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ANDERSEN A PEDERSEN - KBH.

... her foruden er her Mangel i største Maade
og allermest for Penge, og dersom ingen Bar
schaft bliver opbragt, ser jeg for mine Øjne, at
der vil begaas Spot, thi vi aldeles ingen Forraad
haver, ej heller ser aparentze noget at bekomme,
efterdi Indkomsterne er ganske ringe og nu om
Stunder paa alle Steder slaar fejl, jeg har det
længe tilforn givet til kende, og faar det endnu
at sige fra mig ...
(Henrik Müller til Peder Schumacher 15. juni 1667)
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Forord
Ved afslutningen af dette arbejde takker jeg min mor og min
hustru; uden deres hjælp havde det ikke kunnet fremkomme.
Jeg bringer Ministeriet for kulturelle anliggender min ær
bødige tak for 6 måneders betydningsfuld tjenestefrihed og
føjer hertil en tak til rigsarkivar dr. phil. Johan Hvidtfeldt
og overarkivarerne Aage Rasch og dr. phil. Sune Dalgård for
megen imødekommenhed og interesse.
Mine medansatte i Rigsarkivet takker jeg for venlighed gen
nem årene og takker specielt arkivar E. Stig Jørgensen for det
engelske resumé.

Rigsarkivet, juni 1966.

Johan Jørgensen.

Indledning
Blandt de mange »homines novi« der gjorde sig gældende
i dansk politik og erhvervsliv ved midten af 17. århundrede,
finder man næppe nogen mere fængslende skikkelse end rente
mester Henrik Müller. Kendere af Danmarks historie må med
undren konstatere, at den historiske litteratur savner en skil
dring af denne mand, der vel må anses for den fornemste og
interessanteste repræsentant for den patricier- og embedsmands
gruppe, der nåede frem til magt og indflydelse under striden
mellem konge og adel i 1630’erne, 1640’erne og 1650’erne, og
som i 1658—60 på afgørende vis kom til at præge udviklingen.
En biografi af Henrik Müller, købmandssønnen fra Itzehoe,
der blev Rantzau’ernes protegé og Christian IV’s kammer
skriver, Corfitz Ulfeldts nære forretningsforbindelse, der slap
godt fra hans fald, generaltoldforvalteren og admiralitetsråden,
der som statskreditor blev rentemester og storgodsejer og op
levede både Griffenfeldts ophøjelse og fald, er en såre fristende
opgave, og historikerne har naturligvis forlængst været opmærk
somme herpå. Af de ældre kan nævnes P. W. Becker1 og H. F.
Rørdam2. J. A. Fridericia kom ikke til direkte at beskæftige sig
med Henrik Müller, om hvem han dog skrev klart og instruk
tivt i første udgave af Dansk biografisk Lexikon, men hans store
1. Samlinger til Danmarks Historie under Kong Frederik den Tredies Regiering
udg. af P. W. Becker I, 1847, s. 48.
2. Kirke historiske Samlinger 3. Rk. V, 1884-86, s. 539 f. (noten) »H. Müllers Lev
ned fortjente en monografisk Fremstilling. Han var utvivlsomt en af sin Tids
virksomste og mest begavede Personligheder.«
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fremsatte anskuelser er såvidt muligt undgået, hvilket er det
naturligste i betragtning af den foreliggende litteraturs be
skaffenhed.
Henrik Müllers arkiv existerer ikke mere. Heller ikke hans
families. Privatbreve fra ham findes så at sige ikke. Alt hvad vi
ved om hans virksomhed, grunder sig (med en enkelt undta
gelse) på officielle kilder, regnskaber og aktstykker i administrationsarkiverne, Kancelliets, Rentekammerets, Højesterets, Lands
tingets og Københavns bytings arkiver, som de nu, højst frag
mentarisk, findes i Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland
m. m. Da Henrik Müller kun sjældent officielt optrådte som
politiker, har han, synes det, for det meste undgået diploma
ternes opmærksomhed, og vi må i det store og hele savne deres
indberetninger som kilder til oplysning om hans færd. Betyd
ningen heraf bør ikke overvurderes9.
Så meget mere righoldige er til gengæld administrationsarkiveme. Så righoldige, at fremstillingen på ingen måde tør gøre
krav på fuldstændighed. Det har været nødvendigt at begrænse
kildegennemgangen til det materiale, der med rimelighed kunne
ventes at give udbytte.

9. Jfr. om diplomaters svigtende kundskaber Hist. Medd. om Kbh. Arbog 1961,
s. 71 ff. og nedenfor s. 62 f. og 98.
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De første år
Om Henrik Müllers herkomst og tidligste år er vi stort set
henvist til de efterretninger, magister Michael Henrichsøn
Tisdorph, sognepræst ved St. Nicolai kirke i København har
bragt i den ligprædiken, han holdt ved Müllers begravelse 16921.
Det er ikke meget, Danmarks »kosteligste prædikant« har at
meddele, men vigtigt.
Henrik Müller var købmandssøn fra Itzehoe i Holsten, hvor
han fødtes 16. marts 1609. Han blev i hjemmet til sit 15. år, da
han for sit gode nemmes skyld af hertugdømmernes statholder
Gert Rantzau kaldtes til at være studiekammerat med dennes
fem år yngre søn Christian, for hvem Müller vel i virkeligheden
har været en slags huslærer. I 1627 døde Gert Rantzau imidler
tid, og sammen med Christian drog Müller til Sorø akademi,
hvor de kom i huset hos teologiprofessoren Johan Clüver, der
tillige var tysk præst ved akademiet; også han stammede fra
Holsten, han var kendt for en udmærket håndbog i verdens
historien og blev 1630 superintendent i den kongelige del af
Ditmarsken2.
I Sorø traf Rantzau og Müller en række fornemme jævn
aldrende. Der var hertug Frederik, den senere kong Frederik
III, de siden så navnkundige adelsmænd Hannibal Sehested,
Joachim Gersdorff og Claus Ahlefeldt, Christen Skeel Albertsen
og Otte Krag samt brødrene Pogwisch, af hvilke navnlig Otto
1. Mag. Michael Henrichsøns ... Liig Prædikeners Fierde Deel, 1705, s. 329-41.
2. Bjørn Kornerups artikel i Dansk Biografisk Leksikon V, 1934, s. 355 f.
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Karrieren var således heldigt begyndt, og 6. juli 1633 »begav
han sig i ægteskab« med Sophia Hansdatter, hvis fader Hans
Jensen var rådmand i Varberg. I ægteskabet fødtes 7 sønner og
4 dø tre; 2 af sønnerne og 1 datter døde som små, medens 3 søn
ner og 3 døtre overlevede faderen, fortæller Henrichsøn5, der
videre skildrer, hvorledes kongen brugte Müller i adskillige
kommissioner, rejser og forretninger.
Sandt nok. I Christian IV’s tjeneste hengik tiden ikke med
ørkesløshed. 20. december 1632 ser vi kongen diktere Müller
poster til regnskabet: Anno 1632 den 12 Decem: Er kaarll kraakau
giiffuen paa Regenskab for ded korn, som for nogen tiid siiden
Er sendt hen tiil glyckstacl .. . 2.000 Riix daler. Vdi samme
Aar den 13 Decem: Er den Suenske Rentemeiisters tiiener
giiffuen paa Regenskab paa ded lern, som hand udi køben:
leffuerid haff, 30 Rosso: och 480 rix daler.
Med En købmand udi helssingør Er udi samme dage handliid om En partii lern, Som Skriiffueren paa hammermøllen
haffuer annammid, och ded laade forarbeiide, huer skippund
for tii Riix daler, Och Er samme købmand strax giiffuen paa
handen ... 30 Rosso: Och ... 280 rix daler.6 Denne tilfældigt
bevarede lap er vel kun een af de hundreder, som Müller i
tidens løb må have modtaget, men den viser meget godt arten
af de forretninger han nu kom ind i.
Christian IV har uden tvivl været vel tilfreds med sin unge
skriver og gav ham snart betroede hverv. 9. september 1635 fik
han således ordre til sammen med slotsskriver, senere borg
mester i København Peder Pedersen at undersøge antallet af
gårde og huse i Københavns birk7. Vi ved også, at han har haft
kostbarheder i sin varetægt8. Og 1636 fik han ordre til at be
give sig »henad Glückstad« for at udbetale penge til nogle
5. Vilh. Marstrands opstilling i Personalhist. Tidsskr. 9. Rk. I, s. 17 har flere fejl
i detaillerne.
6. Christian den Fjerdes egenhændige Breve ... III, s. 63 jfr. s. 75, s. 189 f. og
s. 360, samt Kancelliets Brevbøger ... ved E. Marquard 1635-36, 1940, s. 153.
7. Christian den Fjerdes egenhændige Breve ... III, s. 419.
8. Ibid. s. 439.
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ud20. Og udgiftsposterne har unægtelig størst interesse i denne
sammenhæng, thi her møder vi netop hovedmændene i den
kreds, som i disse år under Ulfeldts auspicier gennemførte de
bekendte svigagtige leverancer til Bremerholm. Disse skal ikke
behandles her21, men der kan være grund til at fremhæve, at
det efter alt at dømme var stillingen som tolder, der gav Müller
kontakten med Ulfeldt og dermed optagelse i denne exclusive
kreds.
Derimod kan en anden forbindelse, som ligeledes synes at
have sin oprindelse i tolderembedet, fortjene omtale. Henrik
Müller fik nemlig også i disse år berøring med den store salt
import fra Spanien, som A.B. Berns & Leonhart Marselis i Ham
borg foretog, idet en del af betalingerne fra saltskipperne skete
til ham. Dette er vistnok den første antydning af kontakt mel
lem Müller og handelsdynastiet Marselis og mellem dette og
Hannibal Sehested, hvis ambassade til Spanien netop dannede
forudsætningen for saltimporten, og hvis navn man finder under
en kopi af overenskomsten af 6. december 1642 mellem Berns
& Marselis og Sehested desangående. Mange år senere har en,
desværre unavngiven på denne kopis bagside noteret: Dette pa
pir må uden tvivl være det, som hr. etatsråd Klingenberg så
højlig urgerede på at måtte i retten produceres, men dette kan
jeg sige for Guds åsyn, at jeg det ikke vidste, den tid dommen
faldt, men siden har funden. Sagen var, at det var gået med
Berns &. Marselis’ regnskaber som med så mange andre fra denne
tid, at den store revisionskommission havde fundet den ikke
uvæsentlige post at anke over, at firmaet skulle have modtaget
salt for et beløb af 63.455 rd., der ikke var blevet betalt22. Hvil
ken rolle Müller har spillet i dette foretagende, er ikke let at
sige, men det kan bemærkes, at Ålborgkøbmanden Jens Bang,
20. Kancelliets Brevbøger ... 1642-43, s. 138, jfr. Christian den Fjerdes egenhæn
dige Breve ... V, s. 376, det ses desværre ikke, hvad den der omtalte ret betyde
lige sum skulle bruges til.
21. Johan Jørgensen, Det københavnske patriciat og staten ved det 17. århundredes
midte, 1957, s. 47 ff. med henvisning til tidligere fremkomne afhandlinger.
22. Rtk. Afregninger IX, 8, V.
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rigens hofmester (hvad Ulfeldt var blevet 1643), Sehested ind
skærpede, at der ikke måtte disponeres imod rigshofmesters
ordre, og at der endelig måtte skaffes penge, da det muligt ikke
var Müllers lejlighed at tøve. Da lensmanden fik ordren i marts,
havde Müllers skude været der efter pengene. Samme dag skrev
Sehested til Ulfeldt og bedyrede sin uskyldighed i dispositio
nerne. Og 20. september skrev Sehested til Müller, at dennes
tjener havde meldt sig i Marstrand for at få toldpengene fra
Flekkerø, samt hvad Sehested selv var blevet skyldig, sidst han
var i Danmark. Der var nu givet ordre til at ordne dette, og
Sehested tilføjede, at han gerne med sin datter ville bo hos
Müller i København, hvortil han agtede sig med det første28.
Det behøver ikke at understreges, at Henrik Müller således
i løbet af 1640’erne udbyggede sin position ganske betydeligt
især gennem det nære samvirke med de to mægtige svigersønner
Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested. De fordele der kunne vin
des herved, har han ikke tøvet med at indkassere29. Vi skal i det
følgende se, hvorledes han undgik de farer, som hans stilling
unægtelig også indebar.

28. Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie V, s. 262 f., 266 og 378 f.
29. Vist nok betegnende for Müllers status er det, at en i februar 1645 optagen
rulle over skibe tilhørende borgerlige nævner to som ejet af Müller, »Emanuel«,
der kunne føre 20 stykker (men dog ingen havde om bord) og »Argus«, der
havde 12 stykker og kunne føre 20, fortegnelse i Danske Kancelli B 164, Diverse
Breve, Dokumenter og Akter IX, 12.
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II
Tronskiftet
Farligt var det afgjort, at forholdet mellem kongen og sviger
sønnerne udviklede sig på uheldig måde. Så tidligt som 8. de
cember 1641 skrev Christian IV bittert til kansler Christen
Thomesen Sehested om Ulfeldt og Sehested, »som haffuer y ar
lagdt En tønde guld y blød«1. Og efterhånden som udviklingen
såvel politisk som økonomisk antog en katastrofal karakter, kom
også Müller og »dy andre dannemend« i søgelyset. 10. april
1645 gav kongen således rentemestrene besked om at kalde
Müller for sig med alle de beviser, han havde fra rigshofmeste
ren på de penge, han havde oppebåret2. Nu magtede den gamle
konge ikke at sætte nogen virkelig undersøgelse af Ulfeldts em
bedsførelse igennem, og i hans sidste år skete der derfor ingen
ændring i hverken svigersønnernes eller deres medarbejderes
stilling, men der var unægtelig givet dem et varsel.
For den nye konge måtte Müller først og fremmest stå som
den særligt privilegerede statskreditor, der var nært forbundet
med den overmægtige svigersønnegruppe. I januar 1647 havde
Christen Thomesen Sehested, Christoffer Urne og Hannibal
Sehested gjort rede for, hvorledes betalingen af Müllers tilgode
havende for Varbergs forsyning var ordnet: I to år skulle han
have 6.000 rd. årligt af Københavns kommissarietold og et lige
så stort beløb af Bergen, disse 24.000 rd. skulle falde uden no
gen expedition af andre ordre, som før eller senere måtte blive
1. Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve ... V, s. 151 f.
2. Ibid. VI, s. 33.
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skat ion næppe indbringe store beløb. Ganske vist er det ikke
udelukket, at Müller af og til har været solvent for en kort tid.
Endnu kortere har sikkert de stunder været, hvor han har dis
poneret over likvide midler. For Müllers vedkommende må det
endvidere stærkt understreges, at sagen ikke nåede så vidt, at
han fik lejlighed til at fremkomme med sine modbemærkninger.
Det må nemlig efter vort øvrige kendskab til ham anses for højst
usandsynligt, at han ikke skulle have kunnet give svar på tiltale.
Formodentlig har han været i stand til at fremlægge et helt
arkiv af Ulfeldt-ordrer og -attester, og som ikke-ansvarlig har
han da formelt stået meget stærkt11.
Ved betragtning af hele denne sag må sluttelig fremhæves,
at det offentliges regnskabsvæsen og -revision endnu ved det
17. århundredes midte befandt sig på et ret uudviklet stade12.

11. Blandt de Ulfeldtske Sager (nr. 38) i Rigsarkivet er endnu bevaret en kontrakt
fra 4. februar 1648 mellem Ulfeldt og Müller om levering af 700 skpd. Rigahamp, tovværk m. m. og yderligere bestilling på 6000 skpd. hamp å 17 rd. og
30 skpd. hør å 36 rd. i Riga. Forrentningen skulle være 6 %. Dokumentet var
skrevet af Müller, forsynet med begges underskrift og med Ulfeldts segl jfr.
Johan Jørgensen, Det københavnske patriciat og staten ... s. 53, hvor også den
meget formløse kontrakt mellem Ulfeldt, Müller og Mercker i anledning af
tronskiftet er omtalt. Rentekammerets afregninger fra denne periode vrimler
med Ulfeldt-attester.
12. Jfr. Hans H. Fussing, Stiernholm len 1603-1661 (Det kgl. danske videnskaber
nes selskab. Hist.-filolog. skrifter III, 1), 1951, s. 139 ff. og Sune Dalgård i
Festskrift til Astrid Friis, 1963, s. 65 ff. samt nedenfor s. 182 f. og 215.

Ill
Generaltoldforvalter
Blandt undersøgelseskommissionens bemærkninger til Mül
lers tømmerleverancer var også den, at der ingen told var givet,
skønt det 18. september 1643 var påbudt at give told af tøm
mer; dersom noget var indført fra fremmede steder, burde der
i henhold til toldrullen af 1629 have været givet hundredepenge,
hvilket han som tolder ikke burde have forsømt. Müller havde
»uden tvivl« ladet tolden annamme af de skippere, som havde
bragt tømmer. Vel var det indenlandske tømmer toldfrit, men
toldrullen af 1629 foreskrev, at det skulle angives, hvad man
heller ikke »lettelig« kunne tro, at Müller havde efterladt mod
sin bestillings ed, der måtte derfor findes andre bøger på told
boden eller hos ham end de indleverede1.
Da kommissionen fremkom med disse lidt syrlige betragt
ninger, var Müller imidlertid ikke længere tolder i København.
Siden marts2 1651 havde han været generaltoldforvalter over
Danmark, og et åbent brev af 14. maj s. å. fastslog, at han havde
kommando, inspektion og direktion over alle, der havde at
gøre med told og accise, som erlægges i Danmark. Allerede i
oktober 1650 var en nyorganisation af toldvæsenet påbegyndt
med udnævnelsen af Mikkel Langemack, Henrik Tellemand og
1. Danske Kane. B 250, Kommissionstakster ... originale relation fol. 17b—18.
2. Henrichsøn (s. 338) opgiver 21. marts. Müllers instrux af 27. marts, hvorom
senere, er kun registreret af V. A. Secher, Forordninger, Recesser ... VI, s. 5
hvorimod toldordinanseme og det åbne brev om generaltoldforvalterembedet,
alle af 14. maj er trykt ibid s. 7 ff.
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Når Müller 17. marts 1652 modtog et missive om, at Hertug
dømmernes indbyggere samt borgerne i Lybæk, Bremen og
Hamborg toldmæssigt skulle ligestilles med kongerigets under
såtter12, kan det derfor meget vel være fremkaldt af hans øn
ske om retningslinier fra ansvarlig side på dette vigtige punkt,
hvilket naturligvis ikke udelukker den opfattelse, at be
stemmelsen var et led i kongehusets almindelige nordtyske
politik.
Man får et stærkt indtryk af nødvendigheden af Müllers ord
nende og regulerende virksomhed, når man ser accisemester
Niels Olufsen bede Müller om for sig at andrage om tilladelse
til at opkræve de andet steds brugelige skriverpenge. Müller
måtte forklare Niels Olufsen, at selv om forordningen af 1650,
der forbød sådant, var ophævet, kunne man dog ikke pålægge
folk at udgive noget mod deres vilje ...
Ludvig Lorentz havde også adskilligt på hjerte og voldte
navnlig besvær med et mildest talt uklart forslag til toldpoliti
ske forholdsregler mod et svensk kompagni, der interesserede sig
for handel med salt og tørfisk. Müller svarede kort, at det gik
over hans forstand, og at han ikke vidste noget at gøre, »før
derom af kgl. majestæts af Danmarks højvise Rigens råd bliver
forordnet«.
Derimod forholdt det sig sikkert noget anderledes med en
forespørgsel fra Korsør om, hvorledes tolderen der skulle stille
sig til de åbenbart ret ureglementerede tilstande i Skelskør,
»hvor de kunne have deres egen vilje med tolden«, inden den
nye tolder kom. Müller har næppe været uvidende om rivalite
ten mellem de to byer (som han også senere fik lejlighed til at
beskæftige sig med) eftersom han blot gav den nidkære i Korsør
besked om at tilkendegive, hvad han herefter måtte erfare om
uregelmæssigheder.
Da Henrik Müller i september 1652 forelagde en meget ud
førlig extrakt over toldindtægterne i første halvår af 1652,
12. V. A. Secher, Forordninger, Recesser ... VI, s. 87 f.
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Prøjsen og Mecklenborg22. Han sørgede for en udbetalingsordre
på 26 rd. og 4 mrk. til Sten Christensen i Holbæk, som i ydmyge
vendinger havde bedt om 20—24 rd. Han antog Jacob Bjørnsen
som told- og accisemester i Varde med svogeren Jens Nielsen
som cautionist. Og han måtte tage stilling til om der kunne ydes
moderation i anledning af det uheld, som var overgået 33 oxehoveder franskvin, der var indkøbt af Evert Funck. Og så videre.
Man gætter uvilkårligt på, at trekvart år som generaltoldforvalter har været mere end tilstrækkeligt. Henrik Müller havde
andet at tage vare på. Men at han havde vist sig som en særdeles
effektiv administrator, og at hans erfaring og kundskaber var
blevet udvidet på værdifuld måde, turde være udenfor al tvivl.

22. Sjællandske Tegneiser 1651, 24. september.
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IV
Borgerlige erhverv I
Så omfattende Henrik Müllers administrative arbejde end
var, stod det utvivlsomt — set fra hans side — langt tilbage i be
tydning for hans erhvervsvirksomhed. Man bør ikke lade det
fyldigere kendskab som kilderne giver os til det første influere
på bedømmelsen af det andet, mere fragmentarisk kendte.
En betragtning af Müllers ejendomsbesiddelse i hovedstaden,
der er velegnet til at give et indtryk af hans format, kan pas
sende tjene til indledning.
Det tidligste vidnesbyrd om at Müller har haft fast ejendom
i København, har vi fra 1640, da han nævnes som ejer af en
gård på Østergade. Her havde han i over fyrretyve år sin resi
dens i den senrenaissancebygning, han lod opføre 1641, og som
siden blev kendt som Efterslægtens gård. Det turde være karakte
ristisk for tidsalderen i almindelighed og for Müller i særdeles
hed, at den statelige sengotiske gård, som vel i et hundredår
havde ligget på stedet, blev jævnet med jorden og dens fint udhugne facadesten anvendt til fundament. At Müllers egen gård
henved 300 år senere led en lignende skæbne, er kun en ringe
trøst1.
Fra 1640 har vi også efterretningen om, at Müller var kommet
i besiddelse af Nille Baltzers boder i Dybensgade, og at han var
i færd med at udstykke dem2. Det følgende år købte han af prins
1. H. U. Ramsing, Københavns Ejendomme 1377-1728 VIII, 1962, s. 29, Fra
Arkiv og Museum V, s. 502.
2. H. U. Ramsing, anf. værk I, 1943, s. 98.
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Christians kammerskriver Søren Jensen Hellekande, som uden
tvivl var en broder til Müllers forretningsforbindelse Rasmus
Jensen Hellekande3, endnu en gård på Østergade, som Søren
Hellekande på sin side havde erhvervet fra arvingerne efter Anne
Brahe, Steen Maltesen Sehesteds; men allerede 1647 gav Müller
hofapoteker Samuel Meyer købebrev på den4. I 1646 fik han for
1.300 rd. pant i gården på hjørnet af Østergade og Christen
Bernikovsstræde med hosliggende 23 våninger, som tilhørte en
ken efter mestersvend på Holmen Andreas Bentzvinger og hen
des svoger Didrik Dreyer5. I 1647 kom et par store erhvervelser,
en større grund i den nuværende Slotsholmsgade, hvor Müller
opførte sit boldhus, og en grund ved Børsen, hvorpå han byg
gede »Nybørs«6. 1649 havde Müller en plads på Slotsholmen,
hvor der 1653 var saltsyderi7, og samme år var han også i besid
delse af hjørneejendommen Østergade—Kongens Nytorv8, lige
som han overtog en gård på Østergade, der tilhørte Marcus Radebants enke9. Den samme år optagne grundtaxt giver følgende
overblik over Müllers besiddelser:
2 våninger købt af Jørgen Rosenkrantz ....
200 rd.
saltsyderiet på Slotsholmen ..........................
500 rd.
gård på Købmagergade.................................
650 rd.
gård på Østergade......................................... 4.000 rd.
10 våninger i Vognmagergade...................... 3.000 rd.
boder i Grønnegade .....................................
500 rd.
mølle ved Vesterport..................................... 1.000 rd.

Herpå fulgte 1655 købet af en stor ejendom i Silkegade10.
Allerede ved midten af 1650’erne var Henrik Müller således i
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ibid. VIII, s. 29, Personalhist. Tidsskr. 10. Rk. II, s. 104 ff.
H. U. Ramsing, anf. værk VIII, s. 29.
LA. S. Københavns pantebog 1646, 23. februar.
H. U. Ramsing, anf. værk II, 1943, s. 70 og 64 f.
Ibid. s. 76.
Ibid. I, s. 19.
Ibid. s. 22, om Marcus Radebant jfr. nedenfor.
H. U. Ramsing, anf. værk VIII, s. 33.
4*
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Også Islandshandelen deltog Müller i. I 1664 bevidnede Jo
han Steinkuhl, at hans andel i det i 1662 opløste Islandske
kompagnis fordring på staten udgjorde 18.393 rd.22 Hermed
fulgte adskilligt andet, som når han 1653 anmodede om pas på
hamborgeren Hans Fliis’ vegne til Vardøhus, S. Nicolai og om
liggende steder på fiskerhavnene for skibet »Justitia«23. I 1652
havde Müller fået privilegier for 15 år til besejling af Grønland,
og samtidigt fik han pas for sine skibe »St. Peder« og »St. Jacob«
på henholdsvis c. 25 og 70 lstr.24 Også de to følgende år gjordes
der expeditioner, udbyttet var vistnok væsentlig narhvaltand,
deriblandt det særlig lange »enhjørninghorn«, som blev ophængt
i Universitetsmuseet på Frue Plads25. Ikke mindre vigtigt er det
i denne sammenhæng at notere, at Henrik Müller desuden synes
at have forsøgt sig med hvalfangst på et tidspunkt, da priserne
var skyhøje26.
Set i sammenhæng med Henrik Müllers meget omfattende og
alsidige forretninger med staten må hans her opregnede foreta
gender uden tvivl placere ham som sin tidsalders største danske
forretningsmand. Og endda er kilderne ikke udtømt hermed.
Sammen med Rasmus Jensen Hellekande synes han således også
på det private område at have drevet forretninger, i hvert fald
søgte de 1647 i fællesskab om befaling til udlæg i Otte Brockenhuus’ efterladte gods i Laurits Hammers hus i København; de
havde fået det tilkendt på Viborg Landsting, men havde ikke

22.
23.
24.
25.

26.

afbrudt, Danske Mag. 5. Rk. III, s. 278 ff. Ganske vist er mismod et obliga
torisk tilbehør til alt, hvod der har med skat og tynge at skaffe, men som
andetsteds påvist, se Johan Jørgensen, Det københavnske patriciat og staten ...
s. 32, taler et og andet for, at klagen var berettiget her. Under disse omstæn
digheder er foretagsomheden end mere påfaldende som vidnesbyrd om de
hjælpekilder, som disse patricierkredse rådede over.
Rtk. Afregninger III, 88.
Danske Kancelli B 142, Koncepter og Indlæg til ... Sø- og andre Pas.
Norske Rigsreg. 1652, 15. april, Danske Mag. 6. Rk. II, s. 202 ff.
Axel Garboe, Thomas Bartholin II, 1950, s. 117 f. - ved en anden lejlighed
hjembragtes 4 grønlændere, der forberedtes til dåb i Müllers hus, Caspar Bar
tholin benyttede lejligheden til at udspørge dem om deres sprog.
Sune Dalgård, Dansk-Norsk hvalfangst 1615-1660, 1962, s. 233 f.
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kunnet få det på Sebberkloster27. Ved Steffen Rodes svigersøn,
Morten Plets skifte 1652 viste det sig, at en kvittering under
skrevet af klædekammerskriver Baltser Sechmann på 2.000 rd.
var pantsat til Müller28. 11. marts 1660 havde han åbenbart gjort
sit regnskab med Kai Lykke op, thi denne havde på denne dag
givet Müller sin obligation på 2.583 rd.29 Til gengæld finder vi
1661 Müller blandt skyldnerne i boet efter rådmand i Nakskov
Peder Hansens hustru Gunder Thomasdatter for et beløb af
900 sldr30. Så knappe og spredte disse efterretninger end er,
giver de dog deres bidrag til karakteristikken af en forretnings
mand, som i sin virksomhed kom i berøring med alt og alle.

27. Danske Kancelli B 160, Indlæg til Registre og Tegneiser ... 1647, 4. august.
28. Højesteret, Koncepter og Indlæg 1680-83.
29. Rtk. (216.302) Dokumenter og Akter vedk. Kai Lykkes Bo, I, 2 Fortegnelser
over kreditorer.
30. LA.S. Nakskov skifte- og værgemålsdokumenter 1656-64.

Admiralitetsråd
De som troede, at svigersønnernes eller svogrenes fald også
betød Henrik Müllers, tog fejl. Ikke fordi Müller afbrød for
bindelsen med Ulfeldt-kredsen; det var så langt fra. 21. maj
1655 skrev fru Kirsten Munk til Leonora Christine »... die
penge till din søster haffuer jeg sent till Hendrich Møller .. .«*
Men fordi Müllers position simpelt hen var for solid. I marts
1650 havde Christen Skeel i en oversigt over rigets gæld, som
han indførte i sin dagbog, særlig nævnt gælden til A. B. Berns,
Gabriel Marselis, Henrik Müller, Rasmus Jensen og Jacob
Madsen2, altså netop tømmerleverandørerne. 8. juli året efter
noterede Skeel »Giorde Henrich Møller relation om toliden
og huorledis dermed skulle forhollis«3 hvilket, overensstemmen
de med Müllers eget udsagn i 1655, dårligt kan betyde andet
end, at han var ophavsmanden4 til den merkantilistiske toldrulle
af 13. august 1651, hvorom allerede er talt. Det næste vi hører
om Müller er, at han er arresteret, hvorpå han, som vi har set,
24. august fik pas som generaltoldforvalter. Denne tilsyneladende
inkonsekvente holdning overfor ham finder vistnok sin forkla
ring deri, at fængslingen var en disciplinærstraf, der tildeltes
ham som kongelig betjent; påviselige følger for Müller synes den
ikke at have haft5.
1.
2.
3.
4.
5.

