capellanen yde saa rneget af samme Jord künde indhostes,
og ingen T vivl er herpaa at det redelig og rigtignok udi
den velbemeldte gode Mands Tid jo fremkoin, hvis Han udlovede, saa vides dog ikke hvad Hans Efterkommere i Fremtiden künde eller vilde gjöre, maaske ikke noget uden med
Trcette og Rettergang lod fremkomme, og forend Proesten
nogen vilde fortorne, lod Han det Heller upaatalt og upaaanket henstaa, saa Kirken og alle cfterkommende Prcester udi
Loengden derover künde baade miste Jord og Afgiften. Dette
er vores ringe Betocnkende om samme Jord.

Hvad Capel

lanen belanger, haver Han selv derpaa sin skriftlige Erkloering
til os indlagt, som vi v e lb ^ vores günstige Slotsherre haver
tilstillet.

Actum Kjoge den 26. Augusti Ao. 1647.
(Ester Kioge Kopibog fol. 260).

N r. 48 .
Magistratens Forbud af

^2

1653 mod Barsel-Kost etc.

Borgemestere og Raadmend samt Kongl.

Majst. Byfoged

lader tillyse: Eftersom erfares her udi Byen tvertimod Recessen og kongl. Forordninger nu

at

gaa

udi

Svang

med Gjcestebuds Anrettelse, baade naar en Danneqvinde haver
gjort Barsel saa og samme Dag.Barnet er bleven dobt, saa
lader Borgm. og R. saa og kgl. M aj. Bysoged enhver, som
det vedkommer, hermed advare, at de tiltcenke Kongl. Forordning at efterleve og sig udi alle Maader derefter at forholde som udi Ordene saaledes medforer: Barsel-Kost skal
aldeles voere afflaffet, at ingen Mad eller Drikke, Ost eller
Bagning, Confect, Brod eller andet, enten for Barnet boeres
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til Kirken eller naar det hjem er baaret, ikke Heller fvr, efter
eller imidlertid Barsel gjvres og Barselqvinde sorloses eller
besoges maa uddeles til nogen som indbcdes eller at besoge i Huset indkommer, M ands eller Q vindes Personer.
— Findes nogen imod bei forstrevne sig at forgribe eller og
vitterlig med Raad og Forscet hjcelper at fulddrive og scrtte
udi Vcerk saadan Forseelse som herimod gjores, da stal den
eller de have til Köngen og Byen to hundrede Rigsdaler
forbrudt, hvorfor enhver tiltcenker at rette sig derefter, saasremt baade de som Gjcestebuddet anretter og de som sig
dertil lader finde ikke vil tiltales og straffes som forbemeldt
er. — Enhver som det vedkommer burde vel billigen bedrc
at betcenke sine Vilkaar i denne dyre og besvcerlige Tid,
efterdi det dennem ved kgl. Forordn. er forbudet, da havde
en Del bedre M iddel til at udgive det til Gudstjeneste med
at opholde, saa og Skat og anden Tynge som de til Kongl.
M ayst. og Byen pligtige cre i den Sted man nu med allerstorste Besvcerlighed kan hos dennem bekomme enten til
Prcestens Lon eller anden Udredsel, som de uforbigcrngelig
til Köngen og Kronen pligtig er at udloegge. Hvorfore
enhver betcenker sin egen Vilkaar og derfore endnu som tilforn hermed advares sig for Skade at tage Vare saafremt
de ikke vil som forbemeldt er tilbvrligen straffes.
Dat. Kjoge Raadhus den 8 Februar 1653.
(Ester Kjoge Raadstueboger).

N r. 49.
Trommeslagcrnes Beklcedning 1653.

9 M arts 1653. Effter Borgcmester och R aads befaling
och Seddell Haffuer ieg (Kcemneren) wdtagget och B etalt
Jacop poemejer: for 9 Allen rodt Klede S o m tuende tromslaer Herudj byen bekom Huer till en Klenningh baade med
Suensch Roch, boxsser och Hoesser Sam p t 9 Allen blor-

.

6
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lernt lill wnderfoer och H uer, en graa H alt och et pahr
Mandfelde schoe; giffuet for Allen aff
Kledet 6 F , E r ............................ 13
Dr. 2 F „ /Z
9 Allen blorlerrit — allen — 10 A er „ — 5 - 10 Hegter til samme Kleber f o r ............ „
—
„ - 8 giffuet til Arbeidslon for begge Klenningerne at S y e .......................... „
— 10 - „ 2 pahr Mandfelde Scho a jDr. er . . 2 —
„ - „ 2 graa Hatte Huer 3 F e r ............. „
— 6 - „ Altsaa ialt for 2 Klcedninger........21 D l. „

2

(Uddrag af Kcemnerregnflabet).

N r. 5V .
Raadmand Hendrik Madsens Gavebrev af Ute M arts 1653.

Ao. 1653 fredagen dennd 11 Martz Haffr ieg mich
Vnderschreffne i den Alsommechtigste Gud fader S o n n och
hellig Andtz N affn beleucht At efftersom ieg er S u a g och
vel muelig leffr Lenge eller Stacket Thid effter Goudtz Guddommelige forsiun Huormed ieg lader mich Noye. D a siger (?)
Ie g Hermed och giffuer til Kiende A t naar wor Herre haffr
dort Kalbet m ig , da schal der Vdgiffues aff m in . boe och
formue til de faltige her i Kjoghe Art fettes paa Renndte
J tt Hunder Rixdl:, til Kierchen Jtt Hunder Rixdlr. och til
scholen J tt Hundrede Rixdaler Huormed offrighedenn haffr
Jndseende her i Kioge som de Kunde best och med en Goed
samuittighed och de Agter for Gud i Himmelenn at forsuare
paa den Aderste D ag. H uo bette mit Gudelig forsel och
M eening Hinderer eller Hindere lader den eller de Straffer
Gud i Himmelen. Amen!
Actum Kioge ut supra.
Hendrich Madsen.
(Afstrist efter Kjoge Skiftebog Nr. 127, fol. 129).
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Nr. 51.
Kongebrev af °/,<, 1653 om et Kornmagazin i Kjoge.

Frederich den Tridie etc. W or synderlig Gunst tilforn:
Wider at efftersom wj Naadj Erfarer oss Elschl. Christen
scheel til W alloe wor M and Raad och befallingsmand paa
wor Gaard Thrygewelde at haffue accorderet rned En wdj
wor Kiobsted Kiogc som schullc tage det Korn wdj forwaring
S o m Adelen haffucr beuilget til M agazin at Wille fremschiche, och at ingen aff Hans egen solch er der saa nehr tilstede som dermed kand haffue Jndseende. Thj bede wj Eder
och Naadigst Wille, at j med Borgemester och Raad i for"e
Kioge Händler, at de dermed Wille haffue Jnspection at samme
Korn wdj goed forwaring och waretegt Jndtfl paa wiidere
Anordning forbliffr. Dermed scheer wor willie. Befallendis
Eder Gud. Schreffuet paa wort flot Kiobenhaffn den 8
Octobris Anno 1653. Wnder wort Zignett
F r id e r ic h .
Udskrift: Oss Elschl. Erlig och welbiurdige Her Axel
Wrup til Belteberg, Rider, wor Mand tienner och Embidtzmand paa wort flott Kiobenhaffn.
(Originalen paa Papir i Kjoge Raadstuearkiv).

Nr. 52.
Forordning om Adelens Brylluper og Begravelser.

V i Frederik III etc. gjore alle vitterligt: At efter som
jo langt mere befindes adskillige Overflodighed i Vcertflaber,
Klcededragt og Fortcering med Rejsen stör Forsommelser, Tid
6*

64

Aktstykker.

og Pengespilde dagligen at tiltage og fornieres, hvormed Gud
den Allerhojeste lil Vrede og Landeplager foraarsages, Undersaatterne selv forarmes og alle Penge i Landet samles
for fremmed P rägt og Bare at bruge af Landet til fremmede udfores, saa G uds runde Velsignelse til G uds störe
Fortornelse og fremmede med at beriges henvendes, og Undersaatterne fast saaledes sig selv de M idler betager, hvor
med de i Nodens Tid deres Fcedreneland künde komme til
Hjoelp, da haver vi ikke kündet forbigaa vorcs billig Omsorg
herfor at give tilkjende og foruden hvis tilforn unodig B ekostning og Overflodighed med at asstaffe er paabuden efter
vores elskelige R igens Raad og Begjering blandt Adelstan
den denne Anordning som folger ladet gjore og forfatte:
1) V ille vi Herester saaledes forholdet have at hvem nogen
B ryllup vil gjore maa dertil ikke videre indbyde end
dennem som boer i den Provinds som Bryllupet gjores,
uberegnet Forceldre, Sostende, Svogre, Sostcndes M and
og Kone, Farbrodre og Morbrodre, Faster og Moster,
Broder- og Sosterborn; saafremt at nogle af forstrevne
som boer udi andre Provindser haver Dotre eller Jom fruer i deres H us og daglig Brod, da forbydes dennem
ikke hermed deres Fruer at folge. T il Bryllupet maa
ikke vcrre flere end fire Drage-Fruer.
2) Det skal vcere enhver tilladt at gjore Bryllupet enten
paa sin Gaard eller udi Kjobstcrderne og at lade holde
Brudevielsen enten paa S ä len eller udi Kirken hvor
dennem lyster, dog at Prcrdiken og Gudstjeneste ikke
forsommes.
3) S p isninger skal vcrre med kold Kjokken, som tilforn
brugeligt haver vcrret, saavidt paa Bordet kan saa Rum
og ikke et Fad at scrtte paa et andet; tillades.ikke Heller
at bruge „Confiture" eller nogen S la g s Shltetoj i P o stejer eller paa anden M aade. Det M aaltid og den
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S p isn in g, som gives og bekostes om M andagen til
Brylluperne udi Kjobstcederne, skal aldeles herefter vcere
afskaffet, efterdi vi naadigst eragter det at vcrre ganfle
ufornoden formedelst Gjcesterne da Hader ladet sig (be-)
spise udi deres Logementer. Desligeste flal om Lordagen eller Tirsdagen ej maa holdes Gjoestebud ej Heller
(be)spises nogen uden de som logere udi Brudehuset, og
Brudgommen tilsledes ikke at gjore Scergjestebud.
Og eftersom herudi stör „Excess" begaaes, at P igers
og Tjenestefolks Brylluper tit koster saameget som en
Adelsmand künde gjore sin Datters Bryllup for, da tillades det ej flere at indbydes end 4 P ar af Adelstand,
enten det er paa Gaarden eller i Kjobstcederne, og ti
P ar i det hojeste af gejstlig og borgelig S ta n d ; maa ej
Heller Bryllupet vare lcengere end een D ag.
Begravelserne anlangendes maa ingen bedes videre end
de som boer i den Provinds hvor den Afdodes Arvinger agter at gjore Begravelsen, foruden Forceldre, Born,
Sollende, Svogre, Farbrodre, Morbrodre, Farster og
Moster og den Dodes Sostende-Born og rette Arvinger
om nogen af dennem udi de andre Provindser under
Sjcelland regnes, Laaland og Falster, under Fyen Lange
land og under Skaane Blekind.
I Kjobstcederne tillades ingen Vcertstab eller Bekostning
med Spise og Drik for de Jndbudne videre end for
dennem, som ligge i Begravelsesgaarden og DrageFruerne, naar Liget er i Byen og ikke de Dage tilforn,
og det med otte Retter og ikke derover enten Begravelsen sker i Kjobstcederne eller paa Gaardene.
Drage-Fruerne, som ikke maa vcere uden sex, eller andre
tillades ikke at drage og ganste omklcede Ligstuen som
nu brugeligt er, men alene at bruge en Himmel over
Liget og dcrkke og drage Borde og Bcenke med hjemme-
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gjort Drejl og Lcerred, og al Ligsbegcengelse og Bekostning ikkun at vare en D ag. Hermed ikke meent de
D age Liget fores til og fra B yen; maa ejheller videre
Bekostning med Drik og S p isn m g derpaa anvendes end
for dennem som ligge i Begravelsesgaarden.
8) In gen maa klcede flere Tjenestefolk i Sprgeklceder end
10 eller 15 i det hpjeste, hvem ringere vil staar hannem fri.
9) Beslag paa Ligkiste maa ikke vcrre uden den D odes
Vaaben og Gravflrift, med sorte Jernhoengsler paa
Ligkisten.
10) Alle Traadknipling, ingen undtagen, hvid Somstikning
og Udsyning paa Linnet skal vcere afstaffet og ikke til
nogen Bryllup, Begravelse eller anden Bcertskab herefter bruges.
Hvo herimod gjor havcr forbrudt femhundrede
R igsdaler til Landkisten som efter den Forordning
Anno 1651 udgangen fkal indkroeves. Hvor efter alle
og enhver som vedkommer sig kan vide at rette og
forholde og for Skade at tage Vare. G ivet paa dort
S lo t Koldinghus den 11 J u li Anno 1654.
Under vort Signet
F r e d e r ik .
(Efter Kjoge Kopibog).
Hermed kan sammcnlignes:
Chr. V. Reglement af 15. April 1699 om Sorgedragt af hvad
Slags Klcede, hvorlcenge den maatte bceres og hvem den maatte bceres for.
Sammes Forordning af 22. April 1699 bestemmer hvem der maatte
bcere, „stammerede og baldyrede Kloeder".
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N r. 53.
Kommissarierne Niels Trolles og Christen Skeels Ordre af ^
ang. Baunernes Jstandsoettelse m. v.

1655

Kjccre Otte Povisch! Ncest vores venlig Hilfen, Taksigelse og villig Erbydelse til alt godt. Lader vi Eder venligen vide, at efterdi Sceden herudi Landet formodes nu med
det Forste at skulle komme udi (H u s) og tilforn vedtaget er
at Landet altid skulle forblive udi god „Positur", saavidt
mulig og gjvrlig efter des Tilstand og Lejlighed til at forsvare sig mod al fjendtlig Angreb, da er for raadlig befun
den 1: endog vi os Gud vcere AEre intet saadant nu at for
mode : j at begjere af Eder, at I ville udi Eders „Quartall"
lade gjore Anordning, at Baunerne paa tjcnlig og fornpden
Steder igjen repareres og derhos holdes flittig Vagt. D esligeste at al Almue, saavel i Kjvbstcederne som paa Landsbyerne paa belejlig Steder „excerceres" hver sjortende D ag
om Sondagen efter Prcediken og Gudstjeneste er sorretted
med flittig Tilsyn, at de have godt og brugeligt Gevcer med
tilhorige M unition efter forrige derom, udgangne Ordre,
saavelsom andet mere dertil hprendes, saa og at Sognerytterne samt deres Gevoer og Hefte holdes udi god Beredskab
og hvor fornpden undertiden paa belejlig Steder exerceres.
Item de forfaldne Skandser og Brystvcern, hvor Hpjfornodenhed udkroever, igjen med forderligste repareres og til den Ende
Enhver Fuldgaards-M and at tilholdes at have en Spade,
en H alvgaards-M and en Hakke, hver Gaardsede-Mand, H usmand eller Jndesteder en Skovl med en langskaftet Oxe, som
tilforn forkyndet og anordnet er. Ej tvivlendes om, at hver
Lensmand jo udi sit Len efter forrige Kongl. M aysts. ud
gangne M issive derom tilhjoelper saadant at bcfordre og
ivcerkstille. V i for vores Personer gjvrer altid gjerne hvis
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Eder til velbehagelig Tjeneste kan vcere og vil herrned have
Eder med alt kjoert Gud Allermcegligste til Sjcel og Liv troligen befalet. — Gammelkjogegaard den 10 M aj 1655.
N iels Trolle.

Chri sten Skeel.

(Kjoge Kopibog).

N r. 54.
Ravnsborg Have pantscettes til Herredsfoged Peder Gad i Aarlose.
Den 26 January 1657.

Peder Gad udi Aarlöfze, wed Hannß fuldmechtig Berrendt M athießen, for Retten loed Loche Kundgiore, och panstriffue it panndtebreff O lluff Sanderßen Raadmand her i
Kioge til hannem den 11 Decembcr 1656, haffuer vdgiffuit
formelder paa 500R ixdr. in specie, S o m Hand haffr. at wil
betalle, til nu ftrstkommendis Threfoldigheds M andag, Epter
derpaa Ko: M a : Naadigst Vdgangne forordning, med S in
Rendte fra denne dags D ato och Dersom samme penge frembdellis, hoes O lluff Sanderßen bleff bestaaendis, da forpligter
Hand S ig tü, Aarligen deraff til S in Rette Tid af termin.
Rendten atErloegge, Nemblig — 6 procento, aff huertHundrit och til forsichring haffuer Hand pandtsat for"c Peder Gad,
Hanns Haffue, med hoesligende Huese som och ligenndis
Norden for, hoes Kwge B ye, Kaldis R a u f f n s b o r i g , huilken forstreffne Haffue, och tilligendis Huse med ald sin Rette
tilbehoring, wdi lengden och Breden, som den nu udi Grund,
bygning, och Jndhegnellße befinndis, och loffuer for"* Olluff
Sandersen, at wil Holle samme Haffue, och Hues wed goed
Hceffd, och macht, med gierde och Anditt S a a de icke flall
bliffue forrinngitt. Och ellers i Alle maader holde for"e P e
der Gad, stadislos effter samme pandtebreffs widere indhold,
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— Modte ingen Som herimod giorde nogen Giensigellse
efstersom paabbeffraabt bleff — .
(Ester Kjoge Pantebog).

N r. 55.
Lyder Siverts Andragcnde af
1656 til den svenfle Konge om
Byen maa sorskaanes sor at udrede 4000 Td. Korn og
500 Rdlr:

Stoer Mcchtigste Herre. Allernaadigste Konningh.
W ij sättige Jndbüggere i Kioge haffuer Oss atterAllerUnderdanigst att beklage anlangende, at aff Oss Jndbüggere i
Kioge Effter Cammer: Ordre bcgieres 4000 Tdr. Korn, som
Her Criges-Commisarius Schoer med Oss vmbhandle schall.
Jligemaades Cer Oss Paalagt att W ij Inden 6 Dage schall
vdgieffue 500 Rdl. Reede Penge, Saa Eere W ij sättige foldk
aller Vnderdanigst och ydmygeligh aff Hanss Kongel. Mayestet begierendess, att W ij sor samme Korn-Handel och Nu
Paaboden Penges Vdgiffter maa forschonnes, Annseender W ij
Vdj 12 Maaneder haffuer Vdgiffuen i Brantschatt och Contribution 32,000 Rdl. och derforrvden leffueret och M ott vdgiffue i Penge och Matterialer effter thilforne thill Eeders
Kongel. Mayestet offner leffuerede Spetifications wiedere sorklarringh offner 9000 Rdl., vanseet att Worress storre Jndquarterinnger forrvden forschreffnen Vdgiffter

oss langdt

höhere haffuer beswergett; och efftersom Byen deroffuer Cer
gieraden I Armoed, saa tüngen nu bcstaer Paa Nogle saa
aff Borgerschabet, huis Midler erre Employerede i Korn och
W ij ej haffuer hasst srijheed Noeget deraff alt selge eller Paa
frij Steeder dett att vdschiebe, huorforre all worress Middel
den bestaer, huoraff wij maa Manetlig Brügge och Bage.
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saa dett Continewe formindsches och Huer Wge well 500
Tdr. consumeres. Eher wij deersorre hdrnygeligst och AllerVndcrdanichst aff H anfs Kongel: Mayestet begierendess wij
for samme Korn-Handel och Pengcss vdgiffter Nadigst maa
forschonness. Gud I Himmelen W ill sadan Welgierningh
H anfs Kongel: Mayestet och Gandsche Kongelige H ufs Rigeligen belonne, Vnder huiss Beschiermelse wij H anfs Kon
gel: Mayestet throeligen thill Leegem och Schielss wellferdtt
befaller.
Hanfs Kongl: Mayestets ydmyge och allervnderdanigste
Tienere.

'

Return Helsinghor Den 25 Augustj 1659.
Paa Kipge Byes weigne
L yde r S i f f u e r s .
(Ester en Kopi i Byens Raadstuearkiv).

N r. 5 6 .
Gjenopforelsen af 6 ny Fattigboder i Vestergade i Kjoge 1661.

Er dene Sommer opbygt och forferdiget 6 Ny Völliger
till de sättige i Steden for de som Swenschen afbrut formidelst Fortificanonen.

