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Indledning

Udgaven af brevbøgerne 1652 følger i det væsentlige principperne i 
de nærmest foregående bind. Dog er antallet af anvendte forkortelser 
nedskåret noget og af hensyn til tekstbehandlingssystemets register
funktion undgået i stednavne, bortset fra navnene Kbh., Sjæll., Loll., 
Langel, ogjyll.

Om udgivelsesprincipperne henvises generelt til indledningerne i 
bindene for 1646, 1647 og 1648.

I personregisteret er ligesom i bindet 1651 medtaget alle personer, 
også bønderne nævnt i breve om lettelser i skatter og landgildeafgifter 
m.m., i mageskifter m.v., jf. indledningen til nævnte bind. Alle perso
ner anføres så vidt muligt med stillingsbetegnelse og hjemsted, det sid
ste en købstad eller et landsogn, evt. også landsbyen eller gården, og 
hertil herredet, idet dog landsdelen eller lenet anføres, når en nær
mere bestemmelse ikke har været mulig. Med angivelsen af hjemste
derne er heller ikke bønderne trods deres noget ensformige navne 
blot anonyme.

Medtagelsen af bønderne har betydet en væsentlig forøgelse af per
sonernes antal, idet bindets personregister rummer ca. 3.700 person
navne mod de ca. 1.200 i bindet 1650, der var af næsten samme 
tekstomfang.

Ordlisterne fra bindene 1646-50 er samlet i én liste og suppleret 
med nye ord fra bindet 1651, gengivet s. 395-410.

Ligesom tidligere er det brevbøgernes tekster, der refereres, og de 
kan ligeledes være sammenholdt med bevarede koncepter og indlæg. 
I flere tilfællde er det bemærket, at større indlæg især til breve ved
rørende mageskifter og afslag i landgilde m.m. kan være mere fuld
stændige med henvyn til angivne personer end brevbøgerne, men det 
er ikke fundet overkommeligt systematisk at supplere de gengivne tek
ster på grundlag heraf.

Ved arbejdet med teksten har jeg draget nytte af diskussioner med 
den tidligere udgiver, fhv. landsarkivar Jens Holmgaard, og med over
arkivar Sigurd Rambusch, Rigsarkivet, og sidstnævnte har læst korrek
tur på teksten.
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Forleningsbrevene er næsten alle udformet over samme skabelon, og 
denne var på mange punkter ved begyndelsen af 1650’erne den sam
me som i slutningen af 1500-årene, gengivet i Kancelliets Brevbøger 
1596-1602, indledningen s. III-VI, i 1648, gengivet i Kancelliets Brev
bøger 1648, s. 10-11, og i 1651, gengivet i Kancelliets Brevbøger, 1651, 
s. 10-12. Lensbrevene kan derfor i det væsentlige gengives med henvis
ning til en skabelon med faste rubrikker, hvis indhold nedenfor er 
gengivet i referatform. Ændringerne mellem de nævnte tidspunkter 
var få, mellem de to første gik tre rubrikker ud og to nye kom til, den 
gengivne skabelons nr. 17 og 18. Mellem de to sidste tidspunkter blev i 
1650 truffet en beslutning af kongen og rigsrådet 1650 om at kongen 
skulle have et års indtægt af len og gejstlige beneficier fordelt over 3 
år. Dette gav nævnte år anledning til en ny rubrik, nr. 20; provenuet 
skulle anvendes til betaling af den holstenske gæld, jfr. C. Rise Han
sen: Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Hi
storie i Frederik Ill’s Tid, 1, 350, 404-05.

Skabelon for forleningsbrev i 1651
0. Indledningsformular (udelades helt).
1. Genant/afgift (refereres i hvert enkelt tilfælde).
2. NN må, sig selv til bedste, nyde avlen, affødningen og anden for

del af slottets ladegård, men må til gengæld ikke tilskrive kongen no
gen omkostning derpå.

3. NN skal, når kongens rejser dér fremfalder, holde hans heste frit 
med hø og rugfoder 1 til 3 nætter.

4. Hvad angår den uvisse rente og indkomst: stedsmål, sagefald, hus
bondhold, drift, førlov, rømningsgods og vindfælder, har kongen be
vilget NN den ... del, men den øvrige samt al told, zise, vrag, olden
gæld og hvad der oppebæres for rodhugget skov, forbeholder kongen 
sig selv efter regnskab.

5. Kongen har dog bevilget NN, når der er olden, fri olden på kro
nens skove til hans genantsvin og hjemmefødte svin, som skal indskri
ves i oldenregistret (i forleningsbreve til rigsråder: dog må NN få den 
... del af oldengælden).

6. Hvad oldengælden angår, skal der forholdes således i regnska
bet, at ved hver mands navn, som indslår svin til olden på kronens 
skove, skal antegnes deres antal, og ved de svin, der modtages som 
oldengæld, skal skriveren antegne, hvilke der er gamle og hvilke 
unge, og have indseende med, at der sker kongen skel og ret, II han 
skal også, når der bliver olden i skovene, straks give det til kende og
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meddele, hvor mange svin - unge og gamle - der bliver indbrændt, 
og sende en fortegnelse derover til Rtk. med oplysning om, hvor 
mange deraf der kan tilkomme kongen i oldengæld, for at det kan 
forordnes, hvor de skal drives hen til slagtning. I nogle breve fortsæt
tes fra tegnet II: såvel som også tage bevis på flæsket, særskilt af de 
gamle og særskilt af de unge, når det til kongens behov fremsendes til 
slottet [i Kbh].

7. NN skal selv lønne, klæde og besolde fogden, skriveren og andre 
slottets, ladegårdens og hans egne folk og ikke tilskrive kongen noget, 
og ej heller tillade dem at have nogen genant i lenet, undtagen fogden 
sine tiendepenge og skriveren sin skriverskæppe.

8. NN skal heller ikke tilskrive kongen nogen fortæring på sine folk 
og tjenere, hvorhen han i riget sender dem på kongens vegne, og han 
skal befordre kongens brevdragere og andre, som har kongens fri pas, 
gennem lenet med god befordring og forsørge dem med frit nødtørf
tigt underhold til mad og øl og en nats husly og ikke henvise dem til 
borgerne i købstæderne om befordring.

9. NN skal have godt tilsyn med kongens og kronens ejendom i le
net, at den ikke med urette hævdes el. fravendes derfra, og hvis han 
formærker, at jord el. ejendom, lidt el. meget, med urette er kommet 
derfra, skal han tale det ind igen med lov, dom og ret.

10. NN skal tjene kongen med ... geruste heste, inden riget på egen, 
uden riget på kongens bekostning, og ikke tilskrive kongen nogen for
tæring el. omkostning, hvor han el. hans folk her i riget rejser i kon
gens ærinde.

11. NN må ikke tilskrive kongen el. anmode om noget flikkeri med 
tag, døre, låse, vinduer el. andet til vedligeholdelse af slottet, og ingen 
bygning foretage på huset el. på ladegården uden kongens bevilling 
og befaling.

12. NN skal have den gejstlige jurisdiktion og lenets præster i befa
ling og forsvar. Han skal, når det behøves, foredige og forsvare 
præsterne til al rette. Hvad angår den gejstlige rente og stiftets ind
komst af lenet, skal NN gøre regnskab for stedsmål og tienderne, sage- 
fald af præster og degne og for anden vis og uvis indkomst, kongen 
alene til bedste.

13. NN skal have indseende med, at kirkernes rente og indkomst bli
ver gavnligt anlagt og anvendt til kirkernes bedste og ved hver kirkes 
kirkeværger lade kirkernes korn sælge til formuende købstadborgere 
og ingen anden. Han skal årligt gøre regnskab i Rentekammeret, så 
det kan erfares, hvad hver kirkes årlige indkomst og forråd er.
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14. NN skal frede skovene og intet lade hugge til upligt el. skovska
de.

15. NN skal have opsyn med kongens vildtbane og intet deri jage el. 
lade jage, skyde el. lade skyde, undtagen hvor han på kongens og kro
nens har lod og del og fælled med adelen og er adelens eget arvegods.

16. NN skal holde lenets bønder ved lov, skel og ret og ikke foruret
te dem mod loven og jordebogen el. besvære dem med nye pålæg.

17. NN skal have indseende med, at veje og broer holdes vedbørligt 
vedlige.

18. NN skal i sit regnskab under særskilt titel lade indføre alle de bø
der, som oppebæres for overtrædelse af kongens forordninger.

19. Kongen vil have forholdt således med udgiften i regnskaberne, 
at skriveren skal tage nøjagtige kvittanser og beviser af dem, udgiften 
lyder på, og NN skal til ydermere bevis med egen hånd undertegne, at 
udgiften og købet er ham vitterligt og af ham på kongens vegne sam
tykket.

20. Kongen har med rigsrådet besluttet, at enhver, der har len, på 3 
år skal forstrække kronen med 1 års indkomst af genanten samt tien
der og save efter jordebogen og ren te ri taksten, hvorimod kongen har 
bevilget, at deres hustru og arvinger, om hustruen ej lever, må nyde et 
nådsensår foruden det, som er sædvanligt, med samme kondition, 
som er bevilget ved nådsensår, at hvis den fulde årsindkomst efter 3 års 
forløb ikke er blevet erlagt p.gr.a. dødsfald, så skal efterlevende hustru 
el. arvinger gives så meget igen, som er udlagt. Efter denne anordning 
skal NN give sin formand 1/3 af sin genant el. indkomst, når de 3 el. 2 
år, som endnu resterer, er gået.



Forkortelser

Foruden de i almindeligt skriftsprog gængse forkortelser er neden
stående anvendt. En del af dem er dog kun brugt i tilføjelser, noter og 
registre. Brugen af forkortelser kan bero på et skøn i hvert enkelt 
tilfælde. Generelt gøres opmærksom på, at personnavne, der fore
kommer flere gange i samme indførsel, skrives ud første gang, men 
derefter kun nævnes ved forbogstaver, når forveksling er udelukket.

afd.
al. 
aim. 
bestall, 
bevill. 
CCD

afdøde (afgangne)
alen
almindelig
bestalling
bevilling
Corpus Constitutionum Daniæ. forordninger, Reces
ser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning 
vedkommende, 1558-1660. Ed. V. A. Secher.

da.
Da. Mag. 
dat.
DKL
dl.
dr.
el.
FR 
fjdg- 
tjdgk. 
frd.
FT 
fuldm.
gd., gde
g. m.
h.
hgd., hgde

dansk(e)
Danske Magazin 
dateret
Danske Kirkelove. Ed. H. F. Rørdam 
daler 
doktor 
eller
Fynske Registre
Qerding 
fjerdingkar 
forordning 
Fynske Tegneiser 
fuldmægtig (e) 
gård, gårde 
gift med 
herred 
hovedgård, hovedgårde
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holl, 
hr. 
htk. 
indi, 
jf-

hollandsk(e)
betegner ridder el. præst
hartkorn (også hvor teksten har korn = hartkorn) 
indlæg (til Registre og Tegneiser) 
jævnfør

JR
J. R. Hûbertz

Jyske Registre
J. R. Hûbertz: Aktstykker vedk. Staden og Stiftet Aar
hus.

JT
K. 
kanc. 
kaptajnlt. 
KB
Kbh.
KD

Jyske Tegneiser
koncept
kancelli (et)
kaptajnløjtnant
Kancelliets Brevbøger, 1885 ff. (udgaven)
København
Kjøbenhavns Diplomatarium. Ed. O. Nielsen, 1872-
87

K.M. 
kgl. 
konf. 
Kr. Sk.

Kongelig Majestæt
kongelig
konfirmation, konfirmeret
Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jorde
gods i Danmark, 2. Ed. F. J. West, 1908

kur. 
LAK 
LAO 
LAV 
mag. 
magesk.
mk.
ml.

kurant (kurantdaler, daler kurant) 
Landsarkivet for Sjælland m.m. 
Landsarkivet for Fyn 
Landsarkivet for Nørrejylland 
magister 
mageskifte (t)
mark (møntenhed) 
mellem

ms.
N 
ndf. 
no. 
oberstlt. 
orig. 
pd. 
prof. 
RA 
rd. 
rgsk.

missive (r)
ukendt person el. sted 
nedenfor
norsk(e) 
oberstløjtnant 
original(t kongebrev) 
pund
professor
Rigsarkivet (i Kbh.) 
rigsdaler
regnskab (er)
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Rise Hansen:
Aktst. og Opi. 
t. RR.s og St. 
mødernes
Hist. C. Rise Hansen: Aktstykker og Oplysninger til Rigsrå

dets og Stændermødernes Historie i Frederik Ill’s 
Tid, 1959-75

Rtk. Rentekammeret, Renteriet
s. sogn
SjR Sjællandske Registre
SjT Sjællandske Tegneiser
sk. skilling
skbl. skabelon, se Indledning
skp. skæppe (r)
SkR Skånske Registre
skt. sankt
SkT Skånske Tegneiser
sldl. slet(te)daler
smst. sammesteds, samme sted
SmR Smålandske Registre
SmT Smålandske Tegneiser
spdl. speciedaler
SV. svensk (e)
sædv. sædvanlig(e, t)
td. tønde (r)
teol. teologisk (e)
tidl. tidligere
tilf. tilføjelse
till. tilladelse
T.K.U.A. Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling
tr. trykt
ty- tysk(e)
u.d. uden dag
udat. udateret
udt. udtog
u.st. uden sted
vedr. vedrørende
å.b. åbent brev
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2. jan. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om ved lenets bønder med 
det forderligste til kongens egen fornødenhed at lade hidføre 120 læs 
hø, som han skal lade levere i kongens egen stald. SjT, 32, 230.

Ligesådant brev fik Otte Pogwisch at lade hidføre 60 læs. Orig. i Fre
deriksborg lensark., LAK.

3. jan. (Kbh.) Køn Joakim Grabow og Rønnov Bille fik brev om, at afd. 
Frands Kaas, tidl. befalingsmand over Nordlandene, var blevet kon
gens far og kronen en sum penge skyldig af sit len. Kongen har bevil
get FKs søn Claus Kaas sit og kronens krav i det, der ved arv kan være 
tilfaldet FK i Gjerdrupgård og gods og forlenet ham med det ifølge do
nationsbrev. Kongen har erfaret, at Hans Køningham, som også havde 
en part i Gjerdrupgård, er død. Adressaterne skal rette deres lejlighed 
efter at begive sig til Gjerdrupgård, når CKs fuldm. Mourits Bruun an
moder dem om det, og til denne levere så meget af godset, som til
kommer kongen ifølge donationsbrevet, dog skal de ikke befatte sig 
med det, som tilkommer HKs arvinger. Dersom en af dem får lovligt 
forfald, skal den anden have fuldmagt til i stedet at tage en anden god 
mand til sig. SjR, 23, 187. K.

3. jan. (Kbh.) Christen Skeel fik brev vedr. Arnøje bymænd, der har be
gæret, at de for misvækst og deres markers skarphed må forskånes for 
halv skat. Kongen er tilfreds, at de, der i Arnøje by befindes forarmet og 
er kommet til agters, så de ikke kan udgive den årlige landgilde efterjor- 
debogen, må forskånes for halv skat i de 2 næstfølgende år. SjT, 32,231.

3. jan. (Kbh.) Christoffer Gøye fik efter begæring brev om at måtte be
holde Sæbygård med dens tilliggende efter den gamle jordebog, som 
er tilstillet ham af hr. Wentzel Rothkirck, med tilbud om igen for sig, 
sin hustru og begge deres arvinger at kvittere det, som de kunne til
komme af den tredjedel af Sæbygårds visse indkomst, som de i 3 år har 
erlagt til kongen el. endnu skal erlægge. Kongen bevilger dette. SjT, 
32, 231.
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3. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at fru Ingeborg Arenfeldt, 
enke efter Ernst Normand til Selsø, har andraget, at der er sket hende 
hindring på Rtk. i hendes kvittansiarum for Koldinghus Slot på grund 
af nogen tvistighed om inventariet, idet ingen vis rigtighed kan fremvi
ses. Kongen er tilfreds, at der meddeles hende kvittansiarum, dersom 
intet andet er til hinder. SjT, 32, 231.