Danske Mag. 8. Rk. I, s. 97.
Ibid. 3. Rk. IV, s. 27.
Ibid. s. 122.
J. A. Fridericia, Adelsvældens sidste Dage, 1894, s. 175.
Ibid. s. 157, jfr. H. D. Lind i Hist. Tidsskr. 6. Rk. V, s. 408.
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For Ulfeldts og Müllers modstandere må det have været en
ejendommelig oplevelse at være vidne til Müllers videre kar
riere. Som general toldforvalter var der tillagt ham »gang og sæde«
i alle forsamlinger næst ældste borgmester i København, og altså
foran de øvrige, der naturligvis klagede over, at der således blev
gjort forskel. Resultatet blev, hvad klagerne vist ikke havde til
sigtet, at et kongebrev af 23. januar 1652 bestemte, at Müller
skulle have gang og sæde foran samtlige borgmestre6. Et andet
kongebrev af samme dato gav ordre til, at der af Bergen told
skulle udbetales Müller penge, så at han kunne tilfredsstille
Jochum Beckmann i Hamborg, hos hvem han på kongens vegne
havde lånt 25.000 rd. 14. april 16497. Det er ikke udstedelses
datoen alene, som gør en vis forbindelse mellem de to breve
antagelig.
Ikke lang tid derefter kunne svenskeren Magnus Durel be
rette hjem, at der ved gennemgangen af leverancerne fra Ulfeldts
tid især var tale om Müllers regninger8, og endnu en rum tid
derefter noterede Christen Skeel 26. juli 1653 i sin dagbog, at
prisen på det tømmer, Müller havde leveret, foruden tolden,
som han havde fri, var 261.631 rd. højere end andres9. Skeel
undlod enhver kommentar, men det er fristende at tilføje, at
Ulfeldt med sine økonomiske transaktioner kan have haft et
videre sigte end blot at berige sig selv; han kan tillige have øn
sket at sætte regeringen i forlegenhed. Men det er et spørgsmål,
om han ikke herved har skadet sine standsfæller i rigsrådet fuldt
så meget som kongen.
Et missive til Müller 25. april 1652 om alvorligt at tilholde
alle toldere i Danmark, om hver gang toldkisterne åbnes, at le
vere kommissarietolden til kommissarierne i den pågældende
provins, såfremt de ikke ville straffes10, må således sikkert tages
6. Kjøbenhavns Diplomatarium V, s. 349.
7. Klorske Rigsregistranter anf. dato jfr. 1651, 11. december og 1652, 6. januar,
hvor omgående betaling af Müller indskærpes.
8. P. W. Becker, Samlinger til Danmarks Historie under Kong Frederik den
Tredies Regiering ... I, 1847, s. 48.
9. Danske Mag. 3. Rk. IV, s. 238.
10. Sjællandske Tegneiser anf. dato.
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som udtryk for et ønske fra adelig side om skærpet tilsyn med
toldindtægterne. Vistnok på denne tid var det, Müller begyndte
at trække sig tilbage fra toldvæsenets ledelse, og som tidligere
antydet er det ikke udelukket, at det skete som et resultat af
bestræbelser fra adelig side på atter at få det fulde herredømme
på dette område.
Hvorledes dette nu end forholder sig, så fulgte der ikke herpå
nogen forringelse af Müllers position i øvrigt. Som statskreditor
havde han fået udlagt Lønborggård i pant. Med vanlig energi
tog han fat på arbejdet på at gøre det rentabelt. 14. marts 1653
skrev han i den anledning, at ikke alene var gårdens bygning
meget forfalden, så godt som øde, men tilliggendet var for ringe
til stedet, hvorfor han bad om kongens tilladelse til for det første
at accordere med en del bønder, der havde jord, som lå belej
ligt, så at de skulle være forpligtede til at tage minde mod veder
lag; og for det andet, da det var ham bevilget at lægge en del
jorder og gårde til Lønborggård, ville han gerne have de af
nabobønderne, hvis jorder måtte vise sig at ligge gunstigt, for
pligtet til at mageskifte med sig. Fik han bevilling hertil, kunne
Lønborggårds mark og jorder blive skiftet og delt og separeret
fra de omliggende bønder. Müller sluttede med at formode, at
han fik tilladelsen, da det ville komme kongen og kronen til
nytte. Ugedagen derefter kom bevillingen, nøje overensstem
mende med ansøgningen11. Stordriftsprincippet fra manufaktu
rerne og handelen skulle åbenbart også bringes i anvendelse i
landbruget. Det kom siden til at spille en stor rolle for Henrik
Müllers karriere som godsejer. Men i 1650’erne fik han altså,
skønt kun panthaver, tilladelse til at foretage ikke uvæsentlige
indgreb; endnu et exempel på, at han som regel fik, hvad han
bad om.
I øvrigt karakteriseredes hans stilling ved en befaling 28.
marts 1653, om at de ham i den norske told assignerede beløb
skulle betales, når toldkisterne åbnedes12. 13. januar 1654 fik
11. Jyske Registre 1653, 21. marts m. indl. jfr. J. A. Fridericia i Hist. Tidsskr. 6.
Rk. II, s. 563, der ikke synes at kende Müllers indlæg.
12. Norske Rigsregistranter anf. dato.
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tes17. Da toldrullen udsendtes 1. september, var Müller imid
lertid ikke længere generaltoldforvalter. 15. august havde han
skrevet sin afskedsbegæring18.
Allerede den følgende dag afskedigedes han i nåde men såle
des, at han skulle blive i daglig hoftjeneste og beholde sine hid
tidige privilegier19. Men 1. september 1655 udnævntes han til
admiralitetsråd20.
Allerede 9. august 1655 var der på Bremerholm blevet forhand
let om, hvorledes et »Admiralitetz Collegium best anrettis kand«.
Man diskuterede, af hvem og hvormange det skulle bestå, når
og hvor ofte det skulle samles, hvad dets forretninger skulle
være samt hvad myndighed, det skulle have. Det blev anset for
gavnligt, at rigshofmesteren, der næsten altid residerede i Kø
benhavn, eller rigsadmiralen præsiderede, når han var til stede.
Dernæst foresloges følgende, en rentemester, admiralen på
Bremerholm, viceadmiralen sammesteds, sr. Poul Klingenberg,
der allerede i november 1654 figurerede som admiralitetsråd,
samt tre kaptajner og en sekretær. Instruxen af 29. august fulgte
indstillingen med den vigtige undtagelse, at også Henrik Müller
anførtes som admiralitetsråd, og med den meget betegnende
udeladelse, at der ikke som foreslået blev tillagt kollegiet højeste
domsmagt i maritime sager, øjensynligt for ikke at beskære rigs
rådets beføjelser som øvers te domstol21.
Admiralitetskollegiet betød som oftere fremhævet en inter
essant administrativ nydannelse både ved sin kollegiale orga
nisation, ved sit udvidede sagområde, hvorved det blev en for17. V. A. Secher, Forordninger, Recesser ... VI, s. 46 og 214.
18. Tillæg II.
19. Sjællandske Registre 1655, 16. august hvor afskedsansøgningen ligger som
indlæg.
20. Sjællandske Registre 1655, 1. september, en kopi af udnævnelsen findes i Rtk.
Afregninger III, 90, der tillagdes Müller en årlig gage på 1.000 rd. Når Henrichsøn (s. 338) lader ham blive admiralitetsråd 19. august, er det rimeligvis
en trykfejl for instruxens 29. august.
21. Sjællandske Registre 1655, 29. august, Kn. Fabricius i Den danske Central
administration, 1921, s. 150 ff. hvor Müllers udnævnelse urigtigt henlægges til
det følgende år, V. A. Secher, Forordninger, Recesser ... VI, s. 192 f.
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sådan retning, at det ikke længere var muligt for admiralitetsråden at dække sig bag forgrundsfigurerne.
Da sammenbruddet kom i februar 1658, fik adskillige »pa
trioter«, som Erik Krag skrev til rigshofmesteren, den tanke, at
en tilnærmelse til det gamle Ulfeldtske parti måske kunne være
til gavn; dersom Oluf Parsberg kom til Ulfeldt, var han mulig
vis i stand til at »obtinere« noget godt37. Det blev ikke Parsberg
men Henrik Müller, der tog til Tåstrup, hvor han kom til at
vexle ord med sin forretningsforbindelse og tidligere foresatte38.
Opgaven var selvsagt umulig. Tanken om at kunne opnå noget
gennem Ulfeldt var kun et udslag af politisk begrebsforvirring
fremkaldt af den herskende panik.
Efter denne lidet gloriøse entre på den politiske arena kunne
Müller påny vende sig til sine forretninger. 26. juli 1658 fik
han ordnet sit mellemværende med staten ved en assignation i
danske og norske toldindtægter på 188.784 rd.39 Dagen før, 25.
juli havde Müller overtaget to fordringer på staten. De lød på
henholdsvis 10.219 rd. og 3.500 rd. og stammede fra hans gamle
kollega, Christian IV’s kammertjener Markus Radebant, der var
død 1648. Hans hustru, som i et tidligere ægteskab havde været
gift med den 1628 afdøde materialskriver ved Bremerholm Klaus
Soli40, havde videreført forretningerne. Ægteparret havde i tiden
1629—1650 ydet 27.528 rd. i udlæg og leverancer; ved årsskiftet
1657—58 var endnu 10.219 rd. heraf ubetalt, og enken overdrog
altså denne fordring samt en obligation af 20. juni 1629 på 3.500

37. Breve til Rigens Hofmester, Erik Krag til Gersdorff 16. februar 1658.
38. J. A. Fridericia, Adelsväldens sidste Dage s. 316 og XLIII.
39. Sjællandske Registre anf. dato. jfr. om disse afregninger Aa. Rasch, Niels
Ryberg, Aarhus 1964, s. 223, hvoraf det synes at fremgå, at fremgangsmåden
mellem private i 18. århundrede ikke har været videre forskellig fra den stor
købmændene og staten anvendte i 17. årh., m.h. t. den sammesteds omtalte
lette kredittransport i 18. århundrede kan siges, at også her er ligheden med
det foregående århundrede til stede.
40. Klaus Soli stammede som Müller fra Itzehoe og havde som denne været i
familien Rantzaus tjeneste, se H. D. Lind, Kong Christian den Fjerde og hans
Mænd paa Bremerholm, s. 348.
5*
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teringskommissionen44. 10. august var man kommet i tanker om,
at Müller det foregående år i Odense havde lovet godvillig con
tribution af ejendom og formue samt børnepenge — i 1659, ved
vi, var han formynder for hofapoteker Samuel Meyers børn45 —
og det skulle han nu mindes om46. 11. august leverede Müller
og Selio Marselis de sjællandske landkommissærer Lave Beck
og Otto Pogwisch 7.166 rd.47, og 13. august havde de for kongen
oprettet og ladet hverve et dragonkompagni48.
Fra 15. september har vi en desværre lidet klar svensk ud
talelse om en mulig politisk forbindelse mellem Müller og borg
mester Ellers i Helsingborg49. Derimod var et missive til Müller
og Selio Marselis 22. september ikke til at misforstå. Kongen
havde af Gersdorff erfaret, at de var villige til at yde forstræk
ning, og bad dem derfor om at gøre deres bedste til i disse tider
af yderste magt »os oc cronen videre at secondere«, hvad de
allerede havde ydet i varer eller penge, og hvad de fremover
ville forstrække »wille vi eder til nøye betale ud af de første
midler, som os enten kand blifve forstragt eller oc til vores oc
cronens tarf forordnet oc til veye bragt, med sin tilbørlig rente,
oc, indtil betalingen skeer, eder forsickre lade, saasom j det
self kand begiere, oc derforuden saadan eders tieneste med an
den kongelig naade oc bevaagenhed mod eder oc eders børn erkiende«50.
Nu kom også Müllers embede som admiralitetsråd for alvor
til ære og værdighed. 2. november fik han ordre til at forføje sig
ud til den hollandske flåde for at føre forhandlinger om at få
6 skibe fra koffardiflåden i dansk tjeneste. Det var hensigten, at
de skulle spærre Store Bælt for svenskerne og hjælpe med til at

Kjøbenhavns Diplomatarium V, s. 426.
Rtk. Afregninger III, 70.
Kjøbenhavns Diplomatarium V, s. 456 f.
Rtk. Afregninger III, 90.
Danske Kancelli B 162, Henlagte Sager 1659, 10. januar, ansøgning om bestal
lingsbrev for chefen Reinholt Roth.
49. Historisk Tidsskrift för Skåneland I, s. 203.
50. Kjøbenhavns Diplomatarium V, s. 502.

44.
45.
46.
47.
48.
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overføre brandenburgerne. Om fornødent skulle Müller accordere direkte med skipperne51.
Efter at Müller 4. november 1658 fik sikret sin anvisning i
de norske toldindtægter52, fulgte 6. november en anmodning til
ham og Selio Marselis om at forstrække 772 rd., som var en
måneds sold til de ryttere, som hidtil havde ligget på Amager53.
Og 12. januar 1659 fik Müller besked om at betale sin afgift af
det Østerdalske kobberværk, 1.000 rd., direkte til prinsen, even
tuel krigsskade skulle godtgøres på anden måde54. Samme dag
fik han og Selio Marselis også ordre til at accordere med de
hollandske skippere, der lå for København med korn, om at le
vere dette på Provianthuset mod senere betaling, de skulle lige
ledes forhandle med Joachim Irgens og hollandske skippere om
den fragt, de skulle have for at hidføre korn og anden proviant55.
Vexelvirkningen mellem tjenester og forstrækninger og assignationer fortsatte; 28. februar fik Niels Trolle i Norge befaling
om, at Müller og Selio Marselis skulle have deres assignationer
frem for andre, og 3. marts fik Müller tilladelse til at regne
18.000 rd. af de hollandske penge til udgift for forskellige leve
rancer til flåden56. Og da han klagede over, at han p. gr. af det
fjendtlige indfald ikke kunne nyde Sæbygård og selv på andre
steder måtte betale renter, fik han tilladelse til at lægge renten,
6 %, til hovedstolen, indtil godsets indkomst efter tingsvidners
bevis kunne nydes57.
Henrik Müllers og Selio Marselis’ tilknytning til regeringen
synes under alt dette nærmest at være blevet styrket. 22. februar
1658 fik de ordre til sammen med Mogens Høg og Otte Krag at
forhandle med repræsentanter for Københavns magistrat og bor
gerskab om byens stabelret og indgive relation derom. Der kan
næppe være tvivl om, at de to storleverandører sad i denne kom51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Ibid. s. 530.
Norske Rigsregistranter anf. dato.
Kjøbenhavns Diplomatarium V, s. 533.
Norske Rigsregistranter anf. dato.
Kjøbenhavns Diplomatarium V, s. 571.
Norske Rigsregistranter anf. dato.
Sjællandske Registre 1659, 21. februar.
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mission som regeringsrepræsentanter58. Som sådan må Müller
naturligvis også have optrådt, da han sammen med Otte Krag
sendtes til kurfyrsten og de allierede i Jylland, da han skulle
sørge for Nakskovs proviantering og for flådens forsyning fra
Lübeck59. Og i april 1660 var det Müller og Selio Marselis, der
hentede og betalte det parti rug, som fra russisk side var frigivet
til export60.
Selv om det ikke er fornødent at understrege den nære sam
menhæng mellem Henrik Müllers private forretninger og hans
arbejde i statens tjeneste, vil det dog være rimeligt at fremdrage
endnu en leverance, som takket være et heldigt tilfælde er vel
oplyst for os. I den sag som sidenhen førtes for Kammerretten
mellem Müller og Langemack, fremlagdes nemlig bl. a. følgende
dokumenter: En attest af 22. juni 1658 fra Johan Hansen og
Nicolaus Bercholtz, at færgemanden »opsejler« til København
19 pakker klæde, som 14. april indkom fra England, tilhørende
Thimotius Goff af London. En anden attest af 23. juni s. å.
hvorved Mogens Nielsen, København erklærede, at 19 pakker
dusinklæde var ankommet 14. april, de havde været oplagt i
Helsingør på toldboden og tilhørte hans patron Henrik Müller;
denne skulle efter kontrakt med Danmarks riges råd lade for
færdige 2.000 soldaterklædninger deraf. Da Müller ikke var
hjemme, var der hos rigshofmesteren skaffet tilladelse til at op
føre pakkerne, mod at tolden blev erlagt, når Müller kom igen.
Og endelig angav Müller selv 14. juli, at det drejede sig om
484 stk. gemen dusinklæde og 356 stk. engelsk bay; da det var
accorderet, at han skulle betale kronens told, som igen skulle
godtgøres ham ved toldforvalteren af kommissarietoldens re
stance (!) bad han tolderen i København om en seddel på, at
58. Kjøbenhavns Diplotnatarium V, s. 595.
59. Danske Mag. 5. Rk. VI, s. 139 f., Rtk. Afregninger II, 51, Henrichsøn s. 338,
Museum 1896 I, s. 49, 100 og 106.
60. Norske Rigsregistranter 1660, 8. april, Danske Kancelli B 191, Kontraktbog C
1660, 6. april, Danske Mag. 5 Rk. IV, s. 326 og VI, s. 150. Allerede 1651 havde
Müller været interesseret i komkøb i Rusland, idet der fra dansk side søgtes
om tilladelse for ham til export af 200 lstr. Danske Kancelli Udenlandske
Afdeling, Russiske Acta fol. 126.

n
kronens told var klareret med 363 rd. for klædet og 356 rd. for
bay61.
Disse attester er i flere henseender bemærkelsesværdige.
Oplysningen om forbindelsen i London er så meget mere inter
essant, som der ikke ellers synes at foreligge noget om Müllers
handel der. Det er også af vigtighed at konstatere, at Müller
gjorde brug af det hjemlige håndværk, hvilket var i overensstem
melse med de merkantilistiske principper, som havde gjort sig
gældende i f. ex. toldrullen af 1651, der ikke var Müller uved
kommende. Et mestersalær lagt til handelsavancen var ikke at
foragte.
Ved krigens afslutning opgjorde Müller sit tilgodehavende for
leverancer og udlæg i tiden 11. august 1658 til 22. april 1660 til
44.000 rd.62 Men hvis han havde tænkt sig dette som indled
ningen til en afvikling af statstjenesten og en tilbagevenden til
de private forretninger, tog han fejl.
Det er dog næppe rimeligt, at en mand med Müllers indsigt
ikke skulle have forstået, at nu da en streng genopbygnings
periode forestod, var statens og storleverandørernes gensidige
afhængighed større end nogensinde. Statstjenesten kom fortsat
til at lægge stort beslag på ham.
14. juni 1660 skulle Selio Marselis og Müller afgive erklæring
om det norske postvæsen63. Samtidig hermed havde Müller, der
stadig var admiralitetsråd64, sammen med Jørgen Biørnsen et
stort arbejde med at holde regnskab for de skibe der skulle eva
kuere svenskerne65.
61. Rtk. Kammerretten, Dokumenter til Kammerrettens Domme og Stævninger
(39.3) Henrik Müller ctr. Mikkel Langemack. 26. april 1660 leverede Müller
et lille parti soldaterbeklædning på begæring af kommissarierne Holger Vind
og Steen Brahe nemlig 19 soldaterkjoler og buxer å 6 rd., 10 skjorter å 41/*
mrk., 12 par islandske strømper å 28 sk. og 23 (!) sko å 1 rd., Indlæg til Sjæl
landske Tegneiser 1660, 6. juli.
62. Ren tem esterregnskab 1660 Indtægt fol. 43 f.
63. Norske Rigsregistranter anf. dato.
64. H. D. Lind, Kong Frederik den Tredjes Sømagt, s. 212, mener, at Müller aldrig
fik gage som admiralitetsråd.
65. Vejledende Arkivregistraturer XII, Rentekammeret I ... ved Jens Holmgaard
udgivet af Rigsarkivet, 1964, s. XXVII; de pågældende regnskaber er kasseret.

VI
1660
Netop sommeren og efteråret 1660 kom for Henrik Müller
til at betyde offentlig politisk fremtræden endnu en gang. Selv
om der kun foreligger ganske få efterretninger om hans færden
i disse dage, er det tydeligt nok, at han spillede en vigtig rolle
ved likvideringen af adelsvældens sidste rester. Meget stod der
ikke tilbage. På mesterlig vis havde kongemagten i løbet af
1650’erne udmanøvreret sine modstandere. Det var begyndt alle
rede i 1648 med oprettelsen af det kollegialt organiserede rege
ringskancelli i Flensborg. 1651 fulgte på een gang svogerpartiets
fald og Müllers tilknytning til regeringen som generaltoldforvalter. 1653 sluttede Klingenberg, en anden repræsentant for
Ulfeldts leverandørkreds sig hertil som generalpostmester, og i
1655 mødtes de i Admiralitetet. Krigen bragte så Københavns
privilegier, der ganske vist ikke var efter kongemagtens smag1,
1. Det var her af betydning, at kongens stilling til borgerskabet fortsat prægedes
af usikkerhed. Københavns borgmestre og rådmænd samt de 32 mænd havde
således i foråret 1660 anholdt om kongens »generalbrev« på det krongods, som
borgerskabet havde fået i pant. Dernæst ønskede man underretning om, hvor
for det trak ud med fredstraktaten. Og endelig ville man have sat privilegierne
i kraft, så at man blev medbestemmende, når der forhandledes om rigets
bedste. Kongens (?) mundtlige svar herpå, som vi kender i referat, faldt 6. maj
og var for det første punkts vedkommende præget af en ikke uberettiget irrita
tion. Et brev som det ønskede ville overalt give »skadelig eftertanke«, og selve
ønsket var udtryk for tvivl om, at kongens og rigsrådets løfter ville blive holdt.
Om de to sidste punkter hed det, at borgerstanden ville blive hørt, når noget
forefaldt, hvori den burde høres, hvilket ikke hidtil var sket. Kjøbenhavns
Diplomatarium I, s. 715 ff. Republikanske strømninger i borgerskabet lader sig
næppe spore, men forbindelsen med Nederlandene, Hamborg og Lybæk kan
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men som på den anden side slog en ny stor breche i den gamle
forfatning. Selv om der ikke skulle nogen stor kraftanstrengelse
til fuldstændig at sætte den gamle adel ud af spillet, gik man
alligevel fra regeringsside forsigtigt til værks og viste i det store
og hele mådehold2.
Henrik Müllers forberedelser til opgøret er ganske betegnen
de. 16. juli 1660 havde han — noget senere end flere andre —
ytret ønske om at få udlagt krongods som pant for sit tilgode
havende3.
I august fulgte datteren Drudes ægteskab med professor Jacob
Finckes søn Thomas4, hvorved Müllers kontakt med de velstå
ende professorfamilier publiceredes på næsten demonstrativ vis,
umiddelbart før opgøret mellem stænderne skulle finde sted. Til
forberedelserne må man sikkert også regne det forlig, som i
begyndelsen af september kom i stand mellem Joachim Irgens
på den ene side og Müller samt Gabriel og Leonhard Marselis
på den anden5. Stod disse storkreditorer sammen måtte deres
holdning være af ganske afgørende betydning.
På selve stændermødet holdt kreditorerne sig beskedent i bag

2.

3.
4.
5.

meget vel have vakt ønsker om forfatningsforhold som de der herskende, jfr.
vendingen »en fri rigsstad« i Københavns privilegier.
Dette indebar naturligvis ikke, at adelen ikke på passende vis blev gjort op
mærksom på, hvem der havde magten på sin side jfr. de i Festskrift til Astrid
Friis, 1963, s. 159 f. trykte befalinger til adelen.
Sjællandske Tegneiser 1660, 16. juli.
Jfr. Danske Mag. 5. Rk. IV, s. 181.
Sjællandske Registre 1660, 7. september. Muligvis har Müller været impliceret
i en anden sag, der også kunne ligne en forberedelse til »magtovertagelsen«;
4. august fik lensmanden på Alborghus befaling til at indsætte tolderen Jacob
Urbansen i den ledige rådmandsstilling, Jyske Tegneiser anf. dato; ganske vist
fik en anden posten, hvorfor lensmanden siden måtte stå til regnskab; det, der
i denne forbindelse ligger vægt på, er, at Urbansen i 19 år havde tjent i
kongelig majestæts »Materialskriverstue«, hvorfra han var blevet afskediget
1651 for at blive tolder i sin fødeby Ålborg. Manden har altså gjort tjeneste
under materialskriveren på Bremerholm indtil Ulfeldts fald, og han blev tolder
i Ålborg, just som Henrik Müller var i færd med at reorganisere toldvæsenet,
A. H. Nielsen, Personalhistoriske Notitser om Embeds- og Bestillingsmand i
Aalborg, Aalborg 1879-80, s. 107 f., hvor Urbansen dog med urette gøres til
materialskriver.
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grunden. Kun en enkelt af de få og tarvelige berettende kilder
omtaler Henrik Müller i en birolle som budbringer mellem rigs
hofmesteren og biskop Hans Svane6. Men spørgsmålet det dreje
de sig om, var alt andet end inferiørt. Det var kongens stilling
til konsumtionen, og her er det unægtelig tankevækkende, at
Müller som udsending fra sin gamle foresatte Gersdorff nær
mest står som regeringens repræsentant overfor stænderne. Dette
var for så vidt meget naturligt, da det for Müller, lige som for
øvrigt for de nyligt privilegerede københavnere, i første række
måtte komme an på at hævde de allerede vundne positioner.
Næste gang man møder Henrik Müller i dette efterår, er
ligeledes i forbindelse med konsumtionen. I november forhand
ledes der herom i en kommission, der bestod af Joachim Gers
dorff, Hannibal Sehested, Hans Schack, Theodor Lente, Henrik
Müller, Christoffer Gabel, Poul Klingenberg, Selio Marselis og
Joachim Irgens på den ene side og gejstlige og borgerlige stænderdeputerede anført af Hans Svane og Hans Nansen på den
anden side7. Her finder vi storkreditorerne på regeringsbænken.
Og for Müllers vedkommende blev denne placering definitiv.
Som situationen var i Danmark efter fredens komme, var det
uundgåeligt, at en væsentlig del af den politiske og administra
tive magt måtte tilfalde dem, der på den ene eller anden måde
disponerede over rede penge eller kredit. Omtrent efter den
formel, Christian Martfelt opstillede i 1771: »Hvad giør høye
Renter? De giør den Rige til en Despot . . ,«8 Og der kunne dår
ligt være tale om andre end storkreditorernes kreds, når det
gjaldt om at skaffe midler til opretholdelse af de mest elemen
tære statsfunktioner9. Det var ikke noget under, at regeringen i
september 1660, som vi så, var interesseret i at stifte fred mellem
Joachim Irgens og Marselierne samt Müller, og end mindre at
netop denne kreds kaldtes til forhandling i november med de
6. Danske Samlinger ... 2. Rk. II, s. 116.
7. Chr. Bruun, Enevældens Indførelse i Danmark ... 1887, s. 44 ff.
8. Philocosmi Betænkninger over adskillige vigtige Politiske Materier ... 1771,
s. 111.
9. Festskrift til Astrid Friis, 1963, s. 153-71.

78
Henrik Müller ydede som aftalt 15.000 rd. til garnisonen i
tiden 31. december 1660 til 19. februar 1661, hvilket dog ikke
er meget imponerende, eftersom han 3. december havde oppe
båret 16.000 rd. af Bergen told18. I virkeligheden bestod lånet
altså i en udsættelse af betalingen af ældre lån. Men også dette
faldt parterne tungt nok. Betalinger søgte man naturligvis så
vidt muligt at undgå. Da f. ex. den hollandske resident rykkede
for renten af den obligation på 210.000 rd., som kongen havde
givet Generalstaterne 26. september 1653, blev Müller kommit
teret som dansk forhandler, og det lykkedes at få rentebetalingen
udsat til selve obligationens forfaldsdag i juni 166319. Men der
var udgifter, som var uundgåelige, bl. a. renter og afdrag til
Henrik Müller. Ifølge en af ham selv opsat oversigt havde han
af Augdesidens told modtaget 60.636 rd. i perioden 31. juli 1658
til 30. januar 1661, da 33.024 rd. heraf var renter, blev afdraget
kun 27.612 rd., så at der stadig tilkom Müller 214.814 rd. af
denne indvisning20.
Sådanne principper kunne naturligvis ikke følges i længden,
og allerede med ordren af 30. november 1660 om forhandlin
gerne med Müller om betaling med krongods blev det antydet,
hvor der var en udvej. Ideen at betale gæld med jordegods var
absolut ikke nogen nyhed, men der er noget som tyder på, at
Henrik Müller har haft indflydelse på den form, hvorunder
den nu blev sat i værk21. Blandt hans afregninger findes nemlig
følgende koncept, som hidtil næppe har været påagtet efter for
tjeneste.
Mitt vnderdanigste betenkende, Omb En deel af Cronens goetzis afhendelse, Er lige som Jeg tilforne, Mundtlig saa wel somb schriftlig hans
kongl. Ma. Vnderdanigst hafuer berettet, Somb Jeg dog gierne Sub18.
19.
20.
21.

Rtk. Afregninger III, 88, 1.
Rtk. Org. kgl. res. 1661, 20. august.
Rtk. Afregninger III, 88, 10.
Carl Christiansen, Bidrag til dansk Statshusholdnings Historie ... I, 1908,
s. 443, mener, at det ligger nær at antage, at Hannibal Sehested har fået ideen
til den form, godsudlæggene nu fik, men giver aldeles ingen argumenter til
støtte for denne påstand.
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15. august 1661 fra overstatholderen Christian Rantzau, der be
rettede, at feltherren Hans Schack »nu som tilforn« gav til
kende, at garnisonen i København formedelst restance og mangel
på levnedsmidler ikke alene løb bort men også begik insolen
tier, overfald, plyndring, og at værre ting kunne frygtes. Som
middel til at skaffe rede penge kunne der accorderes med Joa
chim Beckmann i Hamborg om udlæg af jordegods mod et an
seligt tilskud i rede penge. Indlægget, som ikke er underskrevet,
har interesse som et forsøg på at få yderligere lån udefra. Ind
stillingen, der var underskrevet af Christian Rantzau, Henning
Pogwisch, Mogens Friis og Christoffer Gabel, foreslog Dron
ningborg udlagt for 10.000 rd., hvilket approberedes 20. august27,
og 9. september fandt overdragelsen sted28.
Hvem der ved årsskiftet 1660—1661 var vanskeligst stillet, den
danske stat eller dens kreditorer kan det være svært at afgøre.
Så stort var imidlertid det fælles skibbrud, at parterne i hvert
fald for en tid fandt hinanden, således som det kom til udtryk
ved krongodsudlæggene, og således som det viste sig ved admiralitetsråderne Poul Klingenbergs og Henrik Müllers fortsatte
og fra nu af forstærkede tilknytning til regeringen. Poul Klin
genberg bl. a. i udenrigstjenesten, Henrik Müller i finansstyrelsen, som rentemester.

27. Rtk. Org. kgl. res. 1661, 20. august.
28. Kronens Skøder II, s. 105 f.

VII
Rentemester I
Overgangen til posten som rentemester1 kom ikke til at be
tyde nogen stor forandring i Müllers virksomheds karakter om
end nok en betragtelig væxt i dens omfang. Forinden vi kom
mer nærmere ind herpå, vil der dog være anledning til at gøre
et par bemærkninger om Rentekammerets forhold i alminde
lighed.
Først og fremmest bør man være opmærksom på, at det kilde
materiale, vi i dag råder over til belysning af Rentekammerets
virksomhed, kun er ufuldkomment bevaret. Selve kammerets
arkiv har i tidens løb lidt store tab ved kassation og på anden
vis. Men måske endnu vigtigere er det, at vi så godt som fuld
stændigt må undvære de enkelte embedsmænds privatarkiver.
Hvad de kan have rummet, får man en anelse om ved at se, hvad
tilfældigt bevarede stumper som de just omtalte koncepter
blandt Müllers afregninger kan give af oplysninger.
I nær sammenhæng hermed står et andet ikke mindre vigtigt
moment, som stadig bør haves i erindring. Det er det, man
kunne sige privat-forretningsmæssige anstrøg, som var så karak
teristisk for den ældre tids finansforvaltning, og som også efter
1660 var fremtrædende. Forpagtningsprincippet, der i mange
år var ret yndet2, var udtryk herfor. Et par konkrete exempler
kan vise det forretningsmæssige anstrøg, som forholdet mellem
1. Som rentemester krævede Müller en årlig gage på 2.000 rd., medens han som
amtmand nøjedes med 575 rd. om året, Rtk. Afregninger III, 89.
2. Jfr. nedenfor s. 169.
6*
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Jonas Trellunds forslag til skibsbyggeriets og handelens for
bedring, men blev interessant nok ikke medlem af Statskollegiet,
som overvejede disse projekter17, hvilket synes at være en ny
bekræftelse af den iagttagelse, at han i almindelighed ikke var
interesseret i at komme frem i første linie. Helt i det skjulte
kom han dog ikke til at leve. Det ses således tydeligt af en rela
tion angående matrikuleringen af Trondhjem len 1. august
1661, at man i visse kredse med vågent blik fulgte storkredito
rernes færd i Norge; her blev det nemlig hævdet, at den told
frihed, der var tilstået disse på 6 år betød

for Joachim Irgens .............................. 3.942 rd.
Marselis 8c Berns .................................. 3.185 rd.
og for Henrik Müller.......................... 20.222 rd.
tilsammen 27.349 rd.

som således afgik i tolden »efter overslag og extrakt«, og dertil
borgerskabets tab, som ikke kunne specificeres18. Videre per
spektiver åbner generalløjtnant Jørgen Bjelkes beretning, at
kongen »blef indbildet«, at der ikke var midler til at betale
oberst Ruse, der netop var i gang med Kastellets opførelse, og
at der måtte rejses penge i Bjelkes len, hvorpå Christian Rant
zau, Hannibal Sehested, og to rentemestre strax ville gå videre
og lade landkommissæren for Norge Nicolaus Povelsen og borg
mester Anders Madsen i Tønsberg forpagte dette for en sum,
der forekom Bjelke så rimelig, at der efter hans mening ville
indkomme alt for lidt. Men rentemester Müller havde advaret
dem om, at Bjelke ville underrette kongen, og resultatet blev
et nyt arrangement med Bjelke19. Det er just ikke nogen behage
lig atmosfære, der ifølge Bjelke har hersket i Skatkammeret, og
det er såre forståeligt, at Müller fortsat har sørget for at være
vel underrettet og optræde forsigtigt. Bjelkes beretning har en
parallel i den indberetning, som Gustav Duvall 8. marts hjem17. Kjøbenhavns Diplomatarium VI, s. 372.
18. Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie IV, Chr.a 1836, s. 36.
19. Generallieutenant Jørgen Bjelkes Selvbiografi udg. af J. A. Fridericia, 1890,
s. 172 ff. jfr. nedenfor s. 256.
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vi ham i den kreds af hoffolk, som med livkirurg Philip Hacquart
i spidsen drev rederivirksomhed, idet han var medbefragter af
galioten »Der junge Tobias«, som hentede vin, brændevin og
svedsker i Bordeaux30. Allerede 8. februar 1661 var Werdelmann
så heldig at skulle have anvist 2.000 rd. af de til hofstaten be
stemte midler for leveret linned31. 3. april 1665 kom kongelig
befaling til, at der ved Henrik Müller skulle accorderes med
Werdelmann og Peter Dantzig om en leverance på c. 7.300 rd.
til »vores itzige Treue« at betale af hofstatens midler 6 måne
der efter leveringen32. 26. august blev der sluttet kontrakt med
Werdelmann, og den approberedes af kongen, om en vinleve
rance, som Müller fik ordre til at lade betale af de redeste hof
holdningsmidler; derpå sendte Müller ordre til tolderen i Kø
benhavn om at lade vinen passere told- og accisefrit33. Og så
videre.
Gennem Frederik Werdelmanns afregninger kan man danne
sig følgende billede af hans forretninger med staten. Hans leve
rancer beløb sig
-1661 til. . .. ..
1661-64 ............ ...
1664 .................. ..
1665-66 ............ ...
1666-68 ............ ...
166434 ................ ...
166635 ................ ...
1666-6733 ........ ...

7.000 rd., hvoraf var betalt 2.000 rd.
»
»
»
30.255 rd.
48.769 rd.
»
»
»
0 rd.
18.038 rd.
»
»
»
17.300 rd.
51.691 rd.
»
»
»
12.009 rd.
96.802 rd.
»
»
»
0 rd.
2.999 rd.
»
»
»
15.000 rd.
18.045 rd.
»
»
»
0 rd.
13.115 rd.

30. Søetaten, Admiralitetets protokol 1665-75 fol. 1 jfr. K. Carøe i Personalhisl.
Tidsskr. 7. Rk. V, s. 155. Af andre private forretninger kan nævnes, at Werdel
mann havde et tilgodehavende på 713 rd. hos den 1670 afdøde amtmand i
Assens Niels Banner, Sjællandske Registre 1671, 23. september, nr. 332 og
Højesterets Dombog 1671 b fol. 271 b ff.
31. Rtk. Kopibog over kgl. miss. anf. dato.
32. Rtk. Kgl. ordrer og befalinger (211.38) anf. dato.
33. Rtk. Kontraktbog E (214.6) fol. 79.
34. Samtlige tal efter Rtk. Afregninger VIII, 210-211.
35. 721 ctn. krudt, der betaltes af subsidierne ved Poul Klingenberg.
36. Vinleverance i fællesskab med Mathias Fischer af Amsterdam.
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166737 ...................... 37.660 rd.
1668-6938 .............. 20.191 rd.
1668-69 .................. 44.708 rd.

»
»
»

»
»
»

»
»
»

4.000 rd.
0 rd.
27.855 rd.