Och efftersom fällig affgangenn Hans

Christensen, fordomb Borgemester herudi Kioge, haffuer aff
Christelig betenkende Testamenteret och giffuet till de fatige
her sammestedtz 1000 Rxdlr. Capital, som stod paa Rendte
hoess Welb., nu fällig Frandtz Lycke, huoraff Rendten, som
er aarlig 60 Rxdlr., till Huer S : Hans Euangeliste Daug
schulle wddeelless till 10 fatige Encker. Och efftersom dend
fällige Mand dode 1657 in Martio och Krizen dereptr. strax
paafuldte, saa Rendten iche bleff erlagt, som ded sig burde
j: fra dend Daug dennd fällig mand dpde (20M arty 1657)
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och siden aarligen effter Fundatzens Jndhold, som w. w.
Borgem. och Raad bleff offuer antw ordet: j Jndtill in Ju lio
1662 dae der scheede Wdleg aff sal: Welb: Frandz Lyckes
S o n Keyes Formue, huor samme Penge war bestaaende och
dcss Rendte till 10 fatige Encker er Testementirt och ey formildest Krigens Tid, som meldt er, bleff wddeelt. S a a effterdj de Fatiges Boeder i dend Tid bleff ruinerit och afbrut
haffuer welw. Borgemestere och Raad ordinerit samme reste
rende Rendte anseende ey anden M idell wor forhaanden ^
6 Boeder till fatige Encker igien at lade opbygge med dend
fällige M and till en ewig Jhukommelsse och amindelse och
er bekostet paa samme Boeder som folger. . . 317 Dr. 2 ß.
H uortill er forbrugt cffterschreffuene M aterialier: Kalch 11
Lester, Haar 6 Tr., Tagstiene 3000, S an d 41 Less, 16 A l
len Tommer 16 Stocher, 12 Allen Tommer: 4 Tyldtr. 5
Stocher, 10 Allen Tommer 25 Stocher, 7 Allen Tommer 2
Stocher, Deller 19 ^ Tyldter, Legter 2 8 ^ Tyldter. Legtcsomb 950, Lofftesomb 850, Spersomb 56, Storresomb 20,
S ta n g Jcrn 2 6 ^ T', Leer 33 Less, Kalchballer 4, Tomme
Tonder 4.
De 6 ny Boder bleve opforte „vesten op til de 3 gam
melle i Westergaedc" som vare grundmurede og i brostfceldig
Stand, hvorfor de samtidig repareredes „paa Thaget och
ellers huor fornoden giordess."
(Ester Byens Fattig-Regnskaber 1661—62).
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N r. 5 7 .
Mag. Hans Jversen Kaalunds Gavebrev til sättige Disciple i den
latinskc Skole i Kjoge.

Jeg Vnderfl^c Kiendes och gior hermed for alleV itterligt, at ieg, til G uds LEre og sättige Latinsche Skoleborns
Nodtorfftige Vnderholdning, med frj Villie och velberaad
Hue, hafuer fra mig och minc Arfuinger gisuet och foroeredt
och med bette mit ohne bref forcerer och gifuer it hundrede
S ld lr., Huer Daller til 64 ß dandsche beregnit, til den La
tinsche schole udj Kioge Euindeligen at staa paa Rendte, och
detz Aarlig Rendte Nemblig 6 pro Centum, at komme til
dend Kostes betalling Huilchen voris Erverdige her biscop
tilligemcd Welfornehme B org" och Raad udj Kioge, af it
Christeligt sorsette til nogle dend Latinsche Skoles Disippeler
dersammesteds, nu nyligcn haffuer forceridt. M en om saa
skeede Vdj frembtiiden, at samme for loulige aarsage schyld
ej bleff Continuerit at de sex Dr., som stal vere det hun
drede slette D allers aarlige Rendte iche til dend brug Kunde
bchofues, schal det were W e llte Borg'u och Raad i Kioge
som nu erre eller blifuendes vorder frit for Rendten af
samme Hofuetstol at anvende paa huilken brug det dennem
siunes kand, de Latinsche Skoleborn til deris Velbegyndte
Studeringers forfremmelse gafnligt at blifue, och schal dette
Hundrede S ld lr. paa dend D aug og tiid naar ieg omsider
Ned G uds forsiun och min Erverdige Her bischops faders
och hoyforfremmeris V illie schal min betroede bestilling Resignere, eller och Gud Allermegtigste mig ved dend Timelige
dvd Heden Kalder at ieg ey Resignerer, Vdj goede gangbar
Solfm ont af mig eller mine San de Arfuinger til Velfor'"
B org" och Raad, som er dend Latinsche Skoles Rette inspectorat eller formyndere, noyagteligen blifuer Erlagt. At
De strax dennem hoes en vederhefftig Borgere herudj Kioge
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saa kand och vil holde de faltige Latinsche Skoleborn i alle
maader Skadesslos, Paa Rentte fetter at gifue dcraf S ex
pro Centum, som bemcldt er saalenge som Verden staaer,
efftersom fundatzen, huilchen derpaa schal gifues, videre derom
schal formelde. At dette Saalediss Udj Sandhed er, och
schal af mig och mine Arffuinger Blifue V-ryggeligen holdet
Ander schriffuer ieg min egen Haand og Vndertroche ieg mit
wonlige Sign et. Kioge Kyndelmisse D ag ut. 42. H ans
Jffuersen Eghd. (1^. 8.).
Naar Tiden Kommer, skal dette breff bliffue effterKommit, och en fuldkommen Fundatz derpaa folge.

Return Kioge d. 24 Januars 1662.
H ans Jffuersen M .
( I Mag. Hans Jversen Kaalunds Stifte, Fol. 182—83 Nr. 115).

N r. 58.
Synsforretning oder Bodil Madsdatter (Ravns) Fcedrenegaard i Brogade i Kjo^e, saaledes som samme fandtes at vcere ved Aaret 1662, da
hendes Husbond Mag. Nasmus Brochmand var afgaaet ved Doden.

(10 Novbr. 1662). Jacob Bortig, Raadmand heri Kioge,
Wed Hanß S o n n Jacob Jacobßen Bortig For Retten fremblagde en Missiue, Boeld M adsdatter S a l: M : Raßm us
Endwoldßens Brochmands effterleffuersche i Kiobenhauffn bemeldte Jacob Bortig dend 14 6br Nestforleden haffuer tillschreffuen Huor udj Hun er begierendis att offnbemeldte J a 
cob Bortig W ille lade till Kioge Byeting op kreffue 4 W willige dannemend som hindeß federne gaard liggendis heri Kioge
i Broegade Kunde stune och besigtige, H uis Brostfeldighed
derpaa Kunde findeß effter samme M issiues Widre Jndhold
lest och paaschreffuet; Huorcffter Jacob B ortigs son war 3
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wwillige mend begierendis, som samme gaard Kand siune och
besigtige. (Retten udmeldte de 4M oen d 22. December 1662).
Hanß Lauridßenn H oltoug paa sin egne och effterfolgende 4
(skal vcere 3) Mend Nemblig Anderß Borgeßenn, Clemend
Jacobßenn, och Soffren Tommeßen, Borgere ibm. for Retten
forst fremblagde deeris Medgiffuene Taxt Wdsted heraff Byetinget dend 10 Nouembr. Nestaffwigte i meeningen, at de
dae er Vdneffnt at begiffue dennem till dend Gaard sal:
Erich Christenßen eyde och iboede Och er sal: Mester Raßmuß Endwoldßen Brockmands effterlatte Hustrue Boeld
M adsdaetterß Federne Gaard, som H un er prioriteret Vdj.
Och samme Gaard at siune och besigtige, H uis Brostfeldighed derpaa Kand findcß och ded Stochwiiß att specificere.
S a a och ded med forderligste herpaa inden tinge giffue beschreffuen, som forsuarligt Kand Werre, som samme Taxt i
meeningen indholdt. Huorpaa deeris schrifftlig Vnderschreffuene
affsigt findeß schreffuen och i ligemaade i meeningen formelder som folger: Att de haffue werrit paa aastedett och samme
gaard besigtiget. D a findeß: at Twinde Hoycstcene i B ieslaget er i stocher, j Tauffle flet Vde i dend liden boed, B ieslaget offner dorren gandsche brostfeldig sampt dend lange
boed, Wnder Winduerne offnen och Reden paa deller och
dorre och mur meget brostfeldig. En steen längs Bislagett
Wed siden i stocher, i stuen wde och brechett 20 Ruder, i dend
Offuerstue — Brechet och borte Rudder 30, S a a och fatcß
bly i dend lille stue wed portene, er borte och brechett 16
Rudder, i Cantorit Thou Winduer gansche Brostfeldig Och
fieller slagne lanngs op fore, i ded lille Kammerß wed Por
ten 14 Ruder ude och blyet borte, — 7 Laaße findes brut
fra och borte fra dorene, Skodder och lemmene till Kielderenn
och stuen och Kammerßene derwed i Stegerßet findcß brechet
och borte, 16 Ruder i spitze Kammerit — 15 Ruder borte
och i syndre j windue borte och Jernet i Thu brot, Laaßene
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fra dorre. 6 Rudder i del lille Winduffue borte, i Badstuen
2 Winduer borte sampt dorre, Grynstuen 10 Rudder borte
och it Windue offuer stet wdflagenn, Laaßen fra bemeldte
Grynstue Jndtill Secreted frabrodt, Parnellet brostfeldig S a a
och Laaßen indtill begraffuelße Stu en frabrot och Wegene i
samme begraffuelße meget forfaldene, j list borte, 4 Winduer
gansche borte. i S tollen er Laaßene fra dörre frabrydtt, G ulvet meget brostfeldig sampt Weggene. Winduffuer Jndtill dett
Morke Kammerß baeg wed stet borte och de andre megget
brostfeldig. Det lille Kammerß bag wed brogerßdorren: 2
Winduer gandsche borte, Laaßen fra dorren, i Broggerßet
Kiell muren Saaw ellsom Skaarsteenen Reden till meget brost
feldig, Laaßen til dorren borte, 3H engßell aff dorene afbrudt
Trappen till Loffted brostfeldig S a a och de trcepiller till
gaardenn. Wed Hußet nedcn wed Brogerßet: Laaßen till
doren borte och Tou Winduer gandsche wde; Pachhußet wed
broggerßet: Laaßen fra doren, 4 Winduer gandsche brostfel
dig Och schall ny omsetteß; Dette Kammerß Nedenfor: 4
winduer gandsche borte, i Porten Nesthoeß: wegen meget
brostfeldig; i Stalden findeß meget brostfeldig baade paa
Dorrene, spilltou, Krobberne, Skillerom b; Wegene saawclsom
Winduffuerne til Baggaarden meget forderffucd och Red
Reffuen, Baghuß gandsche Brostfeldig. S a a alt Loffted er
borte och mest alle taufflerne wdfalden, Laaßen fra dend Nederste Port borte. Begge Drcnge Kammcrßerne i Porten:
winduffuerne gandsche borte och en dor, Laaßen fra dend
anden; secreted Rede i gaardenn: Laaßcne fra begge dorene.
P aa Troyborg: Otte Winduer gandsche borte, Laaßene fra
begge dorene och Trappen meget brostfeldig.
Brondens
offuerdeelle brostfeldig, Sam pt pumpenn dends till Hör borte,
Sam pt Junger och Jern Lenchen i bronden borte, Laaßene
fra begge Kielderdorene i Gaarden; paa loffted: det Nederste
lofft Offuer stalden meget brostfeldig S a a och it Windue
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borte och it wdslagen; paa dettOffuerste lofft lemmene borte
och en deellt paa loffted bröstfeldig. Dett Nederste lofft fra
stalden op ad gaarden 5 dörre borte och j tauffll wde. Loff
ted meget forroedned, Wind och winde Reeb borte. Dett
offucrste lofft fra staldenn op til Kiöllen gandsche affbrechett
och borte, alle Kiöllefiellene och Twinde Dore borte, S a a
och dörren til gaarden borte. Windeltrappen till sallenn
meget brostfeldig, paa fallen 60 Ruder brechet och Vde. i
gangen wed sallenn 4 Winduer borte och 12 Rudder borte
i de andre; det Kammerß Offuer stegerßet 6 Ruder Vde och
Laaßen til S allen borte. Hauffuen ud till Woldenn fattiß
en stoer Deell Torn och Stauffrer och Ellerß findeß paa mur,
wegge, foed stocher Saaw ellsom dend gandsche gaard rned
Skiellning och N ogle Hundrede tagstienne at isette bröstfcldig och andet meere som iche for Witlofftighed Kand specificeris, S om sammc afsigt Jndholdt lest och paaschreffuen.
Huoreffter Jacob B ortig, Raadmand, paa Boeld Madsdaeterß weigne begierede Affsigt beschreffuen.
(Ester Kjoge Tingbog 1662.)

Nr. 59.
Barbra Envoldsdtr., sl. Ditlevs Bertrams Pantebrev af '/g 1662.

R asm us Oelßen i Aaßöye wed swend Andersen, Vnderfougett heri Kioge, for Retten loed lese, kundgiöre och paaschriffue en Obligation och pandtebreff, Barbra Endwoldtsdaater, sal. detleff Bertram, Fordomb Borgmester heri Kiöge,
hanß effterleffuersche, till bemeldte R asm us Oelßen i dag,
som er dend 1. Fbr:, haffuer wdgiffuet, Lydende paa 500
Rixdlr. in specie, Capital, effter hindes sal. M ands derpaa
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wdgiffuenn Handschrifft, D at. dend 11 Jun y 1657, Huilche
forstr'" 500 Rxdlr. Hun paa hindes goede LEre, och Troe,
loffuer och bepligter sig och sine arffuinger att betalle och
contentere R asm us Oelßen eller hanß Arffuinger udi goede
Reede penge och In gen anden wäre, till dend 11 Jun y forst
kommende 1663, och paa det Rasm uß oelßen och H ans
Arffuinger deß bcdre Kand wcrre forsichret, pandtscrtter hun
till hannem Thrinde Hindes sal. faders waaninger, med medfolgende Hauffue, liggendis paa S : Giertrueds Kirchegaard,
Noch Twinde waaninger, som R asm us Knudßen och H ans
Knudsens Hustrucr iboer, liggende der neden foer i sammc
strebe, der soruden och dend waaning, Anne Joenß nu iboer,
liggende heri Kirchestrede Best op till Peiter Hanßens Boelig,
Hand nu sielff udi bocr Sam p t och sal. Peder Jbßens Gaard
i Norregade, som nu till Horrer M . Hanß Jffuerßen, nu
Rector hcrudi Kioge Skolle, och er faldcn i hanß loed effter
S a l. M . Raßmuß, med Hauffuerom, Jern Kachelouffne och
anden tilliggende Loßore och alt andet, huis der nu Thilligger
och ülforne tilligget haffuer, Jndtet Wndertaggendis i nogen
maade, Och det med Welbemeldte M : H ans Jffuersens S am toche paa schrifftlig fornohelße dcrimod, Och Loffuer Barbra,
sal. Detlefs Bertrambs, att for"«- waaninger, Hauffue och
gaard med ald deris tilbchor, huercken er eller schall pandtscettes, selgcs eller affhendis fra sig eller sine Arffuinger
Forend forskr: R asm us Oelßen och Hans Arffuinger skadislost bliffuer affbetaldt i alle maader, Och imidlertid samme
penge med derris willie bliffuer bestaaendis, aarlig at giffue
deraff till Rendte 6 procento. Och Loffuer at holde R asm us
Oelßen och Hans arffuinger, skadislost i alle maader effter
samme Handschrifft och pandtebreffs widere indhold. M otte
ingen som herimod giorde nogen giensigelse cfftcrsom paa
bleff Raabtt, Huor effter Svend Andersen paa R asm us
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Oelsens weigne begierede Tingsvidne beschreffuen, Och tog
Breffuet med sig fra Retten.
(Ester Kjsge Tingbsger).

N r. 60.
Taxeringsforretning "/g 1662 over de Gaarde m. v., der vare ruinercde
i Krigens Tid.

................Niels

Rasmußenn

paa

sin egene och

samplig medfölgende Otte M ennd, derris weigne; Forst
fremblagde deris medgiffuene Taxt, Wdsted her aff Byetinget
dend 21 J u lly Nestforleden, i meeningen formeldende, att
Lyder S iffu erß , de faltiges Forstandere, fuldmegtig paa
Casper Eggerß, Borgemester och Kirchewerge, sampt S tollen s
forstandere heribim: W ar begierendis, att heraff tingett maat
wdmeldis 8 W willige Dannemennd, som künde worderre och
Taxere Presternis, Kirchens, S to llen s och de faltiges Ehendommer hcri Kioge effter Kongl: M ay: Naadigste B ew illings
och tilladelses breff datcrit dend 7 Jun y 1662. Formeldende
att H ans M ay: Naadigst haffuer tillatt, cffter andragelse och
begiering, at de Hufe och gaarder som presterne, Stollen,
Kirchen och de faltige tilhorrer och i f o r l e d e n K r i g s t i d
er b l e s f u e n r u i n e r e t , saa well som de pladtzer ingen
B iugning er paa man siuneß och Taxeris och dereffter att
maa selgeß och affhendeß til Huo derfore meest giffue Wille,
Presterne, Kirchen, S tollen och de faltige till gauffn och
Notte, Huorforre Forschreffne Otte mend er wdmcldt denem
paa aastederne att begiffue och Forbem. Eyendomme at wordeere och Taxere som samme Taxt i meeningen indholdt, Lest
och paaschreffuit. Dernest fremblagdes deeris schrifftligt Wnderschreffneue affsigtt iligemaade i meeningen formeldende, att de
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dend 16 Augusty haffuer werrit paa aastederne, samme Eyendomme — Taxerit som fplger:
Jacob Korteß Odepladtz Taxerit for 16 Sltdlr., Hanß
Poffuelsens aaben gaard med 5 völliger med Hauffuerum,
som ligger paa fennediget 150 D lr., Birgete Dysterß gaard
360 dlr., M arren Skinderß gaard 500 dlr., Ancher Hanßens
gaard 600 dlr. och Johannes Falcheß gaard 800 dlr., Hindrich
Arvedtzens gaard 300 dlr., Peder Lolliches Odepladts 6 dlr.,
Anderß Swenßeß Odepladts 12 dlr., Soffren Sm edz 80 dlr.,
Wrtpoßementmaggerß gaard 100 dlr., Hanß Knudsen Skoemaggcrß gaard 30 dlr., Arild Anderßens gaard 200 dlr.,
Jvrgcnn Drauwerß gaard 130 dlr., Peder Jhdeß gaard 15
dlr., Raßrnus Schrcderß gaard 300 dlr., Hindrich Snedichers
gaard 200 dlr., Nielß Bodichers gaard 230 dlr., O lle Schrederß
gaard 180 dlr., Hindrich Schrcderß gaard 200 dlr., it yuin äs
stolle stade i dend 14 stoell fra Corret udj de Lannge
stolle, som er det Offuerste stade, 60 dlr., It yuinäe stade i
dend 6 stoell fra Corret ochsaa i de Lange stolle, som er det
andet Nest det Offuerste 60 dlr., Erich Helmerß Pachhuß wed
strandenn, pladtsen 20 dlr., Noch er aff Hanß Hauffue liggendis paa bierget wed woldenn med Hußet 100 dlr., M atieß
Jocum ßens Hoffuidgaard, forst Tommerit som er i biugningcnn, der endnu findeß en deel deraff ligger paa Jordenn
och en deell deraff staar — 30 dlr., Noch Jorßmonnet och
Grundenn dertill, saawit dertill horrer, 100 dlr., Dend pladts
som det ny Huß paa stoed — 30 dlr., De 4 bolliger, de
sättige Encher udj bewaanedc, liggende udj Louportstrede, deß
Huße som derpaa findeß och dog meget Ild e ruineret, och
findeß deraff endnu 16 Weggeromb och er nu worderrit for
80 dlr. Noch Grunde med Hauffueromb dertill 40 dlr.,
Laurids Jcnßens Kieldersuends Ode pladts for 30 dlr. En
Hauffue Wden for Norreport, som de sättige tilhor, 240 dlr.,
En Hauffue, sal: Erich Christenßenn tilhorde wed sygstuenn
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wed stranden och nu ode 10 dlr. Karren Hanß Doeterß
Hauffue er it lidet Jorßm on wed sygstuen, och ded Jorßm on
de Thwinde waaninger paa stoed 20 dlr. Karen Hanßdoeterß
Strand Hauffue, soin er slct Odde, 300 dlr. I t tzuinäs
stolle stade i dend 14 stoell sra Corret, som er det andet
Nest Offuerste 70 dlr. Hanß Böchers Hoffuedgaard, som er
meget forfaldene — 1000 dlr. Karren Hanßdaeterß gaard,
som er meget ruineret — 800 dlr., Hanß Potmaggerß gaard
W di Louportstrede for 150 dlr., sal. W illomb Potmaggerß
Gaard Wdj Norregaedc for 250 dlr., Jacob Hanßens gaard,
som er meget ruineret, 600 dlr, Arndt v. der Marscheß gaard
700 dlr. Karren, sal. Johan Badschers gaard for 600 dlr.
A tt saaledis aff dennem forrettet er, bckicnde de med
derris Hands Wnderschreffuit som samme dcrris affsigt Jndholdt, och saa lest och paaschreffuitt. M ot ingen, som herimoed giorde nogen giensigelse. Efftcr flig lcilighed begierdtic'
Tingswinde beschreffuen.
(Af Kjoge Tingboger).