3. jan. (Kbh.) Hr. Christoffer Urne fik brev om at låne bønderne sæ
dekorn. Bønderne har anmodet om det, og af CUs erklæring erfarer 
kongen, at de behøver 8 læster byg. Han er tilfreds, at de låner dette, 
dog at det iagttages, at det i rette tid igen afbetales. SjT, 32, 232.

3. jan. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev angående Christoffer 
Gøye. Kongen har efter idelig ansøgning fra CG bevilget, at han og hans 
hustru må beholde Sæbygård med tilliggende bønder efter den jorde- 
bog, som WR selv har tilstillet ham, hvorefter bønderne hidtil har fulgt 
ham, hvorfor kongen tilbagekalder sit til WR stilede ms., dat. Kbh. 10. 
april [uang.], såvidt der sker forandring i nævntejordebog. SjT, 32,232.

3. jan. (Kbh.) Fru Ellen Gøye, enke efter Mourids Aschersleben, fik 
brev om afslag på en tiende. EG har andraget, at hun i fæste har Be
derslev tiende, hvorfra der til præsten i Uggerslev er kommet et stykke 
jord, hvoraf årligt går 14 skp. byg. Dog har hun lige siden givet den ful
de afgift som tilforn. Hun begærer at få 14 skp.s afslag. Da kongen af 
erklæring fra Steen Bille og Erik Quitzow erfarer, at det befindes såle
des, bevilges dette. FR, 6, 150.

3. jan. (Kbh.)1 Dr. Henrik Ernst fik brev angående nogle kirkers brøst- 
fældighed. Han har andraget, at en stor del, ja, flesteparten af de kir
ker på 4 el. 5 nær i hans provsti under Århus Domkapitel, som han af 
Chr. 4. blev forlenet med og i lige måde bevilget af kongen selv, for
medelst den besværlige sidste svenske fejde er forarmede, brøstfældi- 
ge og moksen til ruin og undergang geråden, med mindre de i tide 
kan hjælpes med noget middel. Især Hadsten kirke, som er så forfal
den, at almuen i hårdt vejr forretter deres gudstjeneste med frygt og 
fare. Da der findes noget bly, som uden skade kan afhændes til at købe 
kalk og tagsten for, er kongen tilfreds, at dette afhændes og kirken re
pareres. I lige måde, at de brøstfældige kirker på hans forleningsgods 
forbedres ved de formuendes hjælp. JR, 12, 1.
1) I margenen står: Jacob Rothsen skriver begyndt den 1. feb. 1651.
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5. jan. (Kbh.) Å.b., at det gejstlige gods i Ribe, Århus og Roskilde ka
pitler, der af' kongen og hans far er perpetueret til Sorø Akademi, må 
være fri for skatter og kon tributioner, for at Sorø desbedre må tiltage 
og forbedres. SjR, 23, 188.

5. jan. (Kbh.) Falk Gøye fik brev om årligt at erlægge 100 sldl. til jom
fru Marie Meursius, afd. Johannes Meursius’ datter, af de penge, der 
er bevilget til professorenkers underhold. SjT, 32, 232.

5. jan. (Kbh.) Falk Gøye fik brev om at købe bøger til forbedring af 
Sorø Akademis Bibliotek. Han har begæret at måtte købe bøger for 
495 rd., som er resten af de 12.000, som dronning Sofie perpetuerede 
til akademiet, og kongen er tilfreds, at han gør dette. SjT, 32, 232.

5. jan. (Kbh.) Kvittansiarum. Fru Ingeborg Arenfeldt har gjort ende
ligt regnskab for den årl. visse og uvisse rente og indkomst af Kolding- 
hus Slot og len, hvormed hendes afd. husbond Ernst Normand var for
lenet, fra Philippi Jacobi 1631, da han fik det efter Gunde Lange, og til 
årsdagen 1643, da han igen blev det kvit, og Mogens Bille blev forlenet 
med det. Hun har desuden gjort regnskab for pengeskatter, båds
mandsskatter, kornskatter o.a. kon tributioner, desuden betalt alle de 
antegnelser i hendes husbonds regnskaber og mandtalsregistre, som 
ikke kunne passere el. godtgøres, og leveret lensbrevet fra sig. Hun er 
intet blevet skyldig efter de på Rtk. indleverede regnskaber, mandtal
ler og inventariumsregistre. Hun beretter, at hun efter sin husbonds 
død ikke ved at gøre forklaring på det inventarium, som kan have 
været på Koldinghus, da han kvitterede lenet. Kongen lader hende og 
arvingerne kvit, fri og kravsløse. JR, 12, 1.

6. jan. (Kbh.) Frederik Reedtz fik brev angående Hans Hagedorn, 
skovrider på Møn. FR kan af HHs hosføjede Supplikation se, hvad han 
andrager om gewehret på Møn og en gård der på landet. FR skal er
kyndige sig om nævnte poster og erklære, hvorledes der er forholdt til
forn med nævnte gewehr såvel som om den specificerede gård og kvin
den, som besidder den. SjT, 32, 233. Indl. 28. dec. og 29. dec. 1651.

6. jan. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at skaffe ved til præster
ne m.fl. i Helsingør. Sognepræsterne, kapellanerne, skolemestrene og 
klokkerne i Helsingør har begæret, at de må forundes noget til ilde- 
brændsel af fornede træer fra kronens skove ved byen, ligesom de og
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deres formænd i kongens fars såvel som farfars tid. Da kongen af AKs 
erklæring erfarer, at deres indkomst er ringe, og at de i forrige tider 
har fået noget, er kongen tilfreds, at AK lader dem bekomme noget, 
hvor det kan ske uden skovskade, enhver som de kan bevisliggøre det. 
SjT, 32, 233. Orig. i DKanc. B 167c.

7. jan. (Kbh.) Jacob Madsen fik brev angående Bartholomæus Mikkel
sen og Arent Dyssel. AD, borger i Kbh., har klaget over, at BM i Chri
stianshavn skylder ham 200 rd. for et forløfte, han har gjort for Poul 
Cornelissen, ridefoged over Helsingborg len, efter hans egen forskriv
ning 3. juni 1649, hvorfor han er dømt til at betale ham pengene. Alli
gevel har BM til ophold erhvervet kongens stævning til næste herre
dag. AD begærer, at BM derfor må tilholdes i retten at deponere så 
mange penge, som han er ham skyldig el. at stille borgen. JM skal til
holde BM at deponere pengene el. sekvestrere så meget af hans for
mue, som nævnte sum andrager. SjT, 32, 233. Indl. 24. marts.

7. jan. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev angående Hans Platz i 
Køge og David Melvin i Helsingør. HP klager over, at DM skylder ham 
100 rd. og en ulden flos-nattrøje efter håndskrift, hvorfor han er dømt 
til at betale. Alligevel har DM til ophold erhvervet kongens stævning til 
næste herredag. HP begærer, at DM derfor må tilholdes at stille kau
tion, da det berettes, at DM skal være uvederhæftig. AK skal tilholde 
DM, at han stiller kaution for nævnte beløb. SjT, 32, 234.

7. jan. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev angående fru Kirsten Rantzau. 
Hvad hun har andraget, kan OP se af hendes hosføjede indlæg. Han 
skal snarest indsende erklæring i Kane., så kongen kan vide at resolve
re. SjT, 32, 234.

9. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev angående Otte Krag, som for 
renteritakst må beholde den gejstlige indkomst af kongens og kronens 
part af tienden af rug og byg i Bøvling len. SjT, 32, 234.

9. jan. (Kbh.) Nogle lensmænd fik brev om hertug Ernst Günther, der 
med gemal er ventet hid med det første. De skal på kongens vegne de- 
frayere og friholde dem med hoshavende folk, når de ankommer til 
Roskilde bispegård, hvilket skal blive dem godtgjort. SjT, 32, 235.

Ligesådant brev fikjørgen Seefeld, hr. Wentzel Rothkirck og hr. Mo
gens Kaas.
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9. jan. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at forskaffe hr. Joakim 
Gersdorff en hest. Når JG gør anfordring, skal han lade ham være følg
agtig en god hest af dem, som findes på Antvorskov Slot. SjT, 32, 235.

9. jan. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om i lenets skove at lade hugge 
100 favne brændeved og med det forderligste hidføre det med bøn
derne, hvert træ beregnet til 4 sjæll. al. SjT, 32, 235. Indl. 7. jan.

9. jan. (Kbh.) Otte Thott fik befaling til at hjælpe Johan Willers, Seg- 
ger Albretsen og Engelbreth Engelsen angående noget strandet 
svensk gods. Kongen har erfaret, at et skib ladet med svensk gods er 
strandet i adressatens len, og at JW og SA, begge borgere i Helsingør, 
efter en med dem oprettet kontrakt har påtaget sig at bjerge nævnte 
strandede skib og gods. OT skal befordre JW, SA og EE, skipper på ski
bet, så der ikke sker dem nogen hindring. SkT, 8, 209. K

9. jan. (Kbh.) Vincents Steensen og Erik Kaas fik befaling til at dømme 
i trætte ml. Laurids Galtung og Claus Bagge [kopibogen: Gagge]. LG 
har klaget over, at CB til Skovsgård forholder ham et håndskrift, som 
LG alt skal have betalt efter et forseglet skifteregister. Adressaterne 
skal rette sig efter at fordre nævnte for sig, forhøre dem og efter de do
kumenter, der forelægges dem, enten forhandle i mindelighed ml. 
dem el. adskille dem ved dom. Det, de forretter, skal de under deres 
hånd og segl levere til dem. SmT, 8, 28.

9. jan. (Kbh.) Børge Rosenkrantz fik brev angående Steffen Rodes ar
vinger, som han tidl. har fået befaling til at betale 7.504 rd. 1 ort 11 ’/y 
sk. af det, som hans afd. far fandtes at være skyldig for Lundenæs len. 
SRs arvinger beklager sig over, at det endnu ikke er sket. Kongen befa
ler ham uden ophold at kontentere dem efter den tidl. befaling. JT, 
13, 1.

10. jan. (Kbh.) De højlærde i Kbh. fik brev angående Svend Pedersen. 
Hvad SP andrager, kan de se af hans hosføjede supplikation og med
følgende dokumenter. De skal med det forderligste tilstille kongen de
res betænkning, om de mener, at det begærede med god samvittighed 
kan bevilges i henseende til 6. og 7. post i ordinansen om ægteskabssa
ger, så det uopløselige ægteskabsbånd derved kan opløses. SjT, 32, 
235.
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10. jan.1 (Kbh.) Kommissarierne i Sjælland fik brev angående Kbh.s 
fæstningsarbejde. Adelen i Sjæll. har samtykt i at ville underholde en 
karl med skovl og spade af hver 200 td. htk. efter rostjenestetaksten til 
fæstningsarbejde ved Kbh. el. i stedet for hver karl at give 1 rd. om 
ugen og at kontinuere i 3 år og hvert år 4 måneder. Kongen erfarer, at 
de endnu resterer for 1 år, og befaler adelen, at en karl med skovl og 
spade skal være på arbejdet allersenest 5. april og angive sig hos hr. 
Axel Ur up. Eller også i stedet for hver karl af hver 200 td. htk. frem
skikker og leverer 1 rd. om ugen i nævnte tid. Kongen har befalet 
lensmændene i Sjæll. at gøre det samme af kronens gods. SjT, 32, 242. 
(Tr.:KD, V, 347).
1) Står efter brev 17. jan.

10. jan.1 (Kbh.) Roskilde Kapitel fik brev om at lade deres bønder ar
bejde til fæstningen ved Kbh. Adelen i Sjæll. har samtykt i at ville un
derholde en karl med skovl og spade af hver 200 td. htk. efter rostje
nestetaksten til fæstningsarbejde ved Kbh. i 3 år og hvert år i 4 måne
der el. i stedet for i de tre år af hvert 200 td. htk. give 1 rd. om ugen i 4 
måneder, dersom kongen i lige måde bevilger det samme af kronens 
bønder. Kongen erfarer, at der endnu resterer 1 år af den udlovede 
hjælp, og befaler kapitlet at tilholde dets bønder efter jordebogens 
9.201 td. 27» skp. l’A ottingkar at fremskikke 46 karle til den 5. april 
og i 4 måneder forsyne dem med underhold el. for hver karl fremskik
ke 1 rd. om ugen. De, der fremskikker en karl el. penge, skal angive sig 
hos hr. Axel Urup og lade sig indskrive el. levere penge. Begiver nogen 
sig derfra inden 4 uger uden pas fra AU, skal de straks sættes i jern på 
Holmen. SjT, 32, 245.
1) Dette og de følgende breve af 10. jan. til lenene står efter brevet af 17. jan. 
til Frederiksborg og Abrahamstrup len.

10. jan. (Kbh.) Dragsholm len. Med samme begrundelse som i brev af
10. jan. til Roskilde Kapitel befales det lensmanden at tilholde kronens 
bønder, at de efter jordebogens 6.308 td. htk. fremskikker 31 karle til 
den 5. april osv. som i nævnte brev af 10. april. For det øvrige afjorde- 
bogen, hvoraf der ikke kan holdes en karl, skal bønderne, som ikke til
kommer at holde en karl, give 3 mk. 3l/*2 sk. 2 penning om ugen. SjT, 
32, 246.

10. jan. (Kbh.) Roskildegård len. Med samme begrundelse som i brev 
af 10. jan. til Roskilde Kapitel befales det lensmanden at tilholde kro-
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nens bønder, at de efter jordebogens 4.241 td. htk. fremskikker 21 kar
le til den 5. april osv. som i nævnte brev af 10. jan. For det øvrige af jor
debogen, hvoraf der ikke kan holdes en karl, skal bønderne, som ikke 
tilkommer at holde en karl, give 1 mk. 3’/2 sk. om ugen. SjT, 32, 247.

10. jan. (Kbh.) Holbæk og Svendstrup len. Med samme begrundelse 
som i brev af 10. jan. til Roskilde Kapitel befales det lensmanden at til
holde kronens bønder, at de i Holbæk len efter jordebogens summa
rum 773 td. htk. fremskikker 3 karle, og efter 627 td. htk. i Svendstrup 
len fremskikker 3 karle til den 5. april osv. som i nævnte brev af 10. jan. 
For det øvrige af jordebogen, hvoraf der ikke kan holdes en karl, skal 
bønderne i Holbæk len, som ikke tilkommer at holde en karl, give 5 
mk. 3 sk. om ugen, i Svendstrup len 12 sk. 2l/2 albus om ugen. SjT, 32, 
248.

10. jan. (Kbh.) Tryggevælde len. Med samme begrundelse som i brev 
af 10. jan. til Roskilde Kapitel befales det lensmanden at tilholde kro
nens bønder, at de efter jordebogens 2.169 td. htk. fremskikker 10 kar
le til den 5. april osv. som i nævnte brev af 10. jan. For det øvrige af jor
debogen, hvoraf der ikke kan holdes en karl, skal bønderne, som ikke 
tilkommer at holde en karl, give 5 mk. 1 sk. om ugen. SjT, 32, 249.

10. jan. (Kbh.) Antvorskov, Korsør og Sæbygård len. Med samme be
grundelse som i brev af 10. jan. til Roskilde Kapitel befales det lens
manden at tilholde kronens bønder, at de efter jordebøgernes sum
marum 13.016 td. htk. fremskikker [65 karle] til den 5. april osv. som i 
nævnte brev af 10. jan. De bønder, som ikke tilkommer at holde nævn
te karle, skal i Antvorskov og Korsør len give 8'/3 sk. om ugen. SjT, 32, 
250.

10. jan. (Kbh.) Københavns len. Med samme begrundelse som i brev af 
10. jan. til Roskilde Kapitel befales det lensmanden at tilholde kronens 
bønder, at de efter jordebogens 8.505 td. htk. fremskikker 42 karle til 
den 5. april osv. som i nævnte brev af 10. jan. For det øvrige af jorde
bogen, hvoraf der ikke kan holdes en karl, skal bønderne, som ikke til
kommer at holde en karl, give 3 mk. 2 sk. om ugen. SjT, 32, 251.