Selv om ikke ubetydelige betalinger fandt sted, og der senere
gennem indvisninger blev afdraget noget, skulle der unægtelig
en særdeles solid kredit til at være hofleverandør i de dage. Skal
man tale om nepotisme i forholdet mellem rentemesteren og
leverandøren, og det synes der at være grund til, må det også
forstås således, at leverandøren med sin kredit støttede rente
mesterens politiske position.
Frederik Werdelmann, der endog i 1665 havde betalt gene
ralbogholder Johan Steinkuhl 1.200 rd. af hans fordring hos
kongen3^, havde 12. juli 1669 fået en fordring på 19.796 rd. plus
395 rd. i rente assigneret i norske toldindtægter. Pengene fik
han dog ikke, og 10. januar kunne han ikke vente længere og
overdrog fordringen til den gottorpske kældermester Hans Da
niel Freins40. Vel fortsatte Werdelmann forretningerne i de føl
gende år, men med sin indsats i 1660’eme havde han i det væ
sentlige udtømt sine kræfter.
Jævnsides Werdelmann havde Müller en anden sekundant,
købmanden Jens Jensen Vissing. Om denne mand ved vi, at han
1659 efter befaling af sine gode patroner Henrik Müller og
Selio Marselis aflagde regnskab for udgifterne til admiral Opdams syge folk, som lå på Christianshavn41. At han har været
Müllers handels tjener, ser vi vel også af, at han endnu 1668
boede til leje i Nybørs i det hus, som i det mindste formelt
ejedes af Jørgen Müller, men som denne 1674 solgte til Vissing,
der allerede 1677 afhændede det til Claus Byssing42.
Jens Jensen Vissing var gennem en årrække leverandør til
flåden. 1648—54 leverede han for 3.548 rd. tømmer og proviant
37.
39.
40.
41.
42.

og 38. Vinleverancer.
Rtk. Afregninger VIII, 210, bilag 82.
Rtk. Org. kgl. res. 1672, 30. oktober.
Rtk. Afregninger III, 90.
Kjøbenhavns Diplomatarium II, s. 814, H. U. Ramsing, Københavns Ejen
domme 1377-1728 II, 1943, s. 64.
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var også Vissing en støtte for M filler i 1660’erne. Skønt hans
gamle tilgodehavende i 1664 var blevet bundet ved, at han i
betaling havde fået udlagt Århus mølle med noget strøgods48
fortsatte han leverancerne49, omend på et jævnere plan end
Werdelmann:
1662— 63 brænde for..................................... 2.000 rd., betalt s. å.
1663—64 tømmer for...................................... 429 rd., ikke betalt
1665— 66 korn, kød
og flæsk for .... 11.242 rd., 9.387 rd. assigneret marts 1666
1666 div. udlæg............................................ 1.935 rd., ikke betalt
1666— 67 havre m. m........................ 5.747 rd., 2.000 rd. assigneret
1667 havre..................................................... 3.904 rd., ikke betalt
1667 diverse .......... 2.459 rd., 1.500 rd. betalt i Rentekammeret
1668 kgl. stalde.......................................... 908 rd., 400 rd. betalt
Til betalingerne må føjes, at han 1666 fik gods udlagt i Århus
amt for 5.750 rd.50. Pr. 1. januar 1671 var hans nettotilgodehavende 8.211 rd.
De to her omtalte leverandører, hvis forhold frembyder iøjne
faldende lighedspunkter, hører således begge med i billedet af
rentemester Müllers virksomhed.
Noget anderledes måtte forholdet mellem Henrik Müller og
Selio Marselis naturligvis stille sig. Samtidig med Müller havde
denne skabt sig en position hos svigersønnerne, af hvilke han
især stod i forbindelse med Hannibal Sehested51, og det var især
48. Arhus mølle havde Müller 1651 fået i pant af kronen, jfr. Ejler Haugsted i
Aarhus gennem Tiderne III, 1941, s. 435, Kronens Skøder II, s. 197 f.
49. Rtk. Afregninger VIII, 219.
50. Kronens Skøder II, s. 242 f. - Vissings tilknytning til København var ikke
stærk, i 1660 havde han bedt om en gård, Knebbel i Kalø len som pant for
sit tilgodehavende, Afregninger VIII, 219. På den anden side afhændedes
strøgodset til Henrik Müller d. y. 1667, da der ved denne lejlighed tales om
J. J. Vissing som forrige amtskriver på Dragsholm, er der formodentlig tale om
købmandens søn, der havde samme navn; under alle omstændigheder er den
nære tilknytning til Henrik Müller klar, P. Fløe og O. Nielsen, Historiske
Efterretninger om Nr. Horne Herred, 1875, s. 36.
51. Thyra Sehested, Hannibal Sehested II, 1886, s. 28 f: 6 juli 1645 skrev Sehested,
at Marselis havde købt og udredet to fregatter og vistnok ville skaffe fire andre
samt to galioter, og s. 365 f.: Sehested skyldte ham 8.840 rd.
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ning, og i sit indlæg af 19. juni gennemgik han og besvarede
Langemacks anklager.
At Müller skulle have befalet løsgivelse af 2 tdr. salt og 2 små
pakker, der var anholdt og disponeret til konfiskation, besva
rede Müller med at hævde, at det ikke skulle kunne bevises,
og antydede derhos, at Langemack nogle gange havde forsøgt at
få Müllers tjener til at vidne for sig.
Når Müllers svoger Werdelmann en gang på lignende måde
skulle have fået 5 pakker, kunne det »klarligen« ses på det frem
lagte dokument, at ordene »aff Betienterne foregiffues« var
skrevet med anden pen og blæk, ligesom der var rettet i dag
og dato. Der måtte for øvrigt henvises til Fr. Werdelmann, hvem
dette egentlig angik. Endelig havde toldbetjentenes edsaflæg
gelse været mod rettens »styl« og sædvane.
Müller vidste ikke af, at Langemack skulle være hans skole
mester, og når Langemack påberåbte sig sin forgængers, altså
Müllers praxis, erklærede denne skarpt, at han ikke mente at
skylde Langemack regnskab for sine forretninger. Müller ville
dog understrege, at han næppe havde været generaltoldforvalter
over eet år. Det første halvår havde han anvendt til at indrette
»værket«, som lå i største konfusion, det andet halvår var gået
med visitering over hele riget. Langemack burde have talt med
respekt om Müllers »praxin«, som kongen skriftligt havde rost.
Hvis Langemack havde holdt flittig inspektion på hvert toldsted,
havde kongen ikke lidt så mange tusinde rigsdalers skade; nu var
både regnskaber og penge borte.
Det var også tvivlsomt, tilføjede Müller, om Langemack
havde handlet ret i at have tiet så længe, hvis han havde noget
at sige Müller på, da han vel i et halvt år havde været Müllers
provincialtoldforvalter over Jylland, Fyen og Lolland-Falster
med myndighed over toldbetjentene. Det tilkom ikke Müller
at svare til penge, thi han havde aldrig oppebåret toldpenge [på
embeds vegne forstår sig], men Langemack hensad endnu uklareret »til mange tusind« og havde ikke agtet hverken formaning
eller budsending ved renteskrivere og kammerbude, men hånligt
afvist dem.
7*
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oc een huer, som ferdig er Erlige Folck i dieris Absentz ilde at paatale,
saaledis at defendere, at baade Eders kongel. May tt. saa oc aid Werden
schall see oc kiende forschiell på Folck. Oc som dette petitum till min
Æres frelse beroer udi største Billighed, forseer Jeg mig derudi Eders
ko. Maytts. naadigste protection saa with Rett er; Och forblifuer till
min Dødedaug
Eders Kongl. Maytt.s Allerunderdaanigste troeschyldigste Thiener
Hinrick Müller73
Hafniæ d. 4.
Septembr.
A.o 1664

Heller ikke admiralitetsråd Jens Lassen, der ligeledes takket
være rigsskatmesteren var blevet underrettet om generalens be
mærkninger, lod det passere i stilhed. Også om ham gjaldt det,
at »Indtet wdi Werden er mig kierere end min Ære« og også
han bad, idet han (som det var hans skik) mindede om sine i
belejringen gjorte tjenester, om at generalen nu strax skriftligt
måtte give fra sig, hvad han havde sagt, så at Lassen »wid
Landtzlaugen ... hannem kunde thilholde sin mig paa sagde
Snach, som min Ære touscherer, att bewise, eller tilbørligen att
thil Rette stande« etc. etc. Han mindede påny om, at han »aff
itt erligt och ferdigt Hierte som en willig och throe Wndersot
der Nøden wahr størst mig wdi Eders kongl. Mayt. Thienneste
med alle mine Midler och Credit haffuer fordybet«. I stedet for,
som han burde, at være bleven vel »ohmlat«, var han blevet
ilde eftertalt. Og det skulle ske ham, der »wid dend leffuende
Gud« kunne bekræfte, at dersom han kunne være blevet kredi
teret for ti tønder guld, eller så meget som den hele stad for
strakte, havde han ikke een gang betænkt sig men påtaget sig
det alene. Var det meningen, at ærlige folk, der sådan havde
udsat sig i kongens tjeneste, skulle således trakteres og for deres
gode hjertelag uskyldig udråbes, skulle apetiten forgå de fleste
til at gøre, som han og flere havde gjort.
Oversekretæren i Danske Kancelli forsynede nu begge indlæg
73. Danske Kancelli, Henlagte Sager 1664, 5. september, kun underskriften er
egenhændig.
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med en påtegning om, at det var kongens vilje, at generalmajo
ren skriftligt skulle erklære sig om, hvad han havde sagt om
»Supplicantens Person, Fordring og Regnskaber«.
Når Hannibal Sehested betroede Müller og Lassen, hvad ge
neralen74 havde ytret, var det næppe så meget af omsorg for de
to herrers gode navn og rygte, som det var et led i hans allerede
berørte kampagne mod landmilitæret. I denne sag synes rigs
skatmesteren at have lidt et nederlag, eftersom parterne efter
alt at dømme er blevet forligt; i det mindste befinder sagens
akter sig nu blandt Danske Kancellis henlagte sager, ligesom de
impliceredes stilling ikke synes at være blevet påvirket75. Trampe
blev i tjenesten til 1666, da en ny kontrovers hidførte hans
afsked.
Affærens udgang er sikkert betegnende for den politiske
situation i disse år. For kongehusets og regimets opretholdelse
måtte militæret og de i statens ledelse optagne financiers tegne
sig som lige uundværlige. Det er rimeligt at antage, at der fra
kongemagtens side er blevet sat alvorligt ind for at bilægge stri
digheder mellem disse magtfaktorer.
Så fragmentarisk vor viden om forholdene indenfor regerings
kredsene i denne første enevoldstid end er — det synes f. ex.
umuligt at afgøre hvorledes Müllers forhold til sin gamle be
kendte den netop nu så fremtrædende Christian Rantzau udvik
lede sig — må de her anførte træk dog kunne begrunde den kon
klusion, at Henrik Müller virkelig havde fået den centrale place
ring i finansstyrelsen, som efter alt at dømme var hans og hans
forbindelsers mål.
Endvidere kan det fastslås, at det politiske liv allerede nu
74. Hans Schacks privatarkiv. Generalmajoren har vistnok været i besiddelse af en
udmærket iagttagelsesevne. Herpå tyder det, når han i et brev til Hans Schack
15. juni 1663 fra Randers konstaterede, at der hos bønderne, som gav kontribution, kun var lidt korn, hvorimod der hos skrivere, fogeder og adelige var
stort forråd, hvoraf de solgte dyrt nok til soldaterne. Og ved taflet har han
åbenbart givet sine iagttagelser vedrørende Müller og Lassen til bedste.
75. Fra det følgende år kan det således nævnes, at Müllers position fremhævedes,
ganske vist ikke for det godes skyld, i en diplomatindberetning, C. O. BøggildAndersen, Hannibal Sehested I, 1946, s. 448.
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prægedes af de enkelte politikere og embedsmænd under en ofte
personlig magtkamp i modsætning til tidligere tiders kollektivt
bestemte statsliv, hvor stænderne stod overfor hverandre og over
for kongemagten.

VIII
Krongodsudlæg
At et sådant sammenstød afvikledes i stilhed, er bemærkelses
værdigt i betragtning af denne tids opsigtsvækkende »affærer«1.
Skønt fristelsen må have været stor, indlod regeringen sig ikke
på en voldsom afregning med de to storkreditorer, der netop
havde fået udlagt så meget krongods.
For sin del havde Henrik Müller anmodet om betaling af
adskillige store poster, hvilket førte til, at Skatkammeret 13.
december 1663 fik ordre til at afregne med ham2.
I henhold hertil havde de andre rentemestre 5. marts 1664
opgjort hans fordring til 225.052 rd. og værdien af det gods, han
siden 1658—60 havde haft i pant, til 179.220 rd. Til spørgsmålet
om udlæg til ejendom, hvor Dragsholm havde været på tale,
havde Müller erklæret, at han ikke uden største skade kunne gå
over 40 rd. pr. td. htk., at han med hensyn til penge- og smør
landgilden ville tabe over 64.000 rd. af kapitalen, og at han i
kontribution måtte betale det dobbelte af indkomsten i penge
og en trediedel mere end hele indkomsten af smørlandgilden.
Han ville gerne lade 20.000 rd. falde, om godset blev indløst
inden år og dag. Hermed var den tone anslået, som blev karak
teristisk for Müllers andragender i den kommende snes år, det
vil sige, så længe han overhovedet besad gods.
Da godset repræsenterede en stor kapital, ønskede Müller ade1. Jfr. Johan Jørgensen i Hist. Medd. om København, Arbog 1963-1964 passim.
2. Rtk. Expeditionsprotokol anf. dato, nr. 992, og for det følgende, Rtk. Afreg
ninger, III, 88.
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var aldeles umyndige, var den eneste vej fremad, at det er van
skeligt at erkende det »geniale« i regeringens handlemåde7. Som
også Christiansen bemærker, var det såre beskedent, hvad der
vandtes i rede penge derved8. Hovedfordelen set fra statens side
var, at man slap for at afdrage og forrente den uhyre gæld. Men
det foregik rigtignok på en sådan måde, at »Sporene fra Jordegodsudlægningen virkede afskrækkende«; den skæbne, som over
gik Marselierne, de Lima og andre udenlandske kreditorer, fri
stede ikke til efterfølgelse9. Vi er hermed nået frem til spørgs
målet, om ikke krongodsudlæggene gjorde deres til at forhale
genopbygningen ved at virke afskrækkende på fremmed kapital.
En kendsgerning er det i hvert fald, at det herefter ikke i lange
tider var muligt for staten at opnå lån af betydning i udlandet10.
Også på dette punkt er det oplysende at følge Henrik Müllers
videre skæbne.

7.
8.
9.
10.

Jfr. Festskrift til Astrid Friis, 1963, s. 161.
Carl Christiansen, Bidrag ... I, s. 460.
Ibid. II, s. 950 f.
Ibid. I, s. 461 ff. II, s. 817 ff. At den hårde skattepolitik havde en væsentlig
andel heri, er ganske rigtigt, men en forudsætning for denne var netop domæ
nernes afhændelse, jfr. J. A. Fridericia i Danmarks Riges Historie IV, s. 478 f.
Det bør også anføres, at en sådan radikal omlægning af statens indkomst måtte
kræve en tilsvarende omlægning af forvaltningsapparatet, og hvor vanskeligt
det kunne falde, har betragtningen af Müllers ledelse af toldvæsenet kunnet
give et begreb om. Det er her af interesse at drage en sammenligning med
den i Sverige førte debat. Medens Axel Oxenstierna og rådsaristokratiet var
tilhængere af told og accise, der gav rede penge, og stemte for domænernes
afhændelse, da godserne brugtes bedre af private end af det offentlige, så gik
de andre stænder og efterhånden også en del af adelen ind for domæneindtægteme, Sv. A. Nilsson i Scandia XXIV, s. 72, - når den danske regering, omend
tøvende, slog ind på det svenske høj aristokratis linie, kan det skyldes krav fra
storkreditoremes side, disse var jo, som vi har set, aktive ved årsskiftet 1660-61,
og der er intet som helst i vejen for, at de på daværende tidspunkt var inter
esserede i at erhverve jordejendom i den tro, at de derved gjorde en god for
retning, jfr. hertil den af Fridericia gjorte iagttagelse, ovenfor anf. sted, at
betingelserne for krongodsudlæggene strammedes 1661-1664.

IX
Godsejer
Allerede i april 1664 var Henrik Müller blevet amtmand over
Dragsholm amt, der omfattede Odsherred med Sejerø, hvor
imod han opgav Kalundborg amt. Sæbygård amt, som han havde
haft siden 1657 bevarede han naturligvis1. Müller var nu øverste
civile myndighed på stedet.
Om forholdene på godset fortjener det at nævnes, at et konge
brev 24. september 1656 havde befalet den daværende lensmand
på Dragsholm at undlade at holde ting uden fornødenhed af
hensyn til pesten, som grasserede i hans len2. Senere erfares, at
skoven på lenet var blevet ødelagt i krigen3. Hvad befolkningen
angår, da havde menige sognemænd i Odsherred, Dragsholm
birk 18. september 1663, altså et lille årstid før Müllers komme,
indgivet en supplik til rentemestrene, hvori de klagede over
skriveren på Dragsholm, som efter eget tykke pålagde skat og
korn, fordrede restance, skønt de ikke skyldte, og som aldrig
ville give rigtig kvittering »deraf kan eragtes, hvad hans inten
tion monne være«. De klagede også over, at de blev truet af skri
veren især under misvæxten; fattigfolk klagede over, intet at
have at fortære så at de måtte æde mask og boghvedeavner.
Alligevel havde han ikke villet ænse sådan stor jammer men truet
1. J. Bloch, Stiftamtmand og Amtmand ... s. 20 f.
2. V. A. Secher, Forordninger, Recesser ... VI, s. 296.
3. Ibid. s. 441.
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og sagt, at dersom de fortærede sligt iår, skulle de fortære det,
som værre var, ad åre, »dog Gud være lovet det gik dog bedre«4.
Hvis de almindelige konjunkturer, hvorunder Henrik Müller
blev storgodsejer, var kritiske — 1661-63 indtraf 16 godskonkur
ser i Hertugdømmerne5 — var der åbenbart ikke megen opmun
tring at hente i de lokale forhold. Navnlig måtte den i visse
kredse herskende oppositionelle indstilling forekomme betænkeHg.
Imidlertid tog Müller fat med vanlig energi. Allerede 2.
september 1664 havde han en memorial færdig, hvori han frem
sætter en lang række ønsker. Dragsholm havde hidtil været be
tjent af en birke- og en herredsfoged men kunne »lettelig« klares
af een. Han ville også gerne have birkeret til godset i Løve her
red, derved kunne bønderne spare rejser, man slap for udgift
til en herredsfoged, og kontributionerne ville indbringes »des
rigtigere«. Dernæst bad han om begunstigelser for Hjortholm
mølle og Virum by; de svenske havde »over 30 m. rd.s impor
tan tz af møllens forråd og ellers frataget«. Han kunne tænke
sig Lyngby, Farum og Værløse kongetiender tillige med kirkens
tiender. Men så ville han også indrette en skole til værkets folks
børns gudelige optugtelse og underholde en skolemester dertil.
Da Lønborggård var så meget højere betalt, formodede han, at
birket fulgte med og ligeledes patronatsretten til kirken der.
Ellers tilkom det kongen at lønne birkefogeden, hvad Müller
hidtil havde gjort »og kirken hvis tårn er færdig at nedfalde
med stor bekostning at reparere og underholde«.
Og allerede nu fulgte som afslutning det tema, som Müller

4. Rtk. Diverse dokumenter vedr. København, købstæder og amter ... 1660-79
(215.13), en bemærkning om tingsvidner åbner unægtelig visse kildekritiske
perspektiver, idet den formentlig må opfattes som en beskyldning for bestikke
lighed i smag med Jeppe på Bjergets bekendte ord om ridefogedens forhold
til sin saligheds ed, når man stikker ham en daler.
5. Cit. Volkmar von Arnim, Krisen und Konjunkturen der Landwirtschaft in
Schleswig-Holstein vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (Quellen und Forschungen
zur Geschichte Schleswig-Holsteins Band 35, Neumünster 1957) s. 55 efter en af
Louis Bobé foretaget opregning.
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Vi erfarer også, hvad der ikke kan forbavse, at Müller ikke
var den, der godvilligt gav slip på noget, det være sig nok så
lidet. I 1672 førte han en sag mod Ringsted skole, der repræsen
teredes af Laurits Olufsen Coccius, rector 1666—7318, og bag
hvem man skimter biskop Wandal, om en boelsjord i Valsølille,
som skyldte 18 skilling årligt. Jorden havde siden 1645 stået i
kongens jordebog og var senere skødet til Müller, som da også
sejrrigt hævdede sin besiddelse af den19.
Til afslutning af karakteristikken af Müller som godsejer bør
anføres endnu et par sager. 1676 dømte Højesteret, at da Lau
rits Sørensen i Krenkerup i Løve herred var født på Müllers
gods, var han dennes vornede19a. Det følgende år førte Müller en
lignende sag mod Laurits Fredriksen, skoflikker i København,
hvor han 1668 havde fået borgerskab. Rådstueretten havde aner
kendt ham som fri, men Højesteret fandt, at han var Müllers
rette vornede20. 28. juni s. å. udgik imidlertid ordre om, at
dommen skulle »indeholdes« og ikke gives beskreven før end
efter videre ordre21.
Denne håndfaste godsstyrelse kan give anledning til at minde
om, at ikke alt var idyl under adelsvælden. Også Gunde Rosen
kran tz var tilhænger af Bremerholms jern for hovedmændene i
modstand mod ægt og arbejde22, fra Møen og Stiernholm len
høres ligeledes om afstraffelse af oprørske og ulydige bønder23.
Ser man på Müllers ligestillede, de andre statskreditorer, som
betal tes med jordegods, finder man principper bragt i anven
delse, der ikke adskilte sig meget fra de Müllerske. En mand
18. Jfr. F. E. Hundrup i Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Roskilde
Kathedralskole 1870 s. 28.
19. Højesterets Dombog 1672 fol. 220 ff.
19a. Højesterets Dombog 1676 fol. 236 b ff.
20. Ibid. 1677 fol. 244 b ff.
21. Sjællandske Tegneiser anf. dato, nr. 147. Ordren er vel et udslag af den ba
lancepolitik, regeringen måtte føre under de bestandige stridigheder mellem
land- og byinteresser.
22. J. A. Fridericia i Hist. Tidsskr. 5. Rk. V, s. 625.
23. Danske Magazin 5. Rk. II, s. 372, Hans H. Fussing, Stiernholm len 1603-1661,
1951, s. 49, jfr. samme i Jyske Samlinger Ny Rk. III, s. 26 og C. O. Bøggild Andersen i Schultz Danmarkshistorie ... III, 1942, s. 147.
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tage godset til 50 rd. pr. td. htk.; hans begæring om afslag til
40 rd. måtte vel bero på kongens afgørelse, men mellem linierne
læser man, at kollegiet fandt den rimelig. Kollegieherrernes for
sigtighed er forståelig, thi selv i deres redaktion kom fordringen
på dette punkt til at lyde på 98.870 rd.57
Sagen kom ikke til ende i Frederik Ill’s tid. Først i 1673 kom
det til en afgørelse mellem staten og Müller. Den vil der senere
blive anledning til at vende tilbage til. Derimod gengives her
(Tillæg VIII) nogle opstillinger, som Müller indgav i forbin
delse dermed og som kan tjene som erstatning for godsregnska
ber58.
Når Müller på dette grundlag opgjorde det rentetab, han led
ved at have kapitalerne placeret i godset, har det formentlig
været vanskeligt at finde holdepunkter for en imødegåelse. Med
en rente på 6 % drejede det sig for Sæbygårds vedkommende, når
hensyn toges til formindskelsen i htk., om følgende beløb:
1660
1661
1662
1663

.... 14.602 rd.
.... 13.240 rd.
.... 10.036 rd.
.... 9.829 rd.

— i disse fire år skulle renten have
været 14.780 rd. årligt —

1664
1665
1666
1667

....
....
....
....

rd.
rd.
rd.
rd.

— i disse fire år skulle renten have
været 10.857 rd. årligt —

1668 ....
1669 ....

7.964 rd.
8.229 rd.

— i disse to år skulle renten have været
9.510 rd.

1670 ....

7.940 rd. j — renten skulle have været 9.459 rd.

7.449
8.875
8.763
9.644

}

1660—70 skulle renteudbyttet have været 131.031 rd., men da
57. J. Lindbæk, Aktstykker og Oplysninger ... I, s. 366 ff.
58. Rtk. 212.45-76, Koncepter og indlæg til skødebøgeme 1673, 30. september.
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indtægten kun opførtes med 24.453 rd., gik Müller således glip
af ikke mindre end 106.578 rd.59
Hvad Dragsholm angik, var billedet lige så mørkt:
var tabet 9.766 rd.
................. 10.573 rd.
................. 10.167 rd.
.................. 9.711rd.

— den årlige renteindtægt skulle i
disse fire år have været 18.372 rd.

1668 ................. 10.921 rd.
1669 ................. 11.992 rd.
1670 ................. 12.292 rd.

— i disse tre år skulle renten have
været 16.845 rd.

1664
1665
1666
1667

Renteudbyttet, som 1664—70 skulle have været 124.025 rd.,
udgjorde i virkeligheden kun 48.601 rd., og tabet blev således
her 75.424 rd.
Endelig stillede forholdene sig således for Tyrrestrups ved
kommende, at tabet

1668 udgjorde 772 rd.
1669 ............... 799 rd.
1670 ............... 956 rd.
medens en årlig forrentning til 6 % ville have indbragt 1.234 rd.,
og det samlede tab blev 2.529 rd.
Taget under eet skulle godserne have indbragt Müller 258.760
rd., men da den reelle indkomst kun havde været 74.230 rd.,
måtte han notere et tab på 184.530 rd.
Selv om disse opgørelser ikke fuldstændigt giver udtryk for
det udbytte, Müller havde af sine godser, turde det dog være
uden for al tvivl, at han havde ret i hovedsagen, at beregningen
59. En del af forklaringen på det særlig store tab på Sæbygård er naturligvis, at
fogeden der, Carsten Hansen Atke ikke varetog Müllers interesser, 1682 kræ
vede han 5.147 rd. hos Atke, som denne skulle være skyldig på sit forpagt
ningsregnskab, Højesterets Stævnebog 1682 nr. 124; det er unægtelig også påfal
dende, at Atke 1674 var i stand til at købe Nørager af Mette Grubbe og hendes
svoger Sten Hondorf, Trap, Danmark, 5. udg., Holbæk amt, 1954, s. 466.
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havde været for høj og udbyttet for ringe60. Selv om man forud
sætter, at Müllers godser har svaret sig endog betydeligt bedre,
end han har villet indrømme, synes der dog at have været langt
igen til et udbytte, der stod i et rimeligt forhold til investeringen.
Hvis Müller og hans lige i 1660—61 mente, at de nu kunne ride
med konjunkturerne, er de blevet grundigt skuffede. Men de
konjunkturer, der gjorde statsbankerotten mere fuldstændig, end
det måske var forudset, har derved været af betydning, muligvis
af stor betydning, for landets sociale udvikling. Når man nemlig
betænker, at det selv ikke for en mand af Müllers format og
position trods alle anstrengelser lykkedes at fastholde og videre
give til efterkommerne det store godskomplex, han var blevet
ejer af, må man tillægge konjunkturerne hovedskylden herfor.
Men herfra føres man unægtelig let videre til at betragte Müllers
skæbne som noget typisk. Med andre ord, sandsynligvis må kon
junkturerne opfattes som den egentlige hindring for fremvæxten
af en magnatklasse af kapitalistisk tilsnit i tiden efter 1658—60.

60. Det kan til sammenligning nævnes, at Gabriel Marselis 13. december 1671
rykkede for et tilgodehavende hos staten på 29.216 rd. stammende fra et udlæg
til prinsens rejse og 24. december 1662 assigneret i Drammen, men kontra manderet og ikke betalt, Sjællandske Tegneiser 1672, 9. januar, nr. 35 med
indlæg, hvilket førte til, at han 16. januar blev anmodet om som ejendom at
overtage det ham pantsatte gods i Norge og Danmark. Marselis erklærede her
til, at han selv skyldte de penge bort, for hvilke godserne var givet i pant.
Der var lovet ham 6 % i udbytte, men han ville af sine bøger bevise, at han
ikke fik meget mere end 5 % af det norske, og af Møen, som han havde i pant,
fik han ikke 2 %. Hvis han blev indløst, var han villig til at afskrive 20-25.000
rd. på kapitalen, Sjællandske Tegneiser 1672, 15. maj, hvorved indlægget,
dateret Elswout 14. maj 1672, ligger i dårlig tysk oversættelse.
9

