




Sandfardig Fremstillinz
af

den i Odense, iAaret 1814, udi sit 8zde 

Aar ved Dsden afgangne Pensionistinde 

AnneCatrine Elisabeth Lunds 

Skiabne og Tilstand, i hendeS 

sidste Leveäar.

Den Afdsdes fravairende Familie og 

Arvinger til Efterreming anmeldt

ved
hendes Huusvocrt 

Toldkaöserer I .  Dall.

Motto:

Forneden Sandhed er ingen Mand for bröget.

Odense 1817.
Trykt, paa Forfatterens Bekostning, 

hos S . Hcmpcl,
Eier af Fyrns Stifts Adressekontoir og Bvgtrnkfme-



^ 3 ed min Afreise til Hierking i Foraaret i8 tZ  
ihandelevercde afgangne JoMsrue Lund mig efter- 
stnaende Dokument«', som ere Gienparter af nogle 

af hende indgivne Ansogninget vg derpaa faldne 
Resolutioner, angaaende den hende af sal. Frskcnerne 
Kaas tillagte aarlige Gabe, ellcr Pension, med 
Anmodning, at om'hun ikke süae mig meere, jeg 
da, ester hendes Dod, bilde underrette hendes 
Familie om hendes Skicrbne i hendeö sidste küm
mere ulde Leveaar; hun dsde t Februati Maaned 
1814, paa en Tid, jeg endnu var i Hierking, 
i en Alder af 85 Aar, efterat hübe boer udi et 
lidet mig tilhorende Huus i Odense i ü Aar; da 
hun i sin Nod henvendte sig til mig, som sin 
HuuSvc r r t ,  og jeg tillige var rsrt ober hendes, 
mig bekienote, hsistbeklagelige Tilstand, ansaae jeg



det for E h r i s t en d o m s  Pligt*) saavidt mueligt 
at hielpe hende til Rekte i sine Anliggender, Hvi6 
Udfald dog ikke svarede til Onsket, hvilket af de 
efterfslgende Bielage ncrrmere kan erfares, hvorvcd 
tillige er hosfojet Odense Magistrats Attest, som 
udviser, at hendes Boe ved Skiftets Slutning den 
24 Februar! l 8 t 5 er b̂efunden inso lvent ,  og at 
mit Tab, som Kreditor, formedrlsi Bvens Urilstrak- 
kelighed, er bleven 57 Rbd. 4 ß.

Da jeg for nogen Tid siden, ved Samtale med 
et af hendes Brvdre-Bsrn i Sialland, erfarede, 
at Familien stvd i den Tanke, at deres afdode 
Tante havde faaet sin Pension udbetalt i k l i n 
gende M y n t ,  efter Gavebrevets Jndhold, og 
dervcd hast fit runvelige Udkomme; saa i det, 
jeg ved denne Anmeldelse opfylder den Afdsdes 
Billie, har jeg troet tillige at burde betage Familien 
si» V i l d f a r e l s e ,  ved at undenette vm det Pas
serede, og meddeele Gienpart af de mig lcverede 
Dokumente»-, hvis Jndhold sirtter Sagen i si't fulde 

L y s ,  og tillige viser, af bvad Aarsag, for F a 
m il ien  ikke er bleven nvget at arve —

*) M  e d i se» c e n , her paa Stedet, havde ellers udspredt, 
at jeg tog mig af hendes Anliggender —  sordi jeg 
skulde arve hende. —
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det er saaledes ikke mig, men den A fd sde  s r lv ,  
der, igicnnem sine indgivne Ansogninger og Bsn- 
strifter —  ligesvm paa sit Dodsleje taler, og for- 
kynder sine sidsie Leveaars udstandne T ra rngs le r ,  
for sine Päarorende. Som »u og Jvmfr. Lund i 
Aaret i 8 i Z  i de fyenffe Aviser selv har benyttet 
Publiciteten i denne Sag; saa har jeg ved at 
hrnvise dertil, anseet passeligst at benytte samme 
K u n d g io r e l s e s -M a a d e ,  iscrr, da jeg ikke vecd, 
hvem de enkelte Personer af hcndes Familie ere, 
eller, hvvr de sig opholde; Og da den AfdodeS 
Pension, lige indtil Udgang 1812, kuns blev hende 
udbetalt i Banko-Sedler d. C., som isirr i Aarcne 
l F n  og 1812, da disse Slags Penge-Reprasen- 
rativer faldt saa dybt nnder V  irrdien af kl ingende 
M y n t ,  vare aldeles utilstrarkkelige lil hendes 
Underholdning, og hun ei Heller künde er- 
hvlde Forskud af nogen of fent l jg  Kaöse,  
folgcligen: l a n g t  virrre faren,  end et i 
F a t t ig k la s se rne  optaget A lm i s se lem ,  

der dog af For  s s r g e l s e s - A n s t a l t e n  er- 
hold er sin dag l ige ,  eller u gen t l i g eM und -  
Po r t ion ;  saa havde hu», i Orders bogstavclige 
Forsiand, vikret udsat for den skrcrkkclige H u n 
gers D o d ,  hvis ikke noglc medlidende Menneste- 

vcnner havde ladet hende bringe Middags-Spse i



Huset, og andre Fleere understottei hende med 
Pcnge-Biedrag, eftcrat hun i Odense Adresse
Avis No. 8 offentligen havde tilk endegivet sin 
ivarende störe N s d ,  samt A a r  sagen dertil; 
hviike Biedrage vel sormildede hendes Kaar, men 
dog ikke ajhialp hendes Lrang. Udi en, til samme 
T>d, paa de Kaasiste Arvingers Vcgne indgven 
A v i s - D e d u k t i o n  mod Jvmjrue Lund for fit i 
No. 8 Jndssrte, svrekommer et Par S k i  »gründe,  
som ved denne Le lighed, Sandheden  t i l Arre, 