10. jan. (Kbh.) Ringsted Kloster len. Med samme begrundelse som i 
brev af 10. jan. til Roskilde Kapitel befales det lensmanden at tilholde 
kronens bønder, at de efter jordebogens 3.824 td. htk. fremskikker 19
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karle til den 5. april osv. som i nævnte brev af 10. jan. For det øvrige af 
jordebogen, hvoraf der ikke kan holdes en karl, skal bønderne, som 
ikke tilkommer at holde en karl, give 11 ’/2 sk. om ugen. SjT, 32, 251.

10. jan. (Kbh.) Vordingborg len. Med samme begrundelse som i brev 
af 10. jan. til Roskilde Kapitel befales det lensmanden at tilholde kro
nens bønder, at de efter jordebogens 5.972'/z td. htk. fremskikker 29 
karle til den 5. april osv. som i nævnte brev af 10. jan. For det øvrige af 
jordebogen, hvoraf der ikke kan holdes en karl, skal bønderne, som 
ikke tilkommer at holde en karl, give 5 mk. 2% sk. om ugen. SjT, 32, 
252.

11. jan. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev angående Jacob Lerche, tol
der og indvåner i Nyborg. JL har andraget, at kongens far har bevilget 
Hans Affels far at bruge en vandmølle i Nyborg, hvortil vandet løber 
gennem byens grave under volden i stranden til en stampemølle, og at 
male hans eget korn derpå kvit og frit, dog uden skade for andre af 
kronens møller, efter udgivet brev. Da dette møllehus og sted, hvor in
gen korn. el. maltmalen mere bruges, ved arv er tilfaldet JL, begærer 
denne, at nævnte garver- el. anden værkmølle må bevilges ham og ar
vinger at bruge, eftersom der i Nyborg ikke findes nogen værkmølle. 
MK skal erkyndige sig om dette møllesteds beskaffenhed og siden ind- 
skikke sin erklæring i Kane., så at kongen kan vide at resolvere på JLs 
ansøgning. FT, 7, 107. K. Indl. 9. jan.

11. jan. (Kbh.) Jørgen Seefeld og bispen i Ribe fik brev angående In
geborg Arenfeldt, enke efter Ernst Normand, der har berettet, at der 
er nogle åringers regnskaber fra Kolding og Vejle hospitaler, der ikke 
er forhørt fra den tid, EN var forlenet med Koldinghus Slot. Adressa
terne skal med det forderligste tage dem for sig, forhøre dem og kvit
tere arvingerne efter befunden rigtighed. JT, 13, 1. K.

12. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at forskaffe falkonererne 8 
harer. Det er berettet, at der i Roskilde len skal være en kongen til
hørende ø, hvorpå skal være en stor mængde af harer. De skal lade 8 
harer fange og tilstille kongens falkonerer til falkenes fornødenhed. 
SjT, 32, 235.

12. jan. (Kbh.) Kvittansiarum. Jørgen Seefeld har gjort endeligt regn
skab for sin afgift af den årl. visse og uvisse rente og indkomst af Hald
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Slot og len, deslige for Ørslev Kloster, Sebber Kloster og Strekhals gods, 
som er magesk. fra adelen og lagt under slottet, fra Philippi Jacobi 
1637, da han fik det efter afd. hr. Knud Gyldenstjerne, og til årsdagen 
1648, da han igen blev det kvit. Han har desuden gjort regnskab for 
unionspenge, korn, kobber- og tinskatter samt bådsmandsskatter, han 
som kom missari us har leveret af adskillige len og købstæder. Desuden 
har han betalt alle de antegnelser i regnskaber og mandtalsregistre, 
som ikke kunne passere el. godtgøres. Han er intet blevet skyldig efter 
de på Rtk. indleverede regnskaber, mandtaller og inventariumsregi
stre, og kongen lader ham og arvingerne kvit, fri og kravsløse. JR, 12, 3.

12. jan. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested og bispen i Ribe skal dømme om 
Alslev og Hostrup kald. Kongen erfarer, at Oluf Christensen Thott er 
kaldet til Alslev og Hostrup sogne, hvor dog er tvivl, hvorledes der skal 
forholdes, da OCT ikke var i kirken, da kaldet skete, foruden yderlige
re det, som Jørgen Olufsen Alslev fremsætter derimod, som de kan se 
af hans hosføjede Supplikation og dokumenter. De skal dømme, hvem 
der har bedst føje dertil, og om det er gået lovligt til med det allerede 
udstedte kald.JT, 13, 1. K.

12. jan. (Kbh.) Otte Krag skal annamme 2 af grev Valdemars gårde un
der lenet. Det er berettet, at der i Vinding s., Ulfborg h., Horslund er 
en gd., som Christen Nielsen påbor, og i Ginding h., Haderup s., Vors- 
tofte1 en gd., som Christen og Jens N. påbor, som tilforn tilhørte afd. 
Laurids Ebbesen og siden kronen; siden 1645 har de ingen landgilde 
givet til kronen. Hører de ikke under andre, skal han annamme dem 
under Bøvling len og gøre regnskab for indkomsten deraf, og han skal 
akkordere med dem om de åringer, de ingen landgilde har givet, ef
tersom de befindes at kunne give. JT, 13, 2.

Ligesådant brev fik hr. Frands Pogwisch at annamme en gd. i Mors 
Sønder h., Blistrup s., Emby. Orig. i K.pakke. Indl. 2. marts og 16. febr. 
(2).
1) Muligvis cn misforståelse af stednavnet Karstoft, der dog hører til i nabo
sognet Sevel.

12. jan. (Kbh.) Jørgen Seefeld og bispen i Ribe fik breve angående ho
spitalsforstanderen i Kolding. Hvad denne andrager, kan de se af hans 
hosføjede Supplikation. De skal erkyndige sig om de specificerede po
ster og siden i Kane, indskikke deres erklæring, så kongen kan resolve
re derpå. JT, 13, 2. K.
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13. jan. (Kbh.) Kvittansiarum. Wentzel Rothkirck har gjort endeligt 
regnskab for den årl. visse og uvisse rente og indkomst af Korsør Slot 
og len fra Philippi Jacobi 1631, da han fik det efter afd. Ernst Nor
mand til Selsø, og til årsdagen 1651, da han igen blev det kvit. Han har 
desuden gjort regnskab for unionspengeskatter, kobber-, tin- og korn- 
og madskatter o.a. kontributioner og leveret sit lensbrev fra sig. Han 
er intet blevet skyldig efter de på Rtk. til Jørgen Rosenkrantz til Kjeld- 
gård og Peder Vibe indleverede regnskaber, mandtaller og inventari
umsregistre, og kongen lader ham og arvingerne kvit, fri og kravsløse. 
Hvad angår det, der til Philippi Jacobi bliver i forråd ved lenet efter 
regnskabets aflæggelse, skal han ligesom for inventariet fortsat stå til 
regnskab. SjR, 23, 188. Orig. i K.pakken.

17. jan. (Kbh .) Å.b. til bønder i Danmark, som ikke er under en køb
stad, om 8 sk. af hver td. htk. og rentepenge. Til brug, hvis noget ufor- 
modeligt skulle påkomme riget, har adelstandens fuldm. efter kon
gens forslag bevilget i 3 år årligt at udgive 8 sk. af hver td. htk., besid
det enten ved køb, pant el. i andre måder, anslået efter rostjeneste- 
takst, og af hver 100 rd. på rente 1 sldl., at lægge i landekisten i hver 
provins, med vis tilforsigt, at ingen af landets øvrige indbyggere, som 
ejer frit jordegods og årligt oppebærer rentepenge, skal vægre sig hér. 
Enhver, af hvad stand de monne være, er interesserede i fædrelandets 
velstand, og kongen har befalet N.N., at han skal tilholde bønder og 
menige almue, som har frit jordegods el. penge på rente, at gøre det 
samme, og siden årligt annamme 8 sk. af hver td. htk. og 1 sldl. af hvert 
100 rd. på rente, så han kan levere det til landkommissarierne inden 
febr. måneds udgang i år såvel som næstfølgende tre år. Kongen tvivler 
ikke på, at alle lader sig finde villige og angiver sin formue rigtigt. SjT, 
32, 236. (Tr.: CCD, VI, 80-81).

Lenene, som fik breve, er: Sjæll.: Jungshoved, Sorø birk og len. 
Loll.: Halsted Kloster len. Fyn: Rugård len. Jyll.: Lundenæs, Silkeborg, 
Skanderborg, Åkær og Vestervig. Skåne: Herrisvad Kloster, Børringe 
Kloster og Froste h. og Heine Kirke.

17. jan. (Kbh.) Ms. til lensmændene i Danmark om 8 sk. af hver td. 
htk., ligeledes rentepenge. Adelens fuldm. har med henblik på, at der 
kan haves forråd af penge, om noget viderligt skulle påkomme riget, 
bevilget i de 3 næstfølgende år årligt at give af hver td. htk. anslået ef
ter rostjenestetakst 8 sk. og af hvert 100 rd. på rente 1 sldl., at lægge i 
landekisten i hver provins, med vis tilforsigt, at alle andre som har frit



1652 25

jordegods og penge på rente vil bekvemme sig til lige udgift. Da alle er 
lige interesserede i fædrelandets velstand, og da kongen formoder, at 
ingen vil anstille sig viderlig, skal adressaten foreholde borgmestre og 
råd i købstæderne (i adressatens len) dette, med kongens å.b., som 
adressaten skal lade læse på tilbørlige steder, ligeledes tilholde bønder 
og menige almue, at de efterkommer det. Siden skal adressaten af 
dem, der har frit jordegods, enten ved køb, pant el. i andre måder, 
lade annamme 8 sk. og af dem, der har penge på rente, 1 sldl. af hvert 
100 rd., og oppebære dem, så de kan være leveret landkommissarierne 
i [landsdel] inden febr. måneds udgang. Adressaten skal tilholde alle 
af borgerstand såvel som bønder, at de straks til ham sender en rigtig 
jordebog på deres fri jordegods. Kongen tvivler ikke om, at alle lader 
sig finde villige og angiver sin formue rigtigt. SjT, 32, 237. Orig. i Fre
deriksborg lensark., LAK.

Lensmændene, som fik breve, er: Sjæll.: hr. Axel Urup, Christen 
Skeel, hr. Frederik Reedtz, Møn: [Henrik Ramel], hr. Niels Trolle, Jør
gen Seefeld, hr. Wentzel Rothkirck, Oluf Brockenhuus, hr. Christoffer 
Urne, hr. Hans Lindenov, Otte Pogwisch og Arent von der Kuhla. 
Loll.: Frederik Barnewitz. Fyn: hr. Mogens Kaas, hr. Henning Valken- 
dorf, hr. Jørgen Brahe, Tyge Below og grev Rantzau. Jyll.: Jørgen See
feld, hr. Mogens Sehested, Otte Krag, hr. Ebbe Ulfeldt, Henrik Below, 
Manderup Due, Erikjuel, Mogens Arenfeldt, Henrik Thott, hr. Frands 
Pogwisch, Gunde Rosenkrantz, Erik Rosenkrantz og Laurids Ulfeldt. 
Skåne: Otte Thott, hr. Ove Giedde, hr. Henrik Lindenov, hr. Niels 
Krabbe, Jacob Grubbe og hr. Joakim Gersdorff.

17. jan. (Kbh.) Lensmændene i Danmark, som ingen købstæder har, 
fik brev om at forkynde å.b. angående 8 sk. af hver td. htk. og rente
penge, med samme begrundelse og befaling som i ms. til lensmænde
ne 17. jan. SjT, 32, 238.

17. jan. (Kbh.) Kommissarierne i Danmark fik breve om 8 sk. af hver 
td. htk., ligeledes om rentepenge. Kongen har forstændiget samtlige 
undersåtter i Sjæll. om den bevill., som adelens fuldm. har vedtaget 
for de 3 næstfølgende år, nemlig at ville give 8 sk. af hver td. htk. efter 
rostjenestetakst og 1 sldl. af hvert 100 rd. stående på rente, og befalet, 
at de skal levere dem til adressaten årligt inden febr. måneds udgang. 
Adressaten skal annamme nævnte penge og indlægge dem i landeki
sten til videre anordning, og han skal indsende udførlig beretning i 
Kane, om, hvor meget og til hvad tid enhver tilstiller adressaten dem.
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SjT, 32, 239.
Ligesådanne breve fik kommissarierne i enhver provins.

17. jan. (Kbh.) Kapitlerne i Danmark fik breve om 8 sk. af hver td. htk., 
item om rentepenge, med samme begrundelse og befaling som i ms. 
til lensmændene 17. jan. SjT, 32, 239. Orig. (til Viborg Kapitel) i 
DKanc. B 174.

17. jan. (Kbh.) Bisperne i Danmark fik breve om 8 sk. af hver td. htk., 
item om rentepenge, med samme begrundelse som i ms. til lensmæn
dene 17. jan. Det befales dem, at de i deres stift foreholder provster og 
præster dette og siden lader annamme det anførte og leverer det til 
landkommissarierne. SjT, 32, 240. O. i Ribe bispeark. (C 4-252), 1AV.

17. jan. (Kbh.) De højlærde i Kbh. fik brev om 8 sk. at give af hver td. 
htk. og ligeledes rentepenge, med samme begrundelse som i ms. til 
lensmændene 17. jan. Kongen formoder, at de ikke skal finde sig min
dre villige end adelen til sådan velment udgift. Han befaler, at de med 
doktorer, magistre o.a. lærde samt deres enker, værger o.a. supposites 
forhandler, at de og af hver td. htk. frit jordegods giver 8 sk. anslået ef
ter rostjenestetakst og 1 sldl. af hver 100 rd. på rente, og det kontinue
rer de 3 næstfølgende år, hvilken hjælp de siden skal tilstille landkom
missarierne i Sjæll. inden febr. måneds udgang. SjT, 32, 240.

17. jan. (Kbh.) Å.b. til lensmændene i Danmark, hvor der er købstæ
der, stilet til borgmestre, rådmænd og borgere, om 8 sk. af hver td. 
htk., ligeledes med samme begrundelse som i ms. til lensmændene 17. 
jan.

Lenene er disse: Sjæll.: Kbh., Tryggevælde, Vordingborg, NB Møn, 
Roskildegård, Ringsted Kloster, Antvorskov, Holbæk, Nykøbing Sjæll., 
Kalundborg, Slangerup og Kronborg. Loll.: Nykøbing Falster og Ål
holm. Fyn: Nyborg, Odense, Assens, Middelfart og Langel. Jyll.: Kol- 
dinghus, Riberhus, Bøvling, Skivehus, Åstrup, Ørum, Ålborghus, Ma
riager Kloster, Dronningborg, Hald, Kalø, Havreballegård og Stjern
holm. Skåne: Malmøhus, Helsingborg, Kristianstad, Sølvesborg og Kri- 
stianopel. SjT, 32, 241. (Jf. CCD, VI, 81).

17. jan. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev angående bønderne, som skal 
arbejde på voldene. Med samme begrundelse som i brev af 10. jan. til 
kommissarierne i Sjæll. befales det ham at tilholde kronens bønder i
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sit len [Kbh.s], at de efterjordebogens summarum, som er 7.122’/2 td. 
1 fjdg. korn, fremskikker 35’/2 karl, beregnet af hver 200 td. htk., hver 
karl med en skovl og en spade, og forsyner dem i 4 måneder med un
derhold el. i stedet for hver karl fremskikker 1 rd. om ugen. For det 
øvrige af jordebogen, hvoraf der ikke kan holdes en karl, skal bønder
ne, som ikke tilkommer at holde en karl, i Kbh.s len give 3 mk. 2 sk. 
om ugen. De, der fremskikker karle el. penge, skal angive sig hos AU 
og lade sig indskrive el. levere penge. Begiver nogen sig inden de 4 
måneder er ude uden pas fra AU, skal de straks sættes på Holmen at 
arbejde i jern. AU skal gøre den anordning, at dette sættes i værk. SjT, 
32, 243. (Tr.: KD, V, 348).