Rentemester Henrik Müller

X
Borgerlige erhverv II
Som udgangspunkt for skildringen af Henrik Müllers delta
gelse i det ikke-agrariske erhvervsliv, vil det være praktisk at
vende tilbage til besiddelserne i København. Ifølge den 1661
optagne grundtaxt besad han da: 3 gårde taxeret til 4.500 rd.,
Nybørs til 7.000 rd., Boldhuset til 2.500 rd., en mølle til 500 rd.,
5 huse til 975 rd., 29 lejevåninger til 2.400 rd., en plads til 250
rd., hvilket tilsammen gav 18.125 rd. af en taxationssum, der
for hele byen androg 554.492 rd.1 Men dette var også kulmina
tionen af hans ejendomsophobning i hovedstaden. Boldhuset lod
han i 1664 gå tilbage til kronen i forbindelse med den store
opgørelse. Familien fik også her en part, Henrik Müller d. y.
således de 10 våninger, som faderen havde opført på hjørnet af
Møntergade og Pilestræde, ved skøde af 2. november 1668. Ma
terialskriver Knud Walter fik 25. maj 1669 skøde på den ene
gård på Østergade. Thomas Fincke overtog en gang i 1660’erne
eller 70’erne ejendommen i Silkegade. Og Nybørs udstykkede
han i 1670’erne til sine sønner og svigersønner, Jørgen Müller
fik eet hus, Johan Fincke, Henrik Müller d. y., Thomas Fincke,
Frantz Müller, Caspar Bartholin og Christian Müller ligeledes
1. Kjøbenhavns Diplomatarium I, s. 727 ff. jfr. Chr. Axel Jensen og M. Mackeprang i Fra Arkiv og Museum II, s. 136-159. I Formuesforhold i Danmark
1660-1700, 1941, s. 34 gør Carl Christiansen opmærksom på, at over halvdelen
af taxationsværdien af Müllers ejendomme, 10.500 rd., var at finde på Slots
holmen, hvilket dog ikke behøver at være resultatet af en bestemt plan.
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hver et af husene, hvilket måske også var Müllers tanke med
opførelsen af dette mærkelige og interessante komplex2.
Nok så interessante er naturligvis ejendomshandelerne med
udenforstående. Norges statholder Niels Trolle havde 1637—61
en gård på Østergade, som 1664 og 1668 var i Müllers besiddelse
(og som i 1672 ejedes af Johan Fincke)3, og da Müller på denne
tid ikke samlede på hovedstadsejendomme som sådan, har bag
grunden vel været en eller anden forretning. Ellers er det sal
gene, der er bemærkelsesværdige. 1664 solgte Müller saltsyderiet
på Slotsholmen til sin kollega i Islandshandelen, borgmester
Peder Pedersen4. Ligeledes i 1664, da der naturligvis i særlig
grad var brug for Müllers hjælpekilder, afhændede han for sin
plejesøn, hofapoteker Samuel Meiers søn, Henning (Meyercrone)
den gård på Østergade, som Samuel Meier i sin tid havde købt
af ham5. Og en gang mellem 1661 og 1664 overgik hjørneejen
dommen Østergade—Kongens Nytorv til Müllers underordnede,
renteskriver Peder Jensen. For fuldstændigheds skyld kan det
tilføjes, at en hofembedsmand, sølvpop Claus Lorentz engang
før 1680 var blevet ejer af Müllers gamle boder i Gammel
Mønt6.
Müllers andel i hovedstadens privatejendomme, der dog på
sin højde var c. V30, forekommer ikke meget betydningsfuld i
sammenligning med de 12, måske 13 tusinde tdr. hartkorn, han
i det mindste nominelt rådede over i jordegods. Men man skal
ikke deraf lade sig forlede til den slutning, at byerhvervenes
plads i hans erhvervsvirksomhed var tilsvarende beskeden i for
hold til landbruget.
2. H. U. Ramsing, Københavns Ejendomme 1377-1728 II, s. 70, VIII, s. 54, I, s. 22,
VIII, s. 33 og II, s. 64 f.
3. H. U. Ramsing anf. værk VIII, s. 29 f.
4. Ibid. II, s. 76.
5. Ibid. VIII, s. 29.
6. Ibid. I, s. 19 og VIII, s. 57. - På Christianshavn nævnes 1675 rentemester Mül
lers indhegnede plads på hjørnet mellem Strandgade og S. Annægade samt
rentemester Müllers 5 våninger i Kongensgade, hvortil er at bemærke, at Mül
ler ikke nødvendigvis har været ejer af disse ejendomme just i 1675, Mogens
Lebech, Christianshavn paa halvvejen ... 1960, s. 37.
9*
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her har handlet i forståelse med sin svoger vides ikke, men sam
arbejdet sidenhen lader denne ikke uinteressante mulighed stå
åben.
I 1660 stillede Bladt med en fordring på 5.000 rd. væsentligst
hidrørende fra leverancer s. å. af Ålborg sild, tørfisk, lax, kød,
humle, norsk brændeved, båndstager m.m.13 Hans islandske in
teresser gav sig tilkende da han 30. april 1658 fik privilegier på
laxefiskeri og anden fiskefangst under Island og fri handel sam
mesteds mod en årlig afgift på 100 rd.14
Bladt var ikke nogen ringe mand og blandt Müllers secundanter formodentlig den betydeligste (omend i konkurrence med
Fr. Werdelmann). Svogrene synes at have holdt sammen, og i
de følgende år var Bladt ikke alene Müllers fælle i Islandshan
delen men også, som leverandør og kreditgiver, en af regimets
støtter. Som Werdelmann havde fået tildelt hofetaten, var Bladts
område især det maritime.
I sommeren 1664 blev også Bladts mellemværende med staten
taget under behandling. Hans fordring var nu takket være på
løbne renter og en leverance af islandsk fisk løbet op til 7.941
rd. Men i mellemtiden var der sket det bemærkelsesværdige, at
han havde fået et afdrag i rede penge ved Christoffer Gabel på
ikke mindre end 3.277 rd.15 1667 fik han efter kgl. befaling
udbetalt for kom og proviant 2.000 rd. 17. april og 7.000 rd.
20. maj efter at han 7. februar som rest af betalingen for et parti
tørfisk havde fået 3.500 rd.16 S. å. leverede han desuden varer
efter Christoffer Gabels ordre:
ærter, rug, islandsk tørfisk, smør,
humle leveret 19. august 1667 .... 7.920 rd.
hollandsk og prøjsisk humle leveret
i 1667 ............................................... 3.680 rd.
128 rd. ialt 11.729 rd.
omkostninger ...................................
13. Rentemesterregnskab 1660 Indtægt fol. 59 jfr. Danske Kancelli B 191, Kon
traktbog C og om tidligere leverancer ibid. B under 1652, 20. september, 20.
og 28. december (72 skpd. Danzig humle å 26 rd.).
14. Norske Rigsregistranter anf. dato.
15. Rtk. Afregninger VIII, 11.
16. Rentemesterregnskab 1667 Søetaten, Udgift konto nr. 7.
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hvoraf 9.000 rd. betaltes på Rentekammeret 23. april og 20.
maj 1667 og 700 rd. af Gabel assigneredes ham hos Marselis 11.
maj, så at restfordringen indskrænkede sig til 2.029 rd.17
Også de følgende år gjorde han leverancer efter Gabels ordre
bl. a. rug fra Königsberg og humle18, hvilket viser, at hans gamle
trafik på Østersøen fortsatte, formodentlig, ligesom vi skal se
det for Müllers vedkommende, som komplement til Islandstra
fikken19.
Samarbejdet mellem Christoffer Gabel og Islandske Kompagni
som disse forretninger var udtryk for, var sikkert også baggrun
den for kompagniets sag mod Hans Christoffersen og skipper
Torben Pedersen for at have drevet uberettiget handel på Fær
øerne, Gabels særlige interesseområde20.
Hvad Müllers egen handel på Island angår, kan det anføres,
at han 14. juli 1664 fik pas for sit skib »S. Sophia« på 25 lstr. til
adskillige steder i Øster- og Vestersøen21. Næste år fik han lige
ledes pas til Øster- og Vestersøen, men denne gang for det store
skib »Den forgyldte Fisk«, der var på 100 lstr. med Mads Madsen
d. æ. af København som skipper, og yderligere for galioten
»Constantia« på 22 lstr. med Peder Madsen af København som
skipper22. 1666 solgte Müller »Den forgyldte Fisk« til staten,
men 1668 befragtede han det, da det skulle til Island, så at det
skulle indtage 600 skpd. fisk for ham for en fragt af 2 rd. pr.
skpd.23
At Müller bevarede et solidt tag i Islandshandelen har vi et
vidnesbyrd om fra 1673, da en extrakt af Københavns toldregn
skaber viser, at de islandske participanter havde afsendt varer,
hvoraf accisen og konsumtionen udgjorde 2.250 rd. Müllers an
del var 603 rd. altså over en fjerdedel, og kun admiral Cort
17. Rentemesterregnskab 1668 Søetaten, Indtægt fol. 29.
18. Rtk. Afregninger VIII, 11.
19. Her må også nævnes Bladts forbindelse med England, hvor han i hvert fald
1673 havde hentet klæde, Hist. Medd. om København, Årbog 1961, s. 63.
20. Højesterets Dombog 1662, sag nr. 181.
21. Sjællandske Registre anf. dato.
22. Ibid. 1665, 29. marts.
23. Sjællandske Tegneiser 1668, 6. maj nr. 379.
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af de følgende breve kan det skønnes, at han allerede da havde
været i Müllers tjeneste en rum tid. At han i ikke mindre end
15 år (c. 1663—78) synes at have været fast hos rentemesteren
vidner om, at han har været ordentlig og påpasselig; det samme
gør hans kopibog.
I november 1671 var Lave Jensen i Stockholm for at afsætte
en skibsladning islandsk fisk for Müller. Flere købmænd havde
talt om at købe og betale strax med kobber eller jern, men
»mssr. Reenstierner« — brødrene Jacob og Abraham Momma,
adlet Reenstierna, bjergværksejere og storhandelsmænd — og
hr. Sneider — måske den Christoffer Schneider i Helsingør, som
var brdr. Reenstiernas korrespondent38 — spåede intet godt, da
de hørte, at fisken i København stod i 10 rd. pr. skpd., så at
den i Stockholm ikke kunne sælges under 13 rd. da tolden
måtte regnes til 2 rd. Betænkelighederne viste sig at være vel
begrundede, fisken, som Lave Jensen ikke havde kunnet sælge
i Danzig, hvor købmændene ikke havde villet byde mere end
8 rd. (24 polske gylden) pr. skpd., var heller ikke i Stockholm
let at få afsat. Først 3. april det følgende år kunne han skrive
til Müller, at der nu var solgt 199 skpd. — af Reenstierna, og op
lagt 120 skpd. — hos Reenstierna. Penge så Müller imidlertid
ikke noget til, og 1681, ti år efter skibets ankomst til Stockholm,
kom det til proces ved den svenske højesteret. At Müller ikke
var blevet betalt, indrømmedes åbent fra Reenstiernas side gen
nem følgende regnskab39:

kredit
Islandsk fisk 199
skpd. solgt til
forskellige priser, 60—54 daler kobber-

Henrik Müller
debit
32 jernpotter . .
told m. m............
Lave Jensen ....
forstrakt ...........
skipperen..........

38. RA. Stockholm, Momma Reenstierna E 2600.
39. Ibid.

107 daler
2.907 —
873 —
270 —
297 —

140
mønt pr. skpd. 11.422 daler ialt (med andre
119 skpd. å 60
småposter) .... 4.665
daler.............. 7.176 —saldo.................. 13.934
ialt .................... 18.599 -

—
—

Om Müller nogen sinde har fået disse penge, kan være tvivl
somt nok — for ikke at tale om de 10.482 daler han forlangte
i rente og procesomkostninger, thi Reenstierna erklærede, at
der var tale om fordring for varer, som ikke var forskrevet, og
som tildels måtte oplægges og sælges på kredit.
Lave Jensen forblev dog i Müllers tjeneste. At han skulle
have kunnet stå sig overfor Reenstierna, vel Sveriges største han
delshus, der på den venligste måde havde overtaget fisken og
undladt at betale, var ikke at vente, og det har Müller åben
bart erkendt: I sommeren 1672 finder vi Lave på Island, hvor
han handlede for Müller.
1673 fik Lave Jensen til opgave at bjerge kobber fra et skib,
der var forlist40 i nærheden af Bergen. Det var ikke nogen let
sag. Vicekanslerens fuldmægtig Peder Hansen var lidet velvillig,
men toldforvalteren Hans Christoffersen Hjort gjorde dog sit
bedste. Assurandørerne i Hamborg havde spioner ude, og i Ber
gen var alle »i ond mening« med hensyn til assurancen. Dykke
ren Jacob Vinskænk ville først have en trediedel af kobberet for
sit arbejde, dernæst forlangte han 5.000 rd., men ved amtmand
J. F. Vinds hjælp nåede man dog ned til 3.500 rd. Også den
40. Om dette forlis kan i øvrigt oplyses, at dykkeren Jacob Vinskænk under krigen
havde været kaperkaptajn, Sjællandske Registre 1662, 7. juli, nr. 123; 21. de
cember 1672 havde Johan Fr. Marschalch fået befaling til at sørge for bjærg
ningen af det skib som med kongens og Müllers kobber var forlist på vej til
Hamborg, Norske Tegneiser anf. dato, nr. 47, Müller havde således ligesom
tegnet en extra forsikring ved at sørge for at få sit kobber transporteret sam
men med kongens.
Bjærgningen er også skildret af Corfitz Braem, der på sin rejse i Norge i
juli 1673 kom til Kilstrømmen. Han fortæller, at dykkeren var klædt i læder
fra top til tå og hejstes ned i en blyklokke, hvorfra han kunne signalere med
et tov, når han ville op eller flyttes, og når han kom op, udgik hans ånde af
klokken som en tyk tåge - han havde hidtil fisket 500 kobberplader, Norske
Magasin ... udg. af N. Nicolaysen II, 1868, s. 468.
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har tegnet af de dele af de Müllerske virksomheder, han fik
kendskab til. Man får tillige et godt begreb om vilkårene. De
lange afstande, den sendrægtige postgang. Den evige væren-påvagt overfor konkurrenter og kompagnoner. Konjunkturerne, de
politiske som de økonomiske, der kun kan betegnes som barske.
Men ganske som det var tilfældet ved vurderingen af Henrik
Müllers rolle i det politiske liv, må man også når det drejer sig
om at klarlægge hans placering i handel og industri nøjes med
antydninger og spredte efterretninger. Selv om det ikke talmæs
sigt lader sig begrunde, må det dog anses for givet, at Müllers
indsats også på dette felt fortsat har været særdeles betydelig.
Gennem vort forholdsvis gode kendskab til udbyttet, eller ret
tere mangelen af et sådant, af hans godsdrift, tør vi måske in
direkte slutte, at handelen og vel også minedriften (hvorom
senere) og måske tillige industrien til en vis grad har kunnet
skaffe det kontante tilskud, som trods al selvforsyning og kredit
dog måtte til.

XI
Bjergværksejer — Kobber
De norske interesser, som Lave Jensens breve i så høj grad
handler om, var af gammel dato hos Müller. 1654 havde han
fået overdraget det Østerdalske kobberværk1, og 1656 fik han
for 9 år halv toldfrihed for dette værk2. 1656 fik han også det
hverv, at overføre 6.500 rd. fra Christiania til København3, og
i det hele taget møder man ham ofte i forbindelse med norske
anliggender i disse år4. 1658 nævnte han selv Østerdalske kob
berværk, Øresundske værk, kobberværket i Trondhjem len og
et jernværk sammesteds som sine ejendomme, og ikke nok her
med søgte han 1659 det Barboske jernværk udlagt i betaling5.
Müllers metoder synes ikke at have vundet den lokale befolk
nings bifald. Skeens borgere, berettede den almindelige Lands
kommission 1661, fandt hans privilegier præjudicerlige og mod
deres egne privilegier stridige, og det fremhævedes ikke uden
skarphed, at »... den meste og bedste furreskov, som til master,
spirer og bjelker tjenlig og mest til bjelker udhugges samt til
1. Norske Rigsregistranter 1654, 19. juni jfr. 21. juni, 11. oktober og 24 november
s. å. (bønderne skal hjælpe med kørsel af malmen).
2. Ibid 1656, 14. og 20. marts.
3. Ibid. 1656, 10. september.
4. Ibid. 1657, 2. marts (pas for Müllers tjenere), 15. juni (toldfrihed mod afgift
af Østerdalske værk) og 24. juli (ordre til Peder Vibe om at levere kobber fra
Rørås til Müller og Marselierne) jfr. 28. august. Müller optrådte også på
det Hasselske jernværks participanters vegne ved en leverance til Bremerholm,
Rentemesterregnskab 1655/56 Indtægt fol. 194 (jern og kakkelovne for 7.441
rd.).
5. Jfr. Johan Jørgensen, Det københavnske patriciat og staten ... s. 55, Norske
Rigsregistranter 1658, 29. juni og 19. juli.
10
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Det er ikke lykkedes at finde tegn på, at Müller efter 1660 i
større stil har været impliceret i norsk trælasthandel12, hvilket
dog på ingen måde er nogen garanti for, at han ikke også nu
var aktiv på det område, hvor han tidligere havde spillet så stor
en rolle. Derimod var Müller ligesom Joachim Irgens og Marselierne stærkt interesseret i det norske kobber. Vi kender fra
disse sidstes afregninger13 størrelsen af de kobbermængder, som
i tiden 1657—71 blev leveret dem i betaling fra staten:
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

56
442
452
288
330
305
360
519

skpd.
-

1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

549 skpd.
531 571 630 747 756 576 -

Det drejede sig altså i disse 15 år om 7.112 skpd. til en ind
købspris af ca. 60 rd. pr. skpd. men dertil kom tienden og tol
den14, så kobberet kom til at stå aftagerne i 508.887 rd.
12. Åbenbart har heller ikke Stein Tveite, Engelsk-norsk trelasthandel 1640-1710,
Bergen-Oslo u. å., fundet noget af betydning om Müller eller hans kreds. Det
bør dog anføres, at Müller 1663 for 220 rd. erhvervede Lunde i Fjære, hvortil
der hørte en sav, to kverne, laxefiskeri og husmandspladser, og at han 1664
skal have drevet bjælkebrug i Froland, hvor han ved sin fuldmægtig Niels
Trane købte krongods; Jens A. R. Gjerløv, Salget av kronens gods i Nedenes
1662-96, særtr. af Aust-Agder-Arv 1960, Arendal 1961, s. 10 f. og 21. Desuden
blev der 1667 nedsat en kommission til at behandle sagen mellem Müller og
hans tidligere tjener Hans Jensen Holst angående misligheder i tjenesten ved
lastebrug på Agdesiden; H. K. Schütter, Rolf Fladby og Sølvi Sogner, Norske
Kongebrev 1667 u. d. (s. 255).
13. Rtk. Afregninger IX, 8, LII.
14. Nemlig 423.832 rd. + 42.383 rd. + 42.672 rd. idet tolden udgjorde 6 rd. pr.
skpd. Sverre Steen opgiver i Det norske Folks Liv og Historie V, Oslo 1930, s. 15,
at den samlede norske kobberproduktion 1630-70 lå mellem 300 og 2.000 skpd.
årlig, og at værdien henholdsvis kan anslås til 20.000 og 110.000 rd., hvilke
højst nødtørftige tal, som ikke tager prissvingninger i betragtning, får Eli F.
Heckscher til at skønne, at den maximale norske produktion, som værende på
størrelse med den ungarske, »var ej att förakta«, Scandia XI, s. 227.
10*
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Egentlige produktionstal kendes fra det af Joachim Irgens
ejede Rørås:

1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684

........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........

........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........

574
806
660
690
680
826
1.000
700
750
1.000
750
1.000
600
1.000
600
500
650
900
1.876
1.200
1.000
900
1.000
1.000
800
900
618
98
600
800
790
332
712

skpd.
-

Fra og med 1671 kendes også
tal fra det af Müller ejede
Løkken:
.............................. 630 skpd.
.............................. 748 .............................. 521 .............................. 673 .............................. 813 .............................. 760 .............................. 893 .............................. 757 .............................. 452 .............................. 741 .............................. 696 .............................. 599 .............................. 428 .............................. 539 -
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1685 .......... ....
1686
1687
1688
1689
1690

830

-

........ ....................
....................
....................
....................
....................
....................

474
631
458
409
310
426

-15

Når Marselierne, Irgens og Müller interesserede sig for det
norske kobber og gjorde det i en sådan grad, at de som berettet
(s. 74) kom i indbyrdes strid, kan man uden vanskelighed fore
stille sig denne vares betydning. Hermed stemmer det også sær
deles vel, at f. ex. en fransk indberetning 1671 finder anledning
til at nævne, at den årlige produktion udgjorde c. 2.000 skpd.,
og at minerne delvis tilhørte »sieur Muller« og to købmænd
fra Amsterdam. Kobberet blev solgt der og i Hamborg; og
Müller, der førte forhandlingerne, har naturligvis søgt at spille
franskmændene ud mod sine traditionelle kunder16, dog uden
held. Det er også værd at nævne et af anklagepunkterne mod
Griffenfeld i denne sammenhæng. Her hed det »I synderlighed
er causa spes et animus lucrandi och concurerer her de effter
hans egen Bekjendelse af Suerrig tilsagde och endnu iche empfangede 200 skpd. Kaabber«17.

15. Tallene for Rørås findes i P. Hjorts og P. S. Krags Efterretninger om Røros
kobberværk og prestegjeld udgivne med tillæg af John Aas, Røros 1903, s. 309 f.
Tallene for Løkken findes i Christian Ludv. Stemann, Samlinger ang. de nor
ske Bjærgværker I 1649-1786, ms. i Rigsarkivets håndskriftsamling, her an
gives det også, at Østerdalske værk i 1650 med en produktion på 497 skpd.
kobber til en beregnet pris af 65 rd.pr. skpd.-32.335 rd.-krævedes et »Zubuss«
på c. 7.200 rd. 1661, 5. april indleverede Selio Marselis et register over indtægt
af 160 skpd. kobber fra Gudbrandsdalen 1658-61 til en pris af 50 rd. pr. skpd.
altså 8.000 rd., hvorfor han i kongens eget kammer havde erlagt dette beløb,
Rtk. 213.12, Registerbog, Borgerlig Stand; lægges tiende og told til Marselis’
pris bliver resultatet c. 61 rd., og tages fragt og assurance i betragtning, fore
kommer den af Stemann anslåede pris at bygge på realiteter.
16. Danske Magazin 6. Rk. II, s. 110, det oplystes i den forbindelse, at det norske
kobber var een rd. billigere end det svenske pr. skpd.
17. Otto Vaupell, Rigskansler Grev Griffenfeld II, 1882, s. 150.
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Man forstår, at et forbud mod at udføre kobber fra Norge
måtte være Müller højst ubehageligt, efter at han således havde
indrettet sig på export. Og da et sådant virkelig kom, reagerede
han med et længere, og som vanligt såre veltalende klagesuk.
Han kunne ikke »forbigå«, at han havde været nødt til, da hans
i rede penge givne assignationer var blevet kontramanderet, årlig
på fremmede steder at »negocere« store kapitaler på vexlers
rente til både Indsets og Løkkens drift og til ærens redning for
sig og sine, hvorfor han ganske havde måttet pantsætte Drags
holm gods, hvilken kontrakt havde fået kongelig konfirmation.
Det var nu ved den tid, hvor Müller ventede en termin af sam
me kreditors forskud, uden hvilket han ikke vidste middel til
at fortsætte værkerne og maintinere æren, men betingelsen var,
at han måtte fortsætte værkerne uden hindring og udskibe kob
ber efter behag. Hvad kunne det gavne kongen, om han på een
gang ganske uforskyldt skulle ruineres?
Müller måtte minde om, at Indset var regnet for 110.000 rd.
i betaling. Noget af renten og af indskuddets rente måtte han
med største møje og besvær tilarbejde men på een gang at er
lange kapitalen — dertil så han ingen forhåbning.
Af Løkkens værk havde kongen haft en indkomst på 82.000 rd.
i tiende og told til forleden nytår. Med tiden kunne vel videre
mineraler eftertragtes til kongens indkomsts forbedring, såfremt
man var sikker på, at ingen hindring eller indpas skete i det,
som var kapituleret. Müller bad derfor om et åbent brev til
værkerne, om at kobberet fremdeles måtte udskibes. »Och som
Jeg nu saa mange gange hafuer molesterit Eders kongl. May.tt
med mine Allerunderdanigste weemodige Supplicationer«, hå
bede han, at det måtte behage kongen at befale, at dog engang
måtte ske likvidation i hans retmæssige tilkrav, så at han ikke
med sorg, suk og græmmelse skulle gå til grunde, men ved kon
gens hjælp blive i stand til at svare enhver af kreditorerne lige
og ret og omsider »føre mine gamble graa haar med ære udi
min graff«24.
24. Danske Kancelli, Henlagte Sager 1672, 5. marts.
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Alb. Schumacher, eller efter hans ordre afklarere i Skatkamme
ret. Med skipper Christoffer Lauridtzen af Tønsberg afsendtes
nu påny 500 tdr. rug, hvoraf der ligeledes var betinget 12 sk. pr.
td. i fragt, og 120 sider flæsk. Fremgangsmåden skulle være den
samme som tidligere, og af kvitteringerne 31. maj—4. juni kan
man se, at programmet er blevet overholdt.
Den sidste og mest interessante af attesterne udstedtes 9. juni
af Henrik Müllers fuldmægtig og forvalter på Stensballegård,
Falle Pedersen der erkendte at have accorderet med Jens Frandtzen, borger og indvåner i Horsens, om at denne i sin skude
strax skulle indtage 130 tdr. malt »for« Stensballegård og 510
tdr. malt »for« Kalundborg og ved første gode vind begive sig
til Drammen. En måned senere, 8. juli, kvitterede Frandtzen
for de 100 rd., der var aftalt som fragt, og som var betalt ham
af Alb. Schumacher i Strømsø.

XII
Bjergværksejer — Sølv
Embedsgerning, gods- og minedrift forenedes således på intim
måde med handelsvirksomhed i denne vidtløftige affære, hvis
leder aldrig blev træt af at fremhæve, hvor dårligt hans foreta
gender svarede sig, og det med samme ihærdighed hvad enten
det drejede sig om de danske godser eller de norske miner eller
forretningerne med den dansk-norske stat.
Så omfattende alt dette end var, og så højt Müller end kla
gede, så forøgedes besiddelserne i Norge ikke desto mindre, da
han i 1673 som betaling for sine krav på staten fik udlagt Kongs
berg sølvværk1.
»Dristigt var Müllers Foretagende, at antage Sølvværket for
80.000 Rdlr.,« skrev Kongsbergs sidste direktør Morten Thrane
Brünnich i sit værk om sølvværket 18262. Varslerne hvorunder
Müller tiltrådte besiddelsen var heller ikke opmuntrende. Hans
Holst, Elsebeth Gaarmans sal. Johan Reinholdtsens, samt Peder
Hansen og dennes svigersøn Anders Ibsen, havde gjort forstræk
ning til værket med henholdsvis 9.583 rd., 4.583 rd. og for de
to sidstes vedkommende »hen til« 12.000 rd. Da de nu daglig
søgtes af deres kreditorer, og ikke vidste noget råd, anmodede
de 1. september Gyldenløve om intercession; thi rentemester
Müllers fuldmægtig hans velædelhed Fincke havde ikke ladet
1. S. Nygård, Fortegnelse over kgl. Resolutioner ... nr. 2562, senere på året fulgte
skøde på gods i Trondhjem og Stavanger amter for 39.620 rd. ibid. nr. 2665a,
jfr. Rtk. Expeditionsprotokol 1673, 30. juni, nr. 715 og 8. august nr. 748.
2. M. Thr. Brünnich, Kongsberg Sølvberguerk i Norge ... 1826, s. 191.
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sig bekvemme til nogen betaling. Gyldenløve kunne anbefale,
men vidste rigtignok ikke, hvorledes der var aftalt mellem kon
gen og Müller .. .3
Med Kongsberg fulgte 30. juni 1673 en benådning til Müller,
at måtte oppebære leilending og odelsskatterne af Numedal og
Sandsvær amter efter de senest udgangne skattebreve samt de
uvisse indtægter, som ansloges til 1.003 rd., hvilken sum årlig
skulle erlægges på Aggershus4. Vi møder således på norsk grund
den fra Danmark så velkendte »patriarkalisme«.
Altså gik Müller i gang. Han holdt kun de gruber i drift,
hvori noget var at vinde — værket byggedes alene på rov for
Müllers regning, skriver Brünnich strengt5. Noget andet mente
naturligvis den nye ejer. Det var ikke hans skik at forholde sig
tavs, og 25. august 1674 lod han høre fra sig. Efter at have takket
for skødet på jordegodset og bjergværket, forklarede han, hvor
ledes værket — mod alle menneskelige tanker — var forefundet
i en elendig tilstand. Alt hvad han havde kunnet tilvejebringe
for at holde de fattige, mest af hunger forkomne bjergfolk nogen
lunde ved brødet og værket fra total ruin, havde frugtet så lidet,
at han, efter klare regnskaber, i de første 6 måneder havde tilsat
11.283 rd. og i det følgende halvår 11.524 rd.; og mere var at
befrygte, efter at den kostbare smeltehytte ved en ulykkelig ilde
brand var lagt i aske. Müller turde ikke andrage, hvorledes man
andetsteds »over al verden« hjalp i slige tilfælde med Zubus;
et almindeligt pålæg, forklarede Müller belærende, som hele
riger og lande plejede at contribuere til fattige bjergfolk. Han
ville heller ikke tale om, at kongen skulle miste sine regalier i
møntprofitten eller tienden og sølvkøbet. Men det måtte han
bede om, at det tilvejebragte sølv måtte betales efter »marketsgang« og med kontant efter tidernes forandring og priskuranten
i Hamborg og Amsterdam, hvor Müller dog måtte låne til vær
kets fortsættelse. Pengenes værdi, fortsatte han, var meget for3. Sjællandske Tegneiser 1673, indlæg til 27. okt., nr. 567.
4. Rtk. Expeditionsprotokol 1673, 30. juni, nr. 717.
5. Brünnich, Kongsberg ... s. 192.
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dene mellem bjergværksejere og deres undergivne ofte var van
skelige — Louis de Geer havde en gang fået en sten i øjet, da
han traf sammen med arbejderne ved en af sine kobberminer8.
Endelig skulle sølvværket som tidligere være prima instantia,
hvad bjergfolkene angik, dog ikke i kriminelle sager, hvorimod
der fra værkets ledelses side kunne idømmes bøder. Og det blev
pålagt Rentekammeret en anden gang at erindre kongen om,
hvordan bjergfolkene kunne få deres løn9.
I det væsentlige havde Müller således opnået, hvad han ville,
og dermed konsolideret sin stilling i Norge. Alt afhang dog
naturligvis af, om det lykkedes at få værket til at give tilstrække
ligt udbytte; og vi er her så heldige at have en opgørelse over
den årlige produktion 1673—1681.

1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681

var udbyttet (7 mdr.) . .
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

1.618 mrk.
4.240 3.992 3.407 2.610 5.391 7.421 7.436 5.809 -

Til og med 1681 var der således under Müllers ledelse produ
ceret 41.924 mrk. Hans forretninger havde unægtelig fået en
betragtelig udvidelse. Bruger man de anførte 9 rd. pr. mrk. kan
udbyttet omsættes således i penge.

1673 .................. 14.562 rd.
1674 .................. 38.160 rd.

1678 .................. 48.519 rd.
1679 .................. 66.789 rd.

8. Louis de Geers brev och affärshandlingar 1614-1652 utg. av Kungl. Samfundet
för Utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens Historia genom E. W.
Dahlgren (Historiska Handlingar del 29) Stockholm 1934, s. 380.
9. S. Nygård, Fortegnelse over kgl. Resolutioner, nr. 2925, Rtk. Expeditionsprotokol 1675, 10. august, nr. 980 og 981.
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1675 ........ ........ 35.928 rd.
1676 ........ ........ 30.663 rd.
1677 ........ ........ 23.490 rd.

1680 ........ ........ 66.924 rd.
1681 ........ ........ 52.281 rd.10

Udtrykt i rd. var udbyttet således ialt 377.316 rd.
Disse tal, som også Brünnich har kendt11, er på een gang doku
mentation for hans ovenfor anførte karakteristik af Müllers dis
positioner som dristige og spekulationsprægede, og et vidnesbyrd
om den nu 64—65 åriges kraft og energi. Men trods alle anstren
gelser blev værket ikke nogen succes. 22. oktober 1678 skrev han,
at det nu var på femte år, han havde »slebet mig igiennem med
Sølvværket«, og det med den allerstørste skade. På vexelrente
havde han optaget 40.000 rd., og derudover havde han hvert år
tilsat nogle 1.000 rd., værket kunne ikke lønne sig. St. Samuels
grube, der siden 1673 havde kostet 9.600 rd. havde givet 103 mrk.
sølv svarende til 932 rd., og gruben måtte lukkes en tid. Det var
ikke muligt at skaffe penge til værkets fortsættelse og så mange
tusind sjæles underhold. Dertil kom, at han ingen indkomst fik
af sit jordegods på grund af skatterne, ødegodset og en continuerlig misvæxt i over 4 år. Og endelig hævdede Müller, at Mønten
skyldte ham 5.328 rd., som han gerne ville have gennem den
norske told, hvorpå han sluttede med sin traditionelle anmodning
om lettelser12.
Brünnich opgiver, at et forsøg 1677 på at få medinteressenter
strandede; det følgende år rettede værket sig noget. 1679—81 var
David Gorisen forvalter, han gjorde sig navnlig bemærket ved at
10. Indlæg til Sjællandske Tegneiser 1682, 28. marts, nr. 101.
11. M. Thr. Brünnich, Kongsberg ... s. 302 opgiver udbyttet således:
1623-45 .....................
98.723 mrk., i gennemsnit 4.292
1646-60 .....................
96.234 - 6.415
1661-73 .....................
86.636 - 6.664
1674-83 .....................
48.795
- 4.879
1684-1703 ................. 106.671
- 5.333
12. Rtk. 215.21, Diverse Akter og Dokumenter vedk. partikulære Personer 1660-79
litr. M. - Allerede 9. april 1677 havde Gyldenløve fået befaling til at erklære
sig om en memorial fra Müller om møntvæsenet og Kongsberg, og 8. maj s. å.
var fulgt forskellige begunstigelser, S. Nygård, Fortegnelse over kgl. Resolu
tioner ... nr. 3354 og 3359.
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og udnyttelse af arbejderne. Denne kortsynethed skyldtes for en
del, at minernes udbytte dannede basis for Müllers kredit, som
det fremgår af relationerne med Texeira, men den skyldtes uden
tvivl også en mangel på sagkundskab, som forretningskyndighed
og indflydelse ikke i længden kunne opveje. Selv rige og erfarne
købmænd kunne komme til kort.

11

Rentemester Henrik Müller

XIII
Kredit
Henrik Müllers kreditbehov var med alt dette naturligvis ube
grænset. Det lagde han heller ikke skjul på. I 1669 skrev han f. ex.
i et af sine mange indlæg, at han på kongens vegne »dagligen maa
forrente med meere end 12, 16 ia till 20 procento wexels Rente,
till stoere Summer paa tønder Guld, oc dog af Godtzet icke weed
at legge mig 2 procento till goede«1.
Een eller rettere to af de store udenlandske kreditorer kender
vi fra en tinglyst, af kongen konfirmeret kontrakt af 29.—30. april
1667 mellem Henrik Müller og Sr. Juan Nunes Henricques af
Amsterdam »durch den Edlen undt vesten Herrn Emmanuel
Texeira in Hamburg residirend«, hvorved Henricques lånte Mül
ler 80.000 rd. at udbetale i Hamborg med 10.000 rd. ved udgan
gen af april, 20.000 rd. i juni, 10.000 rd. i august og de resterende
40.000 rd. i december. Da Müller inden årets udgang i henhold
til en kontrakt med Texeira året før skulle betale 27.200 rd. med
rente »so Hr. Texeira erklärt gemeldten Hr. Juan Henricques
zustendig«, var det blevet aftalt, at det som ikke kunne betales
med kobber, skulle tilbageholdes af den sidste, 40.000 rd. store
rate af lånet. Dernæst transporterede Henricques til Müller føl
gende assignationer i Bergen told, som efter Texeiras bekendelse
tilkom ham:
1667 .................................. 15.000 rd.
1668 .................................. 14.280 rd.
1669 .................................. 13.560 rd.
1670 .................................. 14.840 rd.,
1. Sjællandske Tegneiser 1669, 17. juni, nr. 399, indlægget.
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hvilke 57.680 rd. Müller tog på sin risiko. Endelig føjedes hertil
Hannibal Sehesteds gamle gæld til Texeira på 14.375 rd., som
Müller i 1664 havde overtaget mod betaling i krongods, men åben
bart endnu ikke fået bragt ud af verden.
Hermed var Müllers gæld til Henricques 152.055 rd. Om beta
lingen blev aftalen, at der i 1667 skulle erlægges 12.000 rd. og i
hvert af de følgende fem år 28.000 rd. således at det første afdrag
eventuelt kunne afkortes i lånets sidste rate. Renten fastsattes til
6 % og dertil omkostning og skade. Müller ville betale med kobber
til Henricques selv i Amsterdam, Simon Nunes Henricques og
Simon Soares i Hamborg eller ordre. Som sikkerhed stillede Mül
ler »alle meine itzige und künftige Haab undt Güter« således
Dragsholm på 6.2662/3 tdr. htk. Kautionister var sønnen Frantz
og svigersønnen Thomas Fincke2.
Det fremgår ganske tydeligt af dette aktstykke, at Müllers posi
tion først og fremmest byggede på hans kobberminer3 og hans pla
cering i finansadministrationens top. Samtidig danner overens
komsten vistnok baggrunden for de vexelforretninger4, som Mül
ler anførte i sin ovenfor nævnte klage over de rentetab, han led.
Disse tal giver naturligvis intet grundlag for videregående bereg
ninger. Men oplysninger om en omsætning med eller over Ham
borg på 21.800 daler i løbet af september-november 1668 har stor
interesse, fordi vi her på et nyt felt har fået bekræftet det tidligere
vundne indtryk af omfanget af Müllers forretninger.
Foruden forbindelserne i Hamborg og Amsterdam havde Mül
ler også til stadighed kontakt i Danzig, der synes at have været et
vigtigt afsætningssted for Islandsfisken, men at dette har haft no-

2. LA.S. Sjællands Landstings pantebog 1663-69 fol. 187 ff.
3. Et andet exempel på interessen for det norske kobber møder man ligeledes i
slutningen af 1660’erne, Texeira lånte 18.000 rd. til Joachim Irgens, ibid. fol.
59b jfr. Sjællandske Tegneiser 1676, 12. juni, nr. 252 og LA.S. Christianshavns
pantebog under 1672, 23. juli. Lånet skete vistnok på den betingelse, at Irgens
leverede 500 skpd. kobber til sin kreditor hvert år, LA.S. Sjællands Landstings
pantebog 1663-69 fol. 239, Irgens stillede da sine kreditorer i udsigt, at hans
kobberproduktion var 1.100 å 1.500 skpd. om året.
4. Tillæg X.
11*
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og derefter indtil sin død 1665 (13. februar) rådmand i Køben
havn. 11. juni 1665 udstedte Müller en obligation på 9.000 rd.
til Kirsten salig Morten Mikkelsens. Forlovere var Caspar Bartho
lin og Thomas Fincke. 1666 skulle alene renten erlægges, men
1667 skulle 4.500 rd. afdrages, og 1668 skulle resten betales. Ren
ten skulle være 6%, den betaltes ganske rigtigt 1666, men afdraget
11. juni 1667 blev kun 1.000 rd., og siden blev i en årrække kun
renterne betalt7.
Ligesom Morten Mikkelsens kreditydelse sikkert må føres til
bage til forretningsforbindelse i snævrere betydning, således må
Müllers kontakt med den københavnske storkøbmand og bankier
Albrecht Itzen betragtes som noget nærmest selvfølgeligt. Det
eneste positive, der synes at foreligge herom, er en ytring, som
Itzen lod falde under sin konflikt med dronning Sophie Amalie
i sommeren 1662, da han ved terminstiden erklærede at hans
penge allerede var remitteret, »hånd hafde sluttet med Møller
och andre«. Ytringen kan ikke misforstås, og den er i al sin knap
hed vigtig, fordi den antyder, at Müller kunne disponere over
anselige hjemlige ressourcer8. Derimod vides praktisk talt intet
om Müllers forhold til en anden af de sikkert yderligt få køben
havnske købmænd, der drev bankiervirksomhed i disse år, råd
mand Ditmer Bøfke9. Og det er ligeledes ganske usikkert, hvormeget der skal lægges i en enkelt notits blandt feltherren Hans
Schacks regnskabssager, hvor det af en opgørelse mellem Schack
og huset Bilderbeck i Hamborg hedder, at 600 rd. »står« hos
Müller10.
Desuden havde Müller naturligvis visse lån i sine ejendomme.
7. Om Morten Mikkelsen: Johan Jørgensen, Det københavnske patriciat og staten,
s. 22, 24, 31, 59 f. og 62-66, Rtk. Afregninger III, 92.
8. Jfr. dog også ovenfor s. 68 note 43, om Itzen kan henvises til Hist. Medd.
om København, Arbog 1963, s. 27-45 specielt s. 41, til det der anførte bør føjes
et gældsbrev fra Ulrik Seefeldt på 4.000 rd. »som er af de penge Itzen på
vexel fra København til Heidelberg haver forskaffet« dateret 11. juni 1662,
København, som pant blev sat Kyø gård, som Itzen senere overtog, afskrift i
Langebeks Diplomatarium, Rigsarkivet.
9. Jfr. Hist. Medd. om København, Årbog 1961, s. 50.
10. Hans Schacks privatarkiv, Diverse regnskabssager.
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Føjer man hertil, at også Københavns fattigvæsen16 og Lyngby
kirke var blandt Müllers kreditorer — sidstnævnte for et beløb
af 273 rd. 2 mrk. og 4 sk., hvilket var kirkens beholdning ved
regnskabets slutning 1668—6917, samt at Thomas og Joh. Fincke
i begyndelsen af 1670’erne disponerede over 1.000 rd. af Univer
sitetets midler18, må det vist medgives, at alle midler, som tid og
lejlighed bød, var taget i anvendelse.
Denne virkelig brede kredit svarer på det økonomiske område
til den meget omhyggelige sikring på det politiske plan, som Mül
ler altid sørgede for. Den tredie af de hovedfronter, på hvilke
han med så stort talent og i så forbavsende lang tid med held for
svarede sin position, var den administrative. Vi skal se, at der i
hans senere år akkurat som tidligere var den nøjeste forbindelse
mellem alle tre sider af Müllers virksomhed.