N r. 61.
Dom af ^/s 1662, hvorved Mathies Jochumsens Gaard tildommes
de sättige.

Dom b afsagt imcllcm Lyder Siffuerß, de fattigeß F or
standre heri Kioge, paa dend eene Och M atieß Jocumß paa
den anden side efftcrsom saegenn Fra i dag Otte dage dend
1 7br. Ncstforleden haffuer wcrrit optaggcnn. Dae bleff derpaa for Ret afsagt: Epterdj bewißeß med Twinde Handschreffter och pandtebreffue: dend cne aff M atiß Kroll snedicher
dend 1 6br. 1617 Wdgiffucn, Formclder paa 125 Rixdlr,
Dallercn til 4 N xF . Den anden aff Jocum Holdst, Wdgiffuit
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dend 16 9br. 1641, Lydende paa 100 Sletdlr och aarlig
Rendte 6 procento aff begge Capitaler, Huor fore er till forsichring Och Wnderpandt M atieß Jocumsenß Hoffuetgaard,
Liggendis heri Kioge i Norrestrede, Westen gaedenn, S a a
och en hanß V öllig liggendis inrelloin b e ^ gaard paa dend
syndre Och 3 Hans Völliger paa dend Noreside, Och forst
derudj prioriterit Effter samme Handschrefft och pandtebreffs
wider formclding, som inden Kioge Byeting Louligen er forkyndet, B ew ißes och med opsigelße, Datcrit dend 3 M artj
Ncrwerrende Aar 1662, at forflr Capitaler med effterstaaende
Rendte Er bemcldte M atieß Jocumßen Louligen opsagt.
Endoch bewißes med K: M : Naadigste breff, Dat. Kiobenhauffns flott dend 7 Jun y Nerwerrende Aar 1662, att H ans
K: M : Naadigst haffuer bcwilgett att Huiß gaarder och
Huße Presterne, Kirchen, S tollen och de satige tillhorrer heri
Kioge och nu forleden Krigstid schall Werre ruincret och forderffuit att ded aff wwillige mend M aa Taxeris, S aaw el de
pladtser ingen Biugning er paa, S o m de der biugning paafindeß Och dereffter alt maa selgeß och affhendeß. S a a och
bewißes med Otte wwillige M ends Taxering och wordering
D a t : dend 18 Augusty Nestsorleden att samme Eyendommer
(som nu befindeß ruinerit) att wcrre wordeerit med Jordsmon och tommerit for 160 fletdl., her foruden bewißes med
en Reigning Wdi de satiges Forstanderß Hand at belobe sig
311 dlr. 2 ^ 4
Effter flig leilighed och documenters Formelding till
dommcß de sättige Hußarmer Forflr Eyendommer med deß
Ret Lilbehoring som nu forefindeß effter Breffuernis Jndhold,
att haffue till Evindelig eye Effter K: M : Naadigste breff
och de Otte mends wordeering, D og om nogen Jordschyld
deraff her till Kioge sogne Kirche ganger Wformendt. Huad
sig Resten 151 dlr. 2 ^ 4 / 3 , som pandtet iche kand tillstreche, anbelanger, Dae effterdj pandtebreffuene udtrycheligen
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formelder, att dersom pandtet bleff forderffuet, affbrendt eller
i andre inaader Odelagt, schall det icke kortes i Hoffuitstoel
eller Rendte och Skadegield, M enß de och derris arffuinger
som gielden skyldig er. Dend stade att Lide och wdstaa, Huorforre M atieß Jocumbßen tildommes forskr Rest mcd billig
om kostning inden 15 dage at betalle Heller siden der fore
at Lide Narnb och Wordeering i H ans boe, goeds och formue, huor det findeß — effter recessen.
(Af Kjoge Tingboger).

N r. 62.
Tin.qsvidiie af

1662 ang. Gods, der var bortrovet af Fjenden i den
forste Krigstid.

Barbra Endwoldsdaeter, sal. Detlefs Bcrtrambs effterleffuersche heri Kioge, wed Hindeß tienner, Giert Willomßen,
bewiste med Hanß Oelßcnn och Peder Hanszen, Fougden og
byenß tiennere, som hiemblede effter Louwen, at de Loulig
Ottc Dags Kald och warßell haffuer giffuet Johan Kohl
heribd., som er Marren Hindrichsdaterß *) formynder, i dag
at nwedc, Windeßbyrd at Paahorre Anlangende Huiß aff
Hindeß tillfaldene Arffuc goeds med en deell aff deeris eget,
som i dend forste Krigstid er borttagen aff siendenn, Dae
Hanß K: M ay: af suerig med sit Hoff indtog deeris Huß
och werrelßer, Om be^ldt- Johan Kohl derimoed haffuer
noget at sige.

Deßligeste hidsteffnt Elße Reinholdzdater och

Kiersten Frandsdater heri Kioge, deris Sandhcd wed crd
effter Louwen at afflcgge och wedstaa Huad dennem derom
0 Det er formcnllig Marqrethe, Mejnert Hendriksens Datter af
.>?elsin^or.
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Med alt Huiß wider foer Ret kand foregiffueß

effter en Kaldsedelß formelding, lest och paaschreffuit.

.

D ae derom at winde Frembkomb Elße Reinholdzdater
och Kiersten Frandsdatter, dae Werrendis till sal. B orgemester Detlefs Bertrambs, och wandt en Huer for sig med
opragte fingre och crd cpter Louwenn, A lt dennem udj G udts
sandhed witerligt ere, at det förste swensche indfald Her udj
Landet, som war 1658 in Febr., Dae borttog fienden aff
Marren Hindrichsdaters goedtz, som bem^ B : Detleff Bertram
war formynder for, En deell borttog och en deell opbrendt,
Huilcket er som fölger: j fyrsengested 2 dlr. „
j Korffue
seng j
j dandziger stoell j dlr., 1 barn gang wogn 8 /3,
j arbedswogn med Seeller och Hammell 10 dlr., 1 dandziger
stoell 1 dlr., 2 Lauffue ditoer 3
j waad — j A j sadell
6
j sluffe 2
j Haekelßekjste 3 F, 14 Jernwegre 6 dlr,
j g-gron sckiffteppe 3 F, jBiörneflind for 2 F, j trappe j
j trefoed j
j B lad ichtenß Wnder dyne 3 F, j Huid Hoffuit
dyne j dlr., j Huid Wnderdyne 3 F, En B la Randet Wnder
dyne 5 dlr., 3 Hollandsche Wrtepoter 3
4 Hollandsche
Steinheste 2 I , 5 Hollandsche Confcct fade 5
j fort speill
3
4 wandglaß j F, j B la Randet Hoffueddyne 2 dlr., j
woggenboße 3 dlr., j grynböte 4 /r, j Hegle 6 /t, j fulbur
8 /r, 3 Stocher sperlaggcn med Koppr 6 F, j trögt schiffteppe
j
j wedöxße 8 /r, j dandziger S toell 12 /r, j stoer Röst
2
j stoer Taschelaas 2 dlr., j Korffueseng j F, j flamell
4 /r, som belober sig — (ikke opgjort).
War moct Johan Kohl och haffde her indtid till at
sware. Giert Willombßen paa Barbra, sal. B : Detleff Bertrambs weigne war tingswinde begierendis.
(Af Kjsge Tingboger).
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N r. 63.
Slagter Hans Holtug i Kjoge, der har tjent og boet i Kjogc i 26 Aar,
dommes til at tage Bopcel paa Hans Fodestavn, Belb. Stygge Hoegs
Gods.

Welb. S ty g e Hoeg til G iorsloff Wed sin fuldmechtig och
Ridefouget Peder Christenßen i Stroebyc, modte och bevijste
med H ans Oelßen och Christen M ouridßenn, Fougden och
B yen s liennerre, som hiemblede effter Louwcnn, att de loulig
Otte dags Kald och warsell haffuer giffuet H ans Lauridßen
H oltoug, Borger heri Kioge, i dag at mode till it T ingswinde at horrc, lceße och paaschriffue och till en domb att
lide, anlangende hanß fodested, Hand sig fraholder, efftersom
Hand er Barnfod paa G iorsloff goedts, Om Hand will
Haffue noget dertill at suare, effter en Kaldsedclß formelding,
lest och paaschreffuit.
Dernest fremblagdis I t Tingswinde Wosted Steffusherrids Ting den 9 Ju lly 1661 i Meeningenn, ätt O lluff
Hemingsen i Holtoug Haffuer wundet wed W d effter Louwen,
att Hannem udj G udts sandhed witerligt er, alt for'" H ans
Lauridßen er barnfoed i Holtoug, i dend gaard som Jens;
Michelßen paaboer till G iorsloff liggendis, Och at Hand war
fadder till Hannem, der Hand bleff Christnet i Holtoug
Kirche. — Laurids Hanßen, Dein i Holtoug, Haffuer wundet
med ligge soren crd, ligge saa at Werre bewijst, som Olluff
Hemingßen For Hannem wundet haffuer. — Peder Lauridßen
i Holtoug haffuer och wundet wed lige soren ced, at Hannem
witerligt er, at H ans Lauridßen er fod i Holtoug, i dend
gaard, som Jen s Michelßen paaboer, som samme tingswinde
i meeningen indholdt, och lcrst och paaschreffuet. — Peder
Christenßen paa Forbemeldte H ans Welb: Hoesboends wejgne
S ä e t i Retten och fdrmeendte, at effterdj med Rigtig T in g s
winde bewißes, H ans Lauridßen er Barnfoed paa Welb. S tygge
H oegs goeds, til G iorsloff liggendis, att Hand da med sin for-
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muc bor att werre folgagtig och B oe udj Huß ellcr gaard
paa G iorsloffs goeds, Huor det hannem aff W elb: S tygge
Hpeg Heller H ans Fuldrnechtig bliffue forelagtt, saa som andre
Rette wccrrende, Och er derpaa Endelig domb begicrendis. —
W ar modt H ans Lauridßcn H oltoug och hertil swarede, att
Hand haffuer forst goed i Skolle heri Kioge, tiendt och hafft
sit borgerschab heri byen paa — 26 Aarß tid, schatet och
styldet och hotdt Kongl. M ay: Tynnge lige med hanß andre
medborgere effter Hans midell, Saaw ell som endnu haffuer^
en deell K: M ay: schater at Jndsordre, Endochsaa er paa
lagt adtschillige Wmyndigeß bvrnegoeds, Tillmed iche Heller
werit anrnoedet aff velbrd och Welb. Offrigheder paa giorsloff
eller derris fuldmechtiger om fodestcdett forend nu, Formoeder
derfore W elb: Sthge Hoeg, som en Retsindig adelsmand, ey
begierrer goeds fra H ans K: M : Frihed Kioge, anseende
Hand derudj saa lang Tid haffuer schattet och styldet och
Nerret sig aff det Ringe Handwerch, som er slagteri, och bcgierede att saegen udj — 6 Wgger maate optaggeß; —
Saegen optaggcn i 6 Wgger, och parterne Forelagt till 4
wggerß dag at indlegge, H uis de widre i saegenn Kand
Haffue.
Domb afsagt (6te Octbr. 1662) imellom Welbiurdige
Stygge Hoeg till Giorsloff paa dend ene och Hans Lanridßen
Holtoug, heri Kioge, paa dend anden side, cfftersom saegenn
fra dend 25 Augusty Nestforledenn haffuer werrit optaggen,
Der bleff derpaa for Rette affsagt, Effterdj wed Tingswinde,
Wdsted Steffnherrids Ting dend 9 Jully 1661, Bewiißes, at
Hans Lauridßen er Barnfod i Holtoug, i dend gaard som
Jens Michelßenn paaboer, till Giorsloff liggendis, och er
Christnet i Holtoug Kirche, Effter samme tingswindes for
melding. Saa endog bemeldte Hans Lauridßen haffuer sig
herudj Bhenn for nogle Aar Nedersatt och wundet (Borger
stab), Midlertid med andre sine medborgere Schattet och wd-
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stoed alschillige Byenns Tyngre och besvceringer, Wijste ieg
hannem dog ey at Kunde befrie, Menß till dommerß att
werc Well: Styge Hoeg folgachtig, att boe paa Giorsloff
goeds Huor Hans Welb: eller fuldmegtig Hannen: forrewißendis worder cffter Lands Loug, Naar bemeldte Hans
Holtoug for Kongl. M ay: och Byens. schatter hannem er
paalagt och betroed att indfordre Sampt.formynderschaber
haffucr giort Endelig Richtighcd.
(Af Kjoge Tingboger).
(Hans Lauridsen Holtug vedblev dog at bo i Kjoge og ncevncs
öftere cfter den Tid, som Synsmand m. v., ligesom Han ogsaa i Byskrivercns Sted blev forordnet at betjene Retten i Kjoge, saaledes til
Ex. n/11 1667. Han dode 1676, begravct 30. Ja n u a r med alle Klokkers
Ningning).

N r. 64.
Borgmester og Raads Forlmd mod Landprang, hvorved Enhver fremtidig stal fore sine Barer til Kjoge Byes Axeltorv.

Kjoge Byting, 6te Oktober 1662.

Er i Dag Borge-

mester och Raads loulig forfulde fierde ting De haffuc ladet
forbyde Borgcschabett iche maa giore nogen Landprang dend
eene ded andre till affbrech. Mcdenß en Huer att Kiobe paa
Axseltorffuett effter een Schrefftlig Forbud Lydendis som
folg er:

Efftcrsom fornemmeß att Stoer Mißbrug begaaeß

baade med Landprang

O ch

Hellerß cn Deell op Kiober her

uven for Byen, huis her ellerß Billigenn Kunde til Torffuet
Komme, Saa Endog sligt tillfornne er med flid afflyst och
forbodenn T h ill med er och wed dannemennd udj Huer fierding
for Borgerschabctt aff Kyndiget och forbudenn, Dae paa det
sligt Kand worde affschaffet, saa dend eene iche schall gipre
dend andcn schade eller Huer andcnn gaa i for Kiob, Medenß
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dend eene att haffue lige Net wed dend andenn och samme
Mißbrug Kand worde affschaffet Och dend Orden och stich
Hereffter Kand komme Vdj sin rett, Saa Hermed endnu
hdermeere till en Huer deeris cffterretning afflyßes och forbydcß, att ingen effter denne Dagh schall sig tillsordriste
Sielffuer eller och deeris tiennere Her uden for Byenn at
giore nogen landprang ey Heller at lade sig finde wed porterne, Bonderne att opholde eller der at op Kiobe nogett,
werre sig, Huad det er eller werre Kand, Jndtet Vndertagenn
i nogen maade, Medenß att Bonder och andre att Kiore her
paa Axßelltorffuet Der deris Ware at scelge och forhandle,
som aff Arildtz tid pleier at Skee, Saa dend eene schall iche
Haffue sig offuer dend anden at beschwerge.

Saafrembt

nogen sig Vnderstaar Herimoed at giore dae att Straffeß
effter Stadls Rettenn Och haffue forbrudt warene till Byenn,
som dend, der wloulig Haffuer Kiobt, Saa och att giffue ^0
Nxdlr till de sättige.

Dcrsom de iche haffuer att betallc med,

dae att Straffeß i Kielderenn till Wand och brod Heller och
nogle timmcr i gabstochenn att lide andre til Exempel och
affschye Effter som sorseelßenn befindeß till, Huor effter alle
och en Huer som sig Her Nnder Byenß beschermelße op
Holder Haffuer att rete och for Skade at tage warre; att
saaledis holdeß schall, Dae befalleß Hermed Swend Anderßcnn, Wnderfouget, och Samplige Byenß ticncre, att de dermed flitig Jndseende Haffuer, att ingen flig mißbrug Her
effter begaar. Och Huo de der med antreffer schall denneni
giffueß aff en Huer 2 F dansche for deeris wmag de udj
saa maade. Att dett saaledis effterkommeß schall Haffuer wij
woris Stadtz Jndseigell her neden fortrogt Och effterschrcffuene
Borgere det med egen Hender Wnderschreffuen, Saa och tingswinde dereffter til
ting tage beschreffuenn.

Kioge, den 5 Septembr. Anno 1662.
(I.. 8.)
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Hanß Pladts. Mourids Dreier. Lyder Siffuerß. Nielß Raßmußenn. J a n Hanßenn. Jenß Nielßen Falch. Hanß Frederigßenn.
I : D: 8 : Henning Jacobßen. Jacob Slange. Jorgenn Mortennßenn.
Arndt v. d. Marsch. Peder Christenßenn. Laurids Oelßenn — som
samme aff Kyndelße indholdt som i Trej Ting och i dag det sierde
er lydeligen oplest och paaschreffuet till en Huerß effterretning; Huorcff'tcr Christen Frandßen, Raadmand, paa samplige B: och Raads
weigne war tingswinde bcgierendis. —

N r. 6 5 .
Skjode as °/2 1663 til Johan Kohl af Kjoge paa Jordegods i Jylland.

I den Herre Jesu N avn, Amen! H ans Kongl. M ays^
vores allernaadigste K onges og Herrcs, vi underskrevne tilforordnede Commissarier oder Kejes (som kaldtes Loche) Hans
fradomte Form ues Uddeling, Gjore hermed vitterligt for alle
og enhver, hvorledes vi efter den Commission vi af hojstbemeldte H ans Kongl. Majestcets naadigst er given S u b
dato 4 September 1661 haver gjort Afregning med cerlig og
velfornemme M and Johan Kohl, Borger og Jndvaaner udi
Kjoge, anlangende en Capital paa 4000 Rdlr., som hannem
paa sin egen og umyndiges Veyne hos Keje tilkommer efter
O bligation under fl. Frands Lychcs Haand og S eg l, dat.
11" December 1655, udgiven til fl. Borgermester H ans
Christensen i Kjoge. Nok tilkommer dennem efter rigtig Bevis for tvende Hefte, Key haver bekommet af fl. H ans Chri
stensen, 77 Rdlr. 15 /r, Og bclober deres ganske Fordring,
Capital og Rente, til 1 M aj 1662 fem Tusinde, tre H un
drede, Halvsjerdsinstyve (og) syv Rigsdaler 13 /r. T il hvilken
S u m s Afbetaling og Fyldestgjorelse dennem er udlagt efterskrnc Jordegods „udi Jütland, som indtil hafuer henhort
wnder Heuffring-Holm s Hosvedgaard, nemblig Roxe Herrit,
Orsted Sogen, Heuffring Bye" Jens Christensen Koch flylder
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aarligen Ordte R üg, 1 Ordte B yg, Otting F Sm or,
Foernod, 1 Broendsvin, 1 Lam, 1 G aas, 4 H ons, 20 W g,
S tob Hönning „W oigarn X X V Schiepper" (ligl. omtr.
for Anders Jensen, J en s Sprensen Skoll, N iels Mortensen,
Pedcr Espensen, Tom m es Nielsen, J en s Lauridsen, N iels
Jensen, R asm us Christensen Kraegh, N iels Christensen Krag,
Christen Woldsen, R asm us Pedersen, Peder Sdrensen, R a s
m us Terchelsen). Soren Roed, Jen s Hjulmand, J en s Brun
og Anders Rasm ussen hver Pund 4 ^ S m or samt ö Huse
N iels Christensen, Jen s Rasm ussen, Jen s Bondefoged, R a s
m us Hiordt og S im on Snedker belpber tilsammen i Hartkorn
114 Tdr 3 Skpr.
Fdkr. IV Alb. Tonden, anslagen til
50 Rdlr., gjor tilsammen 5,722 Rder /l Alb. O g befindes
at bemeldte Johan Kohl Hader formeget paa dctte Udlceg
344 Rdlr 3 Ort 17 /r Alb., som Han Hader at fornoje cn
Creditor, hvem hannem vorder anvist. Hvilket forncevnte
Jordegods med al tilliggendcs Herlighed og Rettighed, som
det nu forefindes, vi underskrevne paa meerhojstb"^ H ans
Kongl. Majest^ Vegne efter vores Commission til for"° J o 
han Kohl og Hans Arvinger stjoder og udlcrgger til fuldkommen Ejendom det at nyde, bruge, beholde og sig saa
nhttig at gjore som Han eller de efter Landsloven bcdst kan
og vil, lige saa fuldkommelig som Keye det tilforne for
hannem haut Hader hvis Rettighed angaar fra ncestforleden
Phillipi Jacobs Dag.
1

1

2

1

3

1

2

3

6

2

T il Vidnesbyrd Hader vi dette med egne Hcender underskrcvet og vores Segl undcrtrykt bckroeftet.