Fortegnelse på jordebogens summarum efter at det til rigets gæld 
udlagte er frataget, hvoraf en karl skal fremskikkes til arbejde på fæst
ningen ved Kbh. el. i stedet 1 rd. om ugen: Kbh.s len 8.505 td. htk., 42 
karle, 3 mk. 2 sk. - Frederiksborg len 5.953 td., 29 karle, 3 ort 1 *A sk. - 
Abrahamstrup 1.135’A td., 5 karle, 4 mk. 1 sk. - Kronborg 5.290 td., 26 
karle, 2 mk. 11 sk. 1 alb. - Roskildegård 4.241 td., 21 karle, 1 mk. 3'A 
sk. - Holbæk 773 td., 3 karle, 5 mk. 3 sk. - Dragsholm 6.308 td., 31 kar
le, 3 mk. 3’/2 sk. 2 penning. - Kalundborg 8.130 td., 40 karle, 3 mk. 14 
sk. 1 alb. - Tryggevælde 2.169 td., 10 karle, 5 mk. 1 sk. - Ringsted Klo
ster 3.824 td., 19 karle, 11'/2 sk. - Svendstrupgård 627 td., 3 karle, 12 
sk. 2’A alb. - Vordingborg 5.972'A td., 29 karle, 5 mk. 2% sk. - Ant
vorskov og Korsør 9.817’/2 td., 49 karle, 8’A sk. - Sæbygård 3.199 td., 
16 karle - Møns len 3.482*/2 td., 17 karle, 2 mk. 7’/2 sk.

17. jan. (Kbh.) Å.b. til Frederiksborg og Abrahamstrup len. Adelen i 
Sjæll. har for nogle år siden1 godvilligt samtykt i af hver 200 td. htk. at 
underholde en karl med skovl og spade til at arbejde på fæstningen 
ved Kbh. i 3 år og hvert år i 4 måneder el. også i de 3 år at give af hver 
200 td. htk. 1 rd. om ugen i 4 måneder, dersom kongen ville bevilge 
det samme. Kongen erfarer, at der endnu resterer 1 år, da hjælpen til 
fortsættelsen ikke er fremkommet. Adressaten skal tilholde bønderne 
i Frederiksborg len efter jordebogens 5.953 td. at fremskikke 29 karle 
og i Abrahamstrup len efter 1.135’/2 td. 5 karle til 5. april og i 4 måne
der forsyne dem med underhold el. for hver karl fremskikke 1 rd. om 
ugen. Og for det øvrige, hvoraf ikke kan holdes en karl, skal bønder
ne, som ikke tilkommer at holde nævnte karle, give om ugen i Frede
riksborg len 3 ort *A sk. og i Abrahamstrup len 4 mk. 1 sk. og frem
skikke karle el. penge, angive sig hos Axel Urup og lade sig indskrive 
el. levere penge. Begiver nogen sig derfra inden 4 uger uden pas fra
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AU, skal de straks sættes i jern på Holmen. SjT, 32, 244. Orig. i Frede
riksborg lensark., LAK.
1) Se KB 1647, 157.

17. jan. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev vedr. Peder Lauridsen, der 
på egne og myndlinges vegne har andraget, at Anders Hansen, byfo
ged i Helsingør, skylder afd. Meiners Hansens børn og kreditorerne i 
hans bo 400 rd. in specie med renter efter ukasserede håndskrifter. 
Han er både til hjemting og landsting dømt til at betale MHs børn og 
kreditorer, alligevel har han til sagens ophold erhvervet kongens stæv
ning til næstkommende herredag. PL begærer, at han må tilholdes en
ten at deponere så mange penge i retten el. stille sikre forlovere. Kon
gen befaler AK at gøre dette. SjT, 32, 253.

17. jan. (Kbh.) Hr. Niels Trolle m.fl fik brev om at komme til Kbh. og 
gennemse alle afregningerne, idet de tidl. har fået befaling til at gen
nemse alle afregninger, som vedkommer Rtk. og riget siden 1643, 
såvel som alle leverancesedler. De skal møde i Kbh. 13. marts og efter
komme befalingen. SjT, 32, 254.

Ligesådanne breve fik Erik J uel og Mogens Høg.

18. jan.1 (Kbh.) Kronborg len. Med samme begrundelse som i brev af 
17. jan. til Frederiksborg og Abrahamstrup len befales lensmanden at 
tilholde kronens bønder efter jordebogens 5.290 td. at fremskikke 26 
karle til den 5. april og i 4 måneder forsyne dem med underhold el. 
for hver karl fremskikke 1 rd. om ugen. For det øvrige af jordebogen, 
hvoraf der ikke kan holdes en karl, skal bønderne, som ikke tilkom
mer at holde en karl, give 2 mk. 11 sk. 1 albus om ugen. De, der frem
skikker en karl el. penge, skal angive sig hos hr. Axel Urup og lade sig 
indskrive el. levere penge. Begiver nogen sig derfra inden 4 uger uden 
pas fra AU, skal de straks sættes i jern på Holmen. SjT, 32, 246.
1) Står efter brevet af 10. jan. til Roskilde Kapitel.

22. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om Mikkel Ecksten, kongens 
yener, der flere gange har begæret at måtte få det resterende beløb, 
som han tilkommer for gjort tjeneste i sidst forledne fejde, med gods 
på Bornholm, idet han selv foreslår gods udlagt til aflæggelse af kro
nens gæld, nemlig i Povlsker s., som Peder Hansen, Hans Mortensen, 
Jens Due og Laurids Poulsen påbor, i Pedersker s., som Hans Køler og 
Mads Jensen påbor, i Vester Marie s., som Thomas Thomsen, Hans
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Lauridsen og Peter Ibsen påbor, i Klemensker s., som Abraham Han
sen påbor, i Rutsker s., som Peder Rasmussen og Ingvar Høg påbor, i 
Ibsker s., som Haintz Hansen påbor. For visse årsagers skyld anser kon
gen det for godt, at ME betales med de specificerede gårde efter rigtig 
likvidation, og siden meddeles fornødne pantebreve. SjT, 32, 254. 
Orig. i DKanc. B 179h.

22. jan. (Kbh.) Frederik Reedtz fik brev om at lade udvise ildebrændsel 
til præsterne og bønderne på Møn, eftersom del er begæret af dem. 
FR skal udvise dem noget af fornede træer og vindfælder. SjT, 32, 255.

22. jan.1 (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at holde sig i beredskab, 
når han tilsiges til en Englands-rejse i kongens ærinde. SjT, 32, 255.

Ligesådant brev fik Peder Reedtz. (Efter Otte Krags ordre).
1 ) Står efter brev 23. jan.

22. jan.1 (Kbh.) Falk Gøye fik brev om at tilholde Sorøs professorer o.a. 
at give 8 sk. af hver td. htk., ligeledes rentepenge, med samme be
grundelse som i ms. til lensmændene 17. jan. Kongen formoder, at de 
ikke skal finde sig mindre villige end adelen til sådan velment udgift. 
FG skal forhandle med doktorer, magistre, andre lærde samt deres en
ker, værger o.a., at de af hver td. htk. giver 8 sk., og 1 sldl. af hver hun
drede på rente og kontinuerer i 3 næstfølgende år. FG skal tilstille 
landkommissarierne i Sjæll. denne hjælp inden febr. måneds udgang 
hvert år med rigtig specificeret fortegnelse på hver person og post. 
SjT, 32, 255.
1) Står efter brev 23. jan.

22. jan. (Kbh.) Jørgen Seefeld skal forordne Margrete Holsten at være 
fadeburskone på Koldinghus. Kongen har for nogen tid siden for- 
stændiget ham, at der skulle forordnes en ny oldfrue på Koldinghus, 
og i befalingen er navnet blevet forskrevet, idet Margrete Remiches er 
indført deri i stedet for MH. Han skal uagtet dette antage MH og give 
hende den årlige løn og kostpenge, som blev givet den tidl. oldfrue. 
JR, 12, 3. K.

23. jan. (Kbh.) Hans Hoppen møller fik skøde på en plads til mølle
bænk på Christianshavn i det søndre bolværk, dog på vilkår, at han 
sætter møllen derpå, at den intetsteds rører ved volden, og at han ikke 
bruger af jorden udover møllebænken, så den ikke er fortifikationen
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til forhindring og skade, alt på hans egen bekostning. SjR, 23, 189. K. 
Indl. 21. jan. (Tr.: KD, III, 389).

23. jan. (Kbh.) Bevilling til Simon Jensen i Køge til at bruge Bernhardt 
Vogt til prokurator, se fol. 180.1 SjR, 23, 189. Indl. 5. jan.
1) Se KB 1651,369.

23. jan.1 (Kbh.) Skøde til Tønne Juel på en byggeplads inde i fæstnin
gen imod Frederiks Kastel, er fortil på Danmarks- el. Korntorvet i 
bredden 110 al., den anden side tvært imod er lige så bred, og i læng
den på Holstensgaden og Stormarngaden på hver side i lige måde 110 
al. TJ og hans arvinger må bruge byggepladsen som fri ejendom, dog 
skal han være forpligtet at brolægge og siden vedligeholde gaderne på 
egen bekostning. Desuden må han ikke bygge nogen bygning ud på 
gaden til rendestenen, de, der vil have skur etc., se fol. 147 [se KB 
1651, 286]. SjR, 23, 190. K. (Tr.: KD, III, 389, her 23. dec.).
1) Brevbogen har dec.!

23. jan. (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om at lade fru Lisbet, her
tuginde af Stettin-Pommern etc., få 12 foder rhinskvin toldfrit. Når de 
besøges hermed, skal de lade hendes fuldm. Casper Schlegeln denne 
ene gang passere toldfrit. SjT, 32, 255.

23. jan. (Kbh.) Borgmestrene i Kbh. fik brev angående Henrik Muller. 
Kongen har for nogen tid siden forordnet, at generaltoldforvalteren i 
Danmark skulle have gang og sæde i alle forsamlinger næst den ældste 
borgmester i Kbh. Nogle af adressaterne har besværet sig over, at de i 
gang og sæde skulle skilles ad og ikke gå næst efter hinanden. For at 
gøre en vis skik heri har kongen efter deres begæring anset for godt, at 
generaltoldforvalteren skal have gang og sæde næst før alle borgme
strene. SjT, 32, 256. (Tr.: KD, V, 349. Jf. CCD, VI, 81-82).

23. jan. (Kbh.) Henrik Muller fik brev om at have sin gang over alle 
borgmestrene i Kbh. Kongen har nogen tid forleden anset for godt, at 
HM skulle have gang og sæde i alle forsamlinger næst den ældste borg
mester i Kbh. Nogle af dem har besværet sig over, at de skulle skilles. 
Kongen har derfor anset for godt, at HM herefter skal have gang og 
sæde næst for alle borgmestrene i Kbh. SjT, 32, 257.

23. jan. (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik brev angående nogle recepter, der
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sendes ham fra Kbh. Kongen har befalet de højlærde medicinske doc- 
tores, som har givet deres censur i retssagen ml. dr. Henrik Prydts- 
mand og Christen Steensen, borgmester i Roskilde, at de forseglet skal 
sende NT alle recepter i sagen, såvel dem, som berettes at være foran
dret, som de andre med den undvegne apotekersvends og den tilste
deværende apotekerdrengs skrivelse til Esaias Fleischer. Når de sendes 
til ham, skal han annamme dem og fremlægge dem, så de kan åbnes 
til sagens oplysning, gennemses og siden afrettens betjente igen tilstil
les ham forseglet. SjT, 32, 257.

23. jan. (Kbh.) Doktorerne i Kbh. fik brev angående de recepter, som 
er udskrevet til Christen Steensens arvinger[!]. Det er for kongen be
gæret, at der til Roskilde henskikkes de recepter, som dr. Henrik 
Prydtsmand har udskrevet til borgmester Christen Steensens afdøde 
børn i Roskilde, såvel den, der synes at være forfalsket, som de andre, 
der er hos adressaterne, efter at de har afgivet deres censur, med den 
undvegne apotekersvends og den tilstedeværende apotekerdrengs 
skrivelser til Esaias Fleischer, apoteker i Kbh. Adressaterne skal frem
sende de anførte papirer forseglet til hr. Niels Trolle, så de, når 
påæskes, kan produceres til sagens oplysning, åbnes, gennemses og si
den forseglet af rettens betjente tilstilles NT. SjT, 32, 258. Indl. 20. jan.

23. jan. (Kbh.) Hr. Ove Giedde til Tommerup fik konfirmation på en 
kontrakt på et kapel til hans begravelsessted i kirken, givet ham af 
borgmestre og råd og kirkens forstandere i Helsingborg. Brevet lyder, 
at nævnte gør vitterligt, at da kirken behøver stor hjælp til reparation 
ind- og udvendig, såvel som til vinduer, tag o.a., og da den har ringe 
middel og indkomst dertil, har de til gavn og bedste for kirken for
undt og bebrevet OG det søndre kapel, som fonten hidtil har stået i, til 
et hvælvet begravelsessted og epitafium med en gang til to lemme og 
en trappe fra kirken uden for kapellet ned i graven; hertil tilladelse til 
at lade bygge et pulpitur med en dør og gang igennem den søndre kir
kevæg, imellem de 2 piller under den svibue tværs over for prædike
stolen. OG og hans arvinger skal beholde dette arving efter arving 
uden at give videre deraf, undtagen når de tillader at lade indsætte et 
fremmed lig i nogen tid, da skal de deraf give kirken en snes dl. mere 
el. mindre, eftersom de står der længe el. stakket. Da fonten må stå på 
begravelsen, skal kirken selv holde vinduet på den søndre væg i kapel
let, mens OG og hans arvinger selv skal holde det øvrige. Desuden skal 
OG have en stol, som er udvist af mandfolkestolene, som er den næste
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stol næst neden for rådmandsstolene ud for pillerne tværs over for or
gelværket, til hans gde i byen, kaldet Billegården øst for Torvet med 
dens våninger og gårde, og det uden noget videre at give til kirken el. 
andre. Det første, der bliver en kvindestol ledig, som kan være OG be
hagelig til samme gård og boliger, skal det ske, hvorfor han har lovet, 
om H.M.s konfirmation kan fås, at erlægge 300 sldl. til kirken. Til vid
nesbyrd har de hængt stadens segl og samtlige signeter, nemlig Jesper 
Pedersen og Jens Christensen, borgmestre, Anders Haagensen, Thom
as Jacobsen, Evert Pedersen, Christen Nielsen og Egert Gers, råd- 
mænd, Anders Madsen og Anders Løchen, kirkeværger. Helsingborg 
rådstue jan. 1652. Kongen konf. kontrakten. SkR, 6, 251.

23. jan. (Kbh.) Otte Thott fik brev angående skiberum til øksne, som 
udskibes. For nogen tid siden er udgået ms. til hr. Tage Thott til Eriks- 
holm om, at han skulle tilsige da. skippere frem for fremmede at nyde 
fragten af øksne, som indskibes ved Malmø. Nu forebringes kongen 
adskillige klagemål, at formedelst en del da. skippere ikke har skibe
rum nok og ej heller omgås så vel med øksne som de fremmede, 
tilføjes de stor skade. De begærer, at de herefter som tilforn må be
fragte skiberum, hvor de bedst kan få dem. OT skal på kongens vegne 
forstændige borgerskabet, at han er tilfreds, at de befragter de frem
mede, når de ikke kan få tjenlige da. skiberum. SkT, 8, 209. K. (Efter 
hr. kanslers befaling).