16. Personalhist. Tidsskr. 8. Rk. V, s. 288.
17. Kronens Skøder II, s. 598.
18. Universitetets arkiv, Rectoratsregnskaber, Ths. Bartholins regnskab 1671-72,
jfr. H. U. Ramsing, Kø benhavns Ejendomme, VIII, s. 29.
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Rentemester II
Ganske som tidligere deltog Müller i det almindelige rege
ringsarbejde. 11. august 1665 fik han befaling til i forening
med Hannibal Sehested, Gabel og Poul Klingenberg at afgive
erklæring om salthandelen1; og året efter deltog han sammen
med Hans Schack og Gabel i behandlingen af Gyldenløves store
forslag om Norge2.
Müllers særlige område var bestyrelsen af de til hoffet hen
lagte midler især af toldindtægter. Vi kan i enkeltheder følge
hans virksomhed i årene 1665—68 og 1670—79 gennem de fem
bind omhyggeligt førte Missivebøger, som er bevaret3. Det første
bind indledes med den af Müller fastsatte orden for toldsteder
nes indbetalinger til Skatkammeret 27. juni 1663. Den egentlige
korrespondance indledes med et brev 7. januar 1665 til Daniel
Knof, toldforvalter over det Søndenfjeldske. Heri oplyste Mül
ler, at han havde forhandlet med skatmesteren om indførsel af
svensk jern til Norge; hvis spørgsmålet blev forelagt kongen ville
denne sikkert blive fortørnet, thi den hidtidige praxis stred mod
toldrullen af 1662, som burde [!] overholdes. Hvad der i januar
betegnedes som ønskeligt, blev i februar til en alvorlig henstil
ling til Knof om med hensyn til tolden på svensk stangjern til
markeder at holde sig til toldrullens klare bogstaver.
1. Sjællandske Tegneiser anf. dato nr. 386.
2. Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I, Christiania 1870, s. 332 ff. især s. 350 ff.
3. Rtk. 212.103-107, Missivebøger, til disse, der er kronologisk ført, henvises i det
følgende kun ved dato.

169
Også bortforpagtningen af maltaccisen kom Müller til at be
skæftige sig med. 1665 førte han forhandlinger med borgmester
Niels Nielsen, til hvem han 7. oktober skrev, at han kunne få
den for et billigt bud, men at dette skulle falde strax, for at
ikke en anden skulle gå højere, Müller syntes »at hvad han min
dre end over 200 rd. årligt erbyder, ville falde for ringe«. Niels
Nielsen kunne give sin mening til kende, så kunne der for
handles.
For Nykøbing Sjællands vedkommende havde borgmester og
råd givet et tilbud, hvorpå svaret 17. december lød, at 100 rd.
måtte være det ringeste bud. Heller ikke borgmester Claus
Poulsens tilbud om at forpagte maltaccisen af Ringsted for 50
rd. årligt var Müller tilfreds med. For at man kunne være uden
mistanke, skrev han 5. december 1665 til borgmesteren, »eragtes på hans majestæts vegne at den ikke under 100 rd. kan for
undes«4.
Blandt de mange småsager kan nævnes et missive 28. marts
til tolderen i Assens, at Frederik Werdelmann skulle rejse i
kongens ærinde og derfor have så meget på sin assignation, som
kunne afstedkommes. Eller et af 31. marts til amtskriveren på
Riberhus signeret af Müller og Sten Hondorf i fællesskab; Chri
stoffer Gabel, der havde assignation i Ribe told, havde givet til
kende, hvorledes amtskriveren forholdt tolderen nøglen til told
kisten, da han ingen ordre havde fået. Sligt kunne naturligvis
på ingen måde gå an, og amtskriveren fik een gang for alle
»notificeret«, at en ordre fra kongen eller rentemestrene om be
taling, der produceredes af tolderen, skulle efterkommes. Fra
3. juli kan anføres en anden lille sag af interesse, nemlig et
4. 1658 var maltaccisen af Lolland-Falster forpagtet af Margrete sal. Henrik
Biskops for følgende afgifter:
Nykøbing ............................ 140 rd.
Saxkøbing ............................ 50 rd.
Nakskov ................................ 150 rd.
Stubbekøbing ..................... 85 rd.
Nysted ................................... 130 rd.
- ialt 555 rd. årligt, hvorfor der skulle leveres tysk øl. Danske Kancelli B 191,
Kontraktbog C under 23. juni 1658.
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som Christoffer Sehested klagede over, måske ikke har existeret
formelt.
Inden vi vender tilbage til Müllers breve, skal dog endnu
anføres en opstilling fra hans afregninger, der giver et konkret
exempel på hans funktion som kongehusets forretningsfører.
Henrik Müllers fortegnelse over de forstrækninger han har
gjort på dronningens vegne i februar 1664 indeholder følgende
poster:
9/19 til la[!J Maires enke iAmsterdam ................
16. dronningens eget kammerkontant ...................
27. betalt i Hamborg til Jacob Prennicke og Jacob
Eggebrecht ............................................................
ialt ..........................................................................
l’agio, provision og vexelomkostninger
4 % efter kgl. maj.s eget brev..............................
rente 6 % medio febr. til 29. juli......................
i Skatkammeret forstrakt....................................
Summa ..................................................................
Herimod modtaget 29. juli af de Søndenfjeldske
toldpenge .............................................................
af de Nordenfjeldske .........................................
Summa ..................................................................

7.072 rd.
6.196 rd.
9.300 rd.
22.568 rd.

902
620
1.448
25.540

rd.
rd.
rd.
rd.

15.540 rd.
10.000 rd.
25.540 rd.9

Et exempel på Müllers grundige kendskab til lokale forhold
har vi i et brev af 5. november 1665 til kammerherre Hugo
Lützow, der sad som amtmand på Antvorskov og behøvede pen
ge; »for Guds åsyn« måtte Müller bekende, at han var kommet
i en sådan »Labyrinth« ved stadige forskud, at han ikke kunne
hjælpe. Men der var folk i Slagelse, trøstede rentemesteren, borg
mester Jørgen Mikkelsen, fattigforstanderen og andre, som nok
på kort tid kunne skaffe de ønskede 1.000 rd.
De fleste og interessanteste oplysninger giver som regel, hvad
der ikke kan overraske, brevene til Knof. 14. oktober 1665 skrev
9. Rtk. Afregninger III, 88,8.
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Knof gjorde vel i »eenfoldigen« at rette sig efter den; og han
burde også gøre op hvad han havde tilgode. 4. maj videregav
Müller yderligere en kongelig beslutning om, at der af inde
værende års Søndenfjeldske toldindtægter skulle reserveres
91.300 rd. til de daglige udgifter ved hoffet — og, hed det i
et brev fra 27. juli s. å., når kongen havde fået disse penge,
så kunne hendes majestæt få reserveret, hvad derefter måtte
indkomme. Der var accorderet med Werdelmann om at levere
vin, og der var tilsagt ham 4.000 rd. strax, hvilke penge Knof
skulle betale af de allerførste toldmidler til Werdelmanns kor
respondent i Amsterdam hr. Ludvig v. Westerhof ved at vexler
fra denne til dette beløb blev honoreret; en fuldkommen assig
nation ville følge med næste post.
Allerede 25. maj blev det nødvendigt at indskærpe, at det
behagede kongen at blive betalt efter den secrete ordre og speci
fikation, Knof senest havde fået tilsendt. De følgende, fra Skat
kammeret kommende, på kgl. ordre funderede anvisninger skulle
efterhånden betales af de først indkomne midler. Når toldfor
valteren »simpliciter« rettede sig herefter, skete kongens vilje.
Forøvrigt kunne toldforvalteren se, hvad nød og trang man her
var stedt i. Hofskomagerens assignation ville være at tage i agt,
for at krediten kunne vedligeholdes. Der skulle ordineres hans
majestæts sekretær Peter Schumacher det ham assignerede beløb
af de midler, der måtte være indkommet til Frederiksstad, »efter
som hans kongelige majestæt selv ham det gerne forunder«.
Som man ser heraf, og som det yderligere fremgår af et brev fra
Müller, var hans majestæts sekretær en faktor, man måtte regne
med. Det var Müller selvfølgelig klar over; derfor indeholdt
hans brev meget naturligt en understregning af den flid og nid
kærhed, hvormed han varetog sit embede, og derfor markerede
han med finesse sit kendskab til Schumachers indflydelse10.
Om pengemanglen havde Claus Sohn 11. januar 1667 skrevet
til Müller, at han, som allerede mundtligt berettet, aldeles in
gen kredit vidste at gøre. Saltpengene udeblev ganske, og han
10. Tillæg XI.
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En lignende opgørelse for tiden 1. januar—1. oktober 1668
viser en indtægt på 255.999 rd., hvorfra gik 66.000 rd., der var
erlagt i Holland, til toldforvalter og toldere 13.000 rd., og til
assignationer 90.000 rd. (alt i afrundede tal), hvorefter der blev
40.000 rd. til kongens eget kammer og 1.000 rd. til Skatkamme
ret, der yderligere skulle have 6.000 rd., kongens kammer skulle
yderligere have 19.000 rd. og Fr. Werdelmann 7.000 rd., herefter
var der, når forskellige småposter var betalt, godt 5.000 rd. igen
til de nødtørftigste assignationer. Hvorledes der disponeredes
over de kostelige toldindtægter, erfares af følgende opgørelse fra
1667.
Af Bergen told fik
Fr. Werdelmann ......................................... 31.797 rd.
Texeira ........................................................... 15.450 rd.
Morten Skinkel.................................... 2.910
rd.
Jens Nielsen af København forClaus Sohn
2.500 rd.
Jens Jensen Vissing for havre............ 2.299
rd.
hofslagter Niels Olufsen .............................. 1.000 rd.
Desuden udbetaltes i gage og pension:
admiral Cort Adeler............................ 7.200
rd.
Henrik Müller, gage for eet år........ 2.000
rd.
admiral de Ruijter .....................................
800 rd.
renteskriver Laurits Andersen å conto ....
400 rd.
toldofficianterne ............................................ 3.677 rd.
Endvidere var 1.000 rd. gået tabt undertransporten til hans
kongelige højhed, og med hensyn til Vissings betaling blev det
bemærket, at den skulle reguleres under hensyn til toldernes løn.

Af Normør told fik
Hans Knudsen Leegaard i København ....
foruden 1.737 rd. af forrige års told
Henrik Müller d. y. for papir m. v.............

3.095 rd.

Af Trondhjem told fik
Jochum Fridebolt, glaskræmmer ..............
Morten Skinkel.............................................

2.569 rd.
4.651 rd.

262 rd.
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rigsdrostens arvinger ved Bendix Mese ....
Henrik Müller d. y.........................................
Johan Wadtsen (å conto)..............................
toldforvalter og toldere ..............................

5.189
2.879
3.715
1.300

rd.
rd.
rd.
rd.13

De secrete ordrer uanset, synes Müller i disse år i ret vid ud
strækning at have kunnet disponere over anvendelsen af de nor
ske toldindtægter. Det har næppe været hans fejl, at Frederik
Werdelmanns regnskab kom til at udvise så stort et tilgode
havende hos staten, som tilfældet blev. Hvorvidt de »secrete«
ordrer i alle tilfælde har været Müller uvelkomne, turde for
øvrigt være et spørgsmål. Ligesom Müller i vigtigere sager sør
gede for at have dækning hos sine kolleger, f. ex. ved at vigtigere
missiver blev underskrevet i fællesskab med Hondorf og/eller
Mogens Friis, og ved at forhandle med skatmester Sehested, stat
holder Gabel eller kongen selv, således søgte han at underbygge
sin autoritet overfor sine undergivne ved at true med skatme
steren, Gabel eller i alvorlige tilfælde med kongen.
Den side af toldforvaltningen, vi i det foregående har stiftet
bekendtskab med, har uden tvivl for Müller stået som den vig
tigste. Men for at han overhovedet kunne få midler at disponere
over, måtte administrationen være effektiv. Allerede i 1650’erne
havde han prøvet at udrette noget i så henseende, men uden
større held. Nu derimod havde han langt bedre muligheder for
at gennemføre sine ideer, og det arbejde Müller i disse år gjorde
for af intet, eller så godt som intet, at opbygge et forvaltnings
apparat var, set i større perspektiv, af nok så stor betydning, som
de dispositioner, der var afgørende for, om Texeira eller Fr.
Werdelmann skulle have deres betaling førend andre.
Også til administrationshistorien er missivebøgerne fra Mül
lers kontor meget oplysende — så vidt de rækker. 30. august 1666
befalede Müller, da en del toldregnskaber henlå, og andre ikke
i rette tid var indleveret og klareret, renteskriver Claus Jørgen
sen at tage sig af alle de norske og sjællandske toldregnskaber
13. Rtk. 212.104, Missivebøger 1667-68 fol. 140 ff.
12*
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Det kan også nævnes, at Müller og Hondorf 16. juli s. å.,
efter renteskriver Laurits Justsens død nogen tid forinden (22.
april), befalede renteskriverne Søren Jensen og Thomas Eggebrecht at overtage hans sager og overlevere afregningsbøgerne,
og hvad der vedkom disse, til hofkammererer Lorentz Tuxen, me
dens de selv skulle afslutte de uklarerede regnskaber.
Müllers ledelse af sit område indenfor centralstyret har na
turligvis i almindelighed været præget af den daglige kontakt.
Dertil kom, at der mellem rentemesteren og hans undergivne
også var visse pecuniære relationer, om hvilke vi erfarer i et
brev fra Müller til Knof 28. oktober 1668, da følgende havde
fået bevilget udbetalt på deres resterende sold:

renteskriver Jens Sørensen ..........................
607 rd.
—
Peder Jensen ............................ 1.600 rd.
—
Jørgen Karstensen ...................
815 rd.
—
Anders Sørensen ......................
872 rd.
—
Jørgen Henrich ......................
98 rd.
—
Laurits Justsens enke..............
297 rd.
Endelig blev der også anvist Albert Haelwegh 606 rd.; det er
selvfølgelig som kongelig kunstner, den kendte kobberstikker op
træder i dette selskab.
Uden betydning for det daglige arbejde kan det ikke have
været, at administrationens leder havde indflydelse på persona
lets lønvilkår.
Det faldt også i Müllers lod at kundgøre, 21. oktober 1666,
at det var kongens befaling, påny tilkendegivet af Gabel, at til
»i morgen hel tidlig« skulle specifikation være færdig og ind
leveret over alle og enhver af kongelig majestæts betjente indensom udenlands, hoffet, Skatkammeret, Kancellierne og ellers
med angivelse af enhvers pension, besolding og kostpenge og
enhvers kontingent deraf udi prinsessestyren. 1674 fik Müller
og Winterfeldt ordre til at sammenkalde de kongelige betjente
af hofrullen og statsreglementet, som ikke besad 500 tdr. htk.,
og foreholde dem kobberskattens vigtighed, samt på »føjeligste
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måde disponere dem« til uden taxering at udgive et vist kvan
tum »nogenledes proportionerligt« med enhvers formue — og
ellers at taxere dem17.
Den vanskeligste del af Müllers arbejde med ledelsen af told
forvaltningen var dog ubetinget at få de lokale toldsteder til
at fungere tilfredsstillende. Som tidligere omtalt var reformfor
søgene i 1650’erne ikke rigtig lykkedes, og krigen betød natur
ligvis, at desorganisationen voxede.
Da svenskerne kom til Ribe, arresterede de tolderen og for
langte toldpengene udleveret, »som faldt da hel besværligt for
denne stads fattige indvånere, hos hvilke en stor del af samme
told resterede«18. Det vil altså sige, at tolderen gav byens hand
lende kredit, og at hans regnskabsføring må have været derefter.
Tilfældet har næppe været enestående. Tolderen i Korsør Marquor Kohlman havde 1661 trods adskillig advarsel ikke klareret
sit regnskab, men søgte hemmeligt at skikke sit gods bort til
fremmede steder og siden at undvige; han blev imidlertid arre
steret af lensmanden på Antvorskov, som fik besked om ikke at
løslade tolderen, før denne havde klaret for sig, eventuelt skulle
boet realiseres. Men nogen tid efter viste det sig, at Knud Twed
i Korsør ville indestå for Kohlman, i det mindste blev der truf
fet den ordning, at Kohlmans restance skulle afskrives på Tweds
fordring på staten, medens Kohlman skulle løslades mod at for
sikre Twed19. Arrangementer af denne art tyder på et godt for
hold mellem toldere og borgerskab — lidt for godt efter rege
ringens opfattelse.
Strax i november 1660 blev der taget fat på toldvæsenets
reorganisation. 19. udgik reskript til Mikkel Langemack om at
have god indseende med udførsel og underslæb mellem Fåborg
og Svendborg. 13. december fulgte et lignende angående Mid
delfart, Kolding, Vejle og Bogense med hensyn til trafik til Fre17. Rtk. Expeditionsprotokol anf. dato, nr. 903, tilsvarende ordre fik de andre
etater og magistraten i København.
18. Ribe rådstues dombog eit. P. Adler, Ribe By under Krigen 1657-1660, Ribe
1838, s. 96 f.
19. Rtk. Kopibog over kgl. missiver under 1661, 4. og 23. juni
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dericia. Allerede 1. januar 1660 var der udnævnt en ny tolder
i Ribe, karakteristisk nok en hoftjenestemand, Maturin Dupont,
der 1632 var blevet enspænder, 1638 kvartermester og 1644
fourer20. Dupont medbragte yderligere den kvalifikation til
embedet, at hans tilgodehavende hos staten ved udnævnelsen
var assigneret netop i Ribe told; selv om der siden blev truffet
en anden ordning, blev Dupont, der skænkede domkirken to
alterstager med tysk inskription, en nidkær tolder21. Det måtte
Baltzer Jacobsen af Haderslev bekende, thi han måtte have
Højesterets dom for at få sit gods eller dets værd, 300 rd. plus
rente, fordi Dupont med sine interesserede ikke havde været
berettiget til at konfiskere det22. Efter Müllers missivebog at
dømme hørte Dupont, der stadig synes at have haft kontakt med
det økonomiske liv i hovedstaden23, til hans bedste folk24.
Af brevene i samme missivebog fremgår det ellers klart nok,
hvor vanskeligt det var at få de enkelte poster besat med egnede
folk. 5. marts 1667 måtte Müller skrive til tolderen i Fredericia,
at en skipper fra Sønderborg havde klaget over at være blevet
aftvunget 50 rd. i november 1665; da pengene ikke sås at være
ført til regnskab, og da hertug Ernst Günther havde skrevet til
kongen derom, havde tolderen strax at forklare sig. Gunstige
var forholdene åbenbart heller ikke i Ålborg. 9. marts 1667 skrev
Müller til tolderne dér, at da den ene visitør skulle være død,
og den anden, som efter sigende hverken kunne læse eller skrive,
en tid lang havde ligget i proces, ville Müller ikke ansætte nogen
i stedet for disse, eftersom der foruden byens to toldere fandtes
en kontrollør, en overinspektør for stiftet samt dennes visitør —
20. A. Sundbo i Fra Ribe Amt IV, s. 605 jfr. Kjøbenhavns Diplomatarium III,
s. 371, 499 og 506.
21. S. Nygård, Fortegnelse over kgl. Resolutioner ... nr. 194, Norske Rigsregistran
ter 1660, 11. februar, Hugo Matthiessen, Otto Smith og Victor Hermansen,
Ribe Bys Historie 1660-1730, 1929, s. 188 f., 281 og 337.
22. Højesterets Dombog 1666 sag nr. 274.
23. 1. august 1670 fik han således pant i kommissær Severin Lauritsens to gårde i
Højbrostræde, LA .S. Københavns pantebog anf. dato.
24. Breve 24. og 31. marts samt 2. juni 1666; 20. marts 1671 blev der tillagt Dupont
100 rd. om året for lang tjeneste, S. Nygård, Fortegnelse ... nr. 1135.
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men en skønne dag blev kedelføreren grebet uden at være i be
siddelse af toldseddel og dømt i Nysted; og Müller skrev til
tolderen i Nakskov, at man ikke kunne komme uden om at til
kendegive hans majestæt sligt, så at sådant kunne gives fiskalen
i hænde25.
Af den lange række af småsager kan også fremhæves den sta
dige strid mellem Korsør, Skelskør og Slagelse, i hvilken tol
derne spillede en vigtig rolle26. Vigtigere i denne forbindelse er
dog en sag fra Ålborg, hvor tolderne 15. december 1666 havde
fået besked om, at rådmand Hans Nielsen skulle skaffe havre
til kongens heste, og at 1.000 rd. derfor ufejlbar skulle betales
ham. Pensioner og deslige kunne komme bagefter. Påfølgende
29. januar måtte Müller imidlertid påpege, at skønt der var over
600 rd. i behold hos tolderne, havde Hans Nielsen kun modtaget
150 rd. Ganske vist var Hans Nielsen senere Müllers forretnings
forbindelse27. Men det er bemærkelsesværdigt, at Müller ved en
anden lejlighed fandt det fornødent personligt at instruere Ålborg-tolderne om, at Joachim Irgens, der havde 934 rd. og Hans
Nielsen, der havde 839 rd. til gode på deres assignationer, var
blevet henvist til andre toldsteder, hvorfor de gamle assignatio
ner skulle indsendes og kasseres28. Det krævede stadig arbejde
at få tolderne til at gøre deres pligt. Også tolderen i Middelfart
måtte have en påmindelse, da det af en skrivelse fra visitøren
blev klart, at der var udført 180 øxne, for hvilke der ikke var
gjort rede29. Endnu i 1672 voldte det vanskeligheder at få jyske
toldere til at levere deres regnskaber, som de skulle30.
Skønt der således ikke kan være tvivl om, at mangelen på
kvalificeret administrationspersonale har været særdeles følelig,
synes besættelsen af de forskellige embeder ikke at have hørt til
de særlig store problemer, så vidt man kan skønne af Müllers
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Brev 14. november 1668.
Breve 7. og 10. juli samt 15. november 1665.
Jfr. ovenfor s. 135.
Brev 15. juni 1667.
Brev 23. marts 1667.
Brev 26. januar 1672.
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Christian V’s tid
I 1669 knyttedes en række medlemmer af den gamle adel til
regeringen1. For Henrik Müller var betydningen heraf vist først
og fremmest den, at han aflastedes noget, ved at en af disse nye
mænd, Holger Vind blev viceskatmester. Vind synes at have pas
set fortræffeligt i embedet, for så vidt som han i tidsrummet
marts—december 1669 kunne forstrække 8.941 rd.2 Det bør heller
ikke forbigås, at skatmesteren i 1673 havde fællesskab med bor
gere i København og Køge ved udredningen af galioten »Køge«,
til hvis skipper de erhvervede pas, og at han 1665 havde et til
godehavende på 8.000 rd. hos Jens Lassen til Dalum3.
1. A. D. Jørgensen, Peter Schumacher Griffenfeld I, 1893, s. 188 ff. opfatter valget
af disse otte geheimeråder som et kompromis mellem kongen og Gabel. Så
bestemt kan man næppe udtale sig, selv om det naturligvis er givet, at de ud
nævnte hverken hørte til kongens eller Gabels modstandere. Imidlertid kan
man også se udnævnelserne som et udtryk for et ønske om at udvide rege
ringens basis (for at bruge et anakronistisk udtryk) under den herskende
finansnød og vanskelighederne for landbruget. Det er meget muligt, at den
næppe alt for betydelige Niels Banner kom med som kongens favorit, men
man må rigtignok med Vedel Simonsen, Samlinger til Hagenskov Slots Hi
storie, Odense 1842, s. 76, tilføje, at kongens gave til ham af Hagenskov gods
1667 var en nådesbevisning, der i påfaldende grad havde karakter af en finans
operation fra majestætens side, da godsets værdi i handel og vandel på da
værende tidspunkt rimeligvis har været såre ringe, samtidig med at den nye
ejer havde at svare til skatterne. Skatteopkrævningen kunne meget vel be
grunde et ønske om at forlene godsejerstanden med større prestige.
2. Rtk. Rentemesterregnskab 1669, extrakt.
3. Sjællandske Registre 5. marts 1673, nr. 57, LA.S., Sjadlands Landstings pantebog 1663-69 fol. 142 ff. - 1664 havde Vind en fordring på ikke mindre end
22.300 rd. hos Henrik Bjelke og Henrik Lindenov hidrørende fra afviklingen
af Otte Christoffer Ulfeldts forældres gæld ibid. fol. 67.
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tolderen måtte ikke af egen myndighed udbetale penge, hvorfor
han nu selv havde at svare til beløbet. Ganske vist var den nye
konges salving et så betydningsfuldt anliggende, at Johan Wadtsens enke fik tilladelse til at trække på toldindtægterne indtil
de 3.000 rd., som hun ufejlbar skulle have til 11. juni, for kon
fekture8. Men 10. marts gav Müller Alb. Schumacher underret
ning om, at Admiralitetet 10. februar af Skatkammeret havde
fået assigneret 69.802 rd. i Christianssand, Arendal, Laurvigen
m. fL toldsteder. Jens Jensen Vissing og Frederik Werdelmann
kom også til at mærke en forandring.
1. januar 1671 udgjorde Vissings fordring 8.375 rd., hvoraf
5.795 rd. var resterne af en assignation på 7.500 rd. fra 18. no
vember 1668 og 2.624 rd. var transporterede fordringer9. 1672
fik han udlagt en grund i Sølvgade i København i betaling10,
men i november s. å. klagede han over sin store gæld og bad om
betaling i det, der måtte tilfalde kongen af en boslod i Jylland,
næst efter renteskriver Hans Thomasen, hvilket bifaldtes11. Jens
Jensen Vissing hørte åbenbart til dem, der gled i baggrunden
efter tronskiftet12.
Det synes at være gået Fr. Werdelmann ligeså. Ifølge hans
afregninger udgjorde hans leverancer 1671 kun det relativt be
skedne beløb af 3.743 rd. 1672—73 havde han endnu nogle småleverancer således for 714 rd. rødt fløjl og taft til omhænget i
Slotskirken, rødt bordklæde til Højesteret, klæde til det konge
lige råds stol i Slotskirken og klæde til dronningens barselsseng13.
1673 søgte han at blive konsumtionsforvalter i København med
den begrundelse, at han havde påtaget sig stor gæld ved sine leve-

Missive fra Vind og Müller 1671, 18. april.
Rtk. Afregninger VIII, 219.
Kjøbenhavns Diplomatarium VI, s. 593.
Sjællandske Tegneiser 1672, 21. november nr. 751 m. indl. og Rtk. Org. kgl.
res. 1672, 21. december.
12. Jens Jensen Vissing solgte dog 28. oktober 1677 søetaten 330 tdr. saltet oxekød
å 41/2 rd., 140 tdr. smør å 15 rd. og 100 skpd. flæsk å 13 rd. 2 mrk., Søetaten,
Generalkommissariatets kontraktbog under anf. dato.
13. Rentemesterregnskab 1672-73 s. 111, 165, 181 og 225.
8.
9.
10.
11.

191
rancer og sad som enkemand med fire små børn14. Årene gik
imidlertid. 1687 udbetalte zahlmester Ole Hansen 500 rd. til
Frederik Werdelmanns begravelse; i de følgende år blev der ud
lagt krongods for 114.000 rd. til arvingerne, og ved Christian V’s
død skyldte staten 73.000 rd. for de leverancer, Werdelmann
havde gjort i 1660’erne og omkring tronskiftet15.
Fra den skæbne, der overgik Frederik Werdelmann i hans
egenskab af statsleverandør, kan man på ingen måde drage vi
deregående slutninger med hensyn til Müllers position under
den nye konge, til hvem han 10. februar 1670 aflagde ed16. Sandt
nok var Gyldenløves fremtrængen i Norge, hvor han forpagtede
trælast- og tjæretienden ved Laurvigen og Drammen af Admira
litetet17, næppe Müller behagelig. Og marinebudgettet, der i
Frederik Ill’s tid havde været holdt nede, bl. a. til gunst for
Müllers hofholdningskasse, voxede påny18.
Men 4. maj 1671 blev Henrik Müller d. y. tilligemed Peder
Pedersen Lerche og Hans Nansen d. y. introduceret i Admirali
tetet19. Müller selv fik 19. marts 1672 privilegierne for sukker
kompagniet konfirmeret20. Og 6. september 1670 var der udfær
diget et reskript til Rentekammeret, paraferet af P. Schumacher,
med befaling om, at der strax skulle udfærdiges skøde til Müller
på ungefær 69 tdr. htk., som han ønskede til ejendom. Betalin
gen skulle afkortes i hans fordring. 26. august havde Müller an
modet om at få 40 tdr. htk. i Valsølille, 3 i Frendved, 8 i Sande
rød (alle fra Roskilde kapitel), 12 i Elling og 4 i Vallekilde
(fra Dragsholm amt)21. Dette blev indledningen til et nyt afsnit
14. Sjællandske Tegneiser 1673, 31. oktober, nr. 578 og Rtk. org. kgl. res. 1673,
6. november.
15. Rtk. Afregninger VIII, 211.
16. Henrichsøn s. 338.
17. Kontrakt 13. december 1670, Norske Registre 1671, 10. januar nr. 2.
18. Jfr. H. D. Lind, Kong Frederik den Tredjes Sømagt, Odense 1896, s. 313.
19. Søetaten, Admiralitetets protokol 1665-75 fol. 59 b.
20. Kjøbenhavns Diplomatarium VI, s. 588.
21. Sjællandske Tegneiser 1670, 6. september nr. 674 og 671 med indlæg, det ori
ginale missive findes i Rtk. Koncepter og indlæg til skødebogen 1673, 30.
september.