fortiener at giendrives.
Dct hedte nemlig: „Frskenerne Kaases efterladte 

„Midler have ei haaren Reute, »den i danste 
„Banko Sedlcr—  Jomfr. Lunds Pension kan derfore 
„ei Heller anderlcdcs udbetales" hcrtil svares: Fro- 
kenerne Kaases Testament og Gavcbrev, der rar 
Jon. Lunds Adkomst,  har svrsikrct hende 
ioc> Rbd. kl ingende M y n t  a a r l i g ,  og disse 
ere (vel at marke) ikke t i l l a g t  hende, som 
Rente  af nvgen bestcmt K a p i t a l ,  hvorved 
T i l farld ighed künde komme i Betragtning; videre 
hedte det: „Loven forbyder at vrage  Köngens 
Mynt, og derfor bor Jomfr. Lund noies med 
Banks-Scdler d. C., isteden for klingende Mynt; 
men at denne Lcrre og Meening er aldeleö u r i g t i g ,  

der er tydeliggiort ved, S .  T . ' Hr. EtatSraad va
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Cancellie-Deputeret Srsteds Afhandling i nyt ju- 
ridiff Arkiv, ßte Bind, Pag. 14- til 156, hvori 
vises „at Ingen er fprbunden at nojeö mcd Banks- 
„Sedler,. «Iler Penge-Repräsentativer, hyvr Be- 
„talingen er tilsagt i S o l v - P e n g e ,  eller k l i n 
g e n d e  M y n t  —  rillige er v>isi med Erempler 
„af erggngne Domme, at baade Lands Over-Rettev 
^vg hoieste Met er af samme Meening" folgeligen 
kan det ikke omtvivles, at Udflaget i Sagen jo 
ligeledes vilde vcrret til Fordeel fvr Jvmsr, Lund, 
hvis Sagen ved Dvmstoeleue var blevcn forhandlet 
og paakiendt. Jomfr. LnndS Bse var da ikke
bleven in so lvent  —  vg jeg af mit retmsssige 
Tilgodehavrude undgaaet et Tab af 57 Rbd. 
4 ß., for hvilket Tab, jeg fvrmeener, cster befin
dende Lnistanldlghedcr at tilkvmme Ersiatning af 
I u s t i t s  - F 0 ndek. Bilde Nogen af Familie,i.Hrorge 

af hvad Aarsag, Sagen, som efter Cancelliets forste 
Resolution er dekrctcret at henhore til Afgisrelse 
ved Domstoelene, *) siden indstilles til at afgiores 
ved Kongclig Restlutivv, vg Snpplikantinden,

*) At S. T. Hr. Etatsraad og Cancellie-Deputeret Prstcd 
er af den Mecning, at Negieringenikke der ind- 
blande sig i Sage», som henhore til Afgierelse ved 
Domstoelene, det sremlyser af Hans besternte Udladelse 
besang»«ende, »nyt juridist Arki», Bind Pag. »6y.
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HV« inisersk)ili's n<kgtet det ansogte Leve-
6oi'uln pauperlau« til at paatale M  Ret ved Dom- 
stolene? Va svares: „at jeg veed det ikke" 
Men i Cäncelliets Zdie Departements Contoir, 
hvorfra Sagen i Cancelliet er refereret, kan saadan 
Oplysning, ved Efterspsrgsel, muelig vcere at er- 
hvlde. Vnffer Familien endnu at vide, hvad der 
angaaende denne Sag i Aaret i ? i z  er moveret vg 
ventileret i de fyenste Aviser, da kan saadant larseS 

i Hempels Avis No. 8, n ,  17, 2v, 27, 28, 
eg i Jversens Avis No. 15. Forestaaende er saa- 
ledes anmeldt til Familiens Efterretning, »den at 
tilfsje nvgen videre Bemcrrkning derved —  E n -  

hver god eller s l e t H a n d l i n g  indeholder 
sin egen Dom.

Fortidens D e l ik a te s se  findes nu vmstunder ei 
Heller altid i hver Mands Huus.

Sk reven  i Odense St. Stephansdag 1816.

I .  Dall.



No. i.

Underdanigst Pro Memoria!
Udi mange Aar var jeg vpvartende Kammerpige 

hos afg. Admiral Kaases 2de »gifte Sostre, 
Frokenerne Bartha Kaas og Sophie Hedevig Kaas; 
Ester et mig ved den Lsmgsrlevendes Dsd overleveret 
Gavebrev af io  M a i 1782, der er overeenstem- 
mende med deres Testamente af samme Dato, fknlle, 
saalange jeg lever mig aarligen udbetales 120 Rd. 
i klingende M y n t .  Froken Sophie Kaas var 
den Laengstlevende, og dsde udi Ldense i Marti 
Maaned 1791, hvor Skiste blcv holdt af Magi
straten , og Boct tilligemcd dct originale Testamente 
overleveret til Hr. Admiral Kaas, som Universal- 
Arving; deraf folger, at Hans Arvingcr til mig 
stulle udbetale ovenmeldte loo Rd. aarlig i klin

gende Mynt. Hr. Admiralens Datter, der er gift 
med Hr. Kammerherre Gyldcnstierne Schestedt, 
Major i Garden, har Tid rfter anden i Banko
Sedler ladet mig udbetale dennc Pension, indtil 
fvr dette indevarrende Aar, da mig kuns er forffudt 
50 Rd. i Vanko-Cedler; Scrrdeles i de 2de sidste 
Aar, da Koursen paa Banko-Sedlcr er faa stet, 
og neppe  ̂ Deel mod hvad samme har vLret fvr- 

