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Haderslev mølle 1643, brev til kongen
Haderslev amt, fil M43320 Haderslev amtsregnskaber - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen
Den høje nød driver mig, Eders Kongl: Maysts: allerunderdanigste undersåt og borger udi Haderslev, for
Eders Nådes tjener denne min aller underdanigste supplik at nedlægge, og for Eders Kongl: Maytts:
allerunderdanigst demonstrere hvorledes min hustrus moders mand Oluf Erichsen den 8. juli 1643 af Eders
Kongl: Maysts: salig farfaders fader, salig og højlovlig ihukommelse, kong Christian den Fjerde, er antagen
og bestilt til at være højst bemeldte Kongl: Maysts: salig hr. farfader, salig og højlovlig ihukommelse kong
Frederik den Tredje d. 28. september 1648 allernå-digst er blevet konfirmeret, som Eders Kongl: Maystt: af
indlagte kopi af sidst bemeldte konfirma-tion L. A. allernådigst ville behage at fornemme hvilken betjening
og således har kontinueret indtil Eders Kongl: Maysts: hr. fader, salig og højlovlig ihukommelse Kong
Christian d. 5te allernådigst behagede derved at gøre en forandring, og møllen for årlig afgift at lade
taksere, hvor den da blev ansat for 300 rdl. årlig afgift, og bemeldte Oluf Erichsen for samme sum til Hans
Kongl: Mayst: at udgive, tilslagen. Og nogle år der efter til Hans Kongl: Maysts: mundkok M. Cort Holst
allernådigst bort benådet. I hvilken tid såvel som da den benådning ophørte og den Hans Mayst: igen
hjemfaldt, min hustrus salige forældre og broder årlig brugte den imod 300 rdls. Afgift, og det formedelst
ingen efter gjorde opbud sig højere deraf at ville give indfandt, som af hos følgende kopi af hans exellence
salig hr. geheimeråd Brandtes derom til amtsforvalter salig Peter Hansen ergangne missive lit: B, videre er
at fornemme; indtil i maj Ao: 1684: da det aller nådigst behagede Eders Maysts: hr. fader salig og højlovl:
ihukommelse salig hr. assessor von Hagen dermed at benåde, som da endelig drev det til 350 rdl: hvilket og
min hustrus moder i de sidste 4re år årlig til ham erlagde, indtil én af hendes møllersvende navnlig Eskild
Hansen , sig underfundelig /: halvanden år førend min salig svigermoder med von Hagen om forpagtnings
oprettede kontrakt, exporerede, møllens forpagtning, min salig svigermoder aldeles uafvidende, der hun
den dog af: 50 år havde beboet, fra practicerede og sluttede kontrakt med mere ermeldte assessor von
Hagen på 6 års tid foruden os udi ringeste måde derom at advare eller møllen lovlig til rette tid at lade
opsige, da vi dog som nærmeste arvinger, efter lovlig skik og manerer den frem for nogen anden efter min
allerunderdanigste tanke burde være først tilbudt, såsom og hans højgrevelige exellence hr. groskantslers,
da som amtmand over amtet hans på vores til Eders Kongl: Maysts: salig hr. fader udgivne supplik af dato d.
5. december anno 1696, Litra C: erklæring, eftersom vi og vore forfædre, både udi fejde- og krigstider rigtig
og upåklagelig udi alle måder har klaret og betalt, såvel holdt møllen udi god hævd og ved magt. Da, som
nu den mellem salig hr. assessor von Hagen og bemeldte Eskild Hansen sluttede kontrakt, til næst afvigte
maj ophørte, og som jeg fornam, hr. legationssekretær Frantz von Hagen igennem Haderslev og til
København passerede lod jeg min hustru, som på stedet er født og båren, over rejst og os merbemeldte
mølle af salig von Hagen mundtlig var tilsagt efter de 6 års forløb, vi den da igen skulle betræde, men som
min hustru ved mere ermeldte hr. legationssekretær von Hagen ej noget derved kunne udrette, uanset hun
sig har erbøden nemlig at give årlig 400 rdl. til afgift, foruden nu 200 rdl. til fæstepenge, og ellers på egen
bekostning at holde møllen ved lige med sten og anden tilbehør, som forsvarligt kan være, ved hvilket mit
aller underdanigste tilbud Frantz von Hagen første år 300, og siden årlig 100 rdl. mere end Hans Kongl:
benådnings kvantum sig beløber kan erlange; indflyr derfor udi dybeste underdanigste at Eders Kongl:
Mayst: allernådigst ville anbefale mere ermeldte von Hagen, som samme herlighed efter sin fader er
berettiget, mig samme mølle frem for nogen anden /: i henseende såsom mine svigerforældre den forhen i
så mange år har beboet:/ i forpagtning at lade nyde, hvormed Eders Kongl: Maysts: interesse mærkelig kan
formeres, og jeg i allerdybeste underdanig-hed forbliver
[Her mangler brevskriverens navn.]