23. jan. (Kbh.) Henrik Ramel fik brev angående participanterne i Ør- 
keljunge Jernværk. Kongen har befalet hr. Ove Giedde til Tommerup 
og Iver Krabbe til Vegholm at meddele participanterne i Ørkeljunge 
jernværk i Helsingborg len og nogle bønder bevilget dem til værkets 
fortsættelse om arbejde og ligeledes at erklære sig, om der kunne be
vilges sur o.a. skov, som participanterne begærede dertil. Som HR kan 
se af hosføjede kopi, erklærede de også, at nogle af hans lens bønder
skove også kan bruges. HR skal erklære sig om deres beskaffenhed og 
om participanterne uden kronens skade uden betaling kan bevilges 
surskov, vindfælder og fornede træer til værket. (Hvad angår selvejer- 
bønderskovene skal bønderne, som skoven tilhører, og participanter
ne akkordere derom ligeligt og bedst muligt). Siden skal han indsen
de erklæring i Kane. SkT, 8, 210. K.

Ligesådant brev fik hr. Henrik Lindenov, og heri blev indført det, 
som står heroven for med dette signum: ( ).
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23. jan. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev angående participanterne i Ør- 
keljunge Jernværk. Af hans og Iver Krabbe til Vegholms erklæring er
farer kongen, at participanterne i Ørkeljunge Jernværk til værkets 
fortsættelse nok uden kronens skade kunne forundes surskov, vindfæl
der og fornede træer af kronens skove beliggende næst ved jernvær
ket, nemlig til Bosseholm i Ørkeljunge s. såvel som Pederskøb i Rye s. 
og Fødingsholt i Farholt s., eftersom kongen intet skal have deraf. I 
lige måde kan dertil også bruges en del jordegne bønderskove i deres 
len, nemlig Rinderup og Ørkeljunge s. Kongen er tilfreds, at de jord
egne bønder og participanterne må akkordere bedst muligt derom. 
Og OG og hans efterfølgere på Helsingborg Slot må årligt lade Ørke
ljunge Jernværks participanter på deres ansøgning være følgagtig af 
kronens lejegårde surskov, vindfælder og fornede træer, dog må bøn
derne forundes så meget, som de har behov for til nødtørftig gærdsel 
og ildebrændsel. De skal have indseende med, at skovene udvises og 
hugges, så de kan fredes til at opvokse igen, mens andre bruges. OG 
skal også erklære, om hver bonde af dem, som bor på gårdene, der er 
bevilget til participanterne, kan fremkøre 1 læst kul om ugen, når vej
ene er gode, årligt 52 læster, og om mere kulkørsel begæres, da skal de 
af participanterne af hver læst betales 16 sk., anseende, at OG dermed 
eragter bøndene at være bedre holdt dermed, end om de skulle føre 
veddet til Helsingborg og sælge det dér for ringe pris. OG skal alvor
ligt tilholde enhver bonde at føre nævnte til værket, såfremt de ikke vil 
straffes. I høst og vår skal bønderne forskånes og være fri for videre ar
bejde. SkT, 8, 210. K.

23. jan. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om at lade kongen vide, når 
der bliver nogen tiender ledige i Vindinge h., førend han lader nogen 
få dem i fæste. FT, 7, 107. (Efter hr. kanslers befaling). K.

23. jan.1 (Kbh.) Otte Krag fik brev om det strandede gods i Bøvling len. 
Kongen erfarer, at der i lenet er strandet et skib, ladet med vin, figen 
o.a. varer, som skibsfolket har ladet bjerge, hvilket gods de nu er til 
sinds at indskibe for Ringkøbing og igen udføre, hvorfor OK begærer 
at vide, om der skal tages nogen told af godset. Kongen er tilfreds, at 
de selv må udføre det. JT, 13, 3. K.
1 ) Står efter brev 24. jan.

24. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev angående Samuel von Surck, 
der har klaget over, at det gods, der for hans tilkrav er anvist ham til
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pant, er takseret for højt, så han ikke kan antage det og igen blive det 
kvit. De må på kongens ratifikation gøre et billigt afslag, og de skal 
gøre endelig afregning for det, han har fået, og'det, der endnu tilstår 
ham, og betale ham med resten af godset udlagt til betaling af den pol
ske gæld, beregnet seks af hundrede fra 1. juni 1645 til Philippi Jacobi 
1642 [1652], og indfri kongens obligation, som han har på de for
strakte penge. SjT, 32, 257. Orig. i DKanc. B 179h.

24. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gennemse afd. proviant
skriver i Glückstadt fæstning Rasmus Mortensens arvingers proviant- 
og bygningsregnskaber med tilhørende beviser og gøre en udførlig re
lation. SjT, 32, 257. Orig. i DKanc. B 179h.

24. jan. (Kbh.) Christoffer Hvas fik brev vedr. afgiften af Pandumgård. 
Han skal klarere afgiften af Pandumgård og dens tilliggende gods og 
det uvisse efter forleningsbrevet, beregnet fra Philippi Jacobi 1650 til 
1652, og levere det til Jørgen Rosenkran tz, som er befalet at kontente- 
re Samuel von Surck i hans fordring, så vidt det strækker til, hvilket 
han siden skal klarere med særligt regnskab, og siden skal CH til Phi
lippi Jacobi 1652 aftræde lenet og dets inventarium til SS, til hvem det 
er udlagt til pant af kronen. JT, 13, 3.

24. jan. (Kbh.) Mogens Høg fik brev om at give Barsøgård afslag på 
landgilde. Kongen har erfaret, at denne selvejergård er ganske øde og 
ikke kan blive besat, med mindre den får noget afslag på landgilden, 
som er sat for højt. Kongen er tilfreds, at den forundes afslag på 1 ot- 
ting smør og 1 ørte byg. JT, 13, 4.

4. febr. (Kbh.) Jacob Grubbe fik brev om, at kongen har bevilget borg
mestre og råd og menige borgerskab i Kristianopel at være forskånet 
for accise og told på varer, der ud- og indskibes på deres egne skibe. 
Dog skal de 3 måneder efter, at det begæres, for billig pris indskaffe 
1.000 td. rug til fæstningen og have i agt, at der ikke sker underslæb af 
fremmede varer. JG skal på kongens vegne straks tage skriftlig forsik
ring af dem og siden have indseende med, at det holdes. SkT, 8, 212. 
K.

6. febr. (Kbh.) Wentzel Rothkirck fik brev om at lade Christian Jør
gensen Urne, kongens sekretær, få en hest. CU har efter begæring af 
kongen overladt denne en hvid hoppe, og kongen har lovet ham en
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hest. WR skal lade ham være en af ridehestene på Antvorskov Slot følg
agtig. SjT, 32, 259. Indl. 6. febr.

7. febr. (Kbh.) Kristianopel fik bevilling på at nyde Chr. 4.s bevilling på 
told. Borgmestre og råd i Kristianopel har på egne og borgerskabets 
vegne andraget, at de af kongens far har haft nogen benådning på tol
den efter brev dat. Kbh. 25. maj 16471, som affordres dem efter sidst 
publicerede toldrulle. De begærer, at de må forskånes derfor. Kongen 
bevilger, at de må nyde nævnte benådning og forskånes for tolden. 
SkR, 6, 252. Indl. 28. febr.
1) Se KB 1647, 181.

9. febr. (Kbh.) Skøde til Jokum Düffel (Devel) på en byggeplads i den 
afstukne Ny Kongensgade. Den er til gaden i bredden 36 al. og lige så 
bred bagtil, og på hver side 38 al. lang. JD og hans arvinger må bruge 
byggepladsen som fri ejendom, dog skal han være forpligtet til for sin 
anpart at lade nedbryde den gamle vold, så bredt det tilkommer ham, 
og at forfærdige og brolægge gaderne etc., se fol. 147 [se KB 1651, 
286]. SjR, 23, 190. K (Tr.: KD, III, 389).

9. febr. (Kbh.) Rådet fik brev om herredagene. Kongen agter at holde 
aim. herredage i Kbh. 16. aug. og dér i egen person sidde retterting 
med Danmarks Riges Råd, hvorom han har ladet å.b. udgå. Adressaten 
skal rette sig efter at være til stede. (Efter hr. kanslers ordre). SjT, 32, 
259. K.

Disse efterskrevne fik brev: hr. Christen Thomesen, hr. Anders Bille, 
hr. Ove Giedde, hr. Christoffer Urne, hr. Mogens Kaas, hr. Tage Thott, 
hr. Christoffer Ulfeldt, hr. Oluf Parsberg, Jørgen Seefeld, hr. Gregers 
Krabbe, hr. Hans Lindenov, hr. Iver Vind, hr. Jørgen Brahe, hr. Frede
rik Reedtz, hr. Niels Trolle, hr. Joakim Gersdorff, Henrik Ramel, Mo
gens Høg, hr. Henrik Rantzau, Christen Skeel, Erik juel.

9. febr. (Kbh.) Å.b. om herredagene i Danmark. Kongen hilser sine 
tro undersåtter, riddersmænd, fruer og jomfruer, prælater, kanniker, 
provster, præster, købstadmænd, bønder og menige almue. Kongen 
har med Danmarks Riges Råd anset for godt, at der skal holdes aim. 
herredage. For at undersåtterne kan komme til rettens ende, har han 
besluttet i egen nærværelse at holde aim. herredage i Kbh. 16. aug. og 
med Danmarks Riges Råd sidde retterting. Alle, der har sager at sætte 
i rette og ikke allerede har taget stævning, skal komme i Kane, og få
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meddelt stævning, dog skal ingen sager indstævnes uden de tilforn har 
været til herredsting og landsting, og der er gangen dom i sagen. (Ef
ter hr. kanslers ordre). SjT, 32, 259. K.

9. febr. (Kbh.) Landsdommerne fik brev angående herredagene. Kon
gen tilskikker dem sit å.b. om herredagene til forkyndelse på landstin
get. (Efter hr. kanslers befaling). SjT, 32, 260. K.

Disse efterskrevne fik brev: Laurids Below, Jørgen Seefeld, Kjeld 
Krag, Henning Pogwisch, Vincents Steensen, Lave Beck, Villum 
Thomsen, Hans Clausen og Hans Pedersen.

9. febr. (Kbh.) Stiftslensmændene fik brev angående herredagene. 
Med samme begrundelse som i å.b. af 9. febr. befales det adressaten at 
lade nævnte å.b. forkynde til herredsting og i købstæderne i stiftet. 
(Efter hr. kanslers befaling). SjT, 32, 260. K. O. i Odensegård lensark., 
LAO.

Otte Thott, Skåne stift. Hr. Niels Trolle, Sjæll.s stift. Hr. Henning 
Valkendorf, Fyns stift. Hr. Mogens Sehested, Ribe stift. Erik Juel, Ven
delbo stift. Frands Pogwisch, Viborg stift. Erik Rosenkrantz, Århus stift.

9. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla og bispen fik brev om, at Eline Pe- 
dersdatter, enke efter Niels Skoflikkers, efter begæring må komme i 
hospitalet i Helsingør. De skal lade hende annamme i hospitalet, når 
en plads bliver ledig. SjT, 32, 261. Indl. 4. febr.

9. febr. (Kbh.) Hans Dibolt fik brev om at lade Christen Skeel til Vallø 
på hans ansøgning uden betaling få 4 rådyr til hans mors begravelse 
og lade dem skyde på de steder, hvor det kan være vildtet mindst til 
skade. SjT, 32, 261. K.

9. febr. (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at komme til Kbh., hvor 
han skal blive videre forstændiget om kongens vilje. SjT, 32, 262. K.

Ligesådant brev fik Peder Reedtz.

9. febr. (Kbh.) Christen Skeel m.fl. fik brev om at hidskikke monu
menter og sten med runebogstaver. Kongen er kommet i erfaring, at 
der mange steder i Danmark findes adskillige monumenter og sten 
med runebogstaver, som bedre og nyttigere kan vogtes på ét sted. Da 
der også findes en sten med runebogstaver i borggården på Trygge- 
vælde, skal CS ved forderligste og bekvemmeligste lejlighed lade den
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føre til Kbh. og levere den på den ny Regens-kirkegård og tage bevis 
derpå af dr. Oluf Worm, prof, i medicin på universitetet. SjT, 32, 262. 
K. O. i Odensegård lensark., LAO.

Ringsted Kloster len, Jørgen Seefeld. 1 hans len findes efterskrevne 
sten med runebogstaver, nemlig i Sandby Kirke en sten indmuret ved 
koret, nok en anden indmuret straks derhos, nok én indmuret i præ
stens bageovn. Han skal med forderligste etc. - Sorø len, Falk Gøye. I 
Alsted Kirke findes en sten indmuret i den søndre våbenhusmur. Han 
skal etc. - Vordingborg len, hr. Frederik Reedtz. På Vordingborg Slot 
ligger en sten uden for skriverstuen. Han skal etc. - Otte Thott, 
Malmøhus len. I hans len findes efterskrevne sten, nemlig én på mar
ken ved Valkær i Torne h„ ved Bjergesø, 2 i Herrested h., den ene i kir
kegårdsmuren, den anden i et gærde, som man ganger ned til Gun- 
derslev, i Ingelsted h. i Købing næsten ved den østerske kirkegårdsmur 
ved døren. I Lynids h. imellem Skovby og Gudsnabe en sten i en eng, 
ikke langt fra Sørup Kirke i en bæk en sten. I Vemmenhøjs h. i et vad 
ved Vemmenhøj en sten i vandet, kaldes Germans. På den søndre side 
af Tolstrups kirkemur én. I Oksie h. i Høster ved Drickestene én. I 
Bare h. i Højby s. en sten i et stengærde. I Glimminge kirkegård ved 
lågen en sten. Han skal etc. - Heine Kirke len, Kjeld Krag. I Froste h. 
findes i Gårdstang Øster en sten ved en mands mødding. Han skal etc. 
- Kristianopel len, Jacob Grubbe. 1 hans len findes en sten ved Losen i 
Øster h. ved Aseret. Han skal etc. - Sølvesborg len, hr. Niels Krabbe. 
Ved Sølvesborg findes en sten i Cromereng. Han skal etc. - Odense 
len, hr. Henning Valkendorf. I hans len findes i Åsum h. ved Rønnin- 
ge en sten i vejen, nok i Allerup ved Odense en sten på den vestre 
ende af kirken, nok i Lunde h. i Otterup s. i en bæk ml. Fremmerslev 
og Vislev. Han skal etc. - Nyborg len, hr. Mogens Kaas. I hans len fin
des i Avnslev i Vindinge h. en sten indmuret i den nordre side af kir
kegårdsmuren. Han skal etc. - Hagenskov len, hr. Jørgen Brahe. I 
hans len findes i Båg h. på Flemløse kirkegård en sten. Han skal etc. - 
Loll., Ålholm len, Frederik Barnewitz. I lenet findes efterfølgende 
sten, nemlig i Tillitse Kirke en stor sten, i Musse h. i Bregninge kirke
gårdsmur en sten. I Fuglse h.’ i en stenbro ml. Skovlænge og Gurreby 
en sten. I den søndre part af kirkegårdsmuren i Tirsted en sten. Han 
skal etc. — Jyll., Havrebal legård len, Erik Rosenkrantz. I Århus en sten i 
omgangen ved Vor Frue Kirke, nok i Vejlby for en bondes lade en sten. 
Han skal etc. - Dronningborg len, Henrik Thott. I Randers for en 
mands dør en sten, nok i [Nør] Hald h. på den søndre side af kirken i 
Glenstrup en sten, nok for kapeldøren på Gessingholm en sten. Han
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skal etc. - Kalø len, Gunde Rosenkrantz. For [Øster] Alling kirkedør 
findes en sten. Han skal etc. - Ørum len, Manderup Due. I Hundborg 
h. findes efterskrevne sten, nemlig én i Hunneby på kirkegården ved 
den søndre rist, i Tordrup Kirke en sten. Nok i Thy i Hillerslev tårn en 
sten indmuret. Han skal etc. - Åstrup len, Malte Sehested. I Jerslev h. 
findes en sten på den østre side af Brønderslev Kirke. Han skal etc. - 
Hald len, hr. Frands Pogwisch. I hans len findes efterskrevne sten, 
nemlig i Middelsom h. ved Lee i en dal en sten, ved Hjermind 2 sten, i 
Torup kirkegulv ved alteret en sten, ved Ulstrup i Grøndal en sten, på 
marken ved Langå 2 sten, ved kirkedøren i Grensted en sten, nok i 
Onsild h. i Hobro for en mands dør en sten og en sten opsat på kirke
gården. Han skal etc. - Lundenæs len, Peder Reedtz. I hans len findes 
efterskrevne sten, nemlig i Ginding h. på den søndre side af Ginding 
kirkegård en sten. I Nørre [Horne] h. ved den søndre kirkedør i Od
dum en sten. I Øster h. ved Horne Kirke en sten. Han skal etc. - Ål- 
borghus len, Erik Juel. I Fleskum h. i Gunderup s. i kirkeladen findes 
en sten. Han skal etc. - Koldinghus len, Jørgen Seefeld. I Vamdrup fin
des i kirkegårdsmuren på den østre side en sten. Nok i Brusk h. i Lan- 
derupgård en synderlig sten, dog med ingen runebogstaver. Han skal 
etc. - Riberhus len, hr. Mogens Sehested. I Malt h. findes i Læborg s. 
på den nordre side af kirken en sten, nok på Føvling kirkegård på den 
nørre side en sten. Han skal etc. - Bornholm, hr. Joakim Gersdorff. På 
Bornholm findes efterskrevne sten, nemlig for en mands dør i Åkirke
by en sten, i Åker Møllegård en sten, smst. en anden kaldes Runebro, i 
Nykirke i våbenhuset en sten, nok smst. uden for våbenhuset en sten, 
på Klemensker mark ved vejen en sten, nok én smst. taget af Lundhøj, 
i Skt. Laurs Kirke ved våbenhuset en sten, Markir2 s. ved en bæk ved 
Gyldensgård en sten. Han skal etc. (Efter hr. kanslers ordre). SjT, 32, 
262.
1) Skovlænge og Gurreby ligger i Lollands Sønder h. 2) Vestermarie Kirke?