hcn, eller i Vaerdie mod klingende Mynt (i hvilket 
Forhold, Prisen ogsaa staacr paa alle Livets Ned- 
vendigheder) har jeg lidt megen Nod for Udkommct,
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og Haft det meget kummerli'gt, dtr er saa Mtget 
lungere for mig nu i en Alder af 8z Aar, hviS 
medfulgte Afmagt og Svagclighed ikke tilstadrr mig 
at fortiene Nvget med mine Hcrnders A> beide, 
fvruden at jeg endog maae betale andre for at 
hielpe mig med Opvartning; I  endeel Aar har 
jeg sogt vm at erholde nogen Understyttelse af det 
Eilschouste Legatum, hvvrril min Alder og Starrd 
(min Fader var afgangne Cancellieraad og Byefoged 
Lund i Ribe) synes at frunde mig Abgang, men 
jeg ha:- hidtil ikke varet saa lykkelig at erholde 
mindste offentlig Undersiottelse, mueligt, fordi det 

var bekieudt, at mg var tillagt de ovcnmeldte 
Ivo Rd. af sal. Froken Kaaserne, men da jeg i 
min nuvarrende Forfatuing maae omkomme af Hunger 
og Elendighed, hvis jeg uke kan faae mere at leve 
af, end 100 Rd. aarlig i Banko-Sedler, der er i 
Varrdie og til Huusleie, Jldcbran- og Levnetsmidlers 
Jndkiob ikke eengang er saa meget som 20 Rd. for 
nvgle Aar siden var; Saa er herved min linder- 
danige Bon og Begiarring, at Deres Ercellence og 
Deres Hoi<ervcerdighcd, som Directeurer for Fattig- 
og Forsorgelses-Vaefenct i Odense, naadigst ville 
forhielpe mig til hos Vedkommende for bette inde- 
vcrrende Aar og fremdeles i min körte tilbagehavende 
Levetid at vorbe udbetalt de mig tillagte aaarlige 
iv o  Rd., entcn i klingende Z^ynt, efter Gave-



Brevets Jndhold, eller sammeS V«rdie efter Koursen 
j dauffe Banko-Sedler, hvvrhoö jeg til Oplysning i 
Sagen her lader vedfolge verificeret G^enparr af for- 
vmmeldte mia meddeelte Gavc-Brev af iv  M a i 1782. 

Odense den LZ Dec. i 8 n .
Underdanigst

A. C. E. Lund.
T i l

Deres Sreellence Hr. Geheime -- Conftrentsraad 
vg Stiftamtmand, Greve a fM o ltke ,
Storkors af Dannebroge»; og

Deres Hvicrrvcrrdighed Hr. Vissop oz Doctor.
Thevlvgi« Plum, Nidder af Dannebroge«.

B i e l a g  No. r.
„Endstjendt vi have forelasi Mamsel Anne Catrine 

„Elisabeth Lund Vvres Testamente og sidsie Villie, 
„hvad vi hende efter den Lcrngsilevcnde af os tillagt 
„haver, saa finder vi dog ftr got hcrved at igientage 
„samme, hvilket den Langstlevende paa sit yderste 
»leverer hende til Aabning efter hendes Dod, paa 
„der hun strar kan stille sit Sind i Roelighed vg 
»vide, hvorledeö hun er deran, vg derefter vorre 
„betcrnkt paa at gisre hendes Arrangement, hvilket 
„hun i vidrig Fall ikke ka» giere, men, naar hun 
„strar vced, hvad hun har, vg vidcre faaer, kau 
„hun dernersi giere sin Jndretning dcstoebedre, end 
,.vm hun stulle die indtil Arvingerne kom, og meldcd« 
„hende der, da svlger herved Ord sor Ord, ligesvm



„det i vores Testamente af os, efter den Langst- 
„levende, hende er tillagt, nemlig:

„Mamsil A»ne Catrine Eli abeth Lund, denne 
„vil vi stat strar efter den Lcrngstlcvendc af oß 
„udbcrales Eet Hundrede Rigsdaler i klingende 
„Mpuc, og siden samme Summa aarlgen, nemlig 
„lQo Rd. aarligen i klingende Mynt, saalange hun 
„lcvcr, vg desuden ffal hende gives de» Lamgstle- 
„vendcs Scngested med Omhang vg Sengcklcrdcr, 
„samt 2 Par gvde Horgarns Lagen med Pudesvaar 
„og den Seng, hvvri hun selv sover, med Omhamg 
„Sengeklader og 2 Par gvde Lagen med Pudesvaar, 
„tvcnde Dreiels Duge med 2 Dust» Servierter, 
„samt den Lamgstlevendes daglige Klader, Nattrojcr 
„af Jakker, Skiorter vg Trojer, iligemaade hvad 
„Soerker, sem forefmdes, det brune indlagte Skriver'- 
„Contoir med Skab over, noget Tin, Messing, 
„Kobber, Porcellain vg Steentoi saa meget, som 
„hun kan behove til sin lille Huusholdning, 4 Dusln 
„Stvele, og ellers hvad Kister, Kvfferter, Borde og 
„deslige, hun künde have nodig, dctte er Ord for 
„Ord vores Testamentes Jndhold, hende angaaende, 
„som vi begge vil egenhandig understrive vg forsegle.

» I tzehoe,  streven samme Dag, som Testamentet 
„er streven, nemlig den ro Mai 178?."

Bartha Kaas. Sophie Hedevig Kaaö.
< l . 8 >  cr> 8  )



No. z.

Underdamgst Pro Memoria!