Kjobenhavn, den 5te Februar Anno 1663.
Jorgen Bielche.
(I.. 8.)

Offe Schade. W. Lange. Christen Stecnsen.
(L. 8.)

Confereret og ret beregnet.

(I.. 8.)

(I.. 8.)

Lauritz Justsen.
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Loest paa Viborg Landsting den 2 Decbr 1663. Hcndrich Jenscn.
Loest for Overformyndernc i Kjoge Anno 1666 — 20
Februar.
(Af Kjoge Raadstue-Arkiv).

Nr. 66.
Kong Fr. I I I . Brev af 15de Decbr. 1664 om, at Borgcmcstre og Raad
i Kjoge maa oppebcere 1 ^ dansk af hver Ndlr. Vcerd, der ind- cller
udskibes i Kjoge, samt at Enker efter Borgmestre og Raad maa vcere
fri for Skat til Byen.

Fr.

III

etc. Giere alle witterligt, at efftersom oss El-

schelig Borgemestcre och Raad i wor Kiobsted Kioge hos os
Vnderd. haffuer ladet anholde och begicre, at dcnnem for
deris Vmage och besuering paa Raadhuußet Naadigst maatte
beuilges En schilling dansche aff Huer Rixdlrs. werd som
dersammestcds ind och Vdschibcs, cffterßom de ingen anden
lon derfor niuder, Da haffuer wj effter saadan ansogning
och begicring Naadigst beuilget och tillat, saa och hermcd
bcuilger och tillader, at de hcreffter indtil paa wiidere Naa
digst anordning aff Huer Rixdlrs. werd som derfor byen
baade aff Fremmede och Jndlendische ind- eller Vdschiber
maa lade oppeberge En schilling Dansch, Huilche penge
B org^ och Raad dersammestcds for deris Vmag och be
suering til Deeling schal Komme och wed en aff deris middel
oppeberges.

Herforuden

maa och for"- Borgemestcre och

Raads effterleffuende Encher were frj och forschaanet for ald
Byes Vdgifft och besuering, saalenge de bliffuer besiddendis
i deris Enche Scede och ingen Borgerlig Ncrring bruger.
Thi forbyde wj alle och enhuer herimod efftersom forschreffuit staar at hindre eller Vdi nogen maade forfang at
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giore, Vnder wor Hyllest och Naade. Giffuet paa wort
flott Kwbenhaffn dend 15. Decemb. A° 1664.
Vnder wort Zignet

(I.. 8.)
Friderich.
(Kopi i Kjoge Byes Tingbog, Fol. 47).

N r. 67.
Taxering af Kirkens, Skolcns og de Faltiges Ejendomme, sremlagt
paa Kjoge Byes Ting den Iste Februar 1664.

Peiter Hanßen, Kirchewerge och Schollenß Forstander
Herr Kioge, bewjste nred Christen M ouridßenn och Pedcr
Hanßenn, Byenß tiennere, som hiemblede effter Louwen, at
de loulig 8 D ags Kald och warßell haffuer giffuet Epterschreffuene, Nem blig: Peder Christenßen, Poffuel Tranne,
Frands Kremmer, Clauß Flenßborg, Peder Soffrenßen, O lluff
M aller, Clemcnd Jacobßen och M ads Lystrup, Borgcre
heribd" i D ag at moede, deeris afsigt at fremblcrggc paa
Kirchens och S to llen s Eyendommer de haffuer werrit Wdneffnt att Taxerc- S a a war moet Peder Christenßen paa
sin egen och samplige for^ Otte mends weigne och forst
fremblagde deeris med giffuene Taxt Wdstedt heraff Byetinget dend 30 Noucmbr 1663 i Meeningen, at de dae ehr
Wdneffnt at begiffue dennem til Kirchenß, Skollenß och de
fatigeß Eyendommer och haffuer som dennem aff Kirchewergen bllffuer forewjst och samme Eyendommer sampt Odepladser med prioritetcr at taxerc och wordeerc, som Ret och
forsuarligt Kand Werre, som samme Taxt i meeningen indholdte. Dernest fremblagde deeris schrifftlig Vnderschreffuene
afsigt i meeningen formeldende, at de dend 7 January Ncstforledenn deeris Taxt haffuer effterkommen och samme Eyendomb Wordeerit som folger: Jacob Kocheß Odeplads - - 18
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D lr; Karren Hanßdaeterß gaard 500 D lr; Hindrich Arntßens
gaard 250 dlr.; Jenß Slagterß V öllig for 50 dlr.; Peder
Loliches öde plads 6 dlr.; Andreß Swenscheß ode plads 10
dlr.; Jenß Fristes ode plads paa S : Giertruds Kirchegaard
12 D lr.; Hanß Knudßens Skoemaggerß gaard 30 dlr.;
Peder Jydeß gaard 25 dlr.; Hindrich Snedicherß Gaard 160
D lr.; N iels Bodicherß gaard 180 D lr.; Olle Schrederß Gaard
150 D lr.; Hindrich Skrederß gaard 150 dlr.; W illoin potmagerß gaard 250 dlr.; Arndt v. der Marcheß gaard 700
dlr.; Hanß potmagerß gaard 150 dlr.; Karren Hanßdaterß
Strandhauffue 300 dlr.; Karen Hanßdaeters Hauffuc wed
Sygestucn 20 dlr.; j quinde Stade, som er det 5^ Stade i
dend 6 S to e ll Nest popelturet som tilhorer B : Christen
Casperßen och Hand till Kirchen haffr forcrhret 16 dlr.;
Vnder det Nore popeltur 3 Stader Nest Capellct for 15
dlr.; 4 Staeder i dend S toell Nest Cappellet paa Noreside
32 dlr., Dend anden S toell Nest Capellct paa samme S id e
4 Stader 32 dlr.; i dend 23 S toell fra popelturet 3 Stader
36 dlr.; dend 1 S to ell i Mandstaderuc paa dend Syndersidc,
Nest wed fundten, Twinde Staeder, som er det andet och
Tridie Stacde for 24 dlr., som samme dceris Taxt i meeningen formeldtc, lest och paaschreffuet. Derimoed bleff fremblagt B : Christen Casperßcns tilbud, i meeningen, at Hand
erbyder sig at will giffue for Jenß Nielßen Slagterß V öllig
i westcrgacde effter wordeeringcn 50 dlr. och offr alt Forcehrcr till Kirchen det Offuerste staede synder op til M uren,
som Hanß Jenßenn, Skoemagger, nogen Tid haffuer paastanden, effter samme Hanß erbydelßcs widre formelding, lest
och paaschreffuet. Huorcffter Peiter Hanßen Kirchewerge war
afsichten begierendis beschreffuen.
Under 7de M arts s. A. begjerede Peiter Hansen tilfort Tingbogen, at Han tiltjobs har ladet opbyde de ncevnte Ejendomme, men
ingen vilde kjobe noget deraf.
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Nr. 68.
Hr. Peder Christensen Skivholms Vcenge m. m. afhcendes til Belb.
Otto Skeel til Vallo 1665.

dc Septbr. 1665 (F ol. 93). Belb. O lle Skeel til V allo
ved Hans Fuldmceglig og Ridefoged J en s Pedersen Berndrup for Retten lod loese, kundgjore og paastrive et Hr. Peder
Christensen Skifholm , Medtjener udi Ordet udi Kjoge, til
Velb. Otte Skeel udgivne Kjobebrev i M eningen formeldende,
at Han med sin Hustrues Samtykke Hader folgt og afhcendet
og hermed scelger og afhoender sra sig, sin Hustru og begge
deres Arvinger til oerlig og velb. M and Otte Skeel Christen
sen til V allo etc. og Hans Arvinger en Hans Enghave liggendc norden op til Kjoge imellem Bester- og Norreport
(med des Huse, Bygning og Parker, som derudi findes), som
enten kan kaldes den gamle B yes Grave som sorhen laa til
Kjoge, den störe Enghave, Kaalhave og Abildhave som sal.
Reinholt Clausen Torsmedc fordum tilhorte, den Enghave,
som sal. Christoffer Sam bsing og det Stykke Jord som for
var Kaalhave, som sal. Soren Jensen, Kremmer tilforn til
horte, tilsammen udi Loengde og Bredde som det nu udi Et
foresindes indlukket og begreben er (samt sri Kjorsel i samme
Have paa den ostre og vestre Sid e og sri fcelles Jndkjorsel
udi det Stroede ved M . H ans Jversens Have) med al sin
Herlighed og rette Tilliggende med Huse, Bygninger og
Parker, som foresindes og derude tilligger og af Arilds Tid
tilligget haver, ganfle og aldeles intet med alt undertagendes
i nogen M aadc ester derpaa forrige hojlovlig Kongl. udgivne
Skjoder, Konfirmationer og andre gamle Adkomstbreve sra
Kjoge B y at vcere enten givet, folgt, skjodet og afhcendet som
de i sig selv vidcre indeholder, hvilke jeg allcsammen til velb.
gode M and Otte Skeel Christensen leveret haver, som eragtet
er til samme Ejendoms Defension (Forsvar). Hvilken forstr.
8
1 8
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Ejendom med al sin Tilbehoring velb. gode M and Otto
S teel Christensen og Hans Arvinger nu strax maa annamme
og siden have, nyde, bruge og beholde og dennem saa nyttig
at gjore som de bedst veed og kan til evindelig Ejendom og
Eje styldendis. O g bekjender Hr. Peder Christensen, at ester
denne D ag, da haver hverken Hr. Peder, Hans Hustru eller
deres Arvinger nogen Lod, D el, Ret eller Rettighed til eller
i forestrevne Enghave, Huse og tilliggende Herlighed og
Ejendom i nogen M aade, mens for al forstrevne Ejendom
at have annammet og oppebaaret Fhllest og fuld Vcerd ester
Hans V illie og Noje, saa Han for sig og sine Arvinger takker
ford^te gode M and Otte S teel Christensen for god og oprigtig Betaling i alle M aader efter Kjobebrev, dateret den
11. Septbr. Anno 1665, videre Formelding. — Var modt
Casper Eggers, Borgmester, O luf Sandersen, Johan Katterberg og Christen Frantzen, Raadmcend, og svarede paa deres
egne og wenige Borgerstabs Vegne, at efterdi dct H us, som
staar paa Hr. Peders Grund haver stattet til Byen, saa og
Haven dertil er regnet i Kjoge B yes M atricul baade efter
det Odense-Mode saavelsom ogsaa siden Matriculen er gjort
og deraf udgivet sin tilborlige Kontribution, hvorfor de for
meller Veld""«- Velb. gode Herre Otte S teel herefter jo lader
udgive deraf den tilborlige Udgift, som herefter paabydes,
saavidt' at den kan tilkomme at udgives og det til B yen s
Kjemnere at lade herefter levere. — Jen s Pedersen herimod
svarede og formodet, at Hr. Peder Christensen, som Hans
Velbyrdig Hosbond forbe"" Enghave, H us og Ejendom folgt
haver ved fit udgivne Kjobebrev Maintinerer og hvis velvise
Borgmester og Raad haver enten hos velb. günstige H o s
bond eller Hr. Peder Christensen til at tale eller ante paa
deres oprettede Forhandling, de da efter lovlig Medfart forst
at lade dennem eitere, og hvis Contribution som de foregiver
deraf at kan gange paa sine tilborlige Steder at söge. —
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Borgmester og Raad, som tilstede Var, paa deres egne og
wenige Borgerskabets Vegne endnu hertil svarede og formenle, at Hr. Peder Christensen ikke er mcegtig til al scelge
saa fuldkommeligen indbemeldte Hus og Ejendom, at jo hercfter bor at udgive den rette tilborlige Kontribution som tilsorn indsort er, som til Byens Kjemnere bor at leveres til
Hjcelp til Byens maanedlige Udgifts Afloeggelse. — Jens
Pedersen formente, at dersom velvise B " og Raad haver
noget paa forflrevne Kjob at prcrtendere, de da som forhen
er meldt at eitere Hans velbyrdig Hosbond og Hr. Peder
Christensen, da skal dertil tilborligen blive svaret og vil for
mode det oprettede Kjobebrev staa fri og angerlos for hvcr
og alle ester bemeldte Kjobebrevs videre Jndhold. — Borgm.
og Raad endnu ydermere svarede: at Kgl. M a j^ paabudne
Kontribution bor deraf at udgive uden nogen Citation ester
Kgl. Maj. til dennem udgivne Brevs videre Formelding.
Jens Berndrup endnu hertil svarede, at hvis Skatter eller
Kontribution deraf ved Retten kan gange ester Kgl. M aj.
naadigste Paabud kan soges paa sine tilborlige Steder.
Endnu lod Jens Berndrup lcese, kundgjore og paaskrive
et M . Hans Jversen, Rektor i Kjoge Skole, til hannem udgiven, nemlig til Otte Skeel udgiven Kjobebrev i Meningen
formeldende, at M . Hans Jversen med Hans kjere Hustrues
Samtykke haver folgt og afhcrndet fra dennem og deres
Arvinger til cerlig og Velb. Mand Otte Skeel Christensen til
Vallo og Hans Arvinger en Hans Enghave, liggende mellem
sal. Morten Michelsens Have paa den ene Side, og paa den
anden Side tornede baade paa Velbaarne Otte Skeels Have
saa og Oluf Svendsens Have, strcckkendes sig udi Lcengden
ud til Kjoge Lyng, ligesom det nu indhegnet er og af Arilds
Tid indhegnet haver vceret, ligesom det paa Sodskende-Skifte
ester sal. Encvold Rasmussen, fordum Borgmester i Kjoge,
med sri Jndkjorsel og al anden Rettighed til Hans Arvinger

8*
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forfalden er og Han udi P ossession havt Hader, ganste intet
undertagendis i nogen M aade. D og paa slig Kondition,
at forbemldte velb. Otte S teel stal selv akkordere med Lyder
Lachmand, Tolder iHolbek, om den syvende P art*) i samme
Enghave, hvilken hannem er udlagt paa Sodskende-Stifte paa
Hans Hustrues Vegne efter afg. M . R asm us Brochmand for
Halvfemtsindstyve og syv Slettedaler. O g bekjender H ans
Jversen at ester denne D ag, da Hader hverken Han, Hans
Hustru eller deres Arvinger nogen Lod eller D el udi bemeldte
sex Parier til samme Have, men uden al Hinder for M .
H ans og alle sine stal staa Velb. Otte S teel og Hans Ar
vinger fri sor som deres evindelig Ejendom at eje, nyde,
bruge, beholde og gjore sig saa nyttig som de bedst vil og
kan uprcejudicerlig for Kjoge B yes Jndvaanere og alle andre
som derpaa ville prcetendere, dersom nogen künde findes, som
ikke formodes, der herudi ville gjore nogen Jndpas eller
Forhindring, da bepligter H ans Jversen hermed sig og sine
Arvinger, en for alle og alle for en, at oprette Velb. Otte
S teel og Hans Arvinger al deraf opvoxcnde Stade, og om
den blev Hans Velb. afvunden at staffe saa god og velbeleylig en Enghave paa Storrelse, Gicrsel og Hcevd- for
Kjoge B y inden sex Uger dernoest efter. Efter at Veld" gode
M and redelig og vel for
sex Parter i samme Enghave
efter Hans Noje hannem contenteris og betalt Hader efter
Kjobebrev dateret den 11 Septbr. 1665 videre vidtloftigere
Formelding.
N ot Hader Jen s Berndrup for Retten ladet loese, kundgjore og paastrive paa sin günstige Hosbond Velb. Otto
S teels Vegne et N iels Pedersen, Handflemager her i Kjoge,
Hans til Velb. Otte Steel udgivne Kjobebrev i M eningen
*) Ved Kjobebrev af 24de Febr. 1667 fik Otto Steel denne P a rt
af Lyder Lachmand (lcest */g 1667).
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formeldende, at Han haver folgt og afhcrndet paa Hans
umyndige Kirsten O lufsdatters Vegne, som hende efter hendes
Forceldre arvcligen tilfalden er, til Otte Skeel Christensen
til V allo en Enghave liggende uden Vesterport her for
Kjoge norden op til den gode M ands egen Enghave, som
Hr. Peder Christensen forhen ejede og Vesten for M . H ans
Jverscns Have ud til Lyngen udi Lcrngde og Bredde fri
Jndkjorsel med al sin rette T illig af Arilds Tid efter gamle
Adkomstbrevc og lige saadan som sal. O luf Svendsen den
tilforn udi P ossession havt haver og som den nu indhegnet,
begrcben og forefunden er, ganske og aldelcs intet undertagendes i nogen M aade, velbemeldte Otte Skeel Christensen
og Hans Arvinger skal have, nyde, bruge og beholde til
evindellg Ejendom og gjore sig saa nyttig som de bedst ville
og kunne uprcejudicerlig for alle, og lover at stal strax levere
velhmdte gode M and alle de tjenlige Documcnter og Breve
til samme H aves videre Defention. Og kjendes jeg, nemlig
N iels Pedersen sig og sine Arvinger paa den Umyndiges, sal.
O luf Svendsens Datters eller hendes Arvingers Vegne efter
denne D ag ganske ingen ydermere Lod, Del, Ret eller Rettighed at have ttl eller udi for" Enghave, mens derfor at have
annammet og oppebaaret af for"^ Otte Skeel Christensen
Fyldest og fuld Vcrrd efter Hans Villie og Noje, saa Han
takker H ans Veld, for god og redelig Betaling i alle M aader
og ellers lover at holde Velb. Otto Skeel stadeslost i alle
M aader efter Kjobedrev dat 13 Septbr. A° 1665 vidtloftigere
Formelding.
Ovenbemeldte Borgmester og Raad svarede imod disse
tvende Kjobebreve ligesom til det forste og som tilforn er
indfort. Jens Pedersen ogsaa svarede ligesom til det fvrste
og som tilforn er indfort, og i alt formoder paa Hans gün
stige Hosbonds Vegne for" Kjob at staa fri og angerlost
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for hver og alle i alle Maader, hvorefter Han paa Hans
günstige velb. Herres Vegne Var Tingsvidne begjerendes.

9^ Oktbr. 1665. Er i D ag Velb. Otto Skeels lovlig
forfulde 4^ Ting Han ved sin Fuldmceglig Jen s Pedersen
Berndrup haver ladet forbyde, eftersom Han sig nogen Ejendom og Enghave af hcederlig og vcllcrrd M and Hr. Peder
Christensen, G uds O rds Medtjener til Kjoge Kirke og hojlcerd M and, M . H ans Jversen, Rektor udi Kjoge Skole og
af erlig og velagtede M and N iels Pedersen, Borger her ibdm,
liggende uden for Kjoge mellem Bester- og Norreport, saa
vil Han efterskr. Poster aflyst og forboden have: 1) at ingen
tilfordrister sig at have nogen Fcrrdsel igjennem for"° min
Enghave, enten til Heft, V ogn s eller til F ods at lcrgge eller
gjore nogen Vej eller S t i derudi; 2) at ingen fordrister sig
til at nedtrcede langt mindre at tage Staver eller Gjerdsel
eller og at opflaa Ledde, Laase eller Lukkelse. 3) Ejheller
tilstedes nogen at siaa nogen S la g s Qvcrg derind imod
Hans Vidende og i Scerdeleshed S v in , at de ikke skal oprode
Jorden og fordcerve Engbunden derudi. O g dersom nogen
modvilligen forseer sig eller fortrcedeligen Händler herimod,
vcere sig hvo det vcere vil og de derefter lider Fortrced eller
faar Skade, da de at have Skade for Hjemgjceld efter Hans
Forbuds Formelding, lcest og paastrevet. som i tre Ting og
i D ag det fjerde er forbuden. Hvorefter begjertes T in gs
vidne.