195

Danmark. Værdien af de herhen hørende konge- og kirketiender
var beregnet til 56.544 rd.24 Der kan næppe herske tvivl om, at
denne udgang på sagen var en betydelig sejr for Henrik Müller.
Hertil kom, at det 31. marts 1674 bevilgedes Müller for god
og tro tjeneste, at det gods, han havde erhvervet fra kongen,
måtte være fri for reluition, og at han måtte gøre sig det så
nyttigt som andre af kongens adel i Danmark og Norge25.
Det følgende år androg Müller om jordegods i Jylland, som
var udlagt to kirker i Ringsted amt efter Jørgen Seefeld, i mage
skifte og tillige jus patronatus til bemeldte kirker plus kirke
tienden mod vederlag i jordegods, afkortning i hans fordring
eller eventuelt kobber (hvis pris på verdensmarkedet vistnok nu
var lidt på retur)26. Selv om ansøgningen blev resultatløs, er
den dog et vidnesbyrd om, at Müllers selvsikre jongleren med
sine krav på staten fortsatte ganske uanfægtet af de forandringer,
tronskiftet havde medført. Det havde ikke manglet på opfordrin
ger til kongen om at skride ind på områder, hvor også Müller
var interesseret. »Fyrstelig Tankering«, som stammede fra 1670
eller begyndelsen af 1671, kritiserede således de 4 participanter
i Islandske kompagni og hævdede, at der skete kronen forkort
på »vsigelige store capitaler« formedelst udlæg og betaling til
leverandørerne, og krævede revision27.
Den fortsatte finanskrise og de ikke alt for heldige alminde
lige konjunkturer i Frederik IIFs sidste år skærpede naturligvis
kritikken mod de ansvarlige, især i finansforvaltningen. Der kan
i denne forbindelse være anledning til at fremdrage en ansøg
ning, der har særlig interesse, fordi den kom fra en mand, der
synes at have stået på god fod med kong Frederik, rigsråd, fra
1671 geheimeråd Henrik Rantzau.
24. september 1670 anførte han, at han 1661 til 1664 havde
fået sin pension, men for de sidste 6 år havde han den til gode,
24. Kronens Skøder II, s. 398-404.
25. Rtk. Expeditionsprotokol anf. dato, nr. 855, gengivelsen i Kronens Skøder II,
s. 416 er forkortet i utilladelig grad.
26. Sjællandske Tegneiser 1675, 29. juli, nr. 277.
27. Danske Magazin 4. Rk. IV, s. 278 f.
13*
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efter Gabel, var udmærket. Det ser man af den allerede skildrede
afgørelse af hans mellemværende med staten, og det ses af den
obligation på 4.000 rd. som Müller 11. februar 1674 udstedte
til Griffenfeld med Henrik Müller d. y. til Lønborggård og
svigersønnen Thomas Fincke til Lejregård som kautionister.
Under processen mod Griffenfeld blev det forståeligt nok fra
anklagerens side fremhævet, at sådanne store gaver næppe var
gjort for ingenting. Det benægtede Griffenfeld heller ikke men
forklarede, at Müller ville vise sin taknemmelighed for den
umage, Griffenfeld havde haft i forbindelse med rentemesterens
og hans børns patenter; han vidste ikke, hvad bogstav det stred
imod31.
Man vil sikkert ikke tage meget fejl ved til Griffenfelds for
klaring at føje, at Müllers taknemmelighed også har omfattet
den heldige løsning af mellemværendet med staten. Men for
øvrigt nobiliteredes ganske rigtigt både Henrik Müller selv
og svigersønnerne Caspar Bartholin (posthumt), Johan og Tho
mas Fincke. Det skete ganske vist først 1. maj 1674, men Müller
har vel haft så stor tillid til rigskanslerens gode vilje, at han har
ladet belønningen falde nogle måneder forud32.
Men det vigtigste vidnesbyrd om, at Müller stadig havde sin
position i behold har vi vel i den kendsgerning, at det var hans
søn Frantz, der som kongelig kommissarius i Amsterdam under
skånske krig havde fået betroet forvaltningen af de nederlandske
subsidier33.

31. Otto Vaupell, Rigskansler Grev Griffenfeld II, 1882, s. 144 og 124.
32. Albert Fabritius, Danmarks Riges Adel, 1946, s. 49, A. D. Jørgensen, Peter
Schumacher Griffenfeld II, 1894, s. 397.
33. Fr. Krarup oplyser i Personalhist. Tidsskr. 3. Rk. II, s. 114, at Milan, som
1670 prøvede at få denne post, ikke nåede sit mål.

XVI
Frantz Müller
Henrik Müller havde kaldt en af sine sønner Jørgen efter
broderen i Norge, men ellers lod han dem få de kendte Rantzaunavne: Henrik, Christian og Frantz; hvorimod han smukt holdt
sig fra navnet Corfitz, der dog var blevet brugt af Goddert
Braem1. Den ældste, Henrik Müller d. y. som 1656 studerede
i Padua2, gik som vi har set, faderen til hånde med papirleve
rancer o.s.v, og blev godsejer og amtmand i det jyske, han havde
vistnok 1661 ægtet Selio Marselis’ datter Constance, og synes ikke
at have haft nogen særlig fremtrædende plads hverken i admini
strationen eller erhvervslivet. Christian havde 1668 ægtet enken
Regine Sofie Schønbach, som imidlertid døde året efter; 1671
blev han gift med Margrethe Thomasdatter Bartholin, en datter
af den berømte professor og datterdatter af borgmester Chri
stoffer Hansen3. Heller ikke om Christian Müller, der 1688—
1718 var amtmand på Island — altså efter at faderens handel var
ophørt — vides meget; det samme gælder vistnok også Jørgen
Müller, der blev amtmand i Norge. Størst interesse knytter der
sig ubetinget til Frantz Müller.
Om denne vides, at han engang tør 1670 havde ægtet Ingeborg
Margrethe Mekkelborg, datter af Hans Mathisen Mekkelborg
og Margrethe Rosenmejer. 1670 optrådte han som dansk resi1. Vilh. Marstrand nævner også en søn Hans, der skal være død som lille, Personalhist. Tidsskr. 9. Rk. I, s. 17, om Corfitz Braem jfr. Sune Dalgård i Flist.
Tidsskr. 11. Rk. IV, s. 342.
2. Personalhist. Tidsskr. 9. Rk. I, s. 107.
3. Ibid. s. 17 jfr. I. A. Fridericia i Dansk biografisk Lexikon XV, 1901, s. 435.
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dent i Amsterdam4. Her optog han forbindelse med faderens
korrespondenter Johan og Gerard Feiga5, og har naturligvis også
selv varetaget familiens interesser. Således kautionerede han for
et bodmerilån på 500 gylden, som skipperen på »Spes« optog6;
»Spes« havde Müller som nævnt part i 1674.
Frantz Müllers fornemste opgave i Amsterdam bestod dog i
forvaltningen af de subsidier, der ydedes den danske stat fra
spansk og hollandsk side. Vi kender Frantz Müllers regnskaber
for disse penge 23. august 1674 - 2. juli 16777.
Debitsiden så således ud:
1. Militiens regnskab, spanske subsidier..................
317.500 fL
hollandske subsidier .................................................
272.873 fL
via Klingenberg hollandske subsidier......................
125.454 fL
via Meyercron staternes obligationer...................... 422.442 fL
ialt til militien .................................. 1.138.270 fL
2. Søetatens regnskab, hollandske subsidier..........
93.295 fL
spanske subsidier .....................................................
100.000 fl.
via Meyercron hollandske subsidier ......................
328.656 fL
via Klingenberg hollandske subsidier......................
45.798 fL
senere indkommet til militien ..........
50.000 fL
og til søetaten .....................................
84.265 fL
til sammen 134.265 fL
til udgift for admiral Tromp ..................................
9.350 fL
i behold af militiens indkomst..................................
44.246 fL
Ialt til Søetaten..................................... 755.612 fL
4. Aarsberetninger fra det kongelige Geheimearchiv VI, 1876-82, s. 73. Fr. Müller
synes at være blevet udsendt i anledning af et mellemværende om svovlhande
len, næppe uden forbindelse med faderens islandske interesser. Det er mærke
ligt, at Carl Christiansen i sit store værk om statshusholdningen kun i forbi
gående (I, s. 440) finder anledning til at nævne Fr. Müllers virksomhed og end
ikke synes at være klar over, at han var rentemesterens søn. Jfr. Personalhist.
Tidsskr. 5. Rk. IV, s. 228 f.
5. Tillæg XII.
6. Højesterets Dombog 1675 fol. 195, om »Spes« ovenfor s. 136.
7. Dette og det følgende bygger, hvor intet andet anføres, på de to store pakker
Rtk. 2215.366-67, Kommissionen af 1681, 6. december til at efterse forrige kommissarius i Amsterdam Frantz Müllers regnskaber for modtagne og udgivne
spanske og hollandske subsidiepenge, dens relation med bilag.
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Summa summarum blev herefter .......................... 1.893.882 fL
Nok så interessant er naturligvis kreditsiden, af hvis brogede
mangfoldighed følgende større poster kan fremhæves:
1. Militien: Trasseret efter v. Støckens ordre......... 38.852 fL
remitteret efter v. Støckens ordre til
Texeira i Hamborg..................................................... 125.000 fL
efter v. Støckens ordre til Johan Beckmann i
Hamborg 268.318 fL plus banco og vexel lagie 9.580
277.899 fL
Just Høeg for sin provision af subsidier.................. 17.921 fL
—
for ekvipage og husleje.............................. 61.695 fL
Klingenberg til subsistence i Holland og
det bremerske gesandtskab......................................... 25.445 fL
hvervepenge til 10 landkaptajner.............................. 30.000 fL
general Bauditz’ gage .................................................
7.500 fL
Meyercron ekvipage og subsistence .......................... 40.000 fL
Marcus Giøe subsistence .........................................
13.382 fL
klæde, bay, strømper, sko indkøbt af
Klingenberg ................................................................. 15.771 fL
rødt og blåt klæde sendt til Norge............................... 39.746 fL
kårder og gehæng......................................................... 26.776 fL
strømper og sko ......................................................... 17.629 fL
sadler.............................................................................. 11.613 fL
piker..............................................................................
5.247 fL
karabiner og pistoler .................................................
8.920 fL
krudt til København ................................................. 21.892 fL
gult og blåt bay ......................................................... 20.186 fL
salpeter og svovl ......................................................... 16.992 fL
lunter ............................................................................
2.742 fL
flintbøsser .....................................................................
2.102 fL
kurstab 20 % på staternes obligationer......................
6.270 fL
krudt.............................................................................. 15.000 fL
Texeira i Hamborg for kobber.................................. 26.065 fL
overført til søetaten..................................................... 178.511 fL
militien ialt 1.086.377 fL
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2. Søetaten: Jernstykker, musketter, pistoler ..........
sejldug m. m.......................................................
krudt..............................................................................
lunter ............................................................................
3. Mat Convoyers med tilbehør..................................
victualler .......................................................................
som Søetatens deputerede har trasseret at betale
i Holland .....................................................................
forsendt i species.........................................................
remitteret pr. vexel.....................................................
vexel lagie.....................................................................
ialt 108.098 fL
efter v. Støckens ordre tid efter anden til
Johan Beckmann i Hamborg remitteret og trasseret
banco lagie .................................................................
ialt 64.267 fL
Steffen Lindeman til matrosers hvervning..............
penningmesteren ved Admiralitetet i
Amsterdam til do..........................................................
efter Klingenbergs ordre til Johan og Gerhart Feiga
for tovværk og krudt .................................................
Steffen Lindeman for krudt, købt af Albert Heins’
enke og Ditmer Buhrmeister......................................
Tromp til hans ekvipage.............................................
Mons. Trip for jernstykker.........................................
Jean Nunes Henriques for forskudte penge..............

135.606
73.418
52.349
8.592
34.392
13.024

fl.
fL
fl.
fL
fL
fl.

41.888
51.000
12.500
2.710

fL
fL
fl.
fL

61.724 fL
2.542 fL

135.727 fL
15.750 fL

44.680 fL
10.000
25.000
20.770
4.000

fL
fL
fL
fL

Tilsammen beløb udgifterne sig til 1.890.364 fL, således at der
var 3.518 fL i behold.
Det var særdeles betydelige summer, Frantz Müller havde mel
lem hænderne; og selvom han naturligvis måtte rette sig efter or
drerne fra København, synes han i ret vid udstrækning at have
kunnet disponere selvstændigt, eller måske snarere efter faderens
anvisninger. Således er det i det mindste fristende at betragte
forekomsten af navnene Henriques, Texeira og Feiga. Med hen
syn til den førstnævnte kan henvises til den som Tillæg XIII gen-
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14 dage. Da denne obligation undertegnedes i København 3. juli
1677 havde Frantz Müller allerede betrådt lånevejen her.
Ialt lånte han fra 11. juni 1675 til 11. juni 1687 57.683 rd.
hvoraf 34.213 rd. tilbagebetaltes indenfor samme tidsrum (Til
læg XIV).
Dette opbud af hjemlig kredit kan formentlig kun betyde, at
man i kredse, der stod Müller nær, ikke har anset sønnens til
bagekaldelse for et tegn på unåde. Rivalen Milans forsøg på i
indberetninger til enkedronningen at intrigere mod Leo Ulfeldt,
til hvem Frantz havde haft et venligt forhold i Nederlandene,
synes ikke at have ført til noget resultat8.
På den anden side kan det vanskeligt hævdes, at Frantz Müller
var i nåde. 9. august 1680 skrev han, at han havde tilbragt over
to år med idelig solliciteringer og demonstrationer på Skatkam
meret uden at få endelighed i regnskaberne. Al formue havde
han anvendt, selv anslog han det til 36.000 rd., og havde yder
ligere en gæld på ca. 70.000 rd., hvilket altsammen var kommet
kongens tjeneste til gode. Han anstrengtes hårdt af kreditorerne.
6. december 1681 udgik omsider befaling til Ulrik Fr. Gylden
løve, Michael Vibe og Peter Brandt om at efterse Frantz Müllers
regnskaber og bevisligheder og erklære sig om dem. Frantz Mül
ler havde opgjort sit tilgodehavende til 89.702 rd.
Da kommissionen 11. april 1688 var nået til vejs ende med
gennemgangen, var den kommet til det resultat, at fordringen i
virkeligheden måtte sættes til 11.577 rd. Ikke mindre end fire
poster i Frantz Müllers fordring afvistes fuldstændig. Først og
fremmest en række udgifter og omkostninger i Holland på
tilsammen 27.432 rd., hvorom det simpelt hen hed, at de
ikke kunne approberes. Dernæst afvistes et krav på 3.567 rd.
for en diamantring, som kongen skulle have fået 24. septem
ber 1672, fordi der ikke fremlagdes nogen ordre. For det
tredie afvistes blankt den Rentekammerafregning på 3.184 rd. af
14. november 1659, som han havde fremlagt på hustruens vegne,
og som når renterne blev skrevet til pr. 11. september 1687 ud8. S. Birket Smith, Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie II, 1881, s. 273.
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gjorde 8.502 rd. Her var begrundelsen den, at dette krav ikke
angik regnskaberne. Endelig havde Frantz Müller forlangt 10.684
rd. i rente af varer og penge remitteret til kongens tjeneste, som
formedelst subsidiernes udeblivelse ikke strax havde kunnet be
tales. Men hertil svarede kommissionen tørt, at man ikke så, at
han nogen tid havde været i forskud.
Så interessante og oplysende regnskabernes mange enkeltheder
i og for sig er (f. ex.: drikkepenge til stadshusets betjente i Am
sterdam og ved Banco 2.445 rd.), må det her anførte være tilstræk
keligt til at karakterisere den forandring, der mellem 1677 og
1688 skete i Frantz Müllers position.
I 1704 døde Frantz Müller. Enken, der takkede for hjælp til
hans hæderlige begravelse, sad tilbage i slet og arm tilstand. Boets
midler slog ikke til til at dække den store gæld. Og nu vidste hun
intet råd. De midler hun havde efter sine forældre, havde den
sal. mand consumeret i kongens tjeneste i Holland, og de penge
der 1692 var blevet ham anvist, havde han ikke fået, hvorfor hun
måtte bede om årlige nådepenge. Herpå resolverede kongen 22.
januar 1704, at enken kunne få en årlig pension på 300 rd., hvor
imod den af Frantz Müller hidtil gjorte prætention ganske og
aldeles ophørte.

XVII
Afvikling — Private
Således ordnedes forholdet mellem Frantz Müller og staten i
al stilfærdighed. Vi har hermed fulgt den sidste af Henrik Mül
lers sekundanters skæbne. Afslutningen på rentemesterens egen
virksomhed var da forlængst stundet til. Han havde med vanlig
smidighed forstået at tilpasse sig de nye forhold under Christi
an V. Han synes at have stået sig godt med Griffenfeld, dog uden
at binde sig så stærkt til denne, at han var kompromitteret, da
katastrofen kom. Derimod er der tegn på, at det ikke lykkedes
Müller at få et godt forhold til Ulrik Frederik Gyldenløve. Mu
ligvis har deres interesser kollideret i Norge; i hvert fald var
Gyldenløve med til at underkende Frantz Müllers fordringer.
Noget sikkert kan dog næppe siges.
Det er umiskendeligt, at Müllers stilling trods al umage for
ringedes i løbet af 1670’erne. Hans ligefrem spage svar 1679 på
en anmodning om at yde forstærkning giver uden tvivl udtryk
for de faktiske forhold. (Tillæg XV).
Forholdet til Texeira prægedes af en vis stramning. 16. sep
tember 1673 var Müller og Texeira kommet overens om, at
Dragsholm fortsat og indtil 1680 skulle tjene som pant. Men 1.
juli 1676 skete der den tilføjelse, at Müller også stillede Sæbygård som pant, for at Texeira formedelst disse vanskelige tider
kunne være yderligere forsikret1. Herpå fulgte så Frantz Müllers
tilbagekaldelse, samtidig med at efterretningerne fra de norske
miner lød lidet opmuntrende.
1.LA.S. Sjællands Landstings pantebog 1669-84 fol. 91 og 149.
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Henrik Müllers danske godser synes fortsat at have været en
dødvægt. Konjunkturerne var lidet gunstige. Under en retssag
mellem Wigant Mickelbecker og Didrik Fuiren 1679 angående
en obligation på 4.762 rd., som Fuiren havde udstedt til staten,
og som var anvendt til betaling af en leverance fra Mickelbec
ker, havde Fuiren tilbudt betaling i godt velbesat jordegods. Men
hermed ville Mickelbecker åbenbart ikke nøjes og fik Højeste
retsdom for, at Fuiren burde betale i rede penge, kunne han på
grund af tidernes vanskelighed ikke det, måtte han gøre fornøje
lig forsikring2. Samtidig lød høje klager fra de gamle storkredi
torer. 1677-78 sendte Leonhard Marselis’ enke på Dueholm den
ene supplik efter den anden, hvori hun beskrev vanskelighederne
med det udlagte gods og klagede over de tunge skatter3. Det sam
me fremførte Jens Lassen, hvis bønder ikke kunne betale deres
skatter, og som derfor truedes med execution4. Joachim Irgens
enke Cornelia Bicker v. Westervig lå i strid med sin tidligere
foged om restancer5. Det er velkendt, hvorledes de Lima’rne kom
i vanskeligheder6. Og at behandlingen af Frantz Müller på ingen
måde var noget enestående, måtte Corfitz Braems enke Ide Mar
grethe Heister i Helsingør sande, da hun mod at udlevere til
kassation fire afregninger på 1.080 3/4 rd. fik eftergivet en for
dring på 140 sietdaler, som kongen havde på hendes første mand,
byfoged Martinus Owe7.
Det interessanteste vidnesbyrd om de vanskelige forhold, og
tillige om den forretningsdygtighed, der kunne præge finansstyrelsen, er dog sikkert v. Støckens erhvervelse af holstenske ob
ligationer og pantebreve 1675. For knap 70.000 rd. fik han pa
pirer til en pålydende værdi af 132.394 rd.8 Når obligationskur-

2. Højesterets Dombog 1679 II, 301b ff.
3. Rtk. 215.17, Diverse dokumenter og akter vedk. partikulære personer, Aletta
Camer.
4. Ibid. Jens Lassen.
5. Højesterets Dombog 1678 fol. 578b ff.
6. Jfr. Sjællandske Tegneiser 1682, 19. september, nr. 288.
7. S. Nygård, Fortegnelse ... nr. 4851.
8. A. D. Jørgensen, Peter Schumacher Griffenfeld II, 1894, s. 141.
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sen i Holsten ikke kom højere end knap 53, har den snarest
været endnu lavere i Danmark.
Henrik Müller dannede ingen undtagelse. Opgørelser over
restancerne og forstrækningen med sædekorn 16829 på Skjold
næsholm gods viser det tydeligt. Og om godset ved Dragsholm
og Sæbygård er det blevet sagt, at her træffer man i 1680’erne
i det hele de mest afrakkede strøg i hele landet10. Ikke ander
ledes med det jyske gods; thi 1687 klagede Johan Fincke
og Frantz Müller over det jordegods, de og deres søskende havde
måttet overtage i Skanderborg amt for deres forløfter for Hen
rik Müller; de må have kunnet begrunde deres klager vel, da en
kongelig resolution 16. juni 1690 efterlod dem restancerne af
godset, når Frantz Müller lod sig korte 2.000 rd. i sin i øvrigt
uerholdelige fordring, mod regres hos sine medarvinger11.
Desværre savner vi enhver mulighed for blot antydningsvis at
få et indtryk af Müllers handelsvirksomhed i disse år. Og hermed
er mulighederne for at belyse den følgende udvikling unægtelig
temmelig stærkt forringet.
Derimod siger afviklingens tempo noget væsentligt om karak
teren af de Müllerske foretagender. Afvikling er netop ordet. Det
vil være naturligt at opfatte hjemkaldelsen af Frantz Müller i
1677, hvad hensigten dermed end kan have været, som indled
ningen til denne proces, der krævede sine 6 å 7 år for at fuldbyr
des.
Således havde Müller opbygget sin position, at kreditorerne
ligesom tøvede med at gøre deres krav gældende i håb om, at stil
lingen endnu en gang kunne rettes op, og i vel forståelig ængstel
se for, at alt skulle tabes. Den omfattende kredit, Frantz Müller
kunne glæde sig over efter sin tilbagekaldelse, er meget betegnen9. Tillæg XVI.
10. Henrik Pedersen i Hist. Tidsskr. 8. Rk. IV, Tillægshefte til Edvard Holm
s. 201. Hertil kan føjes, at kongen 14. april 1688 billigede, at en stor del for
armet af »Marseli samt gejstlig og andet nu sammenbragt gods«, der ville
koste for meget at bringe i stand, så det kunne holde ryttere, måtte sælges,
da det som belejligt ønskedes af en del proprietærer, Rtk. 2211.9 Deliberationsprotokol 27. august 1687-29. december 1688 fol. 227.
11. Ibid. fol. 331.
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bl. a. tidligere undergivne. Den tidligere berider ved Dragsholm
Caspar Goltz fik således tilladelse til at beholde det korn og løs
øre til en værdi af 205 rd., som han havde fået udlagt for sin re
sterende løn33. Der var tvistigheder med rådmand Claus Sohn
om nogle regnskaber, antagelig vedrørende hofholdningen31.
Også David v. Cøln var i strid med Müller35. Og Povl Svendsen,
der skulle opkræve den svenske restance i Køge, fik nu omsider
dom for, at Müller skulle betale, og at der skulle gøres udlæg36.
Opgøret med Carsten Hansen Atke stod på i årevis. 1680 hav
de Müller ønsket dom i striden om regnskaberne 1660-66. Det
følgende år krævede Atke ved Højesteret Müller for dennes ob
ligation på 2.000 rd., hvorpå Müller 1682 rejste modkrav på
5.147 rd. 8. januar 1684 synes sagen omsider afsluttet med en
befaling om, at der skulle gøres Atke udlæg, efter at han havde
erhvervet to Højesteretsdomme og kommissariers likvidation og
dog ikke havde kunnet få penge hos Müller37.
Endelig hører vi, at Müller 1682 havde rejst krav overfor sin
tidligere fuldmægtig Baltzer Barth38. Som det skal erfares, var
Müller stadig mand for at bide fra sig.
Alene de her angivne beløb, som Müller og hans kautionister
skulle stå til regnskab for, udgjorde 25.000 rd. Forbløffende er
det at se, at »borgmester« i København Jørgen Nielsen så sent
som 1685 kunne få udlagt Værholm39. Og endda har hidtil kun de
små gældsposter været nævnt.
S. Nygård, Fortegnelse ... nr. 4700.
Sjællandske Tegneiser 1683, 1. december, nr. 407.
Ibid. 1684, 19. januar, nr. 22.
Ibid. 22. januar, nr. 25.
Sjællandske Tegneiser 1680, 16. august, nr. 178 med indlæg og 1684, 8. januar,
nr. 8-10, Højesterets Dombog - august 1681 - fol. 795, Stævnebog 1682 nr. 124.
38. Norske Registre 1682, 8. april og 4. juli jfr. 1680, 30. oktober.
39. Trap, Danmark 5. udg. Skanderborg amt s. 712, Jørgen Nielsen er antagelig
identisk med den borgmester J. N., der 1661 skænkede 75 rd. til Holmens
kirkes altertavle, Louis Bobé, Bremerholms Kirke og Holmens Menighed, 1920,
s. 59, og med den borgmester J. N., der med sin hustru Karen før 1689 ejede
en ejendom i Kongensgade, H. U. Ramsing, Københavns Ejendomme 13771728 VIII, s. 29; en J. N., borger i København, var blandt Kai Lykkes kredi
torer, N. Rasmussen Søkilde, Holstenshus og Nakkebølle, Odense 1875, s. 309
jfr. Samlinger til Fyens Historie og Topographie X, s. 351 og 353.

33.
34.
35.
36.
37.
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Som vi allerede tidligere har set, gjorde Texeira sig store an
strengelser for at redde sit tilgodehavende. I Norge kom det til
et større sammenstød med Müllers andre forbindelser deriblandt
en gammel kending »kobberværksdirektør« Lave Jensen, hvor
Peder Nielsen Kaasbøll, stiftamtsskriver i Trondhjem gik af med
sejren og anerkendtes som første prioritetshaver i Løkkens værk45.
Hvorvidt de i Danmark udlagte godser tilfredsstillede kreditor,
er et stort spørgsmål. Det skal ikke undersøges her.

45. Højesterets Dombog 1683 I, 161b ff. jfr. Eiler Nystrøm, Biografiske Efterret
ninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs Slægt, 1910, s. 94 ff.

XVIII
Afvikling — Staten
Det altafgørende for Müller var dog naturligvis forholdet til
hans ældste og største forretningsforbindelse den danske stat.
Allerede Holger Vinds indtræden i Skatkammerkollegiet hav
de åbnet muligheder for en beskæring af Müllers indflydelse, og
under Christian V gjorde Griffenfeld Danske Kancelli til den
dominerende faktor i centraladministrationen. »Pennen styrer
sværdet« bør sikkert have den ikke uvigtige tilføjelse: »og pen
gene«1. Øjeblikkeligt havde dette næppe større virkninger for
Müllers faktiske indflydelse, tværtimod synes der som nævnt at
have hersket et godt forhold mellem ham og den almægtige mi
nister. Vel overlevede Müller storhedens fald, men vi har set, at
Frantz Müller ikke kunne blive på sin post i Nederlandene. Og
det revisionsarbejde, der havde stået på siden Corfitz Ulfeldts
dage, tog nu i disse år et for Henrik Müller, og flere andre, tem
melig ubehageligt opsving.
Imidlertid forordnedes Henrik Müller 6. december 1679 til
etatsråd2, og 17. december deltog han i Skatkammerkollegiets.
»afskedskollegium«. 70 år gammel og efter et halvt hundrede år
i kongens tjeneste var han nu privatmand. Han var gået med ma
nér, men sikkert ikke frivilligt, thi uden embede blev det natur
ligvis yderligere vanskeligt at hævde sig.
De til stadighed førte, endeløse forhandlinger mellem Henrik
1. Carl Christiansen, Bidrag til dansk Statshusholdnings Historie I, 1908, s.
106-116.
2. Henrichsøn s. 338, Carl Christiansen, anf. værk II, 1922, s. 21-23 jfr. 120 f.
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Müller og finansstyrelsen, som vi lejlighedsvis har søgt at følge,
kom nu ind i en ny, hektisk fase, der kulminerede 18. april 1682
med et reskript til Otto Krabbe og Andreas Engberg, at Henrik
Müller var tilfunden at lægge fra sig 43.355 rd., hvoraf dog den
halve part var blevet ham efterladt. Til dækning skulle de udlæg
ge det tidligere krongods i Antvorskov, Ringsted og Roskilde
amter. Dersom Skjoldnæsholm var derimellem måtte dette gods’
bygning og »melioration« udlægges for 4.000 rd., og det bønder
gods, hvoraf gården var blevet indrettet, for 40 rd. pr. td. htk.
(91 tdr. htk.); birke- og patronatsret, der var blevet ham særdeles
forundt, skulle følge uden refusion3.
Hermed var det afgjort, hvilken linie regeringen ville følge
i Müllers sag, og hans private kreditorer fik, som vi har set,
travlt med at drage konsekvenserne heraf.
Men i forholdet mellem Müller og staten var der endnu såre
meget at bringe i orden, før der kunne sluttes af. 13. januar
skrev Kammerkollegiet til Müller og spurgte, hvorledes han ville
betale de 40-50.000 rd., han skyldte kongen4. 8. august hører vi,
at amtskriveren i Kalundborg Jørgen Hansen havde klaget over
ikke at kunne komme til rigtig afregning med de resterende
skatter af Dragsholm og Sæbygård amter. Han fik da ordre til
strax at opsætte en rigtig restans, så at hr. etatsråden (hvem man
åbenbart ikke havde større lyst til at diskutere med) ikke skulle
have årsag til at besvære sig over videre ophold. Så snart han
havde fået brevet, skulle han derfor komme ind med sine bøger
og regnskaber, så at alt kunne gøres rigtigt på kammeret5. Meget
oplysende om lokalforvaltningens standard6.
6. september fulgte et nyt brev til Jørgen Hansen om at tage til
København med sine regnskaber, da der nu var aftalt et møde
med Müllers foged7. Og dagen efter udgik ordre til Otto Krabbe
Rtk. 2212.4 Expeditionsprotokol 1682, 18. april, nr. 168.
Rtk. 2213.83, Kammerkollegiets expeditionsprotokol nr. 237.
Rtk. 2243.44, Sjællands stifts ordres- og missivebog fol. 179.
Jørgen Hansen dømtes siden for utroskab i henseende til Müllers og Christian
Müllers restancer, S. Nygård, Fortegnelse ... nr. 7570.
7. Ibid. fol. 196.
3.
4.
5.
6.
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det kunne ses af hans månedlige extrakter over indtægt og ud
gift, foruden den forundte tiendefrihed og sølvkøbet, og dog
havde intet heraf været anvendt til værkets nytte. Kongen tog
følgelig atter værket i besiddelse, og Müller skulle indlevere
sine regnskaber på Rentekammeret med henblik på en eventuel
erstatning til ham14.
Den bagdør, der således til allersidst efter den kraftige anklage
lades på klem, tyder unægtelig ikke på nogen stor sikkerhed hos
anklageren. Opgørets videre forløb bekræfter dette indtryk.
Endelig 7. november 1683 nåede Rentekammeret så vidt med
gennemgangen af regnskaberne, at det var muligt i en indstilling
til kongen at gøre status over Müllers gæld til staten, beregnet
og sluttet til januar og april 1683. Men det skete rigtignok ikke
uden en bitter tilføjelse om, at Rentekammeret forlængst havde
haft til hensigt at komme til ende med disse poster, så at man på
kongens vegne havde kunnet søge betaling i Müllers bedste gods
og formue. Det var trukket en del i langdrag formedelst den ud
krævede rigtighed og underretning, og fornemmelig formedelst
hr. etatsrådens egen ophold med sine foregivende og formente
nøjagtige erklæringer. Resultatet havde man vel mærket i Rente
kammeret; det var, at de andre kreditorer havde fået indførsel
og udlæg, så at det var at befrygte, at kongen ikke skulle få sin
fuldkomne fornøjelse. Selve opgørelsen tyder dog ikke på, at kon
gens tab i denne sag har været stort.
Müllers gæld til staten omfattede efter denne følgende poster:
kontribution af hovedgårdene
3.797 rd. 90 sk.
til 1. januar 1680 ....................................... .
do. samt kontribution af det tilliggende
bøndergods til 1. april 1683 ........................ . 30.344 rd. 12 sk.
189 rd. 90 sk.
do. af gods i Roskilde amt............................
rd. 74 sk.
1.691
Ringsted amt ...............................................
skyldig efter revisionsdommen.................... . 21.677 rd. 63 sk.
sølvtiende og -køb af sølvværket................ . 28.039 rd. 47 sk.
3.762 rd. 37 sk.
odelskat af gods i Norge................................ .
14. Sjællandske Tegneiser 1683, 6. oktober, nr. 341.
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tilholden toldfrihed 1679 ..............................
for meget oppebåret gage..............................
resterende prinsessestyr ..................................
oppebårne penge af Norlands amt..............
skyldig på norsk trælasttiendes forpagtning. .
konsumtion af nogle korn varer på Bragenes
skyldig på Henning Meyercrones vegne ....
kobberskat for godset i Holbæk, Ringsted og
Sorø amter .....................................................
Summa
Til betaling heraf var udlagt:
Skjoldnæsholm gård og gods..........................
—
bygning..................................
auktioneret gods på Dragsholm, Ellingegård
og Sæbygård.....................................................
sølvværket i Norge.........................................
jordegods i Norge, Søndenfjelds ..................
—
—
Nordenfjelds..................
til gode på en særdeles regning......................

1.000
452
92
12.274
24.996
1.229
2.893

rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.

00
74
48
43
39
16
25

sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.

54 rd. 93 sk.
132.496 rd. 79 sk.

42.956 rd. 78 sk.
4.000 rd. 00 sk.