Under 2Z Decbr. f. A. tog jeg mig den under- 
danige Friehed at anmelde fvr Deres Ercrllence vg 
Deres Hoiservardighed, at mig, som forhen voerende 
Kammerpige hos afgangne Admiral Kaases Lde Sostre, 
FrSkenerne Bartha vg.Sophie Hedevig KaaS efter 
Gavebrev af io  Mai 1782 Var tillagt aarligcn 
ivo  Rd. i klingende Mynt, der ikulle udbetükcs af 
Admiralen, som bemeldte 2de Frokeners Universale 
Arving, eller nu af Hans Arvinger; da bisse locr 
Rd. hidtil ikke er bleven erlagt nden i danste Banko
Sedler, der nu er saa Meget Under Vardicn af 
klingende Mynt, saa ansogke jeg tillige, at Deres 
Erhellen« og Deres Heiarvardighed, som DirecteNrer 
sor Fattig- og Forsorgelses-Vasenet i Odense, naa- 
d>gst ville f-rhielpe mig, som meget fattig vg M -  
gelig, der ikke har kündet vpnaae nvge» offentlig 
Undersiottelse i min hole 8Z Aars Alder, for det 
forlsbne sidste Aar og siden fremdeles aarlig hos 
Vedkommende, at erhvlde bisse ivo  Rd. udbctallL 
i klingende Mynt ester Gavebrevets Jndholv, me» 
da jeg ester 10 Ugers Fvrlob ikke har vcrret saa 
lykkelig at spore nogen V.rkning af bemeldte An- 
sogning; saa nodsages jeg til i min sivre Nod vg 
Fattigdom uuderdauig at gjcntage samme Anssgning,



bebende vamodlgst om hastig Hielp og Undsirtning, 
paa det, at jeg ikke i Lenne usaedvanlige dyre 
Vintertid stal omkommc af Hunger og Kulde.

Odense den n  Marts 1812.
Uttderdanigst

A. C. E. Lund.

Äo. 4.
Paa en fra Jomfrne Lund beende i Hans JensenS 

Strchde her i Odense iudkvmmcn Skrivelse af u te  
d. M » , ville Ẑ eres Velbyrdighed behagelig tilkjende- 
givr hende, at hcndes Fvrestilling af 2Z Dec» f. A. 
cm at erholde den hende ved Gavebrev af io  Mat 
t ?82  t llagte Pension udbetalt i klingende Mynt, 
under 8 Jan. V. A. er bleven indsendt til tzet 

Kvngelige danste CaNcellie, mcd Stiftets anbe« 
fa lende Erklaring. —  Odense den 16 Marti 
l § i r .  G i  M o l t k e .  P lu m .

T l l
Hr. Cancellieraad LiNdved.

Forestaarnde blivrr herveb meddeclt A. C. E. 
Lund lil Efterretning.

Odense den 19 Marti 1812» Lindved.

Nö.
Det Kvngelige dünste Canrrllie har under r8de 

d. M . tilstrevet os saälcdrs r „Äeres Crcellence og 
„DkkeS Htzi»tv«rdighcd have undex 8 Jan. d. A.



„hcrtil indfendt en Skt'velse fra Alme Catrine Elt- 
„sabcth Lund af Odense, hvcri hun anhvlder om, 
„at den hende ved et af afg. Admiral KaascS Lde 
„«gifte Ssstre oprettet Testamente tillagte aarlige 
„Pension af 100 Rd., som hidtil er blrven udbetalt 
„i danst Cvnrant Sedler af Hr. Kammerhrrre og 
„Oberst ved Liv-Rrgimentet kette Dragoner v. tzjyl- 
„denstierne Schestedt, maatte efter Testamentets Be- 
„stcmmelse udbetales hende i klingende Myut, eklet 
„i danst« Banko-Sedlek efter Krurftn. Ester nu 
„Herover at have indhentet fvtncrvnte Kammerhrrre 
„Gyldenstierne Schestedts Erkloering, stulle man 

„tienstligst anmove Deres Ercellence vg Deres Hsi- 
„arvcerdighcd behageligen at ville tilkiendegivt Sup» 
„plicantinden, at naar mindelig Foreening i denne 
„Sag ei kan opnaaes, vil den henhsre til A f g i s -  
„relse ved Domstoelene."

Hvilket herveb commnniceres Deres Velbyrdighed 
til behagelig Vekiendtgierelse fvr brmeldte Anna 
Catrine Elisabeth Lund.

Odense den 25 April I8 i2 .
Paa Stiftamtmandens og egne Vegne 

P lum.
S. T. Hr. Cancellierasd Lind ved.

Fvrestaaendr tilstilles Anne Cattine Elisabeth Lund 
til fvrneden Eftetrettting.

Odense den 2 Mai 1812. Lindvrd.



K o n g ^ n !
Under Lz Aug. sidst indgav jeg igiennem vet 

Kongelige Kabinets-Contoir en allerundcrdanigst An- 
svgning til Deres Majestert med Bielage af fel
gende Jndhold:

Alleenaadigste Konge!
„Udi Mange Aar var jeg vpvartende Kammerpige 

„hos afdodc Admiral Kaascs 2de ugifte Sestre, 
„Frokcnerne Barrha Kaas og Sophie Hedevig Kaas. 
„Ester et niig ved den Langstlevendes Dod vver- 
„leveret Gabe-Drev, dateret Itzehoe den rode Mai 
„1782, der er overeensstemmrnde med dereS Testa- 
„mente af samme Dato, stulle saalcrnge jeg lever 
„mig aarligt» udbctales 100 Nd. i klingende Mynt. 
„Froken Sophie Kaas var den Lamgstlevende, og 
„dode i Odense i Marti 1791, hvvr Skifte blev 
„höldt af Magistraten og Boet tilligemed der origi- 
„nale Testamente vverlcveret til Hr. Admiral Kaas, 
„som Universal-Arving; deraf fvlger, at hauö Ar- 
„vittger, der ere Cancellie-Prarsidenten, Hr.Kammerherre 
„KüaS vg Haus Sester Fruc Kammerherreinde Gylden- 
„stierne Schestedt til mig stulle udbetale ovenmeldte 
„ l 00 Rd. aarlig i klingende M ynt; Hendes Naade 
„har ogsaa indtil asvigte Aars Udgang ladet mig 
„udbrcale disse aarlige 100 Rd., men ikkuns i