18 Decbr. 1665 (fol. 117). Endnu lod Velb. Otto Skeel
loese Kongl. M aj: naad: Brev dateret 29 Novbr. 1665 i
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Meningen formeldende, at eftersom Otto Skeel sig nogle Enghaver af Mester Hans Jversen, Skolernester, og Niels Pedersen, Handflemager i Kjoge, og i Scerdeleshed af Hr. Peder
Christensen, Guds Ords Tjener dersammesteds en Enghave
med ^des tilhorige Huse og Vaaninger, deruden for Byen
liggendes, sig skal have tilforhandlet, da saasom ikke aleneste
Dom af Kjoge Byting, samt Borgmester og Raads udgivne
Skjode, medens endog den foruden Könning Frederik den
andens trende Konfirmationer og Skjoder stal findes, at
forste Enghaver fra bem^ Kjoge By folgt og stjodet er,
haver Kongl. M a j: fo rb ^ Otto Skeels anl. forst^e Eng
haver, Vaaninger og Ejendom gjorte Kjob og Forhandling
efter underdanigste Ansogning og Begjering naad. confirmeret
og stadfcestet, samt derhos bevilget og tilladt, saa og hermed
bevilger og tillader, at forb""° Vaaninger og Ejendomme fra
Kjoge By ganflc fri og exempt stal vcere og bem^ Otte Skeel
alene at svare, dog stal Han efter egen Erbydelse forpligtet
vcere, hvis Skalier eller anden Kontributioner, som allerede
paabudet er eller herefter paabudet vorder samt deraf udgives bvr ligesom af andet Hans Jordegods (og ikke til
Kjvge) yde og levere, som samme Kongl. Brev i Meningen
indeholder, lcest og paaflrevet.

Nr. 6S.
Forbud af

1668 mod, at Borgerne nedscette sig udenfor Byen.

Stempel
4 Risdaler.

W ii Friderich I I I . etc.: Gior alle Vitterligt, at efftersom
W ii Naadigst erfarer, at nogle af Borgerstabit i Vor Kiobsted Kioge, formedelst borgerlig besvering styld paa fremmed
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grund derfra uden byen skal udflytte oc der borgerlig Ncering, byen til forprang oc afbreck, at bruge, D a V ille wi
Naadigst hafue forbudet, saasom vi oc hermed forbyder alle
oc enhver som paa saadan fremmit grund allerede boendis
ere eller hereffter der boendis Vorder, nogen borgerlig ncering eller Handtverck at bruge under straff som Vedbor.
Huoreffter alle oc enhver Vedkommende sig underdanigst
hafuer at Rette oc forholde. Giffuet paa Vort S lo t Kiobenhafn dend 14 Aprilis A° 1668.
Under wort Zrgnet
(I.. 8.)

Friderich:
(Originalen i Raadstuearkivet).

N r . 7V .
Kong Frederik den l ll .'s Brev til Byfogden i Kjoge, hvorved Borgmester Casper Eggers og Johan Kohl afscettes fra deres Voergemaal
for Je n s Ribers Born.

Frederik I I I .

Vor Naade tilforn.

Vores naad. Villie

og Befaling er, at Du efter os elstelige Borgmester og Raad
i wor Kjobstad Kjoge deres hos hos underdanige Ansogning
og Begjering forskaffer afg. Jens Ribers Borns nu forordnede Formynder nojagtig Fyldest og Udlceg til Forsikring
udi os elst. Borgmester Casper Eggers og Johan Kohls Bo
og M idler i vor Kjobstad Kjoge, for hvis derefter Oversormhndernes gjorte Liqvidation og Regnflab til samme Born
sor deres Patrimonium med Rette flyldig er, indtil de tilborligen betalt vorder. M e n . saafremt ej nojagtig Fyldest
udi deres Bo erlanges kan, haver Du for Resten saadan
Caution af dennem at tage, som Formynderne efter Borg-
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mester og Raads og Overformyndernes Sigelse billigen kan
vcrre rned forsikret og derefter forskrevne Udlcrg og Forsikring
saaledes til sorb^te B orn s nuvcerende Formyndere at ledere.
D og andre, som i for"? Casper Eggers eller Johan K ohls
B o og M idler tilforn efter scrdvanlig Lands Lov og M aade
lovligen befindes at vcere prioriteret, deres Ret hermed uforkrcrnket. Dermed steer vor Villie. Befalendes D ig Gud.
Skrevet paa dort S lo t Kjobenhavn den 15 April 1666.
Under vor Zignet

Friderich.
Den anden Borgmester og de 4 Raadmcend fremlagde bette i
Bytinget den
1668 og meddelte tillige, at efter Kongebrcv af 2.
Ja n u a r s. A. var Jorgen Berentsen, Apotheker, Niels Nielsen, J a n
Hansen og Jen s Nielsen Falch beordrede til at overtage Vcergemaalet.

N r. 7 1 .
S yn oder Raadhuset angaaende en Jstandscettelse dcrpaa i 1668—69,
udfort af Toldcr Jorgen Helt.

Den Zdc Febr. 1669 begjerede Raadmand Jacob Bortig
paa famtlige Borgmestere og Raads Vegne efter Kongl. M aj.
naadigste Brev af 23 Decbr. 1668 angaaende Betaling til
kgl. Tolder Jorgen Helt for den Bekostning Han paa Raadhusets Reparation ttl vores Tjeneste gjort og anvendt haver,
at der maatte af Tinget udvoelges ölte uvilligc Mcrnd som
samme Reparation sorsvarligen kan laxere. Disse otte Mcrnd
fremlagde deres skriftlige Afsigt i Bytinget 22^ Marts saalydende: „at de haver vcrret paa Raadhuset og udi det
Kammer til Hans Kongl. Majestcrt er bleven forfcerdiget og
af nyt omgjort; forst Gulvet derudi taxeret som befandtes
med Olandssten lagt, og er udi Lcrngden 14 Al. udi Bredden
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9 Al., er tilsarnmen 126 Al. og alle as samme S ten 12 st,
nok for alle nf den at kante og nedlcegge 8 st, er tilsammen
for alle 1 F 4 st, belober sig i Penge 39 D lr. 1 ^ 6 st.
T il Skorstenen i samme Gcmak kan vcrre forbrugt 4000
hollandste Klinker a 6 Dlr. 1000 er 24 D lr., 16 L T Jern
til Anker og Stam ger derudi er 12 D lr. Arbejdslon for
samme Jern 4 D lr. En huggen Skorsten af Gullandssten
for 6 D lr.; Arbejdslon for samme Skorsten fra Gründen at
opscette 20 dlr. Den Grund under samme Skorsten fra
Kjceldergulvet og op til Stuegulvet, som er opfyldt med
Kampesten, og samme Grund taxeret for Penge 10 dlr. Og
til samme Skorsten er forbrugt Kalk, saavel og til Gulvet i
samme Gemak i ligemaade til Donike derude ungefcer 8 Lcester
a 3 D lr. er 24 D lr. Nok Mursand til samme Arbejde 30
Lces a 6 st er 2 Dlr. 3 F 4 st. Leer til 50 Lces til Skillerummct, G ulvet og Skorstenene a 6 st er 4 Dlr. 2 F 12 st.
Nok er gjort et Skillerum i samme Kammer ind til Vejerhuset, hvortil er forbrugt 10 S t ^ 16 Al. a 2 A er 5 Dlr.
Tommermandens Arbejdslon derpaa Penge 3 Dlr. 8 Tylter
Lcrgter til S teg at kline Leer paa a 1 F 4 st er 2 Dlr. 2
21 T avl derpaa at kline a 6 st er 2 Dlr. 2 A 8 st. Nok
M uren som er brudt til Vindueskarmene. saavel og til en
D or ud til Gaarden, og igjen det forfoerdige til Arbejdslon
d erfor9D lr. 3 Vindues Karme af Egetommer, for Tommer
og Arbejdslon a 6 Dlr. er 16 D lr. Vindues-Skaaderne til
samme Vinduer for 10 dlr. 2 F. Nok Fresker 30 Al. om i
S tu en eller i samme Gemak, saa og Poster og Lister, som
gaar i Vinduerne saavel og Dretter, Lister til samme med
Tommer og Arbejdslon 10 D lr. 1 ^ 6 st. 3 indfattede Dore
dertil med Tommer og Arbejdslon a 3 D lr. 2 F er 10 D lr.
2 F. Den slette D or som var uden for den anden ud til
Gaarden 2 D lr. Skaader i Skorstenen 3 F. Vinduerne
udi samme Kammer eller Gemak som er 3 med Karme til-
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sammen 24 Dlr. Beflag til samme Vinduer, nemlig oder
Glasset, Buernes Beflag, B alte med Splitter, Kramper,
Kroge, saavel Skaaderne dertil med Hoengfler og Stadler,
og alt bette Beflag derpaa tilsammen 18 D lr. D e forskrevne
4 Dore med deres Beflag, Hoengfler, Klinker og Skaader
saavel og trende Lukke-Laase tilsammen 7 D lr. 2 F. Nok
30 Al. grvnt Kloede omdragen^i samme Gemak a 3 zc er 26
Dlr. 1
S m aa S ö m til samme Klcede det med at opflaae 1 D lr. M alingen og Stafferingen i samme Gemak,
Lostet, Vindues-Karmer og Skaaderne, Freser og Poster saa
vel og Döre tilsammen 10 D lr. Er tilsammen in alles Penge
309 Dlr. 3 F 8 A som samme Afsigt formeldte tilligemed
Taxten, loest og paasirevet. Hvoreftcr begjertes Afsigten beflreven.
(Kjoge Tingbog, Fol. 146).

N r. 72.
Kvittance for Byens Kontributioner fra 1663—69.

Steen Hondorff til Ronncholmb, Mogens Friis til
Böller och Farschouf, Heinrich Müller til Draxholmb, Samblig Kongl. Ma. Cammer-Raad, Rentemestere och Assessorer
vdi Cammer-Collegio Giore witterligt: at Erlige och welforstandige Borgemestere og Raadmend vdi Kioge, Hafner
nu paa Ko. Ma. woris allernaadigste Herres wegne giort
os Regb och bescheed for deres byes Contribution effter Ko.
Ma. Naad. Udgangne Skattebreff beregnet fra dend 1 May
Anno 1663, deres Byes Contribution sorst til Svestaten er
Destineret och til dend 1 Novembr. noestforleden vdi Neruerende
Aar 1669 och belober sig samme deris byes schat aarlig fra
for"e dend 1 May och til Nytaarsdag Anno 1665 1500
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Rixdlr. och fra for"* Daug til dend 1 Novembr. nestafwigtc
aarligen 1600 Rdlr.

Sammeledes hafuer de och nu tillige

med forklarit de tuende Maaneders allernaadigsle paabudne
forschud Anno 1666 som er 266^/z Rdlr.

I ligemaade de
15 Baadsmend som de deraf byen aarligen schulte forschase
A° 1666 och 1667, Huer Person at beregne for 10 Rdlr.
som er 300 Rdlr., och Endelig for Saltskatten som de aar
ligen for A° 1666, 1667, 1668 och 1669 schütte vdgifue,
som bedrager sig 498 Skepper. Belober saa ald deris indtegt imidlertid Penge 10800 Rdlr.; hertil beregnes for antegnelser 8 ^ Rdlr. 6 A gior saa tilhaabe T ii Tusinde otle
Hundrede och halfniende Rixdlr. 6 jS.

S alt Fiire Hundrede

Halfffembtesindstiuge och otte Skepper.

Huorimod herudi

Rente-Cammerit er indleffuerit fra dend 3 Juni 1663 til
dend 29 April 1669 5 6 6 6 ^ Rdlr. 19
tilstilled mig Mogens Friis imod Reede penger forschud til Soestatten effter
heraf Skat Cammerit Udstedede Assignation dat. 25 April,
19. 29. Juni och 24 Sept. 1666 9 5 4 ^ Rdlr. 16
Ester
Assignation de dato 23. July 1667 tilstilled Henrich Müller
den yngre 800 Rdlr. 32 /?, Dauid Meling Jligcmaade effter
Assignation dat 24 May 1667

533 Rdlr. Jens Jcnsen

Wissing efter Assignation dat 31 M arty 1666 133*/z Rdlr.
A° 1666 dend 2 Marty, A° 1667 d. 22 Febr. och 29 Octbr.
saa och 19 January 1669 leueret Hans Hanssen Proviantschriffuer 498 Skepper Salt.

Anno 1659 dend 1 May

leffueret en Baadsmand paa Bremmcrholm, huorimod kortis
10 Rdlr.

Kortis for de Norske Officerer och Soldaters

Underholdning Anno 1668 och 1669 2601?/z Rdlr. 10 /S och
ellers Vdi andre adschillige maader 1 0 8 ^ Rdlr. 17 ss.

Be

lob saa ald Udgifften tilhaabe Penge T hii Tusinde otte
Hundrede og Halfniende Rixdlr. 6 ss. S alt Mire Hundrede
Halfffembtsindstiuge och otte Skepper. Befantis saa effter
ligningen Jndtegten mod Udgifften at gange liege op, saa
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der her herpaa aldeelis intet schyldig bleff. T il Widnesbhrd
vnder woris Signeter. Datum Kiobenhafn dend 8 December A° 1669.
Quitantzen er imod Regenschabets Extract Consererit,
saa och nu Registreret och Jndschreffuen.
Steen Hondorff,. Mogens Friis, Heinrich Müller,
Johan Steenkuhl, Jorgen Hansen, Jorgen Carstensen,
(I,. 8.)

(I,. 8.)

(I.. 8.)

Anders Sofrensen.

N r. 73.
Taxeringsmcrnd udncrvnes til at scette Byens Beboere i Skat til de
3000 Rdlr., der efter Kongebrev af 20. Februar 1677 skal udredes af
Kjoge By.

Den 51e M arts 1677. — Jacob Bortig Raadmand
paa samplige Borgernestere og Raads Veigne i Kioge sremkom her for Retten og i Rette lagde H ans Ko: M a: Allernaadigste Breff om Krigsstyre udgangen de dato 20 Febr:
77, Hvorudj M eldes at Kioge B y tilkommer att udrede och
erlcgge 3000 Rixdlr.; derudj bereignet afg: Christen Casperßens
Arffuinger for huis de udj same qvontum lige med andre
sammesteds Billigen Kunde S ettes og Taxeres. Endog be
säter Hojstbem^ H ans Ko: M a: Allernaadigste Breff at
bemtc Qvantum schall her i Kioge udfindes og Taxeres
offner samplige Jndbyggere vcere sig Christelige eller Verdtzlige, M agistraten og andre Kongelige Ticnnere, Borgere og
Jndvaanere aff Hvad stand de künde voere og her udj Byen
boer og sig tilholder, ingen vndtagen effter Enhvers eyendom,
formue og Middcl, saaog bestilling, Rentepenge og Anden
Ncering og det at forrcttes aff dennem som aff Ko: M a :
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Stifftsbefalings-Mand eller Hvem udi Hans loulige forfald
aff hannem dertill befuldmegtiges til Tinge opncesnt vorder,
som schall bestaae aff Borgcmesterne og Raad-Mcendene,
Sogne-Prcesten og Hvhlcerde saaog Ko: M a : eigne Tienere
sampt Byfogeden og andre uvilligc Taxeremamd, Halffparten
aff de Fornemmeste som Kunde haffue Middel og dend anden
halffve Part aff Andre Kyndige og forstandige Borgere af
Ringere tillstand som i saa Maader effter aflagde Eed sig
forst forsvarlig sellff schulle Sette og Taxere, saasom de
Andre med ett got og bervmmeligt exempel Kunde forregaae
og dereffter alle ofrige Jndbyggere uden Vnderscheed som
forschreffuet staar, saa at aldting med bedste og Mueligste
lighed og Moderation tilgaar etc. som same Hans Kongl.
M a j: Allernaadigste breff vitlofftigere indeholder og omformelder.

Effter saadan beschaffenhed, da var nu Jacob

Bortig paa sampblig Borg"" og Raads veigne begierende
at effterschrefne Borgere maatte bliffue udncefnt til S lig t at
forrette som Hans M ay^ breff ommelder, Nemlig Lyder
Siffuertz, Peiter Hanßen, Jens Falch, Peder Christenßen
paa Torffuet,

Povel Svendßen, Hans Beyer, Felbereder,

Lauridtz Hansen, Garber, og Niells Pederßen Knippell, samplig Borgere her samesteds. Hvilke forschreffne Dannemcend
sig effter Hoyestbe^e Hans Kongelig May^ Allernaadigste
breff allerunderdanigste att Rette og forhollde haffue, som de
for Gud og Hans May^ agter at ansvare og ville bekiendt
vcere.
(Bytingets Kopibog, Fol. 163).
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N r. 74.
Borgmester og Raad tildommes at betale 1429 Dlr. 1 A 10 A som
Restance fra den svenfle Krig 1658—1660.

Dom 31te October 1681. — Effterdj udj Rette legges
Een Obligation under Kioge B yes Jndseigell med B o r g e r
och Raad, deris Hcenders Underschriffvelse, D at: Kioge dend
28 Junij 1660, hvormed bevisis, at de Kiendes schyldig at
voere paa B yens weigne til Jacob S ta h l, da Commandant
her i Kioge — 400 Rixdr.. som haffr loffuedt til S ^ M ar
tini nest effter at betale. Bevises med opschrifft derpaa vnder
Welbiurdig Enwold Parßbergs haand, aff D ato dend 17
Febr. 1674, at bem" R asm us Schioller paa Kioge B yes
weigne effter endelig Jmellum Forhandling haffver betalt till
bem*e Obrist-Lieuten: S ta h l — 926 S ld lr. udj Croner.
Endoch bevises ved En Obligation, D at: Kioge dend 17
M artij A° 1671, som Endeell Borgere deris Hcenders Vnderteignelse, at da B orgm ^ och Raad Kiendes at wcere styldig
till R asm us Hansen Rafn. hannem tilkom as Kioge B y, bereignet Capital och Rente til dend 11 X?r 1670 Penge 324
Sldr., som de haffver loffvedt for dem och deris Effterkommere B orgm ^ och Raad-Mcend her i Kioge, at betale
R asm us Hansen Rafn eller hvem denne Obligation er be
ttoedt til dend 11. Decembr. 1674 med Reede penge, med da
it Aars rente, och dersom de lenger bleff bestaaende, da
dennem at forrente 6 pro Cento, saa at R asm us Rafn af
N örgln^ och Raad och deris Effterkommere B orgm ^ och
Raad-Mcend schal vcere schadeslos i alle Maader. Bcviises
och med Een Transport, D at: 18 M artij 1671, Vnder
R asm us R afns egen Hannd, at Hand same Obligation och
gielld till R asm us Schioller haffver offverdragedt, efftersom
dend aff hannem Richtig var betallt. Wiidere Bcwiises med
S l. H oylofflig ihukommelsc Könning Friderich dend 3dies
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Naadigste breff, dateret Kivbenhafns S lo t dend 22 J u li
1661, Hvormed er Anbefalett B o rg e r och Raad, at de
obrist-Lieutenant Stahl, for hvis Retmeßig Fordring Hand
Kand haffve Contenterets, saa Hand sig dereffter med Rette
ey schall Kunde haffve at besverge.

Mermere med Kongl:

Commiss: Welb. Enwold Parßberg och Borgmstr Titus Bulche
dend 2 Junij 1674 bcvises, at da Rasmus Schiollers For
dring belob sig 1419 Dr. 1 F 10 jS, som Borgm^ och Raad
her i Kioge hannem enten aff Restandtzer eller schütter, som
nu til Byens Gields Affbetaling er afflagt, Noyagtig imod
obligations Leffvering haffver at betale. Herforuden Bewises
med Ko: M a : Allernaadigste breff och befaling, Dateret
Klvbenhafns S lo tt dend 30 Aprilis 1677, hvormed Borgin^
och Raad her i Kioge Naadigst er anbefahlett at de strax
inden 6 vgers forlpb fra same Ko: May^ Allernaadigste
breffs Dato til Borgm^r Rasmus Schioller erlegger och
Skadeßlps afbetaler, hvis Hand aff Kioge By formedelst
derudj seneste feyde med Reede penge giorde forstrekning med
Reth haffver at prcetentere.

Effter slig Leylighed och be-

wiisninger tildommes Borger-Mestere og Raad-Moend, som
nu virkelig erre, forste Capital effter indlagde Documenter
och Kongl. Commissariers Liquidation, som da belob 1429 Dr.

1 F 10 L med sin Rente og Rentes Rente, schadeßlpes att
betale med Reede penge cfter Kongl. May^ Allernaadigste
Breff och befaling, och da igien at söge deris regres af
Byens Restandtz och gielld, som de bedst Weed och Kand.
(Ester Kjoge Tingbog, Fol. 251—52).
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N r. 75.
Kongebrev af 21 M arts 1685 til Kjsge Byes Jndvaanere ang.
Stolestader i Kirken.