2.890 rd. 43 sk.
50.000 rd. 00 sk.
3.760 rd. 28 sk.
12.191 rd. 00 sk.
54 rd. 61 sk.
Summa 115.853 rd. 18 sk.
Müllers gæld udgjorde således 16.643 rd.15.
Tre uger efter forelå, som det var at vente, en udførlig imøde
gåelse fra Müllers side16. Men den kongelige resolution, som
faldt 5. januar 1684, indeholdt blot en ordre til Rentekammeret
om at søge udlæg i Müllers ejendele. Hermed var mellemværen
det mellem staten og Henrik Müller ganske vist ikke bragt ud af
verden, men det var nu ikke længere af sådanne dimensioner, at
det havde politisk interesse. Henrik Müller gled definitivt i bag
grunden.
Den femoghalvfjcrdsårige ville dog ikke give tabt. Til den
ovenfor gengivne opgørelse fra Rentekammeret leverede han
15. Rtk. 222.833, Diverse indenlandske fordringer på kronen 1681-1769 I (tidligere
Afregninger III, 91).
16. Rtk. 2214.77 Diverse dokumenter vedr. partikulære personer (Müllers erklæring
27. november).
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Brandt næppe, thi Müller kunne slutte brevet med en tak for
ordren til amtskriveren i Jylland om at holde inde i 6 uger med
exekutionen hos Henrik Müller d. y. for skatterne af Lønborggård.
Men 29. november måtte han minde om sit indlæg, hvorpå
han ikke hidtil have fået ringeste resolution eller anden trøst,
end besked om at indlevere jordebogen over sit norske gods.
Skønt hans indlæg syntes at skulle undertrykkes, medsendte han
jordebogen, men han gjorde opmærksom på, at det Arendalske
tømmerbrug tillige tilhørte sønnen Jørgen, og at det var behæf
tet, i hvor høj grad vidste han ikke, da en proces stod på, og hans
børn desuden var forsikret deri for deres kautioner for ham20.
18. maj 1685 kom omsider afslutningen. En kongelig resolution
fastslog, at Henrik Müller mod at afstå sine sidste norske besid
delser, som var taxeret til 15.951 rd., måtte være fri for at svare
til de øvrige fordringer fra kongens side, og at Kammerkollegiet
skulle opsætte fuldkommen kvittantiarum for ham og hans ar
vinger kongen til underskrift21. 14. februar s. å. havde han fået
tilstået hovedgårdsfrihed for Tyrrestrup, Lejregård, Skullerupholm, Lønborggård, Kornerupgård og noget hartkorn under
Gundetved, og fået eftergivet de resterende kontributioner22.
4.oktober resolveredes det, at han kunne få sit kvittantiarum
uden betaling23. Det må indrømmes, at den gamle herre trods
sin skarpe tunge fik en efter forholdene rimelig behandling, og
at opgøret fra regeringens side blev foretaget i fordragelighed.
Henrik Müller levede endnu nogle år efter sin tilbagetræden.
1686 var han flyttet til Kornerupgård (gården på Østergade blev
det følgende år stillet til auktion) hvor han fandt husly hos dat
teren Anna Catrine, Caspar Bartholins enke. Da hun solgte går
den 1690, måtte den nu firsårige etatsråd drage videre til fru
Drude Fincke på Lejregård, og hos hende døde han 2. marts
169224.
20.
21.
22.
23.
24.

Rtk. Afregninger III, 92.
S. Nygård, Fortegnelse ... nr. 4671.
Ibid. nr. 4508 jfr. 5604.
Ibid. nr. 4744.
Henrichsøn s. 338.
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På Frantz Müllers ansøgning om hjælp til begravelsen25 resolve
rede Christian V: Wij hafue aE Sær kongl. Naade og Mildhed
allernaadigst schiencket og gifuet afgangne Henrick Møllers vores
forrige Estats Raads Hans effterladte Børn Funff Hundert Rthlr.
till Hans Begrafvelse og jordefærd26. 6. april nedsattes Henrik
Müllers og hans hustrus kister i det gamle gravsted i Nicolai
kirke i København — 1685 var det statelige begravelsessted i Frue
kirke taget i besiddelse af magistraten på de fattiges vegne27, men
Nicolai kirkes værger så bort fra, at kirken havde 1.000 sietdaler
tilgode hos den afdøde28.

25.
26.
27.
28.

Personalhist. Tidsskr. VI, s. 138.
Rtk. Deliberationsprotokol 1691-93 fol. 33.
Personalhist. Tidsskr. 8. Rk. V, s. 288.
Danmarks Kirker, København I, s. 579.

XIX
Henrik Müller og enevældens etablering
Allerede 3. marts 1669 var Müllers hustru Sophie Hansdatter
død. Forgæves havde den berømte Borro søgt at helbrede hende1.
Det gjaldt nu om at sørge for et standsmæssigt hvilested. Det dog
særdeles respektable familiegravsted i Nicolai kirke slog ikke til.
13. december s. å. erhvervede Müller skøde på en »skjønne og
stor« begravelse i Frue kirke2. Også på anden vis blev der draget
omsorg for eftermælet. I levende live var ægteparret blevet por
trætteret af Abraham Wuchters, og vistnok i forbindelse med
hustruens død blev billederne stukket i kobber af Albert Haelwegh, om hvis kunst det er blevet sagt »Skavankerne skjules ikke,
men der lægges samtidig vægt på, at disse fysiognomier også skal
udtrykke den selvbevidsthed og dygtighed, som findes hos denne
periodes ledende folk«3. Om nogetsteds var denne forening af
realisme og selvhævdelse på sin plads, når det gjaldt Henrik Mül
ler.
Med sin sans for effektivitet og sin aldrig slumrende årvågen
hed overfor enhver profitmulighed var rentemesteren temmelig
hensynsløs, så såre det gjaldt forretninger. Det måtte både hans
kompagnoner og hans familie sande — datteren Drude havde væ
ret holdt arresteret for gæld i fem fjerdingår af fru Vibeke Rosen1. E. C. Werlauff i Samlinger til den danske Medicinal-Historie udg. af J. D.
Herholdt og F. V. Mansa I, 1835, s. 177.
2. Personalhist. Tidsskr. 8. Rk. V, s. 288.
3. Jørgen Styhr i Kunstmuseets Aarsskrift 1938 s. 48 og 66 f. Også svigersønnen
kancelliråd, dr. jur. (fra Padova) Caspar Casparsen Bartholin til Komerupgård, der døde 1670, blev portrætteret af disse to kunstnere.
15

Rentemester Henrik Muller
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opfattes som exponent for de kræfter indenfor borgerstanden,
der ikke mindst som statskreditorer ønskede indseende med for
valtningen.
Den opfattelse at den gamle forfatning på denne (og anden)
måde undermineredes i løbet af 1650’erne, for ved Københavns
privilegier af 1658-59 at blive brudt, bekræftes ved en betragt
ning af Henrik Müllers virksomhed i krigsårene, da han og
Selio Marselis synes at have optrådt fuldstændigt på lige fod med
regeringens adelige repræsentanter. Dette bør erindres, når man
vil prøve at bestemme Müllers holdning ved regeringsforandrin
gen i 1660. Desværre vides der så at sige intet om hans færden i
dette efterår. I almindelighed må det sikkert siges, at han og vel
også de andre store statskreditorer har været interesseret i et fre
deligt forløb, bundet til staten som de var ved deres store til
godehavender. Har dette i og for sig været en svaghed, bør det
på den anden side fremhæves, at deres ord må have haft vægt.
Der var næppe andre, der under den herskende nødtilstand for
måede at skaffe de pengemidler til veje, uden hvilke det givet
ville komme til mytterier og optøjer og måske det, som værre
var8.
Trods al gensidig mistro og usikkerhed fik stændermødet en
fredelig udgang. De store kreditorers villighed til at skaffe lån
bidrog uden tvivl til, at man kom over krisen. Men som i 1658
havde villigheden også i 1660 sin pris; den bestod i en omdan
nelse af finansstyrelsen, således at Henrik Müller og Christoffer
Gabel (der også havde et navn i Hamborg og Amsterdam) blev
rentemestre, og vistnok også deri, at kronens og adelens gods
monopol bortfaldt.
8. Jfr. det kgl. missive til rådet 3. juli 1645: ... om de got folk af adelen sig
monne indbilde, at naar freden efter den allerhøyestes velbehag er giort och
sluttet, det da der med skulle blifve klart och folcket til hest och fods med
snack sig at ville lade aftacke och contentere. Thi dersom de icke blifver
afbetalet, maa vi paa en mutination vere forsickret, som met dobbelt saa
mange penge ey er at stille. Di ere mester i landet, och vi som den eldste af
det handtverck kand intet med os med dennom anderledis end vel at skille.
Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stcendermødernes Historie i
Kristian IV’s Tid ved Kr. Erslev III, 1888-90, s. 144 f.
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vilje, at Danmark på det privatøkonomiske område skulle være
en retsstat.
Det var således ikke nogen ringe sejr, programmet fra 1658
og anskuelserne fra konceptet om krongodsernes udlæg havde
vundet. I virkeligheden blev den borgerlige værdimåler, indtje
ningsevnens og formuens størrelse nu også for alvor samfundets.
En konsekvens af disse grundsætningers sejr belyses særlig in
teressant af opløsningen af Henrik Müllers store godskomplex,
der formelt og aldeles overvejende også reelt foregik rent forret
ningsmæssigt.
Det lykkedes altså ikke Henrik Müller at føre de planer, han
øjensynligt har næret om grundlæggelsen af storgodsejer-dynasti
ud i livet. På samme vis gik det de fleste af hans lige, og det tilløb
til en tilbagevenden til et arveligt aristokrati, som skete med op
rettelsen af grevskaber og baronier, blev kun et tilløb. Statskre
ditorerne formåede kun undtagelsesvis at sikre deres efterkom
mere en position i samfundets top, adskillige af dem havde møje
med at værge for sig i alderdommen, men deres epoke kom til at
betyde et nyt udgangspunkt for den politiske og sociale udvik
ling i Danmark.

Tillæg I
Vnderdanigste Memorial angaaende General Told Forwalters Instruc
tion.
Om epter Hr. Stadtholders meeI titulen staar tholdens Oppening daa maa settis tholdens sampt bersel sampt inspection och DirecAccissens Oppebersel, sampt In- tion offuer tholdere och tholdbetispection och Direction offuer thol- ente i Danmarck
dere, thold och Accisse betiente
§det lader ieg mig gierne befalde
I den anden punct staar, at han
som hans May.tt det befaller, allee- nem maa staa frie, tholdstedeme
niste om ieg selfuer Kiøbenhafns til tholdens forwalting med døctholdsted maa lade forwalte, epter- tige tholdere at besette, och de
di ieg er i bestillingen forhaabis wbequeme och wdøctige at affsette,
hans Ma. schal befinde saa goede Sundet och Kiøbenhafn wdentathienneste deraff, som aff nogen, gende.
Med en fremmit som icke er derfuen schal det gifue stoer besuerlighed, alting at indrette, heldst
epterdi at det fornembste paa den
ne Sted beroer,§
§Om icke noch er, naar det
I den 6 punct formeldis at penscheer huer afften, naar tholderne gene epter Thold ordinantsen i
giører Sluttning thold Ordinantsen tholdkisten huer slaugs paa sin
er i den punct Streng och schal Steed schal nedkastis,
ellers for aarsage Ophold§
Paa det saadant icke schulde giI den 8 punct staar, huad som
fue forhalling och ophold, naar schal were frie, derpaa schal Li
lians Maj.tt icke kand were til- gens end hans May.tts Egen ordre
stede, om der midler thid, maa anammis,
anammis caution eller saa mange
penge Deponeris,
Om icke samme Obning maa setI den 12 punct er om packerne
tis wden condition, det kunde ellers eller fadene deris Obning, at det
foraarsage confusion och thuist schal schee naar der thuifuelis at
imellum trafiquerende om den warerne icke Rett er angifuen
Eenis mehr blef obnit end den An
dens, thi dog wmueligens er at
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wide huad i packerne findis, wden
de Obnis
. . . anlangende beedigen icke
maa forklaris och paa dee allereede
i bestallung er aff Borgemestere
och Raad, paa det de des bedere
weed at parere, det er en post aff
stoer importantz

I den 15 punct om Weyer och
Mahlere huor de epter Byens priviligier constitueret er, at derwed
forblifues, mens vdi de andere Steder, aff General tholdforwalter
forordnis, huilcke alle schulle were
hannem paa hans Ma. weigne beædigett,
Hoes den 16 punct behøffuis wel om nogen widere wil schibe, naar
schibbett fortoldet hafuer, eller om det schal formeenis thi Saadant offte
forfalder,
§Hr. Stadtholder erinderte mig i
I mit Ofuergifne Concept den 21
daug samme punct at were nødven- punct findes om tholdernis æd och
digt, wed icke om den er Effter- caution,
seet,§
§1 ordinantsen findes intet der
I den 23 punct meldis at tholom wden huor dennem traficq for- deme maa drifue deris traficq epbiudis, at de dennem der epter ter thold ordinantzen,
schal Rette, huorfor ieg det i mit
concept hafuer satt epter Knips
Instruction,§
her om er intet Specificeret, och
I mit concepts den 28 punct er
giordis dog wel fornøden, i Knips Indført om General tholdforvalteinstruction er det wel wdført, huor ris [!] protection, huem hand schal
epter ieg dete hafuer formeret,
suare, och aff huo hand nest hans
May.tt schal Dependere,
§Jeg wil icke gierne forgribe
§Anlangende General Tholdformig i det at jeg icke schulde wide waitersrespect och authorität, i mit
at observere huad authorität hans concepts 29.punct om rørt,der om
Ma. mig betrode charge medfører, finder ieg intet resolveret,§
medens saa lenge hans Ma. det

icke selfuer Deciderer, forhaabis
ieg, at ieg mig icke forseer, naar
ieg blifuer i den werdighed hiid
indtill.§
hans kongl. Ma. thacker ieg her
for paa det wnderdanigste, Gud
wed at ieg for min Persohn icke
hafuer henseet saa megit til gagens

Belangende den 30 punct, at
hans kongl. May.tt for den General Direction tillegger mig Solarium - 3.000 Rdr. Och for det pro-
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Stoerlighed, som til at beuise hans vincial weerck i Sieland, det de
Ma. och Riget goede och gaufnlige andere provincialer thillaugt er,
thienniste, Epterdi hans Ma. mig med huis om Bogholderen SpecifiSaadant fornemme werck wil be- ceris,
troe, Setter derfor til Hans Ma.
Egen naadigste willie, om hans Ma.
det wil nogit forbedre, for den
store wroe ieg kommer til mig at
paatage, och megit af mit Eget, som langt høyre importerer at maa Ind
stille, Och at for det provincialwerck, maa Specificeris epter mit den 21
December indgifuene memorial, som i dee provincialer deris bestalling,

dersom her vdi icke maa concluderis om mand da maa ordinere
Løn epter wmagens beskaffenhed,
paa det hans Ma. ratification, det
wil were nødwendig,

I mit Memorial den 21. Decembr. 1650 offuergifuen, er Rørt
om tholderens Løn at ordne dog
icke høyre end 3 pro centum,

§Epterdi Hr. Stadtholder foregifuer at tholden och Accissen
schal were wnder En Direction, at
daa det ofuer alt i Instructionen
huor behouff giøris maa mentioneris, Saa och deris Lydighed med
Accissen hafuer at bestille,§
Tolderne vdi Sundet och Kiøbenhaffn at ind och affsette haffuer hanns
May.t sig forbeholden, Saa och Directionen och Inspectionen i Sundet
exciperet behøffuis wel at expliceres om Directionen och Inspectionen i
Kiøbenhaffn, Saa och at tholderen aff General tholdforvaldteren paa
hans Ma. weigne beediges for Embedets respect schyld,
Om Pengenes nedkastning i tholdkisten,
at det precis huer formiddag och afften schal schee,
Om goedtzets aabning naar behouff giøres,
at dete absulut wden Condition for den Ene saawelsom dend anden schal
schee,
Om weigere och Maalere dieres æed,
Om schiøndt de aff Borgemestere och Raad er bestillet at de iche des
mindre paa hans Ma. weigne aff General Toldforwalteren schall thages
i æed,
Goedtzet som effter fortolden blifer schibet,
at det maa tilstedis naar det først angiffues och tolden Clareris
Tolderne dieres æd och Caution
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at præstere General Toldforwaldteren paa hans Ma. weigne,
dieres traficq epter ordinantsen at driffue,
at dieres traficq icke præiudicerer hans May.tz Intrader
General Toldforwalterens protection aff huem schal dependere,
aff hanns kongl. Mayt.
I huad consideration hans Persohne schal werre for Embedetz schyld
Hans besolding pro persona er accorderet dee 5 procento, for det
prouincial werk, och huad ellers dee andere prouincialer tillaugt er at
det maa Specificeres §§fraa Nytt aar wdreignet§§.
Saa och om St. Anne forwaltung wed Generaltholdforwalteren maa
bliffue, och derpaa Lønen niude som er -150 Cour. Dr.
Toldernis løn wil Endeligen foraffscheedis,
Om win och fremmet Øels leckagie saa och Toldens Restitution, epter
Memorial
Toldbetiente at holde bog paa ind- och wdgaaende schibe och ware
er fast w-muelig,
Om det maa schee epter Memorialet
Om Malmøe och Christianopels Friheder,
Om Ferger som kommer om Natter Tide,
Tienernis werelse i Porten.

Danske Kancelli, Indlæg til Sjællandske Registre 1651, 27. marts. Med (én?)
skriverhånd. Memorialet af 21. december 1651 er ikke fundet.
§-§ overstreget.
§§-§§ 'tilføjet.

Tillæg II
Stormechtigste Høigbaarne Første
Allernaadigste Herre och Konning,
Efftersom jeg vnderschreffne Ed. Ma. vnderdanigst ringe Tienner med
Legoms Suaghed er beladen, och desuer sengliggende iche widende naar
Gud Allermechtigste mit Endeligt haffuer beschicket, huorfore Jeg / af
faderlig Ombsorg for min Hustrue och mange v-møndige smaa Børn /
hafuer v-forbiegengelig Aarsag Eders kongl. May. min naadige Herre,
hermed allerunderdanigst supplicando at besøge,
Efftersom Jeg in Martio A. o 1651 af Ed. kongl. Ma. for General
Tholdforwaldter offuer Danmarckes Rige naadigst er worden beschigket,
huilcken Bestilling Jeg epter min Instruction och Schyldigh. en och
andensteds offuer aid Riget med vnderd. Flichtighed och Troschab haf
fuer betiendt, vden klagte eller tillaugde Beschylding i alle Maader, saa
och med største Møige och Besuering forarbeidet Toldrullen udi dend
Stand och Esse som dend nu af Ed. kongl. Ma. och sambtlig Danmarckes
Rigens Raad findes paabuden och ratificeret,
Effterdi da Jeg baade for Gud och Werden wel er forsicheret, med
samme min Thieniste och Forwalting, iche andet / end Ed. kongl. Ma.
Gauffn och beste / haffuer søgt, ey heller ded Jeg formoder, nogen
Rigens Indbygger, eller fremmed, Adel eller v-ædel, min Forrettning
endten haffuer beschyldt, eller och herepter schulle kunde beschylde,
Jeg och nu wanmechtig och suag af Gud Allermechtigste er nederlaugt,
saa beder Jeg hermed allerunderdanigst Ed. kongl. May. af Mildheed och
Naade, mig fra samme Tieniste med schrifftlig Dimission allernaadigst
wilde forbløffue anseende Jeg siden in Julio A. o 1652 iche andet haf
fuer kundt bemercke, end Ed. kongl. May. allerede udi samme officio
haffuer muteret, sparer Gud Allermechtigste mig i Liffue, och mig Førligheed forlehner, erbiuder Jeg mig Ed. kongl. Ma. af aid Effne och
Formuffue til min Døde Daug at tienne och opwarte, vdi alt huis mig
mueligt er, som
Eders kongl. May. Allerunderdanigste troe- och plichtschyldigste Tienner
Heinrich Müller
Hafn. 15. Aug.
1655

Danske Kancelli, Indlæg til Sjællandske Registre 1655, 16. august.

Tillæg III
Nest aid løcksaligh welstands øndsche, mine bereedwilligste tienistes
erbiudelse, med største tacksigelse for megen beuist ære och goede.
Gunstige Weib. Herr Secreterer, høigærede tilforladendis goede Patron.
Sr Marcelius Ms Klingenberg och Jeg schref Ed. Welb. sienisten til om
det dont med Juchum Jurgens, at det til nogen endelig endtschabff
maatte befordris, Och efftersom wi, efter dee goede herrer Rigens Raads
indstendige andsøgning, Os hafuer paataget een stoer provision paa nye
til hans kongl. May. och Rigets tieniste, som Ed. Welb. af dend
med os oprettede contract, huilcken dee Ed. Welb. til kongl. May.
ratification at befordre, haffuer tilschicket, wel haffuer fornemmit, Och
efterdi wii samme Jurgens Sags decision och worris Penge til for.te at
efterkomme, høigligen behøfuer, Beder wi endnu tienstwilligst, at det til
een ende maatte befordris, Sr Marcelius er forreigset til Norge, Och med
mig forabschedet Ed. Welb. at tilschriffue, At dee Os i for.te contract
belofde Induisninger [.. .] form som indlagte concept formelder, maatte
[...] -ferdiges. Och som Wi er Ed. Welb. gunstige Patrocinio nocksom
forsickert, Forseer wi Os at hand herudi wil ramme worris gaffn och
beste, Och maa hand forlade sig, at wi som schyldig schal findis tacknemmeligh, Af det løckens werck er ickun slette tidninger, Marcelius
kand det dog icke saledis forstae, det er best at mand aldting til hans
nedkomst igen, lader beroe, Jeg forwenter Ed. Welb. gunstige suar, , Och
forbliffer, nest dend goede Guds beschiermelses troehiertige øndsche
Ed. Welb.
Bereed-schyldigste Tiener.
Hafn. 8 Sept.
Heinrich Müller
1657
Udskrift: Erlig och Welbiurdig Mannd Erich Kragh til Bramminge
kongl. Ma. Øffuerste Secreterer Och befallingsmand offuer
Herridzwad Coster [!], min Gunstige gode Patron thienistwilligen tilhende1.
Danske Kancelli, Indlæg til Sjællandske Registre 1657, 16. september.
1. Udskriften er med anden hånd. På brevet er noteret: Cito Cito len for len at
befordres dag og nat. Det ankom til Roskildegård s. d. ét kvarter på tre, til
Ringsted om aftenen kl. ni, til Antvorskov kl. tolv om natten, til Korsør da
klokken var halvgåen fire om morgenen og nåede Nyborg 9. september klokken
fire om eftermiddagen, efter at være afsendt fra København 8. klokken ni
om formiddagen.

Tillæg IV
Paa dee goede Herrer Dannemarckis Riges Raads proposition om provission til Fredericks Oddes Guarnisons och dend heele Armees wnderholdning, saa dend i for.ne Festning kunde haffue iche alleniste fornødenheed, mens end och forraad Armeen huor dend hen kunde bliffue
commenderit at eptersende, bereignet til 8000 Mand paa 6 Maaneders tid,
Er min vnderdanigste erklering,
Jeg haffuer ombeedet at Jeg for saadan stoer besuerligt werck, maatte
forschaanis, och andere aff Borgerschabet, endten her eller udi Fyen,
dertil brugis, anseende Jeg allerede hafuer indgaaet saadan contract, som
wil koste mig aid dend krafft Jeg kand oppebringe, och endaa falde heel
tungt at effee tuer e,
Att wahrene udi en Hast wil leffueris, och ingenstedz er at bekomme,
uden alleniste i dee Provincier Sielland och Fyen, huilche med stor
mengde af folck er forfyldt, saa wahrene bliffuer heel dyre, och besuer
ligt at til weye bringe,
Er ded i saadan tid Aars, der det gamel Malt och flesch mest er consumerit och bortschibet, och om en schønt wdførselen paa fremmede
Steder er forbøden, Saa trecker dog Norge huer daug,
Och førend ded ny korn kand vdterschis i malt giøris, fleschet Røgis,
indfalder Windteren, at Schibningen letteligen kand forhindris, och
wil dog provisionen werre epter haanden som ded behøffuis,
Dette er aarsagen huorforre Jeg mig haffauer vndschyldet, mens epterdi dee Goede Herrer beretter at dee ingen der til kand formaa, och
derfor gierne saa Jeg mig for.ne Werck, saa som til dend største tienniste
Riget schee kunde, wille paatage, med forsichring, at dee wil forschaffe
mig aid dend fømøyeligheed, endten udi Penge eller Jordegodz, som Jeg
med billigheed kunde begierre, Och Jeg der til sielffr middele schulde
forreslaa,
Saa er ded et werck som strax vdkreffuer reede Penge, och om end
schiøndt paa en deel kunde betinges 2 å 3 Maaneders dilation, Saa wil
dog pengene werre der,
Huorfor huercken Jeg eller nogen ded vden Penge sig kand paatage,
om det ellers in effeete schal præsteris, at Riget sig dertil kand forlade,
huilcket Jeg beder dee Goede Herrer wel wil betencke, och denne erindering icke i W-gunst formercke,
Wil derfor giøre denne epterfølgende proposition
16

Rentemester Henrik Miiller
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Alleniste at tiden som i dette Werck en eniste daug meget kand schade
iche maatte forhalis, om noget schulde sluttis, Thie bliffuer dend forsøm
met, daa kand Jeg mig ded siden w-mueligen paa tage,
De Gode Herrer
Dieris wnderdanige troeschyldigste
Tienner
Heinrich Müller
Hafn. 8 Octob.
An. 1657

Danske Kancelli
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Tillæg V
Allernaadigste Herre och Koningh
Eders konigl. Maytt. Cammer Collegium andrager vnderdanigst, anlangende E. kongl. Mayt. nådigste Befahlinger wed En och anden omb
det pantsatte och anden Cronens goetzis affhendelse til arff och Eye at
accordere.
Att endogh eragtes vlige profiterliger for Eders kongl. Maytt. at
erledigis fra Sechs pro Cento aarlig Rente at udgiffue, Imoed Tou eller
Treij aff Hundert i det høyeste paa de fleste steder Jorde goetzit vdi
sin beste Welstandt kand Indbringe. Saa Begehrer dogh Cammer Col
legium paa det aller vnderdanigste E. kongl. Mt. wider naadigste Betenchende deromb omb E. kongl. Mayt. iche naadigst eragter for gott,
och saa at høre andere derris betenchende deroffuer, paa det at alting til
E. kongl. Mayt. Tienistis større Wished kunde forrettis och Wi wære
uden aid Mistancke vdi huis woris Embeders forretes [?] efter E. kongl.
Mayt. naadigste Befahlinger ... som
Eders kongl. Mayt.
Vnderdanigste Troe Tienere
Schattkammerit
d. 24. Decemb.
1660.
[udskrift] Concept aff Cammer Collegij vnderdanigst ansøgningh att
denne Commission omb Cronens goetz affhendelse til arff och Eye motte
communiceris ... andre til .. . deris Betenchende deromb
de dato d. 24. Decemb. 1660.

Rtk. Afregninger III, 89.

Tillæg VI
Woledler und vester, insonders hochgeehrter Herr Bruder
Es hat mir Zeiger dieses, Sr Feiga, berichtet gestalt der Herr Bruder
nicht abgeneigt seines beweiste Fohderung mit an sich zu nehmen und
ihm dafür, auff gewisse Maasse, anderweitig [?] zu contentiren; mit
angefängter Bitte weiln er für itzo zu meinem hochgeerrten Herrn Bru
der zu reisen fürhabens ihm mit dieser meiner Fürschrifft zu accompagniren, und vermitteln zu helffen dass er darunter zu seiner intention ge
langen möchte.
Allermassen ich nun wolgedachten Hr. Feiga ohne des Herrn Bruder
incommodität, solches gahr gerne gönnete: Soselbsten habe ich mich
auch dieser intercession auff sein Ansuche nicht verweigern mögen, mit
der dienstl. Versicherung das ich allezeit dargegen hierwiederumb sein
und bleiben werde
Meines hochgeehrten Herr Bruder
Dienstschuldigster
und ergebnster diener
C. Gabel1
mpp.
Koppenhagen
d. 4. junij Anno
1664

Rtk. Afregninger III, 88.
1. Kun underskriften er egenhændig.

tige Bønder Folck med arme Hustruer oc Børn ey udi yderste Armod oc
Elendighed schulle geraadde.
Efftersom saadan ny paalagde Tynge falder os v-mueligen at udgiffue
forurenter herpaa af k. M. et naadig Suar.
Saadan Eders kongl. Maytt. høye kongl. Naade milde oc høymæchtige
Beschiermelse vill Gud med languarig oc lychsalig Regimente visseligen
igien belønne oc vi effter underdanigste Schyldighed oc af medfødte
Plicht schulle indtill Døden forblife
Eders kongl. Maytts.
allerunderdanigste arfue vndersaater ringe oc
troe Tienere

Jens Pedersen
i Elschelstrop

NAS
Niels Andersens
Nafn
i Bognes

OMS
Oluf Madsen
i Vi

Hans kongl. Mtt.
lader det hermed
forbliffue ved den

Rentemester Müller giffuen kongelig Skiøde hvoreffter de hannem som
dieris rette Hosboonde hafuer at suare. Datum Canceliet for Kiøbenhaffns
Slot den 31 Marty 1665.
E. Kragh
MP.
... Begierer och allerunderdanigst aff hanns ko. Ma. naadigst os sine
arme Vndersaaetter vnder sin høye och mechtige Beschiermelse vildle
tage at vi iche vid Fenngsell eller annden Besuerligheed schuldle aff vorris Hosbunde anngribes som hiidindtill scheed ehr formeedelst vi vorris
høytrenngende Nøed for voris aldlernaadigste arffue Herre och Konning
allerunderdanigst haffuer andragit idet trende aff vorris Herritz Mennd
paa dieris egene och samptlige vorris veigne vorris høyannliggende Nøed
for hanns konngelige Mayt. schulde andrage och nu forleden Schiærtorsdaug, som var dennd 23. Marty, bleff indsatt her paa Kiøbenhauffns
Slott, i det Blaae Taarn, paa Vannd och Brøed, indtill dennd 31. Ditto,
de da samme Fengsell bleff endtlediget, och da aff Offuersecretereren
velbiurdig Erich Kragh paa vorris allerunderdanigste och da inndleffuerede Supplication bleff suahret, som nu aff samme med følgende Sup
plications Indhold kannd ehrfahris.
Foruentendis herpaa Eder kongl. Maytz. naadigste Resolution, saadann
Eders ko. Mayts. Naade, miilde och høymechtige Beschiermelse vill Gud
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aldlermechtigste med languarig och løchsalig Regimente visseligen igien
belønne, och vi effter vnderdanigst Schyldigheed och aff medfødde plicht
sambt Liff och Bioed indtill Døden forbliffuer
Eders kongl. Maytzs.
Aldlerunderdannigste Vndersaatter
ringe och troe Tiennere
Datum Aadts Herridt
dennd 20. Aprilis 1665.
Knud K. I. S. Jensen
Sougnerup
Christen Schabes
i Pleyerup
Pouell Rasmussen
Merche i Hanstrup
Egen Hnd.
IOS
NP
Jens Olsen
Niels Pedersen
i Pleyerup
i Greffuinge

HM
Hans Matzens
Merche i Holstrup

NNS
Niels Nielsens
Naun i Offerdstrup

IMS
Jens Monsens Nauffn
i Siddinge

NAS
Niels Andersens Naufn
i Bogenes

ALS
Anders Laursens Nauffn
i Finderup

OIS
Olle Jensen i Finderup
Hans kongl. Mt. vill herom haffue Rentemester Hendrick Müllers
vnderd. och vdførlig ercklering till viidere Resolution. Datum Canceliet
for Kiøbenhaffns Slot den 26. Aprilis 1665,
E. Kragh
MP.

Danske Kancelli, Indlæg til Sjællandske Tegnelser 1665, 3. maj, nr. 181.

Tillæg VIII
Kort forklaring over jordebøgeme på det gods som af kongl. maj.
bekommet er til Sæby gård, Dragsholm og Tyrrestrup.
tdr.
Sæbygård jordebogs summa 1660-1664 da Stillinge og Havrebjerg
sogne igen er afstået, landgilden.................................................... 4.926
1664 afgår Stillinge 1007 tdr. og
Havrebjerg 300 tdr., er 1307 tdr.
Jordebogens summarum 1664-68 .................................................... 3.619
1668 tilkomet af Havrebjerg sogn 70 tdr.
s. å. henlagt til Kattrup og Gundetved 519 tdr.
1670 til Gundetved 17 tdr., bliver i behold..................................... 3.153
Dragsholm summarum 1664 efter skødet........................................ 6.124
1668 er henlagt til Kattrup og Gundetved 492 tdr. - bliver igen .. 5.631
Tyrrestrup 1668 .................................................................................
411
Extrakt om hvormeget landgilden efter jordebogen årligen beløber
anslagen komet efter kapitelskøbet, de andre specier efter renteri taxten.
Hvormeget der årligt er indkommet og hvormeget der føres til afkortning
for det øde og for restancerne.
Debet:
Sæbygård
1660 .... 4926tdr. jordebogens specier i penge.................. 12.525 rd.
1661 .... 4926 - - 14.931 rd.
1662 .... 4926 - - 10.888 rd.
1663 .... 4926 - - 6.769 rd.
1664 .... 3619 - - 4.925 rd.
1665 .... 3619 - - 5.833 rd.
1666.... 3619 - - - .................
5.551 rd.
1667 .... 3619 - - 5.762 rd.
1668 .... 3107 - - 3.466 rd.
1669 .... 3107 - - 3.683 rd.
1670 .... 3153 - - 3.907 rd.
Summarum................................................................................. 78.246 rd.
Dragsholm
1664 .... 6124 tdr. jordebogens specier i penge.................. 13.744 rd.
1665 .... 6124 - 14.999 rd.
1666 .... 6124 - 14.776 rd.
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1667 .... 6124
- - 15.219
1668.. .. 5631
- - 11.250
1669.. .. 5631
- - 11.423
1670.. .. 5631
- - 11.859
Summarum................................................................................. 93.272
Tyrrestrup
1668 .... 411 tdr. jordebogens specier i penge..................
619
1669.. .. 411 _ _ _
619
1670.. .. 411 - - 619
Summarum.................................................................................
1.857
Summa summarum ................................................................... 173.376

rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.

Kredit
Sæby gårds gods. Indbragt efter regnskab.

1660 ................................................
178 rd.
1661 ................................................
1.539 rd.
1662 ................................................
4.744 rd.
1663 ................................................
4.951 rd.
1664 ................................................
3.407 rd.
1665 ................................................
1.981 rd.
1666 ................................................
2.093 rd.
1667 ................................................
1.212 rd.
1668 ................................................
1.545 rd.
1669 ................................................
1.280 rd.
1670 ................................................
1.518 rd.
Summarum ..................................... 24.453 rd.
TX
1
Dragsholm
1664 ................................................
8.606 rd.
1665 ................................................
7.799 rd.
1666 ................................................
8.205 rd.
1667 ................................................
8.661 rd.
1668 ................................................
5.923 rd.
1669 ................................................
4.852 rd.
1670 ................................................
4.553 rd.
Summarum ..................................... 48.601 rd.
Tyrrestrup
1668 ................................................
461 rd.
1669 ................................................
435 rd.
1670 ................................................
278 rd.