„Dansse Banko^Sedler, hvorved jeg, sardcles i de, 
„2de sidste Aar, da Koursen paa Banko-Sedlcr har 
„varet saa siet, og tieppe ^ Deel mod hvad samme 
„var forhen (i hvilket Feryold, Prisen cgsaa staaer 
„paa alle Livets Nodvendigheder) har lidt wegen 
„Nsd for Udkommct, og hast det sardcles kummtr- 
„ligt, hvilket er saa meget tungere for m g, nu i e« 
„Mdcr af Sz Aar, hvis medfnlgte Afmagt og Skrs- 
„belighed ikke tilstader mig at svrtiene nogct med 
„miiie Handels Arbeide —  tvertin.od maae jeg be» 
„tale andre for at hielpe mig til Rette —  jeg har 
„i kenne min Nod hcnvendt n.ig til Stiframtn.anden 
„og Bissoppen, som Odense Fattig-Vasens D ir«, 
„teurer,, der og have ssrevet til Cancelliet for mig, 
„men fik til Svar, at naar mindelig Foreening ej 
.„künde opnaacs, henhorte Sagens Afgisrelse for 
„Domsioelene; hcrpaa anmvdede jeg Stiftamtmande« 
„vg Bissoppen paa nye at fvrhielpe mig til for del 
„sidstafvigtc Aar endnu at erholde r oo Rd., soruden 
„de allerede belvmne ioo  Rd. i Banko-Scdler, og 
„for indeveercnde Aars fersie Termin ivo Rd., i 
„Steden for 50 Rd. i Vanko-Sedler, eller og Pen« 
„sivuen udbetalt, rnteu i klingende Mynt, eller efter 
„Koursen, der belober meget meere, end det dobbelte 
„af hvad jeg forlanger; hoibemcldte Herrcr have 
„nu vel vg herom paa nye anbefalet nun Sag  i

2
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„Cancclliet, hvis Udfald vel ikke Heller kan vcntcs 

„anderledes, end det svm Frue Kammerhcrremde 
^Gyldenstierne Schestedt i et Brev til mig af 8de 

„i f. M . har givet, vg hvoraf felgcr bekrarstet 
„Gienpart. Dcres Majestät erfarer deraf, at 
„Hendes Naade ikke vil betale mig Nvget for inde- 
„varrende Aar, med mindre jeg, som Hun kalder 
„det, vil qvittere v tden t l i g ,  det ffal vare, at 
„jeg »den Forbehcldenhed lader mig nojr med Banko- 
„Sedler, hvorhos bemeldre Brev tydelig viser, at 
„Hendes Naad'e veed og t i ls taaer,  at jeg 
„efter G a v e -B re v e t  skal  have Pens ionen 
,;i kl ingende M y n t ;  men da der ikke staaer 
„Slesvig Holsteensk Courant, saa maatte jeg efter 
„Hcndes Naades MeeniNg nsjes med Kobber (fvr- 
„mvdenrlig de smaae eeneste Skillinger) som jeg ikke 
„skulle profitere ved at betale Porto af. Dercs 
„Majestät ville allernaadigst finde, at det er en 
„overmaade streeng Fvrholds-Regel at tage mvd en 
„gammrl vg sättig Pensionist som ellers ikke har 
„a»rdet at leve af, at tilbageholde hcndes heele 
„Pension, fvrdi Noget af samme kan vlbre i Qvcr- 
„stion, ej Heller kan ved klingende Mynt forstaaes 
„ander, end de Eslvpenge som vare gangbare i 
„Aaret 1782, da Testamentet er strevet, vg hvad 
„Kvbberpengene angaaer, da har jeg desuden hsrt
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„sige, her sial vare Forördning for, at Ingen i 
„Betaling er svrbunden til at modtage meere, end 
„l Rd. paa Gangen; h>dtil har jeg, for ikke at 
„omkomme af Hunger, maatter ss^e Laan hoö med- 
„lidcnde Folk; men da De nu seer, at min Pen- 
„fion udebliver, vg jeg alt'aa ikke kan betale hvad 
„jeg allerede har laant vg stylder Heu, saa kan jeg 
„ci Heller erholde videre Forstrarkning i Fremtiden. —  
„Allernaad gste Konge! jeg er ulykkelig «—  t mit 
-,8zde Aars hoje Alder Heist u^kelig, —  min 
„Tilstand bliver med enhver Dag strarlkeligere, vg 
„maae omkemme i Elendighed, dersom jeg ikke er- 
„holder hastig Hielp, hvvrfvr jeg igiennem Dereö 
„Kongelige Majestcers Kabinets Kvntoir allerunder- 
„danigst bo„ falber, at Dereö Majestät allernaadigst 
„ville forbarmes ober mig og formaae Cancellie- 
„Prcrsidyiten, Hr. Kammerherre Kaas og Hans 
„Sester Früe Kammerherreinde Gyldensiierne Schestedt 

„til »den leengere Ophold at betale mig ester min 
„v«d Stifts-Vvrigheden til Cancelliet indgivne meget 
„billige Forligs Proposition, nemlig for det sidstfor- 
„lobne Aar endnu ioo  Rd. i Banko-Sedler, eller 

„Pensionens Netto Beleb i klingende Mynt, det er 
„Solv-Penge. —  Odense den 2z Aug. 1812.

Allerundcrdanigst
Anne Catrine Elisabeth Lund.



No. 7.