W ii Christian V. etc. Givre alle vitterligt, At saasom
endeel Jndvaanere i vor Kiobsted Kioge- for O s aller underd.
hafver ladet andrage, hvorleedis Stoelestaderne udi Kircken
der sammesteds af Arrildstid flal vcere soldt Borgerschabet
til evindelig Arf oc Eyendom, saa at dersom de dennem
nu igien skulle betages, I det at saadanne Stoelestader effter
B oris allernaad. udgangne Low er forbudden i nogen arf
at gange, D a skulle det ej alleene geraade Borgerschabet sielf,
M ens endoc de Fattige oc Skalen. som derudi deres Capitaler
künde have, til stor Skade. T hi hafve Vj effter deris derom
allerunderd. giorde Ansogning oc begiering, allernaadigst bevilget oc tilladt, saasom V i oc hermed allern. bevilger og til
lader, at de, som bemelte Stolestader enten ved Kipb, Arff
eller Udloeg kand hasve bekommet, M aa dennem hereffter som
tilforn til Arf oc Eyendom beholde, D og om de tilsinds
blifver dennem at afhcende, flal de dennem imod billig Vcerd
Kircken forst tilbyde. — Forbydendes osv. — Gifvet paa
Vort S lo t Kiobenhafn dend 21 M artij Anno 1685. Under
vort Zignet.
Christian.

(1.. 8.)

(Lcest paa Kjsge Byting Iste Ju n i 1685).

D isse Privilegier ere allernaadigst konsirmerede ved Kong
Frederik IV . Brev af 18»- M aj 1700.
(Originalerne i Raadstuearkivet).
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N r. 76.
Kongebrev af
1685 til Borgmester og Raad i Kjoge, angaaende Befordring as Vildt til Hoffets Fornodenhed.

Christian V . etc. — Saasom vj allernaadigst hafver for
got befandet, at lade Herester tid ester anden selbe eendeel
V ildt i vore Lande Lolland oc Falster til voris H ofspiisnings
fornodenhed, hvorfore vj oc allernaadigst hafver anbefalet
Byefogden i vor Kiobstad Vordingborg oc Borgemester oc
Raad i vor Kiobsted Nestved, det uden ophold til vor Kiobsted Kioge at lade fremskaffe; S a a er voris allernaadigste
villie og befaling, at I strax dend anvrdning gior, at hvis
Vildt, som saaledis ester hosfolgende forteignelse fra bemelte
Nestved der til Kioge ankornmer, oc til voris H ofspiisnings
fornodenhed her sammesteds skal forstickes, vorder, saavel ved
N at som ved D ag, uden nogen forsommelse ved fri BorgerVogne oc tilbehorige Hefte derfra hid til voris Kongl. Residentz Stad Kiobenhafn ustad befordret, oc som altid med
Vildtet folger een Seddel til underretning om dets ankomst
oc bortstickclse fra Vordingborg oc Nestved, S a a hafver I
at tilholde Kiemneren der i Kioge oc derpaa at tegne tiden,
naar det did ankommer oc derfra igien bortsendis, hvilchen
seddel vognmanden eller Kiore Svenden tillige med vildtet
ved sin ankomst her til Staden i voris ober-Jcegermesters
gaard haver at levere. Dermed skeer vor villie, Befalendes
Eder Gud. Skrefvet paa vort S lo t Kiobenhafn, dend 31
Octobr. Anno 1685.
Under voris Kongelige Haand og Zignct
Christian.
Luxdorph.
(Ester Originalen i Kjoge Arkiv).
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N r. 77.
Kontrakt af ^

1686 rned Postmester Hans Petersen i Kjoge.

Andreas von Engberg lil Raunsirup, H ans Kongl.
M ayst. Justits- og Cancelli-Raad, Landsdommer udi S ie l
land og M oen, og Jen s Rosenheim, allerhoyst""^ H ans
Kongl. M ayst. Cancelli-Cammer- og Commerce-Raad, kjendes og gjor vitterligt, at have antaged Erlig og vellagt
M and H ans Petersen, Borger og Jndvaaner udi Kioge, til
at vcere Postmester sammesteds, hvorom vi med hannem paa
efterst^ Maader er Accorderit: 1, A t Hand skal holde it
Ridendis Bud imellem Kioge og Ringsted toe Gange om
Ugen, som skal hver Sondag og O nsdag M orgen were udi
Ringsted, Prcrcise Klochen Siu s, der at Lefvere huis Brefve
fra Kioge eller anden Stedst derom i Landed kommer og
enten i Ringstcd bestilles eller anden Stedtz forschiches schal.
S a a og der igien at antage huis Brefve, der kan findis,
som til Kioge eller derved omliggende Byer henhorer, hvorimod Han schal Nyde af Huer Bref, som kommer eller gaaer
imellem Ringsted og Kioge 4 /Z danske. 2, Schal hos han
nem afleggis alle Brefve, som med dend Lollandske poest til
Lolland skal forschichis, Saavelsom og de derved Hans retour
fra Kioge veed be" Lollandske poest til Kiobenhafn schal B efordris. 3, Schal Hand Huer torssdag holde it Ridende Bud
fra Kioge til Kiobenhafn, som om Sommeren til Huer M iddag, M en om Vindteren hver formiddag Klochen 10 fra
Kioge schal udgaae med hvis Brefve, som tll fo r ste tider
kand befindis wdi poesthuusit at were indkommen. Jligemaade
schal Hand Anden dagen dereffter, som er Fredag Middag
om Sommeren og om Vindteren Klochen 10 formiddag, igien
fra Kiobenhafn afgaae, tagendis med sig huis Brefve, S o m
da til Kioge schulte befordris, som doeg alle i Post-Cantoeret
her i Kiobenhafn schal afleggis, for hvilke Brefve imellem
9*

132

Aktstykker.

Kiobenhafn og Kioge, Hand Og Nyder P o r t e n , Nemblig
4 A dansches for huert Bref, hvorimod Hand schal N iude
de af H ans Kongl. M ay^ P o s t m e s t e r n e i Stederne allernaadigste O c t r o y e r e d e p r i v i l e g i e r . D ets til Witterlighed hafr wj dette med w oris Hender wnderschrefuct og
Zignetter bechreffter.
Kiobenhafn, den 9 Septembr. 1686.
v. Engberg.
(Ester Kjoge Pantebog Nr. 133, Pag. 15).

N r. 78.

.

S r. Johannes Baches Skjode af "/z 1667 paa „Manufakturgaarden"
i Kjoge.

V i Christian V . etc. Gjor alle vitterligt, at eftersom
hos os aller underdanigst er bleven ansogt om vores allernaadigste Konfirmation paa efterskrevne Skjode, lydende Ord
efter andet som folger:
Jeg Otto Krabbe til Holrnegaard, Ridder, Kongl. M ay^Etatsraad, Stistsbefalingsm and over Sjcellands S tift og
Amtmand over Roskilde og Tryggevcelde Ämter, saa og jeg
H ans Bagger, Doctor, Kongl. Majest^ Consistorialraad, S u 
perintendent over Sjcellands S tift, Facultatis Theologie,
Decanus udi det Kgl. Kjobenhavns Univcrsitet, kjender og
hermed vitterliggjor: at saasom os paa Lyndby Kirkes Vegne
her paa Kjobenhavns (Amt) efter Hojesterets Dom og derpaa
Kgl. Commissariers gjorte Jndforsel er udlagt en Hr. E tats
raad, Velbyrdige Hendrik M öllers ode Kjobstedgaard udi
Kjoge for en Gjcrld velb^e Hr. Etatsraaden for"° Lyndby
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Kirke styldig var, som rejser sig udi Begyndelsen af en B eholdning ester Regnstabs Slu tn ing udi Kirkcbogen fra 1668
til 1669 paa 273 S ld . 2 F 4 /Z, og dog siden den Tid med
Rente og Omkostning oder syv Hundred Slettedaler oplpber.
D a som vi alt for ungefcrr 3 Aar siden, efter Kgl. M ayst.
allern. foregaaende striftlige Tilladelse af D ato 18 Decbr.
1684, strax samme Gaard offentlig havcr ladet auctionere i
den Forhaabning, at Kirkcn stulde have nydt sin fulde Betaling for Capital, Rente og Omkostning, men som In gen
enten den Tid eller siden sig haver indfunden noget derpaa
at byde, hvormed vi paa Kirkens Vegne künde vcrre tjent,
hvorover Gaarden saaledes ode er bleven hcnstaaende og
nu megct ruineret og forfalden. Kirken til mcerkelig Skade
og Afgang, hvilket dog saa meget muligt var videre at forekomme vi Gaarden til adstillige Tinge haver ladet opbyde,
men In gen os dog forekommen, som derpaa noget vilde byde,
forend vi nu endclig efter saa mange A ars Forlob er kom
men i Handel og Akkordering derom med velfornemme M and
Sigr- Johannes Bache, til hvilken vi nu og bemeldte ode
Gaard paa Lyndby Kirkes Vegne haver solgt og afhomdet,
saasom vi den hermed paa Kgl. M aje^ allernaadigste Behag
og videre Ratification scelger, Skjoder og aldeles afhcender
med al dens B ygning samt tilliggende Grund og Rettighed,
som den nu forefindes og bor dertil at ligge og höre med
Rette, In tet undtagen i nogen Maade, som Han og Hans
Arvinger og Efterkommere, som forflrevet staaer, den tilevindelig Arv og Ejendom nyde og beholde, naar Kgl. Majests.
allernaadigste Confirmation forst herpaa som meldt allerund,
er forhvervet, og kjendes vi os da paa Lyndby Kirkes Vegne
ingen ydermerc Lod, Del eller Rettighed dertil eller udi at
have, eftersom Han os paa Kirkens Vegne derfor haver betalt
imod dette Skjpdes Udvexling rede Penge f i r e H u n d r e d e

A ktstykker.

134

Slettedaler.
Signeter.

T il Vitterlighed under vores Hoender og

H-etum Hasnicr, den 24 Februar 1687.
O. Krabbe.

H. Bagger.

D a ville vi forskrevne Skjode udi alle dets Ord, Clausuler og Punkter, eftersom det herovcn indfprt findes, allernaadigst have confirmeret og stadfcestet, saa og hermed eon
firmerer og stadfcrster. Forbhdendes alle og enhver hcrimod,
eftersom forskrevet staar, at hindre ellcr i nogen M aadeForfang at gjore under vor Hyldest og Naade.
Givet paa vort S lo t Kjobenhavn, den 12 M arts 1687.
Under vor Kgl. Haand og Signet.
Christian.
(I.. 8.)
(Ester Pantebog Nr. 133,

21

/, 1687).

Nr. 79.
Generalkvittermg af 2 ^

1687 for Kjoge Byes kongelige Skatter fra
1673—1682.

V i Christian V . etc. Gjor vitterligt, at os elstelige,
cedle og velbyrdige R asm us Scholler, Landsdommer i vort
Land Sjcelland, haver udi vores Rentekammer paa samtlige
Velvise Borgmester og Raads Vegne udi Kjoge gjort os
Regnstab og Forklaring for de paabudne Skalier af Kjoge
B y, saasom M atricul- og Saltstat fra 1 Jan. 1673, til
hvilken Tid sor"e B y senest er bleven kvitteret, og til 1 Jan.
1663. Kobberflat A° 1674, 75 og 76. Item Krigsstyr for
1676, 77, 76 og 79; Jldsted og Kvcegstat 1677 samt Kopog Kvcegstat 1678 og 82; Prinsessestyr 1680 og Badster-
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penge 1682, saavelsom Baadsmcend og Trompeteres Udredning 1675, 76, 77, 78 og 79, hvilken ganske Jndtoegt beldber tilsammen 26,313 Rdlr. 50 B samt 75 Baadsmoend
og 3 Trompeters, hvorimod den ganste Udgift belober efter
forncevnte Regnflaber og derover forfattede Extracters Udvisning Penge tyve og sex Tusinde, Ire Hundrede og tretten
R dlr. 50 samt 75 Baadsmcend og 3 Trompeters, som saaledes imod Jndtcegten gaar lige op. O g efterdi bemelte
R asm us Schpller forstrevne Udgister med behorige Ordre
og Kvitteringer Hader forklaret, saa ville di hermed have hannem og Hans Arvinger paa B yens Vegne for forskrevne
Paabudde og derpaa aflagde Regnstabers Jndtcegter og Udgifter allernaadigst knitteret.
Givet paa Vores Kongl. Residents udi Kbhvn. den 26
Febr. 1687.
Under vor kongl. Haand og Signet.
Christian.

(1^. 8.)

(Efter Raadstue Arkivets Boger).

N r. 80.
Kongebrcv af ^/g 1687 ang. Kirkens, Skolens og de Fattigeö Hufe
i Kjoge.

Christian V. etc. Wiide maa I , at Vij effter allerunderdanigste giorde ansogning oc begiering, sambt Eders
iligemaade allerund, derhos foyede Erklering, allernaadigst
hafver bevilget, at de gamle Eyendoms Huuse, der i Vor
Kipbsted Kioge
Kirchen, Skolen oc de sättige tilhorende :s,
som udj de assides Strceder sammestedtz flal vere beliggende,
oc af sig self nedfalder, M aa nedbrydes og til andre bemelte
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Kirches, Skoles oc Fattiges Eyendommer oc Huuses reparation
oc opbyggelse igien forbruges. Dereffter I Eder allerund,
haver at rette oc herom forrwden anordning giore. BesaLendes Eder Gud. Skrefvet paa Vort S lo t Kiobenhafn,
dend 1 M artij Anno 1687.
Under vor Kongl. Haand oc Zignet.
Christian.
Luxdorph.
(I.. 8.)
Udstrist: Borgemester oc Raad udj Vor
Kwbsted Kivge.
(Originalen paa Papir i Arkivet).

N r. 81.
Oluf Johansens Gavebrev af 30 Aug. 1684 paa 100 Dlr. til de
Faltige i Kjoge.

Den 28 August 1688 tilstillede M ag. Emmiche Andersen
Magistralen folgende Gavebrev:
Saasom jeg nu med min gode Gud er forligt og er
delagtiggjort udi Christi hellige Legeme og B lod s Sacrament
og nu udi denne min störe Svaghed haver udlovet eftcr min
gode fl. Kjcerestes og min egen Begjering udi min gode
Sjcelesorgers, den hoederlige og hoilcerde M and, Emmich An
dersen, Sogneherre heri Staden, saa og i andre Gotfolkcs
Noervcerelse givet til Helliggeistes Kirke udi Kjobenhavn Penge
halvtredie Hundrede Slettedaler, som aarligen flal staa og
forsendes til samme Kirke. Desforuden haver min salig gode
Kjcereste og jeg udlovet til at give de F a l t i g e i K j o g e E t
H u n d r e d e S l e t t e d a l e r , hvilke 350 Slettedaler flal forlods
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udtages af Stervboet, orn saa er vor Herre vil kalbe mig
fra denne syndige Verden — og dersom Gud vil unde og
spare mig Livet, lover jeg samme Capital, nemlig de 350
Daler aarligen at forrcnte og hvis jeg skulle blive tilsinds
dennem ikke aarligen at forrente, da lover jeg forncrvnte Ca
pital strax at betale, som jeg vil ansvare for Gud i Himmelen.
T il ydermcre Forsikring og at bette saaledes efterkommes,
som forskrevet staar, bekrccfter jeg under min egen Haand og
venligen ombeder tuende fornemme Mcend med mig til Vitterlighed at underskrive. Kjoge om Aftenen ved 9 stet den 30
August 1684.
O luf Johansen.
T il Vitterlighed
Thomas Jacobsen.

'

(I.. 8.)

(Ester Raadstuebogen for 1688—1702, Pag. 11).

N r. 82.
Kongebrev af 14 Ju n i 1692 til Borgmester og Raad i Kfoge
ang. Skomagerne.

Christian V. etc. Eftersom Skomager Laugene udj en
deel Kiobsteder her udi Vort Land Sielland for os allerund,
haver ladet andrage oc beklage over den störe indpas som
dennem i deris Handvcrk oc Ncering flal tilfoyesaf de mange
Skomagere, som sig paa Landet skal nedsoette oc der Svenne
oc Drenge holde, saavelsom oc af M ilitaire Perforier, saasom
de ikke alleene skal arbehde for Prcester, Fogder oc Bonder
paa Landet
hvor de for Kiobsted-conrributioner af Consumption og Jijdqvartering stal Vere f r i m e n endoc en
deel af dennem flal lade andre udi Kiobstederne omlobe med
deris Arbeyde at felge, da er Boris allern. Villie oc befaling,
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at I flittig tilsyn oc indseende haver, at ingen Skoe bliver
herefter folgt eller falholden der i Byen af nogen Pranger,
men dersom nogen, som ikke er Borger derpaa stedet, betreffis
dermed uden paa offentlige Markeder, stal Hans Bahre lil
de sättige Vere confisqveret. Dermed etc. — Skrevet paa
Vort S lo t Kiobenhafn, den 14 Ju n ii Ao 1692. Under vor
Kongelige Haand og Zignet.
O
Christian.
M . M oth.
(I.. 8.)
(Originalen i Raadstuearkivet).

N r. 8 3 .
Secretcer Herinan Schotters Gavebrev af
1694 til Kjoge Kirke paa
en Plads ved Bcsterport.
'

Jeg Herman Scholler, Kgl. Majest^ Secretair i det
danste Cancelli, kjendes og hermed vitterliggjor: at jeg af
min fri Villie og velberaad Hu haver forcered, transporteret
og overdraget, ligesom jeg og hermed forcrrer, transporterer
og overdrager fra mig og mine Arvinger til Kjoge S t. Nicolaj Sognekirke den Plads og Jord, som jeg hidtildags
haver havt, beliggende ncden for Klosterkirkegaarden, längs
med Siden af min Blegdam uden Vesterport, hvilken Plads
Blegmcendene, som paa Blegdammen haver boet, altid haver
gjort sig nyttig til deres Qvceg at grcrsse paa.

Samme

Plads nu herefter stal vcere og forblive til St. Nicolaj Kjoge
Kirke til evindelig fri Ejendom til Kirkens Nytte og Brug
og sig den i alle Maader saa nyttig at Pore, som velvise
Borgmester og Raad eller Forstandere efter deres Ordre bedst
synes.

Og kjendes jeg mig og mine Arvinger herefter ingen
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mere Lod, Del, Ret eller Rettighed derudi at have i nogen
Maade, saasom jeg for samme Plads er af Kirken efter min
egen Villie bleven fornoiet.

Og derfor tilladis Kirkevcrrgen,

at Han denne min Transport og Ovcrdragelse maa lade paa
Kjoge Byting lcrse og paaskrive efter Loden, naar hannem
lyster.

Des til Bekrceftelse under min egen Haand og mit

Signet hostrykt saa og venlig ombedet erlig, agtbar og velforstandige Mcend Jesper Knudsen Brun og Peder Christenscn (Roed), Byskriver, begge af Kjoge, med mig til Vitterlighed at understrive og forsegle.

^.etum Kjdge den 21 M aj 1694.
Herman Scholler.

(I.. 8.)
Efter Begjering til Vitterlighed:
Peder Christensen.

Jesper Knudsen Bruno.

(Af Pantebogen Nr. 133, p. 175).

N r. 84.
Kongebrev af

1696, hvorefter Rasmus Nielsen maa fortscette
Sejldugsmanufakturet i Kjoge.

Wj Christian V. etc.

Givre alle vitterligt: at efftersom

os Elschelige woris Deputerede ved Land og Soe Etaten
hafuer Contraherit med Rasmus Nielsen, poestmester i vor
Kiobsted Kioge, om det der Sammesteds indrettede Seigeldugs Mauufactur-werch, som Siden Johannes Baches, forige
indvoner her i Vor Kongl: Residentz Stad Kiobenhafn, Hans
dod schal hafue Staaed Stille, og Folched som der arbeidede
forlovet. Da saasom de privilegier, som samme Manufactur-
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werch effter woris allernaadigste udgangne Forordnmg af
dat. dend 6. Januarh A" 61 hafuer Npdt, nu schal vere til
ende, haffve wj effter Heroin allerunderdanigst giorde Andsogning og Begiering allernaadigst bewilged og tillat, saa og
hermed bewilger og tillader, at forschrefne privilcgier maa
for for"e Raßm us Nielßen web bemelte Seigeldugs M anufactur-werch fremdeellis effter forberordte w oris Forordnings
indhold Continucre, paa det Hand det til woris tienneste desbedre künde fortsette og wedligeholde. Forbydendis alle og
Enhver herimod, efftersom forschreffvet Staaer at hindre eller
udj nogen maade forfang at giore, Wnder wor Hyldest og
Naade. Gifvet paa wort S lo e t Kiobenhafn dend 3 Novembr.
A° 1696.
Under wor Kongl. Haand og Signete.
Christian.