9. febr. (Kbh.) Kristianopel fik bevilling at nyde accisen. Kongen har 
efter ansøgning bevilget borgmestre og råd i Kristianopel, at de, for at 
byen desto bedre kan tiltage og komme på fode, må være forskånet for 
accisen og nyde toldfrihed for de varer, som de ud- el. indsender med 
deres egne skibe. Dog skal de have i agt, at der ikke sker underslæb, og 
være forpligtet til inden 3 måneder til fæstningens fornødenhed at 
indskaffe 1.000 td. rug og sælge det til kronen for billig pris. SkR, 6, 
253.



1652 39

9. febr. (Kbh.) Otte Thott fik brev om at forskaffe bønderne bygnings
tømmer. Han har berettet, at en stor del af lenets bønder behøver byg
ningstømmer. Kongen er tilfreds, at han udviser tømmer til dem, der 
uforbigængeligen har behov, dog at det sker på steder, hvor det kan 
være uden skovskade. SkT, 8, 212. K.

9. febr. (Kbh.) Hr. Henning Valkendorf fik brev angående hr. Laurids 
Jacobsens residens i Odense. Biskop over Fyns stift LJ har andraget, at 
der er stor brøstfældighed på hans residens på en del af husene, sær
deles på muren, som nogen tid forleden rundt omkring mange favne 
lang er faldet ned. Han begærer, at det må repareres. Da kongen af 
HVs erklæring erfarer, at det forholder sig således, og at det kan for
færdiges med 600 rd., er han tilfreds, at LJ af HVs lens indkomst tilstil
les dette. Kongen vil også, at stenene af muren efter HVs eget forslag 
må sælges, og et plankeværk opsættes i stedet, da HV mener, at største
delen kan repareres dermed. Dog skal alt ske med ringest mulige be
kostning, hvilket skal blive ham godtgjort. FT, 9, 108. K. O. i Odense- 
gård lensark., LAO. Indl. 26. jan.

10. febr. (Kbh.) Kristianstads borgmestre og råd fik efter ansøgning 
bevilling til at nyde halvparten af accisen for deres bestilling og uma
ge. SkR, 6, 253.

10. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev, at da det gøres fornødent at 
iagttage proviantering af fæstningerne i Skåne, skal han forstændige 
kongen, hvor stor han eragter den nødvendige garnison at være i 
freds- og fejdetid i Kristianopel og Kristianstad, såvel som hvor meget 
proviant og munition han formener der behøves til et år, og hvilke 
brøstfældigheder han finder der behøver reparation, så kongen kan 
lade gøre anordning om magasiner o.a. SkT, 8, 213. K

10. febr. (Kbh.) Kommissarierne i Skåne fik brev angående kommissa- 
rieskriveren og Johan Walter. Af hosføjede kopi kan de se, hvad JW, 
toldbetjent i Kalundborg, klageligen andrager imod kommissarieskri- 
veren. De skal høre denne og indskikke udførlig beretning i Kane. 
SkT, 8,213. K.

10. febr. (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev om at forskaffe nogle bønder 
bygningstømmer. Vismerlev bymænd har begæret at måtte forundes 
noget bygningstømmer, og TT har erklæret, at de storligen behøver
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det til deres gårde, som blev ruineret i sidste svenske fejde. Kongen er 
tilfreds, at han lader udvise bygningstømmer til dem, der uforbigæn- 
geligen behøver det, dog at det sker med mindst mulig skovskade. SkT, 
8,213. K. Indl. 3. febr.

10. febr. (Kbh.) Mageskifte mellem K.M. og Henning Pogwisch til Hol- 
lufgård. HP har til kongen for magelæg udlagt af sit gods i Odense- 
gård len, Allerup s. og by: Knud Rasmussen skylder årligt 1 ørte rug, 2 
pd. byg, 1 pd. havre, 1 fjdg. smør, 1 bolgalt, 1 lam, 2 gæs, 2 skp. gåse- 
havre, 4 høns, 1 okse at stalde; Turup: Ib1 Andersen årligt 1 pd. rug, 3 
pd. byg, 18 sk. erridspenge, 1 fodernød. Fraugde s., Birkholm by: Hans 
Poulsen 1 ’/2 pd. rug, 1 */2 pd. byg, 2 mk. erridspenge, 1 okse at stalde; 
Poul Knudsen 1 pd. rug, 1 pd. havre, 1 lam, 1 gås, 1 skp. gåsehavre, 2 
høns. Lunde h., Allesø s. og by: Jørgen Madsen 3 ørter byg, Jørgen 
Olufsen 1 pd. byg, 20 skp. havre, 1 fjdg. smør, 1 lam, 2 gæs, 2 skp. gåse
havre, 4 høns. Skam h., Klinte s., Nørreby: Helle Hansen 1 pd. byg, */2 
ørte havre, */2 otting smør, 1 gås, 2 høns, hvilken gd.s halvpart tilforn 
har fulgt kronens gård i Odense og endnu skal følge herefter, med al 
nævnte gods, landgilde, herlighed, rente og rette tilliggelse, eftersom 
HPs brev udviser. Til fyldest vederlag har kongen igen udlagt til HP 
gods i Odense h., Killerup by: Hans demensen, 7 ørter byg, 1 foder
nød, 1 mk. 5 sk. 1 alb. erridspenge, 2 mk. gæsteri; Hans Pedersen 7 ør
ter byg, 1 fodernød, 1 mk. 5 sk. 1 alb. erridspenge, 2 mk. gæsteri; Knud 
Madsen 7 ørter byg, 1 fodernød, 1 mk. 5 sk. 1 alb. erridspenge, 2 mk. 
gæsteri; Peder Ibsen 7 ørter byg, 1 fodernød, 1 mk. 5 sk. 1 alb. errids
penge, 2 mk. gæsteri, hvilket gods med al ejendom, herlighed, land
gilde, rente og rette tilliggelse, som er ager, eng, skov, mark, fiskevand, 
fægang, tørvegrøft, lyngslet, vådt og tørt, inden markeskel og uden, in
tet undtaget, HP og hans arvinger skal beholde, og kongen kendes in
gen ret at have til nævnte gods og tilpligter sig ved vanhjemmel at ve
derlægge lige så godt gods igen inden 6 uger. FR, 6, 150. (Jf. Kr.Sk., 28- 
29).
1) Fornavnet mangler hér, men fremgår af det følgende genbrev.

10. febr. (Kbh.) Henning Pogwischs genbrev på førnævnte mageskifte 
[som dette, men i omvendt orden]. HP har bedt Otte Krag til Vold
bjerg og Hack Vind til Hekkeberg, K.M.S sekretær, at forsegle og un
derskrive til vitterlighed. FR, 6, 153.

10. febr. (Kbh.) Hr. Henning Valkendorf fik brev om at annamme
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Henning Pogwisch til Hollufgårds gods under lenet. HP har til mage
læg til kronen udlagt følgende gods i Odensegård len, Allerup s. og 
by: Knud Rasmussen skylder årligt 1 ørte rug, 2 ørter byg, 1 pd. havre,
1 fjdg. smør, 1 bolgalt, 1 lam, 2 gæs, 3 skp. gåsehavre, 4 høns, 1 okse at 
stalde; Turup: Ib Andersen årligt 1 pd. rug, 3 pd. byg, 18 sk. errids- 
penge, 1 fodernød. Fraugde s., Birkholm by: Hans Poulsen 2 pd. rug,
2 pd. byg, 2 mk. erridspenge, 1 okse at stalde; Poul Knudsen 1 pd. rug, 
1 pd. havre, 1 lam, 1 gås, 1 skp. gåsehavre, 2 høns. Lunde h., Allesø s. 
og by: Jørgen Madsen 3 ørter byg, Jørgen Olufsen 1 pd. byg, 20 skp. 
havre, 1 fjdg. smør, 1 lam, 2 gæs, 2 skp. gåsehavre, 4 høns. Skam h., 
Klinte s., Nørreby: Helle Hansen 1 pd. byg, ’/2 ørte havre, ’/2 otting 
smør, 1 gås, 2 høns. HV skal modtage godset under lenet og lade det 
indskrive i jordebogen og for den visse og uvisse indkomst årligt gøre 
regnskab. FT, 7, 108. O. i Odensegård lensark., LAO.

10. febr. (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev angående Johan Walter, 
toldbetjent i Kalundborg. Hvad JW andrager om en mølle, som er ble
vet udlagt ham til pant i Mariager, kan MA se af hosføjede kopi af hans 
supplikation. MA skal erkyndige sig derom og siden indskikke sin er
klæring i Kane. JT, 13, 4.

11. febr. (Kbh.) Rentemestrene og Otte Krag fik brev angående Niels 
Jensen. Kongen har erfaret, at der skal findes adskillige mislige poster 
i NJs regnskab. De skal foreholde ham disse poster, fornemme hans 
svar og siden gøre relation derom. SjT, 32, 265. K. Orig. (til renteme
strene) i DKanc. B 179h.

11. febr. (Kbh.) Henrik Ramel fik brev om reparation af Kristianopel 
fæstning. Jacob Grubbe til Røgle har andraget følgende brøstfældig- 
heder i fæstningen, nemlig at landporten skal forfærdiges med sten og 
kalk, såvel som runddelen over skibsporten have ny bjælker og fjæle 
og butenværket for landporten repareres. Han skal betinge det med 
håndværksfolk o.a., så at det med det forderligste kan forfærdiges til 
foråret. Der skal sættes en ny faldport i landporten og parapetet om 
fæstningen skal forfærdiges, hvor det er fornødent. Arbejdet skal be
tinges med dem, der har forstand på det. Kongen skal have en desig
nation på, hvor meget arbejdet kan koste, senere vil kongen gøre den 
anordning, at det skal betales afkommissarierne i Skåne. SkT, 8, 214. 
K.
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11. febr. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev angående mester Peder Ber
telsen Struch. Hvad PBS andrager, kan NK se af hans hosføjede sup- 
plikaton. Han skal forfare om sagen, især om de constantier, der fin
des deri, om sagen er begyndt at blive påtalt i hans fraværelse og svag
hed og det efter 6 måneders forløb. Ligeledes om fogedens ulempe er 
så stor, som der angives. Han skal indskikke sin erklæring i Kane, og el
lers hjælpe præsten, så vidt lands lov og ret tilsteder. SkT, 8, 215. K.

11. febr. (Kbh.) Niels Jensen m.fl. fik oprejsning i en sag. Nogle af kro 
nens tjenere under Koldinghus, Niels Jensen, Niels Poulsen og Hans 
Lassen i Høllund, har andraget, at Jørgen Munk til Haraidskær under
står sig at tilegne sig et stykke jord, der tilhører dem og kronen, hvor
over han har påført dem en stor trætte til ikke ringe skade, og erhver
vet det med en dom på Jerlev herredsting. Da dommen er blevet for 
gammel og ikke uden kongens oprejsning kan indstævnes til landstin
get, bevilger kongen dette. JR, 12, 4.

12. febr. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til borgmestre og råd i Køge 
til årligt til stadskælderens og egne huses forbrug accisefrit at nyde så 
meget vin, som i accise kan beløbe sig til 100 rd. SjR, 23, 191.

12. febr. (Kbh.) Henning Pogwisch fik brev angående et stolestade, 
som hr. Steen Bille begærer i Fjelsted Kirke for sig selv, sin frue og sine 
folk, således som HP kan se af hosfølgende supplikation. Han skal er
klære, om det kan forundes ham uden andres prejudice, så kongen si
den kan vide at resolvere, og indsende erklæringen i Kane. FT, 7, 109. 
K.

12. febr. (Kbh.) Jørgen Enevoldsen Seefeld fik brev om nogle bønder, 
som begærer afslag. Kronens bønder i Sellerup og Gauerslund be
gærer, at de må forundes noget afslag på deres ruglandgilde i år for 
den store misvækst, de har lidt. JES skal lade erfare, om de også har 
lidt skade på andet korn og siden erklære, hvilke af dem der har lidt så 
stor skade, at de uforbigængelige behøver afslag, og hvor stort, om de 
skal blive ved magt. Erklæringen skal han indskikke i Kanc.JT, 13, 4. K. 
Indl. 11. aug. 1651, 20. okt. 1651.

13. febr. (Kbh.) Kongen er Henrik Würger, borger i Lybæk, 1.257 rd. 
23 sk. skyldig, hvilken sum han lover med det forderligste at betale, og 
indtil da skal gives ham sædv. årlig rente. SjR, 23, 191. K.
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13. febr. (Kbh.) Henrik Würger har påtaget sig til kongens og rigets 
tjeneste at lade opsætte og bygge et godt orlogsskib på 32 porte, over 
stævnen 60 sjæl, al., dybde 6 sjæl, al., imellem overlogget 6 fod, og 
bjælkerne H’/a sjæl. al. lange. Kongen lover straks at betale ham, når 
skibet er fuldfærdigt og leveret, eftersom han bevisliggør, at han har 
bekostet det med arbejdsløn og materialer, el. også efter den takst, 
som forfarne og derpå forstandige mænd sætter. SjR, 23, 191. K.

13. febr. (Kbh.) Bevilling til David Mohr d. U. efter ansøgning til at gif
te sig med pigen Susanna Dirichsdatter, som han er beslægtet med i 3. 
led, dog at de bevisliggør, at de ikke er hinanden nærmere beslægtet, 
og at DM straks til de fattige i Kbh. erlægger 20 sldr. SjR, 23, 192

13. febr. (Kbh.) Jørgen Reedtz og Steen Hohendorff fik brev om at 
give Oluf Rosenkrantz til Egholm kopi af nogle breve, der findes i Hel
liggejst Kirke vedr. Egholm. OR har berettet, at der findes sådanne 
breve, som er ham meget magtpåliggende, og begæret, at de må åbnes 
og efterses af adressaterne og i kopi meddeles ham. De får fuldmagt til 
at åbne disse breve og meddele kopi deraf og siden igen henlægge 
dem på deres plads. SjT, 32, 265. K.