„Ester Äegismng kan jeg med Sandhed bevidne, 
„at forommeldte J.mfrue Lund er et «ldgammelt 
„vver 80 Aar meget ffrsbeligt og affcrldigt Fruen- 
„timnrer, der er aldeles krängende til at nyde alt 
„hvad hun stal underholdes med af andres Und«'- 
„ststtelse, da hun ikke formedclst hendes gandjke 
„svcrkkede Krcrftcr formaaer üt fortiene selv den aller- 
„ringeste Skilling, hvvrfvre de hende testamenkerede 
„ ivo  Rd. i ^-uiko-Sedlcr efker ncerv cerende Penge- 
„Kours er en gandste utilstrcrkkelig Sum til hrndrS 
„nodtvrftige Ophold, vg maatte hun dersore vcrre 
„udsat for den stsrste Mangel og Nod, naar ikke 
„andre gvdgiorende Mennestrr kom hende til H  elp, 
„dog dliver denne Hielp meget afknappet af Aarsag, 
„at der er bekiendt, hun er sticenket en Gave af 
„100 Rd. Kourant klingende Mynt, som Ingen 
„troer, at de hoje Vedkvmmende Arvinger efker Hans 
„Ercellence Hr. Admiral Kaas holder kilbage fra 
„denne usle af Sorg og Kummer dybt nedbvjede 
„Gamle.

Kdsnse den 24 Aug. lZts.
Praem,

Provst ög Sogncprcrst til 
St. Hans Kirke.
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No, 8.

P. M.
„Jeg gientager endnn eengang mit givrte Tilbud 

„til Jvmsrue Lund, at i Fald De vil qvittere 
„ordentlig fvr Deres Pension af zo Rd. danste 
„Banko-Sedler til hver Termin, saa sial jeg, som 
„lsidtil altiid er steed betale Dem samme, ligcledes 
„ogsaa de, som De har tilgoede fvr afvigte i  l Juni, 
„men at indlade mig paa at forvligte mig til at 
„g vc meere, er mig Umuelighcd, da Tiderne fvr 
„vs med 6 Bbrn vist og ere meget besvcrrlige —  
„det staaer joe til Dem at forfolge Deres Fordringer 
„videre vm De i>il, men er dette Deres Villie, 
„vil De ikke Heller finde forunderligt, ar jeg iudtil 
„altiug er afgiort ingen Penge udbetalcr, me» jeg 
„vil kuns advare, Dem om, at det hoiesie, som 
„künde udfald« for Dem ville vcere, at v i blev 
„domt ti l at betale Dem i Landess  k l i n 
g end e  M y n t ,  som eene og alleene bestaaer i 

„Kobber *) da Gavebrevet ikke lyder paa S .  H. C.,

-) Hvo skulle vel troe, at der »ed Udfcrrdlgelstn af ft l
Itzehoe den io M ai 1782 Breven Gave-Brev, lydende 
xaa klingende Mynt, kunde vcere tcrnkt paa Be- 
taling af de ovcr zc> Aar sildigere som Skillemynt for 
DanmarkudyragedeKobderpenge, -er ei heller 
kl in ger det allermindste.'



rr

„men vcl paa danst kl ingende M y n t ,  vg at 
„modtage mcd Posten zo Rd. i Jobber vilde vist 
„v«re en stör Bekostning for Modtagrren; jeg 
„hielper vist den Trarngende med Glade, hvor jeg 
„kan, desvarrre tillader Tiderne det ikke ester 9  »sie, 
„men astrodse og aftrue lader jeg mig bestemt intet, 
„da jeg meget vel veed, hvad med Ret af mig kan 

„fvrdres. — - L y n g b y e d e n Z  Juli igt2.
Gyld̂ nstierne Schestedt, 

fsd Kaas.

Desuagtet er dog ikke noget bleven mig udbetalt, 
enten det jeg fvr afvigte, eller for indevcrrcnde Aar 
kommer tilgode efter Frsken Kaasernes Gavebrev og 
Testamente, hvorvcd alt hvad jeg behsver tilFode, 
Jldebrand og andre Livets Ncdvend gheder er mig 
berager; at betle har Lovcne fvrbudt, om jeg 
enovg var i Stand til at betiene mig af deite Nsd- 
Middel, det bliver derfore min sorgelige Lod udi 
f restaaende Vinters dyre og besvoerlige Tid at sulte 
ag fryse ihiel, der - om mig ikke svrundes hastig Hielp 
og Understottelse af nogen vffentlig Kasse. Aller- 
naadigste Konge! da Retfaerdighed og Lands Lovcn 
tilsiger, at afg. Admiral Kaases Bern og Arvinger 
stulle eftcrkomme Froken Kaasernes Gave-Brev og 
Testamente i ald sin Jndhold, som den Betingelse,
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under hvilke» Admiral Kaas er bleven Eier af sine 
sal. Froken Sosires esterladte Midler og Formue; 
Saa e? min allerunderdanigsie Bon og Begicrring, 
at dersom de hoje Arvinger ester vstbemeldte Admiral 
Kaas ikke i Mindelighed og uden längere Ophold 
ville lade mig vcderfarrs Rct efter mit til Stift- 
amtmanden og Bistoppen under 20 Juni d. A. 
indg vne, og dersra videre til Cancelliet indsendte 
meget billige Forlangende, mig da i Betragtning af 
Sagens Bestaffenhed og min idarrende Fattigdom 
allernaadigst maatte forundes.

1) Lencüciuia ^»up(.itslis og frie Prokurator 
til paa lovlig Maade at indtale min Ret 
mod oftbemeldte Admiral Kaases hoje Ar
vinger.

2) Forstud af nogen offentlig Kasse medens 
Sagen fsres igicnnem Rcttcrne og indtil 
dens endelige Paadomme, paa det jeg imid- 
lertid i min sättige, svagelige og hielpelose 
Tilstand ikke skulle ynkeligen omkomme af 
Hunger og Elend ghed.