Er til overdrag
for det øde og
restancerne
12.347 rd.
13.391 rd.
6.143 rd.
1.818 rd.
1.518 rd.
3.852 rd.
3.457 rd.
4.550 rd.
1.921 rd.
2.403 rd.
2.383 rd.
53.793 rd.

1_

5.138
7.200
6.571
6.557
5.226
6.570
7.305
44.671

rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.

157 rd.
184 rd.
341 rd.
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Summanum .....................................
Summa s ummarum.........................

1.174
74.229
99.147
173.376

rc1.
rc1.
rc1.
rc1.

682 rd.
99 .147 rd.

Extra! ct over alle slags kontributioner.
Sæbygår d
i alt
Kvartalskat Korn, oxe og flæskeskat prinsessestyr
5.711
1660 .... 5.711 rd.
—
—
5.415
1661 .... 5.415 rd.
4.516
1662 .... 4.516 rd.
—
—
4.516
1663 .... 4.516 rd.
4.222
1664 .... 3.317 rd.
904 rd.
—
3.977
1665 .... 3.317 rd.
660 rd.
4.166
1666 .... 3.619 rd.
547 rd.
—
4.194
1667 .... 3.619 rd.
575 rd.
1668 .. . 3.170 rd.
380 rd.
4.342
792 rd.
—
1669 .... 3.170 rd.
3.550
380 rd.
1670 .. . 3.153 rd.
4.344
403 rd.
788 rd.
Summa . 43.525 rd.
48.958
2.946 rd.
2.485 rd.
Dragsholm
6.851
1.468 rd.
1664 ... 5.382 rd.
—
6.454
1.071 rd.
1665 ... 5.382 rd.
6.760
888 rd.
1666 ... 5.872 rd.
—
6.806
934 rd.
1667 ... 5.872 rd.
7.370
1.344 rd.
645 rd.
1668 ... 5.379 rd.
6.025
1669 ... 5.379 rd.
645 rd.
7.580
855 rd.
1.344 rd.
1670 ... 5.379 rd.
47.847
5.039 rd.
4.157 rd.
Summa . 38.650 rd.
Tyrrestrup
640
126 rd.
411 rd.
102 rd.
1668 ...
—
537
126 rd.
411 rd.
1669 ...
704
190 rd.
411 rd.
102 rd.
1670 ...
1.883
443 rd.
205 rd.
Summa . 1.234 rd.
Summa Su mmarum .. . .... 98.689 rd. hv<>rimod der i landg ilde er
. . . . 74.229 rd. »b(ifindes saa meere c ontribuered
indkommet
end af Lan dg. indbekomrnet« 24.460 rd.

Rtk. 212.45-76, Koncepter og indlæg

til skødebøgerne

1673, 30. september.
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mesten parten baade faar qveg och herste (?) ere aff hunger och kuld
bort døde saa iche fortroes at schiffuene V4 part deris ladning kand be
komme, det giør mig vnt at ieg schal schrifve høy edle hr. patron saadanne tidinger mens ieg faar dog for effter rettning schyld derom at
melde, paa Vapne fiord er 2 heelle kirchesogner aldeelis ødelagt, och
følcher gangen fra huus och hiemb, saa det er meget elendigt, ved Huse
vig schal vere noget bedre, ved Øfjord Haapshus och Schagestrand er
iche aldelis saa hart som paa die nord-o pladtzer, paa Haffnefiord som
er ichun en liden mil fra os, Hans Nansen tilhørende er seerdelis lødet
fischet, fra vesten spørges megen god tid och gaatt fischeri, serdeelis paa
stappen och Hans Pedersen Blates pladtzer. Høy edle hr. patron maa
med Jesu naffuens hielp i nerverende aar vere en temmelig party klipfisch
fra dette sted for ventendis, Gud giffue fremdeelis løche udi huis tryge
beschiermelse ieg min høy edle hr. patron med høy edle heelle familie for
ønscher och for blifuer.
P. S. Bent Petersen Rosendal haffuer liget effter her i landet for Hans
Nansen, er nu borger i Geløchstadt, haffuer kongl. may. pars, er vdstyret
aff Peter Raffuen och andre i Geløchstadt som hand foregiffuer —

Kgl. Bibliotek, Kall

141,

fol.

Tillæg X
Efftersom Jeg hafuer beklaget mig min stoere og w-forvindelige schade
Jeg paa det udi Betahling bekomne Jordegodtz maa lide, imod dend
stoere w-sigelige Wexels Rente Jeg paa hans ko. Ma. Wegne fra første
Kriigens Begyndelse oc allermeest udi Beleyringen hafuer maat betahle,
oc endnu till denne Dag continuerer, Saa alligeris ickon nogle nogle faa
Poster till des Remonstration mellom mine Correspondenter fra Amster
dam till Hamborg, som des Schade meer end aid formeget udwiiser,
nemblig,
1668
Septembr. 1/11 trasseret paa Hamborg D 1.000 å 32 st.
17/w Dato, forfalder den 29 Decemb., er Schade udi
samme 17 Wger 4 proct. Och aarlig............................. 124/17 procto.
- trasseret paa Hamborg D 1.000 å 32 st. 18/w Dato, for
falder den 5. January 1669. Er Schade udi samme 18
Wger 4 procto. Oc aarlig.............................................. 1P/9 procto.
- 8/18 trasseret paa Hamborg D. 3.000 å 32 st. 15/w
Dato forfalder den 22. Decembr. Er Schade udi samme
15 Wger 4 procto. Oc aarlig.......................................... 1313/is procto.
Octobr. 9/19 trasseret paa Hamborg D. 2.000 å 32 V4 st.
8 Wger Dato forfalder den 4. Decembr. Er Schade udi
samme 8 Wger 3^4 procto. Oc aarlig........................... 21 Vs procto.
- 10/20 trasseret paa Hamborg D. 2.000 å 32 st. 14/w
Dato, forfalder den 15. January 1669, er Schade udi
samme 14 Wger 4 procto. Oc aarlig............................. 146/7 procto.
- 17/27 trasseret paa Hamborg D. 1.000 å 32Vs st. 8/w
Dato, forfalder den 12. Decembr. Er Schade udi samme
8 Wger 35/s procto. Oc aarlig........................................ 239/i6 procto.
- trasseret paa Hamborg D. 1.000 å 32Vs st. 9/w Dato,
forfalder den 19. Decembr. Er Schade udi samme 9
Wger 35/s procto. Oc aarlig.......................................... 2017/i8 procto.
October 24/Nouember 3 trasseret paa Hamborg D. 4.000
å 32Vs st. 8/w Dato, forfalder den 19. Decembr. Er
Schade udi samme 8 Wger 35/s procto. Oc aarlig........ 239/i6 procto.
Nouember 3/13 trasseret paa Hamborg D. 4.000 å 32Vs
st. 8/w Dato, forfalder den 29. Decern. Er Schade udi
samme 8 Wger 35/s procto. Oc aarlig........................... 239/ie procto.
- 7/17 trasseret paa Hamborg D. 800 å 32V4 st. 3/w
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Dato, forfalder den 28. Nov. Er Schade udi samme
3 Wger 3j/4 procto. Oc aarlig...................................... 56V3 procto.
- 10/20 trasseret paa Hamborg D. 1.500 å 32^4 st. 8/w
Dato, forfalder den 5 January 1669. Er schade udi
samme 8 wger 3V4 procto. Oc aarlig............................. 21 Vs procto.
- trasseret paa Hamborg D. 500 å 32 st. 8/w Dato, for
falder den 5 January 1669. Er Schade udi samme 8
Wger 4 procto. Oc aarlig.............................................. 26 procto.
Och som Jeg mig paa dend Maade nu udi saa mange Aar paa hans ko.
Ma. wegne hafuer henmartelet (!) oc plaget, at Jeg af des Aarsage fast
icke hafuer hafft een glædelig Time, mens mit Leffnet med Sorrig oc
Bedrøfuelse tilbracht, Er det mig nu lenger w-mueligt saaledis at hen
holde. Och dersom Jeg end gierne vilde, er mig dog Krefteme dertill
gandsche betagnne, i det mig samme Credit som mig ved saa stoer
Schade oc Schinderie er beregnet, enddaa till Ofuerflod med alle opsiges,
och kand i saa maader nocksom sees dend aarlige oc daglige Schade som
icke andet end min total Ruin vill for aarsage, och fordi for mig fast
best verre i Tide at abandonere end dagligen oc huer dag udi saadan
plage oc martelie at døe, med mindre hans ko. Maytt. naad. vill beveges
mig udi min allervnderdaanigste billigmessige søgning at komme till
Hielp. Thi Jeg nocksoms er forsickret, dersom hans ko. Maytt. om mine
Tienniste oc mig deraf paa kommene Schade grundeiigen blifuer infor
merit at hans ko. Ma. / som een considerat christen gudfrychtig oc mild
Herre / ingenlunde tilsteder, langt mindre paatager sig dend Synd oc
Samvittighed, at Jeg derfor udi total Ruin schulde geraade.

Indlæg

til Sjællandske

Tegnelser 1669, 17.

juni, nr.

399.
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Men saa er det dog højst nødvendigt. Vil ønske at jeg ham med glæde
ligere Sager entretinere, forbliver næst guddommeligste Protektions trolig
Recomendering
Min højtærede Hr. Kammersekretærs bered
villigste Ven og Tjener
Heinrich Müller
Kbh. 15. Juni 1667

Rtk. 212.104, Hofetaten ... Missive bøger.
1. 28. juni 1666 havde det således været nødvendigt at skrive til generalfiskalen
om at tilholde hofslagter Niels Olufsen at betale de to første kvartaler og søge
ham for det tredie af hans forpagtning af konsumtionen i København.
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Rentemester Henrik Miiller

Tillæg XII
In Amsterdam Anno 1670

Factura van 1.373 Ton oude en niewe garst onder malkanderen gemen
gelt hier bevonden 390 Ton deensch Moudt, elck part affgemattet ge
legen, pr. Schip. Cornelis Rob. van Callunborgh gekoomen is, voor
Reecken van de Heer Rentm. Muller 1.153 Ton, en voor d Heer Commissarius Frans Muller 220 Ton garsten, en voor Reecken Johan & Gerhard
Feyga 300 Ton en voor Christian Muller en Johan Feyga 90 Ton Moudt,
synde al het Moudt uyt het Schip op een Zolder pr. Gerard Rover opgelegt, en al de Garst uyt het Schip in lichters geschooten, en vercocht
als volgt
Last Mud.
548 16
22. decemb. aen Jan Sterck................... 49 gg. 8
23. ditto aen Borchard Pater................. 51 gg. 6
428
8
29. ditto aen Tomas Bastard................. 50 gg. 8
560 —
- ditto aen dewed. Jan Snoeck.......... 50 gg. 8 1P/2 589 17
30. ditto aen Reynier van Deijl........... 50 gg. 8 53/4 574 18
411 12
- ditto aen Jan Thomas Galstrup .... 49 gg. 6
31. ditto aen Borchard Pater & Compag. 46 gg. 14 25V4 961 16 8
T :saemen garsten lasten 59 15V2 4.075
7 8
Aff 1 PCento proinpte betaeli:nge is 40 15 2
Bli ift Contant iffelt f. 4.034 12
Aen Oncosten Betaelt
. . . bl. a. fragt.......... 743 15
tre lægter ............... 170 5
o. s. v. ialt
1.360 6
Provenu...............................................................
2.674
6
f. 2.245 Ulti. Decem. op R. Heer Rentm. Hendr.
Muller in Credito
f. 428 ditto op R. Comm. Frans Muller in Credito
Johan et Gerard Feyga
Rtk. 2215.366, Kommissionen af 1681, 6. december til at efterse forrige komi Amsterdam Frantz Müllers regnskaber for modtagne og udgivne
spanske og hollandske subsidiepenge, dens relation m. bilag.
missarius

Hvorvidt der var nogen forbindelse mellem disse og den Johan
nes Feiga, som 1643 var fuldmægtig for Gabriel Marselis1, lader
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sig næppe afgøre. Han har muligvis været identisk med den
Johannes Feiga i Holland, om hvem man 1661 hører, at han var
gået fallit og at Henrik Villumsen Rosenvinge, hvem han skyldte
1.000 rd., fik arrest på hans tilgodehavende hos Islandske Kom
pagni2. Også Henrik Müller, der havde brugt ham som faktor,
fik arrest på ham, han skulle kort forinden have absenteret sig
med en anselig sum3.
Derimod kan det om den Johan Feiga, som Frantz Müller
havde forretninger med4, oplyses, at han i 1676 bragte sig selv
i forslag som dansk konsul i Amsterdam, og at han på Kommercekollegiets anbefaling også blev det. I den skrivelse, hvor
med han takkede for den store nåde, bemærkede han, at betalin
gen kunne udsættes til tiderne tillod det. Med hensyn til det store
hus og haven i Holbæk, som stod salig Herman Eggers i 18.000
rd. havde Feiga selv tabt ca. 12.000 rd. hos denne mand og fået
huset i udlæg. Kong Frederik havde budt ham 6.000 rd. for det,
hævdede han, men nu tilbød han det for 3.000 rd. Feiga sluttede
med det, der formodentlig for ham var hovedsagen, idet han er
klærede, at han ikke tvivlede på, at betalingen for de 2.900 tdr.
korn, som var losset i Norge for militien, ville falde, så at han
kunne indkøbe et lignende kvantum og sende det til Holland5.
Endnu i 1682 besad Johan Feiga ejendom i Holbæk6, og 1687
nævnes Johan Feiga »af Lybæk« i Køge, en anden kornhandels
by, som borgmester Caspar Eggers kreditor for 6.000 rd. lånt
1668 plus de følgende 19 års rente7, at der er tale om een og sam
me person forekommer overvejende sandsynligt.
1. Johan Schreiner, Nederland og Norge 1625-1650, Oslo 1933, s. 148 f.
2. Sjællandske Registre 1661, 20. april, nr. 82.
3. Ibid. 4. april nr. 68. - Navnet Feiga synes ikke at have været helt ualminde
ligt jfr. Kjøbenhavns Diplomatarium I, s. 728, II, s. 808, VI, 240 og 321 saml
VII, s. 547, og Personalhist. Tidsskr. 2. Rk. II, s. 277; en Andreas Feiga fik
1671 beskærmelsesbrev på 3 år, Sjællandske Registre 1671, 28. februar, nr. 94.
4. Jfr. ovenf. s. 199.
5. Sjællandske Tegneiser 1676, 16. februar, nr. 51-52 og 15. marts, nr. 99.
6. Albert Thomsen, Holbæk Købstads Historie, Holbæk 1936-37, s. 333 bemærker,
at Feiga boede i Holbæk.
7. LA. S. Køge skifteprotokol anf. år, jfr. Personalhist. Tidsskr. 8. Rk. IV, s. 211.
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Tillæg XIII
Heer Frans Müller Reccknungh Courant met Jan Nuncs Henricques
Eruen
Debet
1676
6. octobr. Per Saldo van d’ingeleeverde Reeckenn N:
1.................................................................. -f. 36.585
7 Voor Reeckenn van Goedren geleevert op
6/m te betaelen N: 2.................................... 135.501 16
Voor Onkosten van Reeckenn N: 3.............
1.983 11 Voor ’t Galliot aen Guldenleeu gesonden
volg N 4.......................................................... 3.825
Voor Reeckenn: Nr. 5 is op N 1 afgesckreven .................................................................
Voor Reeckenn Nr. 6....................................
3.910 4
Voor oncost Reckenn: van Gooderen op Co
penhagen Nr. 7..............................................
3.385
7
Voor Reeckenn van provisien en anders volg
Nr. 8 ............................................................. 13.782
1
Voor interest & onkosten gedaen met sollicitatie van eenige obligaties volgens Liquidatie met VI..................................................... 4.000
Nogh als voorschreeven................................. 2.600 - VI. contant verscheyde keeren gegeeven .... 53.415 19 8
Nogh door VI. in verscheyde keeren geassigneert.................................................................. 42.501
f. 301.490 5 8
Credit
Per Saldo van f. 198/m obligaties, synd = f. 31.354:
4 8
o 8 å 80 p C...................................................................... f. 25.083
Voor f. 275.031: 5 obligaties aen Mons. Teixera v.cockt å
80 pc: ................................................................................. 220.025
Per contant betaelt op Reeckenn Nr. 8 .............................
782
1 Per Saldo deses, met VI. geadjusteert, blyft ons schuldigh, waer van naer volgende Wisselbrieven heeft gepasseert, gedateert 26. May en 11 Juny 1677:
te weeten
Een Wisselbrief van f. 10.000, de welcke VI. belooft
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heeft, in Copenhagen gecomen synd te vernieuwen, ende
ons d’Heer Rentm. Hendrich Müller, syn acceptatie, op
te doen hebben..................................................................f. 10.000 Een ander Wisselbrief als voor......................................... 3.000 Twee obligaties, d’eene van f. 6.600, end andre van f.
36.000 ................................................................................. 42.600
f. 301.490
5
Ret Copie aff original
Jaen Nunes Henriques Erven
Test. P. Motzff.

Rtk.

Kommissionen af 1681, 6.
Amsterdam Frantz Müllers

2215.366,

missarius i

8

december til at efterse forrige komregnskaber for modtagne og udgivne

SPANSKE OG HOLLANDSKE SUBSIDIEPENGE, DENS RELATION MED BILAG.

Tillæg XIV
Specifikation over de kapitaler Fr. Müller lånte i København.

1675 11. juni
1677 11. juni
17 juli
11. nov.
11. dec.
1678 11. juni

11. sept.
11. dec.
1679 11. marts
11. juni

11. dec.
1680 11. marts
11. april
11. juni

1681 11. febr.
5. marts
11. juni
11. dec.

1682 5. maj
11. juni

Albert Gyldensparre . . 1.600 rd.
baron Fuiren............... 1.500 rd.
Jørgen Elers ............... 800 rd.
Elisabeth Margrete Moth 1.200 rd.
Hans Nielsen............... 2.000 rd.
mag. Michael
Henrichsen................... 2.000 rd.
Bodel Hans Haagensens 666 rd.
Dr. Rasmus Bartholin .. 400 rd.
Johannes Feyga........... 800 rd.
Marie dr. Hans Svanes . 650 rd.
baron Fuiren ............... 1.500 rd.
Baltzer Seckman......... 1.000 rd.
dr. Hans Bagger.......... 1.500 rd.
Margrete Johan Wulfs . 800 rd.
baron Vitinghof........... 1.000 rd.
Sophie Eggert Elers ... 120 rd.
Margrete Bartholin ... . 500 rd.
Anne Catrine Müller .. 533 rd.
Anne Catrine Müller . . 600 rd.
Henning Meyercron . . . 2.000 rd.
Jørgen Scheel ............. 584 rd.
Henning Meyercron ... 2.000 rd.
Henning Meyercron ... 1.000 rd.
dr. Ole Borch............... 2.000 rd.
Johannes Feyga........... 300 rd.
Vieregge....................... 3.360 rd.
Emanuel Teixera ........ 1.442 rd.
Hendrick Klauman . . . . 200 rd.
baron Fuiren............... 1.530 rd.
Henning Meyercron .. . 1.500 rd.
baron Constantin
Marselis ....................... 400 rd.
Jens Rosenheim........... 450 rd.
Karen Jürgen Nielsen . 266 rd.
Henning Meyercron ... 2.000 rd.

indløst
-

1678
1680
1680
1680

11. juni
11. juni
11. dec.
11. juni

indløst 1679 11. juni
1681 15. aug.

indløst
-

1680
1686
1679
1683
1680
1680

11. juni
11. juni
11. juni
11. juni
11. juni
11. juni

indløst 1682 11. juni
indløst 1684 11. juni
1684 11. juni
1685 11. juni

indløst 1681 11. juni
1684 11. juni
indløst 1684 11. juni

-

1683 11. dec.
1684 11. juni

indløst 1685 11. juni
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dr. Rasmus Bartholin . . 1.700 rd.
Otto Bielcke................. 3.000 rd.
Fridrich Meckelborg . . 1.600 rd.
11. dec. sekretær Ehm............... 240 rd.
1683 11. apr. Orsula Bendsdatter .... 120 rd.
11. ma j Johan Syling............... 400 rd.
11. juni mag. Michael
Hendrichsen ............... 400 rd.
overkammerj unker
Knuth ........................... 1.600 rd.
Fridrich Hammerich . .
25 rd.
23. do.
19. juli madame Wigandt........ 400 rd.
1. aug. Gertrud Pedersdatter . . 100 rd.
11. sept. Marie Margrete Kieserie 180 rd.
8. okt. dr. Hans Bagger.......... 140 rd.
ditto ............................. 140 rd.
8. nov. Margrete Bendsdatter . 160 rd.
11. dec. Johanne Buhrmester .. . 100 rd.
60 rd.
1684 13. febr. Johanne Buhrmester ...
Johanne Buhrmester ... 250 rd.
11. maj Gertrud Pedersdatter ..
50 rd.
11. juni Henning Meyercron ... 500 rd.
4. aug. Johanne Buhrmester ... 100 rd.
1685 7. apr. Jens Harboe................. 300 rd.
11. juni Jacob Nicolaj ............. 1.200 rd.
1686 11. juni Richart van Gendern . . 400 rd.
Richart van Gendern ..
80 rd.
Evert Holst ................. 1.500 rd.
Nicolas Boye............... 500 rd.
Jens Lassen ................. 1.910 rd.
11. aug. dr. Jens Jacobsen........ 100 rd.
11. sept. Johan Drøge ............... 150 rd.
11. dec. Thage Thott ............... 500 rd.
1687 25. febr. Bolle Luxdorph...........
76 rd.
11. jun. Lars Skeeving............. 1.500 rd.
ialt var der optaget 57.683 rd. og atter indløst
Müller skyldte 23.470 rd. bort.

Rtk.

indløst 1683 11. juni
1685 11. okt.
—
1683 11. juni

indløst 1683 11. juni

indløst
—
-

-

indløst 1685 11. febr.

indløst 1687 25. febr.

indløst 1687 11.juni

34.213 rd. så at Franz

Kommissionen af 1681, 6. december til at efterse forrige komAmsterdam Frantz Müllers regnskaber for modtagne og udgivne

2215.366,

missarius i

1685 11. juni
1684 23. juni
1686 11. juni
1685 ll.febr.
1685 19. dec.
1684 8. okt.
1684 8. okt.
1684 8. nov.
1684 11. dec.

SPANSKE OG HOLLANDSKE SUBSIDIEPENGE, DENS RELATION MED BILAG.

Tillæg XV
Paa hans ko. Ma. min allernaadigste Konges oc Herres høy
Deputerede deris Proposition om 5.000 Rdrs Forstrekning,
som en Hofuit Participant for dend islandske Besegling, til
hans ko.Ma.ts Flodes Fornødenhed, er min allerunderdanigste
Erklering.

At det gaar mig nær til Hierte, at jeg icke er i dend Positur oc Til
stand, som i forrige Tider. Ville ellers heller end gierne hafue presteret
det samme som i forrige Tider skeed er, oc mere: Men som Barschafften
oc Crediten er forsuecket, maae jeg allerunderdanigst bede om Forla
delse, at jeg i gierningen icke kand bevise, huad jeg udi Villien gierne
giøre vil. Men til at giffue et lidet Kiendetegn udaf samme min goede
Villie, oc allerunderdanigste Skyldighed, er jeg offuerbødig
1. Enten at udgifue min Obligation paa for.ne 5.000 Rdr., dennem
aarligen med sin Rente at betale, om de gode Herrer paa hans Ma.tz
Vegne derpaa nogen Credit kunde vide at erlange, thi huor gierne jeg
oc vilde mig self derom bemøde, veed jeg ingensteds rede Penge at
opbringe.
2. Eller om beder maae behages, erbiuder jeg mig hermed strax til
hans ko. May.s Flodis Fornødenhed at lefuere 8 å 9.000 Pahr islandsche
Strømper, oc inden tilkommende May [s] Udgang 300 Centener got
Canon-Pulver, som mere end forschr. 5.000 Rdr. skal kunde importere,
begierer derfor icke høyere Pris, end hans ko. Ma.ts her til andre lader
betale.
Dend belofuede Forsickerings Betaling for for.ne Forstreckning belan
gende, begier jeg ey andet end at det maa gotgiøris udi min Anpartis
Afgifft af de mig tillagde islandsche Haufners Besegling, oc at samme
Forstrecknings Beløb derudi aarligen maae komme til Liquidation oc
Afregning, indtil dend med sin Rente deraff kand vere funden oc betaid.
Oc at de mig forundte Haufners Beseglings Frihed paa mig oc mine
arffuinger 20 Aar efter Octrojens Expirering imod dend aarlig Afgifft
maae continuere til dend store Søeskades nogenlunde Reparation, som
jeg offuer 40.000 Rd. kan bevislig giøre, medens jeg Landet hafuer ladet
besegle.
Formoeder derimod allerunderdanigst allernaadigste Permission paa
Printz Fridrichs islandsche Fiskis Udførsel, til at holde Credit oc Afskeed
med dennem uden Lands, som mig til forleden Aars Udredning For-
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streckning giort hafuer, Landets Beseigling oc Forsiun fremdelis derved
des bedre at fortsette.
Og beder at dette mit allerunderdanigste Tilbud udi Naade oc beste
maae optagis aff
Hans ko. Ma.
Allerunderdanigste
troeskyldigste Tienner
Hinrich Müller1
Hafn. d. 12. Jan.
Ao. 1679

Rtk. 216.300, Diverse Dokumenter vedr.
og rigets gæld.
1. Kun underskriften er egenhændig.
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Rentemester Henrik Müller

kasse og regnskabsvæsen

III, Kongens

Tillæg XVI
Landgilderestancer hos Henrik Müllers bønder til Skjoldnæsholm
1662-1. maj 1682, kornet anslaget efter hvert års kapitelstaxt.

Allindemagle Nicolaus Lauritsen .................
Jens Hansen hugger...............
Hans Poelsen...........................
Jens Ringsbierg.......................
Jørgen Hansen.........................
Poel Lauritsen.........................
Poel Hansen.............................
Anders Pedersen.....................
Niels Lauritsen .......................
Beniamen Espesen...................
Laurits Bryde...........................
Nicolaus Hansen.....................
Hans Lauritsen .......................
Niels Rasmussen.....................
Husmænd ... Rasmus Hansen.......................
Peder Bryde.............................
Valsømagle
Laurs Jensen ...........................
Bernt Pedersen .......................
Jacob Nielsen...........................
Ingvor Tuesen.........................
Jørgen Jensen .........................
Jens Nielsen.............................
Olle Pedersen...........................
Peder Jørgensen .....................
Hans Christoffersen ...............
Rasmus Knudsen.....................
Husmænd ... Hans Knudsen.........................
Olle Andersen.........................
Anders Hellesen .....................
Kyringe
Peder Jensen ............................
Ordrup
Christen Christensen.................
Jørgen Hansen.........................
Mogens Endvoldsen ...............
Jørgen Brun.............................
Olle Lauritsen .........................

155 rd. (beløb under 1 rd.
120 rd. medtages ikke).
188 rd.
144 rd.
204 rd.
73 rd.
91 rd.
71 rd.
218 rd.
101 rd.
86 rd.
62 rd.
34 rd.
4 rd.
13 rd.
1 rd.
48 rd.
144 rd.
89 rd.
149 rd.
146 rd.
65 rd.
58 rd.
37 rd.
44 rd.
25 rd.
4 rd.
3 rd.
2 rd.
13 rd.
18 rd.
17 rd.
24 rd.
61 rd.
8 rd.
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Hans Oelsen................................... 14rd.
Hans Hansen................................. 48rd.
Olle Hansen................................... 41rd.
Olle Lauritsen............................... 46rd.
Jens Jensen ............................. 56 rd.
Jystrup
Willum Jensen............................... 10rd.
Olle Snitger.................................. 49rd.
Hans Madsen........................... 16 rd.
Rasmus Andersen......................... 24rd.
Jep Nielsen ............................. 17 rd.
Poel Hansen............................. 11 rd.
Laurits Pedersen...........................
8rd.
Olle Jensen....................................
6rd.
Anders Jespersen...........................
2rd.
Hans Jensen...................................
1rd.
Olle Marquorsen...........................
1rd.
Jystrup Mølle Anders Oelsen............................... 21rd.
Overdrevet
Hans Pedersen...............................
6rd.
Kiøls Mølle
Søren Suendsen............................. 104rd.
Høfd
Thomas Oelsen ........................ 104 rd.
Jens Tuesen.................................. 30rd.
Oldhuse
Niels Pedersen............................... 14rd.
Laurs Jensen ...........................
3 rd.
Valsølille
Peder Pedersen .............................. 6 rd.
Anders Tielsen......................... 21 rd.
Rasmus Nielsen............................. 15rd.
Mads Andersen............................. 12rd.
Hans Andersen .......................
9 rd.
Sandvodshus Inger Niels Jørgensens.................
2rd.
Mortenstrup Jens Mortensen ....................... 25 rd.
Peder Jensen ........................... 41 rd.
Laurs Jensen ........................... 29 rd.
Poel Jensen .............................
9 rd.
Søetofte
Knud Nielsen................................. 118rd.
Niels Christofersen ................. 44 rd.
Summarum ........................... 3.559 rd.

Taastrup

Fortegnelse over sædekorn forstrakt til bønderne 1682.
Valsømagle 6
Allindemagle 5
Ordrup 3
Taastrup 1
Søtofte 1
181
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Kyminge 1
Overdrev 1
Jystrup 8
Høfd 1
Valsølille 3
Mortenstrup 2

Rtk. 222.833, Diverse indenlandske
Müller.

som tilsammen fik 106 tdr.

fordringer på kronen

1681-1769, Henrik

Personregister
(Henrik Müller og de i Tillæg XVI anførte bønder er ikke medtaget).
Abel Catrine, 176n.
Abendana Mendez, David, 209.
Adeler, Cort, 134f., 137, 176, 178.
Ahlefeldt, Claus, 25.
Ahlefeldt, (Frederik), 188.
Albertsen, Jacob, 54n.
Andersen, Christen, 166.
Andersen, Jørgen (Helsingør), 30.
Andersen, Laurits, 108, 178, 180.
Andersen, Niels (Bognæs), 247f.
Atke, Carsten Hansen, 128n., 166, 211.
Axelsen, Otto, 135.
Bacher, Lorents, 176.
Bagger, Hans, 217, 262f.
Bang, Jens (Alborg), 31.
Banner, Niels, 91n., 187n.
Barth, Baltzer, 211.
Bartholin, Caspar, 55n., 130, 165, 166n.,
197, 210, 225n.
Bartholin, Margrethe Thomasdatter,
198, 262.
Bartholin, Rasmus, 210, 262f.
Bastard, Tomas, 258.
Bauditz, (Gustav Adolph?), 200.
Beck, Lave, 69.
Beck, Sten, 84n.
Becker, P. W., 11.
Beckmann, Jochum (Hamborg), 58, 82.
Beckmann, Johan (Hamborg), 200f.
Beltgen, Arnold, 108.
Bendsdatter, se Margrete og Orsula.
Bentzvinger, Andreas, hans enke, 51.
Bercholtz, Nicolaus, 71.
Berns, A. B. 8c Marselis, Leonhard, 31,

57, 80, 87, 89, 180 jfr. Klingenberg og
Marselis.
Bicker, Cornelia v. Westervig, 206 jfr.
Irgens.
Bilderbeck, 165.
Bille, Anders, 53.
Bille, Hilleborg, 122ff.
Biskop, Margrete sal. Henrik B. s.,
169n.
Bitsholt, Jens Nielsen (Kalundborg),
210.
Bjelke, Henrik, 53, 114, 116, 135, 164,
187n.
Bjelke, Jørgen, 87, 176, 196n.
Bjelke, Otto, 263.
Bjelke, Ove, 98, 141.
Bjørnsen, Jacob (Varde), 49.
Bjømsen, Jørgen, 53, 63, 72.
Bladt, Hans Pedersen, 132ff., 136, 141,
252f.
Bladt, Marthe Hansdatter, 132.
Boesen, Morten (Ods hrd.), 112f.
Boisen, Hans, 36n. jfr. Boysen.
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Summary
Chapter I deals with Henrik Müller’s early years, his connection with the
noble Holstein family of Rantzau and especially with his important
years of apprenticeship in the service of Christian IV. His future career
was, beyond doubt, influenced materially by his experiences at court
of a political as well as of an economic nature. This is clearly borne out
by the fact that his first administrative post was the important one of
head of the customs administration in Copenhagen and by his close rela
tions with rigshofmester Corfitz Ulfeldt, (Lord Chamberlain of His
Majesty’s Household), who was most influential during the latter years
of Christian IV. Simultaneously Henrik Müller’s activities as a state
contractor, which had begun earlier, now gradually assumed a larger
scope.
Chapter II examines the first turning point in Henrik Müller’s career,
the accession of Frederik III in 1648, which was to mean the downfall
of the »sons-in-law«, Corfitz Ulfeldt and Hannibal Sehested, the vice
regent in Norway. These dramatic events seemed a very serious threat
to Henrik Müller’s position. The circumstances that saved Müller from
sharing the fate of the powerful faction are debated, and an attempt is
made to see them in an economic as well as in a political perspective.
Far from being ruined, Müller’s successful career was continued. In
Chapter III are described his efforts as generaltoldforv alter (head of the
central customs administration) to reorganize the administration of the
Danish Customs. Some possible explanations of the fact that he was
active in this post only for a short period are discussed. That aristocratic
officials should be antagonistic to the intrusion of a commorner into the
administration of the public finances was only to be expected, but it is
underlined that personal reasons may have contributed very considerably
to bring about Müller’s resignation, which, however, was only de facto.
As an illustration of this Chapter IV attempts to describe Henrik
Müller’s extensive economic activities, which comprised both long
distance trade and manufactures. The importance of these activities to
Müller is stressed.