(I.. 8.)
Lcest paa Kjoge Byting 8 Febr. 1697.
(Ester Tingbogcn, fol. 110).

N r. 85.
Overcnskomst af
HOI mellcm L)vrighedcn og Borgernc i Kjoge
ang. S t. Nicolaj Kirkes Reparation.

Nr. 20. Fire og Tive Schilling. Saasom Prousten
dend cervcerdig, hoederlige og hoylerdc M and M . Christen
Blichfeld tilligemed os Borge" og Raaed sampt Kirchens
Forstander udj Kioge saavclsom Endeel af de fornernmeste
Borgere sammesteds, som i D ag paa Raadstuen har wered
forsamblede andgaaende voris S t . Nicolaje Sogne-Kirches
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störe Brostfeldigheed, sorn uden Hjelp ej lengere kand henstaae, hvor vj da med hver Andre har beflutted og sarnptoched, og formedelst dends störe Noed og trang ofuerveied,
at dend med allerforstc schal ofralt paaTom m er, Sparer og
Legter, dissligeste M ure og Taged blifve Reparerit, hvortill
allcrreede Endeel M atrialer af Kalch og Legter er indkjöbt
og til for^c Reparation Hades i Behold. M en s som ded
befindes, at Kirchen nu er betagt med gl. Hulsteen, som har
forwolt dend sleme Skade og Brostfeldighed, Hvellinger og
Tommer er tilfoyed, saa har wj med Huer andre saaledes
Raadslaged og beflutted, at dend nu med de beste Skansche
Wingesteen igien schal beligges, hvorom wj og nu i D ag
har giordt Accordt med S*- Johan Kylman i Kiobenhafn,
at Hand os dertil fprgetiuwe Tussende Tagsteen forschaffer
og deraf lefverer dend halfve deel i denne Som m er, og dend
andcn halfve deel sorst i Foraarit A° 1702: Jm od B etal
ling vcd Huer gang der afgwres Leverantzen for it Tusind
— Sotten Rdl. 3 I . D a paa det for"b voris Sogne-Kirche
saaledis engang künde vorde forsseet, at G uds Born derudj
frj for Regen og Vandloeb kand side at höre Prcdichen og
G uds Oerd i Rollighed, har wj samplig dette med Huer
Andre Raadsombst overvciet, at bcmelte Reparation med
allerforste skal worde soretaged og saaledes som forschrefved
staaer paa Tommer, Legter og Tagsteen forsiunes, saavit
Kirchers M idler kand tilstreche med gocd tilsiun og paaagtcning, at Arbeided forsvarligen kand worde sorretted. Hvilched
vj med Egne Hendcrs Vnderschrifft og saaledis indgaaer og
samptochcr. ^.otuin Kioge Raadstue, dend l l Julij A° 1701.
— Christen Blichfeld, Jochan Jcinssen, Jens Falch. Knud
Bertclsen, Jens Christensen, Morten Jenssen, Hendrich Peitersen, Hans Jacobsen, Johan Pocmcjer, Hans Matisen, An
ders Biering, Johan Grundt, Jens Christensen SchoM.
Jens Johansen, M alis Johansen, Soren Andersen Ringsted,
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Peiter Sorensen, Mathies Michelsen Hobinand, Jfver Jacobsen, Christen Rasmusscn, Michel Pcdersen SchoM. Peder
Laursen Wejbel, Jacob Nielsen Bager, Erdtmand Meyer,
Hans Albrechtsen, Andreas Fich, Willads Pcdersen, Rasmus
Adolfsen.
(Af Kjoge Raadstuearkiv).

Nr. 86.
Supplick Till Hans Kongl. Mayit- vm Boris Arme Sogne Kirchis
Tilstand og derudj begierer Assistentze.

Stormegtigste Monarch: Allernaadigste Arve-Konge og
Herre.

Som eders Kongl. Mähst- allernaadigst har behaged

nu Anden Gang at besoege denne liden Bye, hvorofuer vj
os Hierteligen glcrde med Foronstning, Gud Allermegtigste
ville spare og bevare eders Kongl. Mähst, udj alle Hans
Reisers Foretagene, Saa er T il Eders Kongl. Mähst, voris
Allerunderd. Bon og Supliqvc for voris Faltige Kirche, som
behofver en stör Reparation paa huilken vj vel har giordt
en Begyndelse.

Men det gaar os, som det gich Manden,

der begyndte at bygge sit Huus og Kunde det iche fuldkomme,
T hi det som Kierchen hafde til Beste, som var ichun gandsche
Lidid j: efftersom dend alddeelis ingen indkomst haver, endten
af Tiender eller Anded uden alleene det Lidet, som Kand
falde af Jord og Klocher for Lig, Saavelsom hvis denne
Faltige Byes Jndvonere, baade Geistlig og Werßlig, har
effter Efne gived dcrtil

er alt borte, og til dends Repara

tion bleven andvendt paa saa vit allerrede er forferdiget.
Og som vj til dend Nuforestaaende Hoyfornoden Reparation
ingen Midler eller Forraad af Tommer, Steen og Kalch
eller at betalle Arbedisfolch med har i Behold, saa er ded
os fast umueligt noged videre derpaa at Kand forretage,
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med mindre vi faar Hielp af eders Ko: M a: M ilde Haand
og Munificentze. Det er nu 130 Aar siden da derved skeede
en stör Reparation paa dette G uds H uüs, da fl. og Hoyloflige
Jhukommelse Koning Frederich dend Anden Regerede; S a a
er ded og nu osuer 30 Aar siden, da end Anden Mindre
Reparation siede under fl. og hoyloflige Jhukommelse Ko
ning Frederich dend ^ Regiering. N u trenger dend til
dend 3 ^ og storste, som fleer under voris allernaadigste
Herris og Konges Kong Frederich dend 4^s Hoyloflige Re
giering, som Gud Allermegtigste holde ved sin M egtige Beschicrmelse. Thi indfalder vj Undersir"e paa Sam plige B orgerschabeds Veigne til Eders Kongl. M a. med Allerunderdanigst B on og Allerydmygst Begiering, at eders Ko: M a:
vilde af medfod Kongl. Naade og Mildhed Sam m e voris
Faltige og Hoybetrengte Kierche allernaadigst vere behielpelig.
Saadan eders Kongl. M a y ^ Munificence og Hoy Naades
Beviissning imod G uds H uus, vil dend Allerhoyeste Gud
Rigeligen Belonne af eders Kongl. M ay^
Allerunderdanigste Tjennere, Arfve Undersaatter og Forbederc hos Gud.
Kioge, dend 27 Septbris A° 1702.
Christen Blichfeld, Johan Jennßen. Jens Falch.
v-vcerdige Sogneprest i Kioge. P . H. M arup. P . C. Roed.
Soren Olufsen Orsted, Hendrich Petersen, Egh.
G uds og Meenighedcns tienner
Jac. Nielssen, bager.
udi Kioge.
Johan Poemeier.
V illads Pederssen.
M orten Jenssen.
H ans Johanssen,
Jesper Krtudsen Brun.
Jen s Christcnssen.
Jen s Johansen.
H ans Mathisen.
Jacob Christenssen.
H ans Caspersen.
R asm us Adolfsen.
3

(Ester Kjoge Kopiboger, fol. 215).
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N r. 87.
Postmester Rasmus Nielsens Skjode af
Manufakturgaarden i Kjoge.

1703 paa

Nr. 6
4 Rdlr.

Kjendes jeg understr"^ M aren fl. Johannes Baches udi
den kgl. Residentsstad Kjobenhavn og hermed vitterliggjor:
at jeg paa cgne og mine kjcrre B orn s Begne med min og
deres fri V illie og Samtykke haver folgt, skjodet og afhoendet,
saa og hermed scelger, skjoder og aldeles afhoender fra mig
og mine Arvinger til Kongl. M ayts Postmester udi Kjoge
Hojagtbare og velfornemme N asm us Nielsen og Hans Ar
vinger en min Gaard og jordfri Grund og Ejendom udi
dem" Kjoge paa den sondre S id e af Torvet imellem fl. Peder
Jenscns H u s paa den ene og de Faltiges H us paa den
anden Side, med dens aparte P lad s beliggcndes, som A° 1688
og 1689 til et Seildugs-M anufaktur er indrettct, med alt
derudi vcerende Jnventarium og Manufaktur-Redstab tilligemed den udi smaa Boliger asdelte Gaard udi Nyportstrcrde,
som as Manufakturfolkene bliver beboct, samt og det H us
bag Kirken. altsammen udi den Tilstand og ej anderledes
end som det nu befindis, begreben og indhegnet ester gamle
Adkomstbrevcs videre Formelling, In tet i nogen M aade undtagen. Hvilken Gaard og P la d s samt Hufe og Boliger med
„Manufactur Tover" og Redstab og Jnventarie som forermeldt, bemeldte R asm us Nielsen og Hans Arvinger maa og
stal have, nyve, bruge og beholde til evindelig fri Ejendom,
og kicndes jeg mig og mine Arvinger aldeles ingen ydermere
Lod, Del, Ret og Rettighed at have til eller derudi, fo r ^ M a nufacturgaard. H us og P lad s eller noget des Tilhor cfter
denne D ag i nogen M aade, eftersom jeg derfor har oppebaaret og annammet god og fornojelig Bctaling i alle M aa-
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der. Thi bepligter jeg mig og mine Arvinger at frihjemle
og tilslaae hannem og Hans Arvinger for"^ Manufakturvcesen med al des Rettighed ög Tilliggelse for hver
M ands Prcrtension og Paatale, og dersom saa stete, det
dog ikkc formodes, at for'" Manufaktur eller noget des T ilbehor, eftersom forberort er blev bemeldte R asm us Nielsen
vcd nogen Dom eller Rettergang for min Vanhjemmels
Brost-Skyld afvunden eller fradomt, da bepligter jeg mig
og mine Arvinger at vederlcegge og fornvje hannem og Hans
Arvinger igjen inden 6 samfulde Uger dernoest efter og derudinden holde Ham og Hans Aryinger af mig og mine Ar
vinger stadcslost i alle Maader. T il Bekrceftelse haver jeg
dette med egen Haand understrevet og min fl. M ands Sign et
hostrykt og ombedet min hojtcerede Laugvwrgc, Kgl. M aysts
Krigs Commissarius vela'dlc N iels Justson, samt min celdste
S o n Johannes Bache og min Svigerson S^- Gregers Römer
dette tillige med mig at understrive og forseglc.
Kjobenhavn d. 21 J u li A" 1703.
M aren fl. H ans Baches.

N iels Justescn, som Laugvcerge.

(I- 8.)

(I.. 8.)

T il Vitterlighed:
I . Bache.

G . Römer.

(Efter Pantebogen Nr. 134, fol. 92).

Nr. 88.
Kongebrev af
1715 angaaende Sejldugsnmnufakturets Fortscettelsc
af Arvingerne efter fl. Jngeborg, Rasm us Nielsens Enke.

V i Frederik IV . etc., giore alle vitterligt, at vi efter
Jngeborg afgangne R asm us Nielsens i vor Kjobsted Kjoge,
hendes noget for hendes dodclig Afgang tilligemcd hendes
10
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Ire myndige S on ners, navnlig J en s, N iels og Johannes
R asm ussonners herom gjorte allerunderdanigste Ansogning
og Begjering. allernaad. Hader bevilget og tilladt, saa og
hermed bevilge og M ade, at bem^ afgangne Jngeborg R a s
m us Nielsens efterladte Sterfboe maa ved wende Mcend,
nemlig H ans Fogh. Contraleur i bemeldte Kjoge, og Joachim
Henrich Karstin, som Commissarier, foruden Rettens M iddels
Overvcerelse eller Registrering og Vurdering imellem hendes
efterladte elleve B orn, nemlig syf Sonner og fire Dottre,
ester Lands Loden skiftes og deles. D og Hader bemeldte
H ans F ogh og Jochum Henrich Karstin et striftlig Instru
ment derover at forfatte, som de i Fremtiden, naar de Born,
som nu ere umyndige, komme til deres myndige Aar, eragte
at künde forsvare. S a a have vi og allcrnaadigst bevilget. at
alle bemeldte Borns, undtagen en Datter, som er gift, tilfalden Arv, til deres Segldugs-M anufacturs Fortscrttelse,
maa blive tilsammen og den af Bornene, som Manufacturet
forestaar, betrocs, imod Caution at stilles af de myndige
Brodre saa og ovenstrevne wende Mcend, hvilke efter deres
Tilbud skal vcere Curatores for de umyndige saa og med
den, som Manufacturet forestaar, saavel til Bornenes M idlers
Conservation som til M anufacturets Fortscettelse Jndseende
have. O g ville vi allernaadigst have de vedkommende befalet,
at de strax skal give den Ovrighed, under hvis Jurisdiction
de og ere, som dette Skifte ellers künde tilkomme at forrette,
denne vores allernaadigste Tilladelse tilkjende, hvilken O vrig
hed og derved i sin Rettighed intet skal afgaae. Forbydendes
osv. — G ivet paa dort S lo t Kjobenhavn, den 25 Januari
A° 1715.
Under vor Kongl. Haand og Signet.
Friderich R.
D. Wibe.
(Ester Kjoge Skistebsger).
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N r. 89.
Mr Johannes Rasmussens Auctionsskjode af
Manufacturgaarden i Kjoge.

1715 paa

Ebbe Jacobsen, Kongl. M ajests Byfoged i Kjoge og
Auctions-Directeur sammestcds, saa og Pedcr Christensen
(Roed), Byflriver ibm., Gjore vrtterligt: at Aar 1715 den
25 Februar: vare vi underskrevne efter Begjcring af de forordnede Kgl. Skifte-Commissarier, M* H ans Fogt og M^- Jochum Hendrik Karstin, udi asgangne fl. Jngeborg R asm us
Nielsens efterladte „Wohn og Seigeldugs M anufactur Huus"
og Gaard her i Kjoge. hvor da sammc Gaard ^ G ang
lil Auetion blev indsat, som er beliggende synden for Torvet
med tilhorende Jnventarium. som er tolv Seildugsvceve og
derved befindende Redflab, samt fem Jernkakkclovne. en Brcendeoinspande ungefcer paa 4 Tdr., en ny Kobberkjedel med
Kobberdceksel, vog
ttem et nyt Stam pem ollehus
med 4 Stamper. Blegeplads og Have, samt alt andet. hvis
mur- og nagelfast findes. I lige Maade den ncest hos liggende Gaard, som kaldes „Anker Hansens Gaard" med Jnventarier, en Jernkakkelovn, et nyt Brhggerhus med 2^ B agerovne og Kolne samt dertil hörende Gaards og Haverum.
D a efter at samme forb""r Gaarde med Jnventarier offentlig
til Auetion er bleven opraabt den 12" og 18^ saa og i D ag
den 25^ Februar, er iblandt endet andre Libhavere sremkommen
Johannes Rasm ussen her i Kjoge og sorb""
2^ Gaarde gjort hojeste Bud. som var Penge 1750 R igsdaler, hvorsor bemeldte Gaarde hannem er bleven ved Auetion
tilflagen, og hermed efter H ans Kongl. M aysts allern. Forordning hannem fljodes og forundes og det fri og uhindret
sor Alle og Enhvers Tiltale, saasom Han Pengene for ostbemeldte Gaarde nu til den 11" Juni ncestleden efter Conditionernes Jndhold har beialt, hvilket Commissariernes Attest
3

24^/2

10*

Aktstykker.

148

udviser.

Og maa M * Johannes Rasmussen og Hans Ar-

vinger samme Gaard nyde, bruge og beholde til evindelig
fri Ejendom. Angaaende Adkomst-Breve, som kan findes paa
samme Gaard og ikke strax bliver hannem overleveret, da
ifald de sidcn hos andre skulde optages eller findes, voere
dode og magteslose i alle Maader.
Dette til Bekrceftelse under vore Hcender og Forseglinger.
^.otum Kjoge, den 25^ Juni A° 1715.
Ebbe Jacobsen.

Peder Ehristensen Rocd.

(I.. 8.)

(I.. 8.)

(Ester Pantebogen Nr. 134, so!. 337).

Nr. SO.
Kontrakt af ^ 1721 ang. Tobaksplantninq i Kjoge.
Nr. 1 Fr. IV.
En halv Rdlr.

Udi den hellige Trefoldigheds N avn haver Jen s Weybel
kontraheret med underflrevne 10 Personer om Tobaksplan
tagien her ved Kjoge saaledes:
1) Udi indevcercnde Aar 1721 planier bemeldte 10 Personer
Tobak for Jen s Wehbel i Kjoge udi Hans störe Vcenge
og B yens Bold ved Norrcport, paa Vester-Blegdam og
paa Sogneprcrstens lille P lad s, hvor Pierre Gleysse
forhen har plantet Tobak, som vi paa begge Sider har
anslaget til alten Tdr. Scedland, hvortil bemeldte 10
Personer selv arbejder og skaffer sornodne Arbejdsfolk
paa deres egen Bekostning, saavel til at plante og hoste
som al anden dertil behovendc Arbejde, saavidt P la n 
tagen anbelangcr.
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) P aa ligc M aade stal vi
Personer og vvres Folk
forsvarlig sorrette alt det Arbejde som ved Tobakken
paa Lofterne, Jndhostningen og indtil forstkommende
Paaske 1722 er eller kan voere at bestille.
1 0

3) Derimod stal Jen s Weybel betale lil bemeldte
Per
soner
Rdlr. kl. M ont, som er for deres Resse fra
Fredericia hid til Kjoge og lil deres Lon, saa og sri
Husvcerelse som de nu alleredc beboer og et lidet Stykke
Jord til Haugeplads, som dcnnem nu er udlagt, og
foruden nyder bemeldte Personer den halve D el af al
den Tobak, som bliver i bemeldte Jorder plantet og
forarbejdet.
1 0

0 2

4) Forstafser Jen s Weybel Jorderne plojet og Gjerderne
tillukt, saa og Lostsrum og alle M aterialier som til
samme Tobak stal forbruges.
At denne Kontrakt uryggelig af os paa begge Sider
stal holdes og efterkommes haver vi ^ enslydende Gjenparter forfcerdiget og enhver P art sin Gjcnpart deraf
annammet, som hermed under samtlige vores Hcender
testeres.
2

Kjoge, den

1

M aj A° 1721.
Jeils Weybel.

P aa samtlige
Abraham Soiax.

fo r b e ^ tc

io Personers Vegnc underflriver

Abraham ä s Hon.

Jean Merd.

Foruden foregaaende Puncter have vi endnu indgaaet
folgende Conditioner:
B i underskrevne forflaffer selv til Tobaksplantagien trende
Riffelsplader, trende Huggejern, Vandkander med Sproiter og
fornoden Seglgarn, som dette Aar stal forbruges, hvorsor
2
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Jen s Weybel betaler o s T olv Rdlr. og et Lispund Hamp, hvilke
os nu strax er betalt, som hermed under vore Hcrnder testeres.
Kjoge, gen

2

M aj 1721.
(3 Navne som ovenfor).
(Ester et Dokument i Arkivet).

M . 91.
Stiftsbefalingsmand I . L. v. Holsteins Skrivelse af
1731, at
Magistraten og Borgerskabet ville overveje og fremkomme med Forslag,
hvorved Byeii künde komme i sin forrige Stand og Opkomst.

Edle og Belvise Borgm . og Raad.
Eftcrdi H ans May^- allernaadigst er findet, at Kioge
B y bliver sat i sin forrige S tan d igien, saa er mig ogsaa
bleven befalet fra B yens M agistrat og dens Borgerskab at
indhente og med min allerund. Betcrnkning at indsende deres
Forflage, hvorledes og med hvad Forslag, Ting samt Friheder man formeente, at Byen allerbedst künde komme paa
Fode igien. I have derfor forderligst for Eder at kalde de
vigtigstc af Borgerstabet og med dennem samtl. overveie og
udfinde de beste og rimeligste Raad til dens Handels Forbedring, og da Kioge B ye er temmelig beqvem til M anufacturers Jndrettelse, saa have I og samtl. at overveie hvad
S la g s Manufacturer der sammesteds med beste Fordecl indrettes künde, hvorefter Borgerstabet maa forfatte deres For
flage og det til Eeder overleverer, som det da allerforderligst
tilligemed Eeders egne Betcrnkningcr og Forflage, enten under
Eet, eller og vm I ej herom i alle Poster bliver eenige med
hvers iscrr til mig künde indsende. J a alt dette ynstede ieg
io for jo Heller at maatte skee og jo rimeligere og forstaaeligere
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de blive, jo for künde I afvente herpaa noget behageligt at
ville folge. Og jeg som forsikrer udi alle muelige Ting al
ville med al Fornojelse contribuere til B yens og dends Jndbyggeres Opkomst samt Formeerelse er
Eders tienstberedvilligste
I . v. Holstein.
Kiobenhavn, d. 9. Octobr 1731.
(Ester et Dokument i Arkivet).