Odense  den 15 Novb. i z i r .
All.runderdanigst

C. E. Lund.
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Paa denn« Ansogning ndbedeS Dereö Ercellence, 
Hr. S t  stamtmandens og Acres Hoiarvardighcd 
Hr. Bistoppens Erklcrring, samt et anviist Forssud 
as nogen offentlig Kasse indtil Sageuö Endelighed.

Underdanigst

A. C. E. Lund.

No.

I  en t'l Hans Majestät indgiven Ansogning 

har P  gen Anne Catr ne Elisabeth Lund af Ldcnse 
ansogt at forhiclpeF til at erholde cn hende ved 
afgangne Admiral Kaases 2de Sostres Testamente 
tillagt Pension af 102 Rd. aarlig enten udbctalt 
i klingende Mynt, eller foroget med et tilTiderne 
passende TillKg; Efterat Cancelliet over denne 
Ansogning havde afg vcl sm allernnderdanigste Be- 
Mnkning, har dct behaget Hans Majestät dervaa 
under r 8dc d. M . allernaadigst at resvlvere *) saaledes: 

„Med Hensyn til de heri allerunderdanigst oplysie 
„Omstcendigbeber vil indbemeldte Ansogning fra 
„Anne Catrine Elisabeth Lund dort falbe, vg det

*) Det er «den Tvivl denue k Icerftns Avis No. 15 
fvr iziz promnlger.de Resolution, der er paberaabt 
fvm Argument i en auden syenst Penge-Afgifts Sag, 
som dog ikke af Lands Over-Rerten er taget til Folge 
—  see nyt Midist Aktiv, ü Bind, pag. iz8. '
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,,saa meget Mere, som hun hereftek vil erholde de 
,l ende aqrlig tilkommcude ivo  Rd. udbetalt ester 
„Vor Forordning af zte Jan. d: A."

Hvilken allerhsieste Resolution man i Anledning 

af Deres ErcellenceS og Deres Hoiarrvardighcds 
Skrivelse af i8de Novd. f. A. tienstligsi stulle til- 
melde Dem til Bekicndtgivrelse for Supplieantiuden.

Det Kongel. danste Cancxllie dm 26 Jan. iZrz.

K a a s .  Cold. Bülov. Monrad. Berner.

Lassen. Hansen. Fischer.

T  i l
Drabye.

Stistamtmanden «g Biffoppen over Fyens Stift.

No. io.

Aklernaadigsie Konge!

Under az Aug. vg 15 Novbr. f. A. f̂ rdristede 
jeg gamle vg sättige Pige mig allcrunderdaui'gst at 
bonsalde Deres Majestät, om at forhielpes til min 
Ret mvd afg. Admiral Kaases hoje Arvinger, svm 
bestpd deri, at mig vcd Gavcbrev og Testamente 
af i o Maj 1782 af sal. Frcken Bartha og Sophie 
Hedevig Kaas i Betragtning af mange Aars Tienesie 
var skicrnket og forsikrct en aarlig Pension af 
ic>o Rd. i klingende Myut, der af deres Broder
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og Universal-Arving, Admiral Kaas, cller Hans Ar- 
vinger stullc ril vareö, men svm indtil Aarets Ud- 
gang 18 n  kuns er udbetalt i danste Banko-Sedler, 
og siet intet for iZ i2 ,  hvorsor min Bcgirring var, 
siden de danste Banko-Sedler i endcel Aar og for- 
nemmclig i de sidste sorlobne 2 Aar hav« varret af 
saa ringe VLrdie, at Pensionen sor Aatcne i g n  
og 1812, enten maatte mig udbetaleS i klingende 
Mynt efter Gave-Brrvcts Jndhold, ellcr det dob- 
belte Belob i Banko-Sedler, der da blcd, som re st 

for l Z n ,  100 Rd., og for Aaret i g n ,  200 Rd., 
ialt Zoo Rd. danste Banko-Sedler, hvilket ikke 
eengang er ^  Deel af hvad jeg künde faae, naar 
Betaling steete i klingende Mynt efter Kvurfeu. 
Forst foe faae Dage siden lod Frue Kammerherre- 
inde Gyldcnstierne Schestedt ved min Siclcsorger 
Hr. Provst Praem mig tilbyde 100 Rd. i danste 
Banko-Sedler, der kuns er Rbd., som Pension 
for afvigte Aar 1812, under Betingelse at frafalde 
de ovrige 200 Rd. d. C. for Aarene i g n  og 
I Z I 2 ,  og med den Betydning, at jeg ej künde 
venre Beneficium til frie Proces *) men da jeg ikke 
künde modtage fvrnevnte ivo  Rd. d. C. paa saadant

*) Deune Spaatom gik rigtig i Opfyldelse viöe No. n .
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Bilkaar, saa fik jeg flet intet. —  Allernaadigste 
Kong?! I  de sidste 2 dyreAar har jeg lidt wegen 
stör R sd  og maattet laane mig frem sor at saae 
det allernodvcndigste til Livets Ophold —  til hvilken 
Gield at berate vg til min nsdtor'ftige Underhold- 