N r. 92.
Dom i Lyngsagcn v/n

1734

.

Hoiesteretsdom:
Magistraten og samtlig Borgerstabei i Kioge
contra
Vice-Landsdommer Knud Ahasverus Becher paa egne og
samtlige Olsemagle Byemcrnds Vegne med flere, afsagt den
9r«- Novembr. 1734:
Commissariernes Dom frafaldes og bor den omtvistede
Kioge Lyng herefter som af Alders Tiid forblive frii Fcellig,
Fcegang og Overdrev for Kioge Bye, Gammel-Kioge Gaard,
Olbye og Olsemagle efter Landmaalingcns Taxt, hvorefter Dlbye og Dlsemagle Beboere bor inden 14 Dage efter
-denne D om s lovlige Forkyndelse paa egen Bekostning nedkaste og jevne de omtvistede af dem paa bemelte Lyng gjorte
Asgrofftninger, og bor de af Vice-Lands-Dommer Knud
Ahasverus Becher udj denne S a g imod Kioge M agistrat
brugte uanstoendige. noergaaende Bestyldninger og Expressioner vcrre som uflrevne, dode og magteslose og ikke komme
dennem i Almindelighed eller Borgemester W illads Pedersen
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i Scerdeleshed til Hinder eller Forkleinelse i nogen Maade,
men Vice-Lands-Dommer Becher Pligtig for saadan sin utilbörligc Adfcerd imod dem at bsede til B or Frelsers Kirke
Tredive Rigsdaler. Udi Processens Omkostning betaler bemelte Becher til M agistraten i Kwge paa egne og Byens
Begne Fem Hundrede Rixdaler.
(Ester Kjoge Kopiboger).

Nr. S3.
M ag istrates Andragende til Köngen af
1738 om at komme Byen
til Hjcelp i dens betrcrngte Tilstand.

Storma'gtigste Monarch, Allernaadigste Arve-Konge og
Herre! S a a umueligt som det er for Kioge B ye at künde
oed egen Hjcelp og Krcefter udreede sig af den Gield som
hcefter paa B yen og tilliige svare de forestaaende störe Udgifter, saa mueligt er det derimod Deris Kongl. M ayst. allernaadigst at hielpe og udsriie denne sättige Bye fra overhcengende Undergang. Ester giorde Ovcrflag med Taxeere-Borgerne og B yen s Kicrmnere paa sorleden A ars Restantz og
dette A ars udfordrende Udgifter, da skal til verslig Brug
svares 673
^ ^ ^ og til geistlig Brug med hvad
deraf dependerer 403
P., hvilket vedhestede allerunderd.
Specificationer udviiser. Det forste bliver for Jndvaancrne
tree Gange saa meget som ellers scedvanlig aarlig har vceret
svaret, og det sidste meerc end dobbelt imod forrige Aaringer
og dog kand derfra ikke overskyde noget at komme til Afkortning paa den gamle Gield som Byen aarlig maa forrente,
hvis Sum m a er 673 rd.
P aa ermelte gamle Gield
skulde ifolge D eris Kongl. M ay^- allernaadigste Resolution
de dato 11 October A° 1737 aarlig aflcrgges 160 Rdlr. og
2

6

3

3

8
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fra 1^ January delte Aar tage sin Begyndelse, men sormedelst nye paavoxte Restans, som forst maa asdrages, kand
sligt ey lade sig giore. Endnu er een Udgift, som paaligger
Byen paa Lceggene til Frii- og Dyre-Reiser at svare, der i
de trende sidste afvigte Aar har oplobet lil 720
4^7^
er naar eet Aar mod det andet regnes, aarlig 240
2 A
!b, saa Byen udj dette lebende Aar til ncrvnte Udgifter
alleene, uomrort Jndqvartering og anden onera, stal udreede
1317 Rd. 14
der vil blive som sor allerund, er meldet
umucligt at faae tilveyebragr, allerhelst det ikke kand asgiores
med dette Aars saa exesive Udgift, men saaledes vil continuere indtil B yens gamle Gield gandske vorder afdraget,
hvilket uimodsigeligt de beste Borgere neppe skal künde udholde langtmindre de ringere og lidet formuende, men samtlige derover maa ruineres, som vidtloftigere og med viidere
Omstcrndigheder sor H ans Excellence Hr. Geheimeraad og
Stiftsbefalingsm and Baron Gersdorf udi Skrivclse af 1^
hujus er demonstreret.
Saadan B yens hohe og yderste Nod vi allerund, fordrister os D eris Kongl. Mayst. at foredrage og paa denne
sättige B hes Vegne allcrund. udbeder nogen allernaadigste
Assistence som med D eris Kongl. May^- altern. Behag künde
skee om de Kipbstcrder i Laaland og Falster, der ikke med
Dyre-Reiser og sielden med Frii-Reiser ere betyngede, maatte
komme denne B ye til Undscrtning med visse aarlige Penge
samt om Byen, indtil al Gielden er betall, allernaadigst
-künde skaanes fra Frii-Reiser ellcr derfor i een eller anden
M aade nhde Erstatning. Thi uden Deris Kongl. M ayst.
lader M ildheds Straaler rcekke til denne B ye og af scerdeeles
Kongelig Clemens seer samme altern, understottet udj deels
sorestaaende Udgift kand den ikke vedblive ellcr holdes i nogenledes Stand, men visselig vil geraade til een skadelig Svoekkelse, som ikke lcrttelig stal künde restitueres, dets Aarsag den
7^ /3
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gandske B yen s Jndbyggerc, de beste rned de ringe, ja gamle
og unge
hvis Gemylter nu ere som nedslagnc og snart
tabt al Fyrighed og Lyst til at strcrbe formedelst havende
Tvivl, at ingen Fliid ellcr Strcebsomhed herefter kand blive
dem Irl Notte, naar saa utaalelig Paalceg stal svarcs alle
hiertelig sukker og allerund. Venter at erholde hos D eris
Kongl. Mayestet een allernaadigst Bonborelse til nogen Hielp
og Lcettelse. Og forinden paa denne allerund. Supplique
D eris Kongl. M ay^- allern. Resolution falder, kand hverken
Skatteregistcrc vorde forfcerdige eller Lcrgsbog indrettet til
de daglig forfaldende Udgifter at betrage.
Forblivendc til sidste Oycblik i Doden Deres M ayestets
V ores allernaadigste Arve-Kongcs og Herres allerunderdanigste
troe Undersaatter og ringeste Tienere.
Kiogc Raadstue, den 13 M arts 1738.
W . Pedersen.

E. Jacobsen.

P . N . Oplcuf.

I . Borrebye.

S o m Taxeere-Borgere sor indevcerende Aar og tillige
med Magistraten allerund, paa B yens Vegne bedende om
een allern. Bonhoring hos D eris Kongl. M ayst. paa hvis
herudj ald Sandhed allerund, er andraget underskriver. Kiogc
Raadstue ut supra. Andreas Flint, I . M anager, C. Feddersen, M orten Nielsen, Peder Erichson, N iels Jenson Bang,
Jen s Pederson, R asm us Olsen, Peder Andersen. S o m dettc
Aars Kicemner Peder Hanson.

Nr 94.
Kongebrev af ^

1775

om Latinskolens og Klokkerboligens Bortsalg.

Christian V II. Vor shnderlig Gunst tilforn! Af een
fra Sogneprcesten og Magistraten i vor Kiobsted Kiogc, som
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Skolens og Kirkens Jnspccteurer sammesteds, indkommen
Forestilling er O s allerund, bleven refereret, at den Latinskc
Skoles B ygning der i Byen har i mange Aar vceret saa
brvstfceldig. at Lcererne i lang Tid ey alleene ikke have kündet
beboe den, men Rector har endog for den pverste Lecties
Discipler maattet loese i sit eget Huus. ligesom og KlokkerBoeligen, som stoder op til Skole-Bygningen gandske er forfalden. Og da Kirken stullc vcdligcholde disse Bygninger,
men dens Jndkomster erc saa ringe, at Kirken ey selv deraf
kand vedligcholdes, saa have de holdt det for tjenligst, at
saavel Stolen som Klokker-Boeligen blev folgt ved offentlig
Auction. Thi give vi Eder hermed tilkiende, at V i efter
saadan giorte Forestilling allernaadigst ville have bevilget,
at saavel forberorte Skole-Bygning som Klokker-Boelig maae
ved offentlig Auction bortscelges paa de Bilkaar, at den Kiobende maa nedbryde dem og benytte sig af Materiallerne,
som Han bedst veed og kand; dog stal Han pligtig vcere at
giorc Pladserne ryddelige og indhegne dem med et Plankevcerk. Og ville vi derhos allern., at de for Skole-Bygningen
indkommcnde Penge stal udsettcs paa Rente, Stolen til Beste,
indtil om nogen nyc Bygning i sin Tid künde blive opfort,
men hvad for Klokkerböligen indkommer stal beregnes Kirken
til Jndtcegt. Derefter I Eder allerund, haver at rette og
vedkommende sligt til Efterrctning at tilkicndegive. Befalendes
Eder Gud! Skrevet paa vort S lo t Frederiksborg, den 19
J u li 1775.
Under vor Kongelige Haand og Signet.
Christian Rex.

(I.. 8.)
O. Thott.

Lüxdorph.

P. Aagaard.

Stiftamtmand Knuth og Biskop Harboe communicerede
Magistraten Skrivelsen
1775. — Under
s. A. appro^ 7
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beredes det hojestc Bud. som S^- Andreas Olufsen havde
gjort paa Skolens Bygning,
Rd. og paa Klokkcrboligen
90 Rd., men de Kjodmand Anders Olufsen havde tilbudt at
gwe
Rd. for Klokkerboligen, naar sammes Grund og
tilhorende lidet Gaardsrum tillige maatte overlades Ham, da
Han vilde lade Bygningen blive staaende, künde dettc ikke bevilges i Henhold lil det kgl. Rescript. 3 Kjobmcrnd tilbod
„at ville med langt,ringere Bekostning end nogen anden lade
opfore en ny Skolebygning, naar det maatte tillades dem
at benytte sig af de Matcrialier, som i den gl. Bygning,
hvilken de have kjobt, dertil findes tjenlige og forsvarlige",
men Stiftam tm and og Biftop svarede
1775: „at det vil
have sit Forblivende ved det ergangnc kongl. allernaadigste
Rescript."
2 2 0

1 0 0

N r. 95.
M a g istrates Ansogning til Köngen af ^ 1776 om at forundes
en Kapital til Hannens Jstandscettelse.
Chr.^VII.^24 Sk.

,

T il Köngen!
Det er desvoerre alt for bekiendt, at Kivge Kiobsted nu
isoer paa nogle Aar saa kiendcligen har aftaget, at vi i Hensigt til dens ncervcrrcnde svagc Tilstand og det mangtende
Haab om dens Ncrrings-Veyes Forbcdring ikke kan andet
end vcere meget bekymrede for dens tilkommcnde Skicrbne.
Dens Afmagt har den i mange Aar samlet paa og foruden
de svcckkende Aarsager, som den har tilfcelles med andre
Kivbstcrder, har iscer den for nogle Aar siden indsaldne dyre
Tiid givet Byen et Stod, som den saameget mere maatte
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fole, som den ikke er saa lykkclig, ligesom de fleste andre
Kiobstcedcr at eye Jorder til Avlings Brug, men maae have
de nodvendige Fode-Vahre fra Landet.

De encste Ncerings-

Midler, som endnu opholde dens svage Liv, ere da nogle
faa og for den stvrste Deel afmcrgtige Haandvaerkere og en
lidet betydende Handel og Soefart.

Men cndog denne sidste

truc mcd enUndergang, som intet uden Hicelp og Undscetning
fra een moegtig og mandig Haand synes at kunne forekomme
og afvcerge. Allcrnaadigstc Konge! Det er Havnens slctte
Tilstand her i Byen som soranlediger os cfter Borgerstabets
og iscer de Handlendes Anmodning at nedlcegge for Dcres
Mayestoet denne allerunderdanigste Ansogning.

Det er be-

viisligt, at det ikke har manglet Havnen paa Reparation og
Vedligeholdelsc, saavidt dens Jndkomster have villet tillade,
men da dissc sormcdelst Skibsfartcns og Handelens Aftagelse
ere ringe, saa have ogsaa de aarlige Reparationer ikke kündet
have nogcn Bestandighed.

Herover er det nu kommet saa

vidt, at hvis den ikke ved en tilstrcrkkclig Hovedreparation
bliver hiulpen, vil den inden kort Tid ganske sorfalde og
aldeles blive tilstoppet, i hvilket bedroveligt Fald Kioge Bye,
som i forrige Tider bar vceret en af de bcdstc og meest blomstrendc Kiobsteder, ville efter al Anseendc blive een af de
uslestc og faltigste i Riiget.

I allerund. Forhaabning, at

Deres Mayestaets allerhoyst fadcrligc Omsorg for Landets
Beste ogsaa maatte strcrkko sig til denne faltige Bye, fordriste
vi os derfor allerund, at anholde, at Deres Mayst. til Kioge
Havns Jstandscrttclsc allern. ville skicrnke en Capital, som ikke
kan bestemmes forend derover, efter allern. Befaling vorder
gjort et Overflag.
V i formene allerund, at Havnens Jstandsccttelse ikke
lidet vilde bidrage til Bvens Opkomst, hvorved D. M . Told
og Consumptions Jntrader samt andre Afgifter künde ventes
saalcdes at blive forogede, at Bckostningen paa Havnens
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Jstandscettelse i Tidens Lccngde derved künde blive erstattet,
ikke at täte om anden Nytte, som D . M . i paakommende T ilfcelde af Havnen künde havc.
Kioge, d. 7 M arts 1776.
allerunderdanigst
R. Rasm ussen.

Fr. Ehlers.

Nr. S6.
Samtlige Kioge Byes elegerede Mcend ansoger
1783 allerunderda
nigst Köngen om, at Kioge Havn og dens Bolvoerk i dette Aar allernaadigst maae blive befalet at istandscettes. Den nedlagde Latinfle
Skole igien oprettet. Byen til dens Kirkes Jstandscettelse forundt
Collect-Bog. Borgerstanden formeent at giore Handelsmceudene Jndgreb i sin Ncerings-Bei og Brcende-Udforsel herfra Byen forbuden.
Hvilke ene og allene ere de Midler, som kan rcdde Byen fra Undergang
og Borgerne fra Betler-Staveu.
Nr. 4. ühr. VII. 24 Sk.
1783.

T il Köngen!
Ligesom Kioge Havn i de eeldre Tiider har voeret Kilden
til Byens og Naboe Kiobstcrdernes bekiendte gode Tilstand
>: thi da blev Fiskeriet med god Fremgang fortsat, Fabriqver
anbragte, Skibs Vcrrfter anlagte og Skibe byggedc.

Her-

foruden drev man en florisant Handel med alle Nationer.
som for deres Skibe fandt i Havnen et sikkert Tilflugts-Sted,
ei at tale om Landets egne Skibe, som i Krigs-Tiider her
künde ligge skiult

er og samme nu Byens Undergang. —

Fiskeriet har paa nogle Aar ganske cesseret, siden Havnen er
opfyldt med Tang og Sand, der og forvolder, at intet Skib
mere kand indkomme og ncerme sig Rheden uden at resiqvere
Forliis.

Dette har ophcevet Skibsbyggeriet og uden Tvivl

Fabriqverne tillige.

Af Bolvcerket og Dcemningerne er nu

ncesten intet tilovers og fvlgelig kan man vente det, at Byen
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ved Vandets Jndbrud snart forgaaer. — Handvcerksstanden
mangler baade Materialier og Asscetning paa sit Arbeide.
Handelsmanden seer tomme Lofter og Pakhuse, da Hand til
Vogns fra Kiobenhavn skcll fremflcebe de faa Bahre, Han kan
afscrtte og tilforhandle sig paa
og 4^ Haand, og for at
blive dem qvit scelge for det meste efter Jndkjobspriis, hvortil
Han saa meget mere drivcs siden enhver anden Borger nu
begynder at etablere Handel, da det er naturligt, at den,
som har en Profession til Hielp, altid kan scelge ringere end
en Kiobmand, som intet andet har lcert, eller har at erncrre
sig af.

Saa har og den latinske Skoles Nedlceggelse i Aaret

1777 for en vigtig Deel svcrkket Byen.

Mange af Borgerne

fandt baade ved Lcererne og Disciplerne Ncerings-Vei og
man künde faae sine Born oplcerte uden Bekostning. Fattigdom istcedenfor Belstand har da saaledes indsneget sig og
faa er tilbage, som kan redde sig selv og som en Folge
deraf, sporer man intet uden Sorg og Bedrovelse.
Allernaadigste Konge! Hielp denne sättige Bye og byd
allern. Hannens fuldkomne Jstandscrttelse i dette Aar. Lad
den nedlagte Latinske Skole igien blive oprettet, derved vil
maaskee nogle opmuntres til at efterligne Forfcedrene, naar
de see deres Legata til bestemt Brug anvendte. Forund
allern. Byen en Collect-Bog til dens forfaldne Kirkes Jstandscettelse, og scet allern. Grcrndser for Brcende-Udforsel her
fra Byen, som i denne Binter meget oste har ophcevet Brcendeviins-Broenderiet og L)ll-Bryggerict, hvorved Deres Majestcets
Consumptions Jntrader har lidt Skaar og den Faltige savner
Brcende, saa at S u lt og Kulde har vceret dem tildeelt og
Ncrrings-Veiene standset for alle i Almindelighed. Forbyd
allern. Handvcerksstanden samt andre af Borgerstanden at
betiene dem af Handelsmandens liden Nceringsvej. Herved
vil den herskende Sorg snart forvandle sig til Glcede, og
Armod samt Orkesloshed blive iaget fra denne og flere Ste-

160

Aktstykker.

der. O g vi tor allerunderdanigst forsikre det, Dcres M aje
stät om faa Aar ved bette allerunderd. ansogtcs allern. Jndvilgelse vil indhente de Bekostninger som anvendes og erholde formuende i Stcedcn for forarmede Undersaatter. Aller
naadigst Bonhorclse tilbeder Allerunderdanigst.
Kioge, den 10dc M artii 1783.
W. Romsgaard. C. Goldsmith. Fr. Rose. Hans D. Stadager.

Peder Sorensen.
Lauritz Ritzov.
H ans Nielsen.
Stistam tm and Brockenhuus og Biskop Harboe forlangte
undcr 5^ April 1783 Betcenkning over Andragendet. forsaavidt
den ncdlagdc latinste Skoles ansogte Oprettclse og Collectcn
til Kirkens Jstandscrttelse angaaer.
(Ester Kjoge Kopiboger).

N r. 97.
Byqning af et Flaadebatteri i Kjoge 1808.

H ans Majestcet Köngen har under D . D . allernaadigst
tilstrevet mig saaledes:
D a Borgemesteren udi vor Kjobstad Kjoge har paa B pens
Vegne hos os ansogt om Tilladelse at bygge paa e g e n B e k o s t n i n g et Flaadebatterie til B yens Forsvar, saa bevilge
vi saadant allernaadigst herved, og vil vi sorge for, at bette
Batterie erholder 4 Stkr. 12 Ä' Kanoner af vort Arsenal,
samt den dertil behovende Ammunition, hvilket D u haver (at)
bckjendtgjore Bekom m ende til allerunderdanigst (Lfterretning.
Hvormed stee vor Villie.
Hovedqvarteret udi vor Kongelige Residentsstad Kjobenhavn, den 19^ M arts 1808.
Frederik R.
Hvilken allerhojeste Befaling jeg ikke har skullet undlade
at communicere Deres Belcrdelhed til bchagelig Eftcrretning
og allerunderdanigst Efterlevelse.
Roeskilde, den 19de M arts 1608.
Treschow.
T il Hr. Borgemester Crell i Kjoge.