ning, indtil jeg faaer noget af indevaerende Aars 
Pension- de anbudne 16^ Rbd. er aldeles util- 
Itrcrkkelige, ligesvm Post Kasse Pensionisterne, der 
dog kuns i d. E. ere tilsagde Betaling, i Betragtning 
af Banko-Sedlernes ringe Varrdie i de sidste Aar 
ere fvrundte Tilloeg; hvad Nogen efter Gave-Brev 
vg Testament tilkommer medforer i Folge Lands- 
lvven samme Ret og Forpligtelse, som efter erihver 
anven Lbligation og Fvrstrivning. I  Folge heraf 
er det overeensstemmende med Lvvens Grundsattni'nger, 
at sal. Froken Kaasernes Disposition, i Henscende 
til hvad der er fvrsikret m>g, punctligen stal holdes 
af deres Universal-Arving, afg. Admiral Kaas, 
siden Arv af Ham er modtaget, eller nu af Hans 
Born vg Arvinger, om endog Renten var util- 
strcrkkelig tjl min Pension; Men da afg. Admira^ 
Kaases Arv efter hoibemeldte sine Froken Softere 
i Folge Jnstitsraad og Herredsfoged Knuvsens Op- 
givende i de fyenffe Aviser, dog i der mindste kan 
beregnes til 5Zoo Rd., hvoraf den aarlige Rente
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hidtil har virret 21? Rd., og Tiengen, som tillige- 
mrd nu'g var tilsagvaarlig Pension, Meere end 7 Aar 
har vcrret dod, saa sslger deraf, at den af mjz 
forlangte Pension 200 Rd. danske Banks-Sedler 
for ethvert as Aarene i g n  og 1512 kan afhvldes, 
uden endog at angribe Kapitalen. Da detKvngelige 
dauffe Cancellie ved sorhcn afgivne Resolution har 
hcnviist Sagen til Afgiorclse ved Domsioclene, vg 
da mine i den Anledning indgivne allerunderdanigste 

Ansegninger om psuperlaus, og om
Fvrstud af nvgen offentl'g Kasse er anbefalet af 
E t  ftamtmanden og Biskoppen i Skrivelse til Can- 
celliet af iZde »«stester; saa bsnfalder jeg aller- 
undcrdanigst, aî  saafremt Frue Kammerheneinde 
GMenstierne Schestedt (eller hvem det paalegger) 
ikke i Mindelighed vil udbetale mig de forlangte 
Zoo Rd. d. C. for Aarene i g n  og i g i a ;  
Sagen da, hvad bisse 2 Aar angaaer, maae vorde 
paakiendt efter Lands Lvveu, og mig allernaadigst 
fvrnndes Leiielleiuw samt Forsiud af
nogcn vffentlig Kasse indtil Sagens Uddrag.

Odense den n  Marti iZ iZ- 
Allerunderdanigst

Anne Catrine Elisabeth Lund.
84 Aar gammel.



A. C. E. Lund af Oderrse har t en hertil md» 
given Anssgniug andraget, at Frue Kammerherrenidc 
GyltzenstttMe Schestedt forst- fvr faae Dag» siden 
har tilstillet heude ioo  Rd. d. C., som den heude 
«fter Frokenerne Barta vg Sophie Kaas tillagde 
Pension fvr I 8 i 2 ,  men da hun efter Testanxntet 
stulle have dem i klingende Mynt, og deSaarsag har, 
som Dercs Ercellence kekiclidt, giort Paastand paa 
at ville have Löo Rd. aarlig fvr Aarcne r F H  vg 
i g i 2 ,  altsaa 200 Rd. til, foruden det allerede 
oppebaarne; saa har hun gientaget sin forhen giorte 
Llnssgning —LM Lvut-iiciam til i saa
Henseende at paatale sin formeentlige Ret. Da nu 
dette Collegium efter de forhen i Sagen oplysie Om- 
siandigheder ikke sinder nogcu Auledning til at be- 
vilge hende det ansogte Beneficium; saa stulle 
Man tiensitigst anmode Dem behageligen at ville 
tilkiendegive Supplicantinden saadant.

Det Kongel. danste Cancellie den l Uaj i g i z .

Kaas. Cold. Büloo. Monrad. Berner. 

Lassen. Hansen. Fischer.

T  i l
Stiftamtinanden «ver Kyens Stift.

Dr«bye.
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No. rr.

D a  Skiftebrevet efter afg. Jomf , t
Elisabeth Lund af Odense venteligei'
fra Byeffriver - Contoirct vorder l ,
udbeder jeg tkrbodigst forelobigen oer'-. ..
rettet om, hvor meget mig ved Z  ̂ -
den 24 Febr. sidst er blcyen 'ud ,e. »um ,
beineldte Bve tilgodehavende Fordring efter 2ve Re-
verser og Hnusleie til Beleb 2z 7 Rbd. iZ  ß.
N. V. »—  Odense den 5 Marts i g i z .

LErbedigst
I .  D a ll.

T i l  ^
Hk. CäNtellleraad og Borgemester Llndved t SVenfe.

S  v a r:
Äcd sörbemeldte Skifte efter afgangne Jomftue 

Lund, stuttet 24 Febr. d. A. var H k  Toldkassererens 
Ferbring r - - - » - 2Z7 Rbd. iz  ß.
Naarafdet Beleb s - - 2vlRl^>. goß.
fvttt De blev overleveret, deels CeNr 
taut, og deels ved Anviiöni'ng sra- 
dragest nenibg
Resten af Marhis Tsmmermands 
Regninq, som Dekes Velardelhed 
skulle Udbetäle iNed r §Rbd. l6ß. 
vg til Bhestriver
Lange hansRegning- t z —  - 21 —  l6  ß.

Saa viserdette, atDe kunafDeres
Fordring - 237 R. l8 ß .N .V .— ------------ '
har erholdet - - - - rzoRbd. i4ß. N.V.
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forme.desst B o e n s  Utilstr«kkelighe>, 
hvilket herved bliver Dem meddeelt vg attesterer. 

^d«.." ^Äpril lZiZ. Lindved.

>-r. Dalk.

Anmcrrküin^.- Naarrz/Md.  ig ß. balancercs mcd 
180 Rbd. 14 ^  udkommcr et minus af 57 Rbd. 
4 ß., som er Toldkasserci- Dalls Tab t Jomfrue 
Lunds Skcevboe.