13. febr. (Kbh.) Aren t von der Kuhla fik brev om at til holde Anders 
Hansen, byfoged i Helsingør, at gøre regnskab. AH resterer ukvitteret 
med forpagtning af accisen smst. fra Philippi (Jacobi) 1643 til 1646, 
såvel som med regnskaber for byfogedbestillingen fra 1642 til denne 
dag. De skal alvorligt tilholde ham at klarere regnskaberne inden 
førstkommende påske, og AK skal tage kaution af ham for det, han bli
ver skyldig deraf. SjT, 32, 266. K. Indl. 3. marts.

13. febr. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om, at Bent Pedersen må ef
terlades 100 sldl. BP har begæret at få efterladt noget af de 400 sldl., 
han har lovet for sin grove forseelse, og hvoraf 150 allerede er betalt. 
Da kongen af OGs erklæring erfarer, at BPs formue ikke er så stor som 
angivet tilforn og derforuden befindes, at 3 ekker er sal på kronens 
gd., som hans søn har i leje, er kongen tilfreds, at han efterlades 100 
sldl., dog at han erlægger resten og holder sig lydig. SkT, 8, 214. K.

16. febr. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til Kirsten Adamsdatter til ef
ter lands lov ved retten at bruge Bernhardt Vogt i en lejermålssag ml. 
hende og Knud Knudsen, borger i Odense. SjR, 23, 192.
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16. febr. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov og bispen i Århus fik brev angåen
de Koldby kald på Samsø. Hvad Jens Mouritsen andrager angående 
Koldby kald, kan de se af hans hosføjede supplikation og hosfølgende 
dokumenter. De skal med det forderligste indstævne de interesserede 
og siden dømme efter det, der på begge sider lægges i rette for dem, 
om det er gået lovligt til med dette kald efter ordinansen o.a. kgl. for
ordninger. SjT, 32, 266. K.

16. febr. (Kbh.) Bevilling for Bent Asmussen til at gifte sig med Bente, 
enke efter Hans Mogensen Møller, hvis slægtning pårørende hende i 
3. led han tidl. har besovet. Kongen bevilger, at han må indlade sig i 
ægteskab med hende, uanset han tilforn har besovet en hende i 3. led 
beslægtet, dog skal han bevisliggøre, at nævnte Bente, HMs og det af 
ham besovede kvindfolk ikke er hinanden nærmere pårørende end i 
3. led, og give 20 sldl. til de fattige i Lund. SkR, 6, 253. Indlæg 9. dec. 
1651 og udat.

17. febr. (Kbh.) M. Enevold Bruun fik brev om, at kongen har erfaret, 
at bønder og tjenere til kronens slotte Kronborg og Frederiksborg un
derstår sig i at slå heste, fæ og kvæg løs i løkker og marker under de 
nævnte len; de bruges ellers til kongens stod, og det kommer ham til 
mærkelig skade. Brevviseren EB har fået befaling til flittigt at give agt 
på dette, og understår nogen sig i at indslå heste el. fæmon, skal sam
me være forbrudt. SjR, 23, 193. K.

17. febr. (Kbh.) Forordning om får og andet, som ikke må udføres. Af 
vigtige årsager har det været forbudt at udføre hopper, køer, lam, får, 
svin, geder og bukke, men nævnte forbud findes ikke indført i den 
sidst publicerede toldrulle. Kongen renoverer forbudet og publicerer 
det på ny, så det er forbudt at udføre nævnte. SjT, 32, 267. (Jf. CCD, VI, 
82).

17. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev angående afslag for bønderne i 
Frederiksborg len. Nogle af kronens bønder under lenet, som for kort 
tid siden var tiltvunget en del øde gårde og andre af armod, forårsaget 
af det forgangne års misvækst, har anholdt om noget afslag på deres 
landgilde, som de ikke kan tåle at udgive uden deres yderste ruin. Da 
kongen af OPs erklæring erfarer, at deres angivende er sandfærdigt, er 
han tilfreds, at de i år får afslag som efterfølger. Jørlunde s.: Christen 
Jensens gd. 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns; Hans
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Gundersens gd. 12’/2 skp. rug, 16 skp. byg. Slangerup s.: Hans Mikkel- 
sens øde gd. i Jordhøj1 1 pd. 5 skp. rug, 1 pd. 6 skp. byg, 2l/2 td. havre, 
1 gås, 2 høns. Laurids Lauridsens øde gde 1 pd. 5 skp. rug, 1 pd. 6 skp. 
byg, 2*/‘j td. havre, 1 gås, 2 høns; Morten Nielsen i Hørup 1 pd. rug. 
Strø2 s.: Niels Arildsens øde gd. 15 skp. rug, 18 skp. byg, l’/v td. havre,
1 lam. Peder Henningsen 17y2 skp. rug, 20 skp. byg, 2 td. havre, 1 gås,
2 høns; Anders Hansen 1 pd. 5 skp. rug, 1 pd. 6 skp. byg, 2 */2 td. 2 skp. 
havre, 1 gås, 4 høns; Mads Jyde lï'/j skp. rug; Jørgen Andersen lî'/j 
skp. rug; Oluf Rasmussen lï’/j skp. rug; Niels Olsen 22l/2 skp. rug; Pe
der Hansen 12'/2 skp. rug; Anders Pedersen i Strølille pd. rug; An
ders Hansen 1 pd. rug. Græse s.: Laurids (Hausen 13 skp. rug; Hans 
Olufsen 24 skp. Laurids Hansens øde hus 24 skp. Snostrup s.: Laurids 
Nielsens øde gd. l’/j pd. rug, ll/2 pd. byg, 3 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 
høns; Laurids Jensen i Store Rørbæk 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre,
1 lam, 1 gås, 4 høns; Peder Nielsen i Lille Rørbæk ll/2 pd. rug, 1 ’A pd. 
byg, 3 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns; Jens Andersen i Ølsted 1 pd. 5 
skp. rug, 1 pd. 6 skp. byg, 2l/2 td. havre, 6 sk., 1 lam, 2 høns; Lutzius 
Jensens øde gd. 1 pd. rug, l'/j pd. byg, 2l/2 td. havre; Peder Madsen 2 
pd. rug, 2 pd. byg, 4 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns; Jep Hansen '/j pd. 
rug; Laurids Jensen i Udlejre 1 pd. 5 skp. rug, 1 pd. 6 skp. byg, 2’/s td. 
havre, l’A mk.; Oluf Madsen i Snostrup 1 pd. rug, 1 pd. byg, 4 td. hav
re; Peder Madsen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre; Henrik Rasmussen 
Rytter i Uvelse bortrømt med 14 skp. rug og ll/2 pd. byg, som var sået 
til gden, lod gden stå øde, skylder 1 ]/2 pd. rug, 1 l/2 pd. byg, 3 td. havre, 
12 sk. penge, 1 lam, 1 gås, 2 høns; Oluf Nielsen Raaself 1 l/2 pd. rug, 11/2 
pd. byg, 3 td. havre, 17 sk. penge, l'/j lam, l’/2 gås, 3 høns;Jens Mad
sen l’/j pd. rug; Knud Andersen i Lystrup W/2 skp. rug, 19 skp. byg, 2 
td. havre; Peder Madsen Groter i Uvelse ’/j pd. rug; Jens Skomager i 
Kollerød 15 skp. rug; Oluf Lauridsen i Gørløse 8 skp rug, '/j pd. byg, 1 
td. havre, 1 gås, 2 høns; Niels Knudsens øde gd. 15 skp. rug, 1 pd. byg,
2 td. havre, 2 gæs, 4 høns; Laurids Andersens øde gd. ï’/j skp. rug, 1 x/2 
pd. byg, 1 td. havre; Hans Nielsen 15 skp. rug; Rasmus Nielsens øde 
gd. i Herlev 15 skp. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns; 
Hans Holst i Uggeløse 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 
høns; Jacob Pedersen i Vassingerød 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 1 
lam, 1 gås, 2 høns; Peder Pedersen og Jørgen Mikkelsen i Lienibt 15 
skp. rug; Jon Jensen i Lillerød 15 skp. rug; Peder Melkorsen i Nødebo3 
1 otting smør, 1 lam, 2 høns; Mogens Jensen i Grønholt 1 Qdg. smør, 1 
lam, 1 gås, 4 høns, 20 æg; Niels Suder i Lønholt 6 skp rug, 6 skp. byg, 
l’/j td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 20 æg; Peder Skoning 15 skp. rug,
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‘A pd. byg, 1 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 20 æg; Oluf Skomager 1 td. 
rug; Peder Villumsen ’/2 pd. rug; Niels Pedersen i Sørup 6 skp. rug, 
7’A skp. byg, 1 lam, 1 gås, 8 høns, 30 æg; Skævinge: Peder Poulsens 
øde gd. l/2 pd. rug, 20 skp. byg, 13 skp. havre, */2 lam, 1 gås, 4 høns; 
Laurids Poulsen A pd. rug, ‘/2 pd. byg, 1 td. havre; Nellaus Pedersen 
’/2 pd. rug, 1 pd. byg, 10 skp. havre, 1 gås, 4 høns; Anders Hansen '/2 
pd. rug, ‘A pd. byg; Jep Nellausen 15 skp. rug, 3 td. byg; Rasmus Ibsens 
øde hus 2 mk. Holløse: Peder Pedersen 17 skp. rug; Jens Bentsen 15 
skp. rug; Anders Jensen 15 skp. rug, 1 pd. byg; Rasmus Olufsen 'A pd. 
rug; Jens Pedersen i Nejede ’A pd. rug, ’/2 pd. byg; Jens Pedersen i 
Tuelstrup l/2 pd. rug; Mads Mouritsen i Alsønderup ’/2 pd. rug; Hans 
Lauridsen i Holløse */2 pd. rug; Jep Mortensen i Melløse 12’/2skp. rug, 
2’A td. byg, 2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns; Peder Olufsen 12}/2 skp. 
rug, 2l/2 td. byg, 1 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns; Laurids Skomager i 
Store Lyngby bortrømt med 5 skp. rug, */2 td. havre, lod samme gd. 
øde, skylder 5 skp. rug, 1 td. byg, ’/2 td. havre; Jens Møller i Lille Lyng
by 12 skp. rug, 13 skp. byg, 1 lam, 1 gås, 2 høns. Christoffer Hansens 
hus øde, 2 mk.; Anders Mikkelsen i Melløse 12]/2 skp. rug; Oluf Lau
ridsen i Gørløse 15 skp. rug; Peder Madsen i Uvelse 1 pd. rug, 1 pd. 
byg; Niels Hobroe 1 pd. rug; Jørgen Hansen */2 pd. rug; Niels Jensen i 
Lystrup 7'/2 skp. rug; Mads Hansen 8 skp. rug; Mikkel Nielsen 5 skp. 
rug; Jens Madsen i Uvelse l/2 pd. rug; Hans Christoffersen l/2 pd. rug; 
Ingvar Hansen l/2 pd. rug; Peder Bruun i Lynge ’A pd. rug; Peder 
Madsen *A pd. rug; Hans Olsen ’A pd. rug; Hans Skomager 5 skp. rug; 
Peder Jensen 1 pd. rug; Jens Pedersen ’A pd. rug; unge Iver Mikkelsen 
8 skp. rug; Oluf Bentsen i Holløse 7 skp. rug, 15 skp. byg, 1 td. havre, 1 
lam, 1 gås, 4 høns; Christoffer Jyde i Lønholt 15 skp. rug; Peder Erik
sen 15 skp. rug; Oluf Nielsen 15 skp. rug; Christen Rasmussen 15 skp. 
rug; Jens Jensen i Ølsted 1 pd. 5 skp. rug, '/2 pd. byg, 2'A td. havre, 1 
lam, 6 sk. penge; Adser Pedersen 16 skp. rug; Jep Hansen 1 pd. rug; 
Henrik Madsen i Snostrup 11 skp. rug; Oluf Jensen i Gørløse 15 skp. 
byg; Niels Hansen i Oppesundby 8 skp. rug; Oluf Mortensen i Ude 
Sundby 15 skp. rug; Hans Ingvorsen i Melby ’A pd. rug; Laurids Olsen 
i Tollerup ’A pd. rug; Villum Madsen ]/2 pd. rug; Christoffer Pedersen 
i Auderød 2 td. rug; Oluf Olufsen 13 skp. rug; Anders Lauridsen 13 
skp. rug; Niels Jensen Løech 1 pd. rug; Laurids Ibsen 'A pd. rug; Jens 
Nielsen 12 skp. rug; Søren Ravn *A pd. rug; Rasmus Frandsen 'A pd. 
rug; Henning Ibsen 5 skp. rug; Rasmus Madsen ’A pd. rug; Niels 
Holst i Brederød 2 td. rug; Jens Hansen 1 td. rug; Erik Lauesen 1 td. 
rug; Oluf Jørgensen 1 td. rug; Oluf Knudsen 1 td. rug; Jørgen Ibsen 1
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td. rug; Niels Jensen i Store Havelse [Havelsemagie] 1 pd. rug; Anders 
Jensen Vyllerup 5 skp. rug, 3 skp. byg, 1 lam, 1 gås, 2 høns, hvilket skal 
blive OP godtgjort på Rtk. SjT, 32, 267. K. Orig. i Frederiksborg 
lensark., LAK.
1) Kopibogen har Jordøje. 2) Kopibogen harSkroe. 3) Kopibogen har Node
by.

17. febr. (Kbh.) Bevilling for Henning Pogwisch til Hollufgård til at 
lade landsdommerembedets tjenere i Odense h. gøre hoveri til Holluf
gård. Dog skal de hoveripenge, de plejer at give derfor til gengæld, 
igen kvitteres og afkortes. FT, 7, 109. K.

17. febr. (Kbh.) Fru Margrete von der Lühe fik arrest på Carsten Chri
stensen. Hun andrager, at hendes foged og tjener CC for nogle år si
den tilføjede hende stor skade og derefter bortrømte med uklarerede 
regnskaber. Hun begærer at måtte arrestere ham, hvor han kan an- 
træffes, og derved få opretning af skaden. Kongen bevilger, at hun må 
gøre dette, såfremt han ikke stiller nøjagtig kaution og vil blive til ste
de til sagens afslutning. Kongen befaler alle betjente, at de gør hende 
mulig befordring på hendes ansøgning. JR, 12, 5.

18. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev angående Oluf Andersen i Øl
stykke. OP har tilkendegivet, at bonden OA anden gang har forset sig 
med lejermål i sit ægteskab og siden flyttet sit gods. OP begærer, at det 
må tilstedes ham at aftinge med OA, idet dennes tilstedeværende for
mue ikke skal være over 30 dl. værd, og nogle af hans venner arbejder 
på hans vegne at udgive 200 sldl., dersom der må aftinges med ham, så 
han kan forblive ved sin gd. Kongen er tilfreds, at OP aftinger med 
ham, men dersom han igen betrædes i lige forseelse, skal der uden al 
nåde procederes mod ham efter recessen. SjT, 32, 270. Orig. i Frede
riksborg lensark., LAK.

18. febr. (Kbh.) Henrik Müller, generaltoldforvalter, fik brev om at for
ordne vinterhavnepenge. Hidtil er intet vist om vinterhavnepenge ble
vet forordnet. Kongen vil, at der herefter til vinterhavnepenge til Skt. 
Anne bygning skal tages af indlændiske 4 sk. og af udlændiske 8 sk. af 
hver læst efter skibenes drægtighed. Det findes indført i toldrullen, at 
det hver gang skal tages af ind- og udgående, og hvad bojerter, færger 
og både angår, vil kongen have, at det forstås således, når de sejler på 
fragt og fører varer, men når de alene sejler på færgeløb ml. købstæder
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og lande, nemlig Kbh., Malmø, Korsør, Nyborg, Helsingør, Helsing
borg, Kalundborg, Århus o.a., skal de være forskånet. SjT, 32, 271. (Tr.: 
KD, V, 350).

18. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik befaling til at betale Hans Pedersen 
i Hillerød o.a. håndværksfolk ved slottet af lenets indkomst. HP har 
begæret, at han må betales det, han tilkommer i løn og besoldning for 

års opvartning i den gamle dyrehave. Når OP har middel dertil, skal 
han lade HP afbetale det, han med rette tilkommer, og det skal blive 
ham godtgjort. SjT, 32, 271. K. Orig. (vedr. HP; og vedr. Laurids Mad
sen) i Frederiksborg lensark., LAK. Indl. 15. febr.

Ligesådanne breve fik Laurids Nerche tømmermand, Laurids Mad
sen murmester, Isak Christensen snedker, Sebastian Lieger sporema
ger, Hans Kinus sadelmager, Peter Romnenes pottemager, at de efter
hånden af Frederiksborg lens indkomst skal betales det, de med rette 
tilkommer for arbejde på slottet.

18. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch skal af lenets indkomst betale afd. mag. 
Henrik Schmidts arvinger, der har begæret at måtte betales, hvad der 
befindes at restere af hans besoldning og kostpenge. OP skal betale 
dem det, der kan bevisliggøres, efterhånden som han har middel der
til. SjT, 32, 272. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK

18. febr. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til Claus Litie til i den nyan
lagte by på et bekvemt sted at anlægge et bryhan- og mummebryggeri, 
dog at han ikke gør indpas i bryggerlavet i Kbh. Desuden skal han 
brygge god bryhane og mumme og sælge det for billig pris. SjR, 23, 
193. K. (Tr.: KD, 111,389).

18. febr. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til Christoffer Holstein til 
ved hans fæstegd. i Nivå at beholde en stribe jord, ca. 40 sjæl, roder 
lang og 4*/2 rode bred, fordi han har anvendt temmelig bekostning 
derpå ved inddigning. Kongen er tilfreds, at han indtil videre behol
der det mod tilbørlig landgilde. Fogeden på Hørsholm skal tilholde 
hans naboer, at de skal forfærdige den omtvistede vej. SjR, 23, 194. K. 
Indl. 15. febr.

18. febr. (Kbh.) Å.b. angående mag. Claus Nielsen, sognepræst til Lø- 
derup, der har andraget, at han er gerådet i vidtløftig proces med Lis
bet, enke efter sognepræst, mag. Bertel Sommersted. Han begærer, at
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Oluf Pedersen Nederland i Roskilde må udføre hans rethængige sag, 
da han selv er ukyndig i retten. Kongen bevilger, at OPN må gøre det
te for billig betaling, når han først efter recessen er taget i ed i sagen. 
SkR, 6, 254.

18. febr. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev angående Anders Olsen 
og Zakarias Sigverdtsen, borgere i Kristianstad, der har andraget, at de 
har været forårsaget at tiltale hr. Christian Mortensen, sognepræst i 
Østerslev, efter et håndskrift, og det både til hjemting og landsting. 
Han har søgt adskillige udflugter for at opholde deres betaling, til ikke 
ringe omkostning. HL skal straks lade ske udlæg i CMs løsøre og bo 
for deres tilkrav efter udstedt dom, hvilket han skal lade deponere på 
visse steder, indtil sagen kan blive indstævnet til herredagen og på- 
kendt af kongen og Danmarks Riges Råd. SkT, 8, 216. K. (Efter Otte 
Krags ordre).

18. febr. (Kbh.) Laurids Boyesen fik brev angående kvægtiender i Kol
dinghus len. Ebbe Gyldenstjerne ogjørgen Seefeld har til LB, skriver i 
Koldinghus len, fæstet de kvægtiender, som ikke var bortfæstet i lenet, 
og han skal gøre årligt regnskab stykvis så dyrt som sædv., efter begges 
fæstebreve, dat. Koldinghus 5. juni 1650 og 7. juni 1651. På LBs ansøg
ning bevilger kongen, at han må nyde nævnte kvægtiender, dog at han 
i rette tid gør regnskab så dyrt som sædv. JR, 12, 5.

18. febr. (Kbh.) Henrik Thott fik brev angående kaptajn Sebastian 
Treekart, der andrager, at han som pant har fået en gd. i Tved s. og by, 
og at en del tilliggende agre og ejendom efter tingsvidner er kommet 
fra den. Han begærer, at de igen må være gården følgagtig, som HT 
kan se af hosføjede Supplikation. Han skal forfare sagens beskaffen
hed og indskikke sin erklæring i Kane. JT, 13, 5.

18. febr. (Kbh.) Jørgen Marsvin og Tyge Sandberg fik brev angående 
noget gods, som hr. Oluf Parsberg tiljernit begærer til mageskifte af 
kronen. Først i Silkeborg len et bol i Astrup, siden i Hald len en gd. i 
Elsborg s. og by. Hvorimod han til vederlag tilbyder at udlægge af hans 
gods en gd. i Silkeborg len, Våret, nok Hald len en gd., Knudstrup. De 
får fuldmagt til at begive sig dertil, granske det og ligne og lægge det 
ene gods mod det andet, så begge parter sker skel og fyldest, anseen
de, at kongen vil have lige så megen landgilde igen som den, der bort
skiftes. Det, de erfarer, skal de give beskrevet og sammen med besigti-
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gelsen indskikke i Kane. Kongen har befalet Mogens Høg og Frands 
Pogwisch at møde tilstede og foregive det, de på kongens vegne har at 
sige, og forsegle og underskrive med dem. JT, 13, 5. K.

18. febr. (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch skal overvære, når hr. Oluf Pars
bergs lignelse af gods foretages. Kongen har befalet Jørgen Marsvin og 
Tyge Sandberg at ligne noget gods ml. ham og OP. Kongen befaler FP 
at være tilstede og på hans vegne tilkendegive, hvad han kan have at 
foregive, og underskrive og forsegle med dem. JT, 13, 6. K. (2)

Ligesådant brev fik Mogens Høg.

18. febr. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev angående Ulrik Christian Gyl
denløve. På dennes ansøgning skal JS være ham af toldkisten i Kolding 
3.000 rd. følgagtig og tage hans bevis, og det vil blive ham godtgjort. 
JT, 13, 6.

19. febr. (Kbh.) Skøde til Hans Zumbusch på en byggeplads inden for 
fæstningen i den afstukne Ny Kongensgade. Den er fortil mod gaden 
30 al. bred, bagtil lige så bred, og på hver side imellem Iver Kiær og Jo- 
kum Düffel (Devel)s pladser 38 al. lang. HZ og hans arvinger må bru
ge byggepladsen som 1 ri ejendom, dog skal han være forpligtet til for 
sin anpart at lade nedbryde den gamle vold, så bredt det tilkommer 
ham, og at forfærdige og brolægge gaderne og siden vedligeholde 
dem etc. SjR, 23, 194. K. (Tr.: KD, III, 390).

19. febr. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev angående søslinger og 
hvider. Eftersom det befrygtes, at nogen har ladet indføre flere søslin
ger og hvider med henblik på gevinst, end der er møntet her, har kon
gen fundet for godt at forbyde brug af nævnte, som JG kan se af hos- 
føjede ms., og derhos at indløse alle nævnte mønter, som findes her, 
og kongen selv har ladet slå og beløber sig til 2.000 rd. JG skal lade 
nævnte indløse og betale med andre penge. SjT 32, 272. K.

19. febr. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev angående afslag for 
nogle bønder i hans len. Nogle bønder i Næsby ved Stranden under 
Antvorskov len har begæret noget afslag i landgilden på grund af mis
vækst og kvægsyge. Da kongen af VRs erklæring erfarer, at deres angi
velse er sandfærdig, og de højligt behøver den, er han tilfreds, at de i 
forledne år får afslag som følger: Hans Ibsen 5 td. byg, Anders Jensen 
l’/s pd. byg, Peder Jyde 5 td. byg, Karl Jensen 21/y pd. byg, Peder Niel-
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sen I’/m pd. byg, Hans Sørensen 5 td. byg, Tuben Madsen 2’A pd. byg, 
Laurids Andersen 5 td. byg, Niels Lauridsen l’A pd. byg, Laurids Jør
gensen 1 pd. byg, Niels Jensen 2 pd. byg, Niels Ebbesen 2,A> pd. byg, 
Niels Ibsen 1 pd. byg, Oluf Lauridsen 5 td. byg, Jens Andersen 2’/2 pd. 
byg, Hans Karlsen 2 pd. byg, Peder Sligting 2 pd. byg, Knud Roar 2 pd. 
byg, Peder Pedersen 2 pd. byg, hvilket skal blive ham godtgjort. SjT, 
32, 273. K.

19. febr. (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev om søslinger og hvi
der, ligeledes om at forkynde forordningen. For kort tid siden har 
kongen ladet slå en ringe del søslinger og hvider af kobber. Det er at 
frygte, at en stor mængde slået andetsteds bliver indført. For at fore
komme dette forbyder kongen brug af hvider og søslinger. Adressaten 
skal på behørige steder påbyde, at ingen skal understå sig at udgive el. 
annamme nævnte efter 6 uger efter, at denne forordning er forkyndt. 
For at ingen skal tilføjes skade derved, har kongen gjort den anord
ning, at alle som indleverer nogen af nævnte på Rtk., vil blive betalt 
derfor med gangbar mønt. Han tilskikkes også et trykt forbud mod 
udførsel af adskillige slags kvæg, hvilket han straks skal lade forkynde. 
SjT, 32, 273. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK, i Odensegård 
lensark., LAO. (Tr.: CCD, VI, 82-83).

Ligesådant brev fik borgmestre og råd i Kbh.

20. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at hidskikke 80 læs hø til 
kongens stald ved Frederiksborg Slot. SjT, 32, 274. K. Orig. i Frede
riksborg lensark., LAK.

Ligesådant brev fik Arent von der Kuhla på 40 læs.

20. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at lade Henrik Müller udvi
se stolestader i Lyngby Kirke. HM har begæret, at de fremmede svende 
og mestre på hans værk på Hjortholm Mølle må udvises nogle stolesta
der i Lyngby Kirke, hvor de på søndage o.a. helligdage kan stå og høre 
prædiken, med tilbud om, at han selv vil lade opbygge stolestader el. et 
pulpitur. Kongen er tilfreds, at AU udviser et belejligt sted til nævnte 
fremmede mestre og svende og deres kvinder og børn. SjT, 32, 274. K.

20. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at godtgøre generaltold- 
forvalter Henrik Müller den skade, han har lidt på styck von achten. 
HM har berettet, at han i Kbh., Bragernæs, Mandal og Nedenæs told
steder efter anvisninger har fået adskillige styck von achten førend
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kongens forbud om styck von achten, hvorfor de er indleveret på 
mønten i Kbh. og formøntet. Han begærer, at tabet må godtgøres. 
Kongen er tilfreds, at han må godtgøres det, som bevisliggøres med 
møntmesterens1 og guardejnens certifikat. SjT, 32, 275. K. Indl. 16. 
febr. og udat.
1 ) Henrik Køckler.

20. febr. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om at lade Laurids Ulfeldt få 
tømmer til reparation af Bygholm Mølle og dens broer. LU har andra
get den store brøstfældighed på møllen, som behøver reparation, 
såfremt den der boende møller skal give sin landgilde. Da der findes 
ringe skov i Stjernholm len, skal AB i sit lens næsthosliggende skove 
lade udvise fornødne træer, hvor det kan ske uden skovskade, nemlig 
først så mange til broen, at der er en bjælke 15 al. lang, 3 tylter ege
bord, hver 6 al. lange, 12 egeplanker, hver 1 al. lange, 6 pæle, hver 9 al. 
lange og 3 hammerstykker, hver 9 al. lange og 10 lister til at bruge 
oven på broen, hver 6 al. lange. Nok ’/2 tylt fjæle, hver 6 al. lange, en 
bjælke 15 al. lang. Her foruden til møllen selv og møllehuset 1 tylt lej
der, hver 12 al. lange, til ringfjæle for alle 3 hjul 14 egefjæle, hver 12 al. 
lange, til stigbord 4 egefjæle, hver 4 al. lange. Hvilket tømmer LU selv, 
når det er udvist, skal lade fælde, savskære og henføre. JT, 13, 7. K. 
Orig. i Stjernholm lensrgsk.

20. febr. (Kbh.) Laurids Ulfeldt fik brev angående Bygholm Mølles 
brøstfældighed. Han har andraget, at der er stor brøstfældighed på 
møllen og dens broer, som behøver reparation, såfremt mølleren skal 
give sin landgilde. Kongen er tilfreds, at LU lader det reparere, dog 
med mindst mulige bekostning. Derfor har kongen befalet Anders Bil
le at lade LU udvise fornøde træer i hans lens skove, liggende næst 
derved, og LU skal selv lade dem fælde, skære og henbringe til møl
len, som LU kan se af hosføjede kopi. Hvad angår stenene, er de forri
ge utjenlige, derfor må han indkøbe de fornødne sten, og det skal bli
ve ham godtgjort. JyT, 12, 7. K.

21. febr. (Kbh.) Bevilling efter begæring til Hans Jørgensen ogjørgen 
Jørgensen til at være fri for deres fødestavn og bo og bygge, hvor de ly
ster uden at drives til stavns. Dog skal de være tiltænkt, når det be
gæres af dem, på egen bekostning at udruste og holde en rytter med 
hest og gewehr til kongens tjeneste. SjR, 23, 195.
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21. febr. (Kbh.) Konfirmation på færgemændenes privilegier i Kbh., 
givet af borgmestre og råd. Efter færgemændenes ansøgning har borg
mestre og råd meddelt dem visse artikler, hvorpå de nu anholder om 
kongens konfirmation. De lyder: Borgmestre og råd i Kbh. gør vitter
ligt, at færgemændene i byen har klaget over, at de ingen indbyrdes 
god ordning med K.M.S og byens førsel kan holde, medmindre de får 
nogle artikler, hvorefter enhver, der bruger færger og færgebåde, kan 
rette sig. Byfogeden tilkendegiver ligeledes, at når noget skal føres på 
K.M.S vegne, absenterer færgemændene sig, så at han må sende bud 
fra en til den næste, førend noget kan bekommes, af den årsag, at de 
ingen oldermand og ordning har. Da det er borgmestre og råds kald 
at ordne og skikke det, som er til byens og menighedens gavn, har de 
givet dem denne skriftlige forordning. 1 ) Samtlige færgemænd i sta
den skal have en oldermand, hvortil de skal vælge to blandt dem selv, 
hvoraf borgmestre og råd skal godkende den ene, og han skal af lavet 
have en el. to hossiddere, hvis navne skal indtegnes i byens bog. Når 
det er fornødent, må de komme sammen i oldermandens hus el. et 
andet bekvemt sted, hvor de fastende så vidt disse artikler tillader skal 
forrette deres sager vedr. H.M. og byen og imellem deres folk og tje
nere. Alt, hvad der forefalder, skal antegnes. 2. Når én har været ol
dermand en tid lang, og borgmestre og råd synes, at en anden er tjen
lig dertil, må han forløves, og en af hans hossiddere, som borgmestre 
og råd agter bekvem, må beskikkes og en anden lavsbroder sættes til 
hossidder. 3. For at færgemandslavet kan bringes i bedre orden, skal 
oldermanden indtegne navnene på alle de færgemænd, som er borge
re her, og hvor de er boende, såvel som alle dem, der indtages i lavet. 
4. Ingen må indtages i færgemandslavet, før han har vundet borger
skab. Når han indtages, skal han give en ungarsk gylden el. dens værd 
til indgang og intet videre, hverken til mad el. drikke til gilde. 5. Den, 
der sidst indtages i lavet, skal tjene efter oldermandens befaling og 
møde brødrene til stævne, følge lig og forrette alle ærinder. Findes 
han uvillig el. forsømmelig, skal han hver gang bøde 2 mk., men bliver 
han syg el. i lovligt forfald, skal den, der sidder næst i embedet, ind
komme, til han selv kan forrette sine gerninger. 6. Alle, der vil indtræ
de i lavet, skal være vederhæftige, så de formår at holde en god, velfor- 
tømret og ustraffelig færge el. båd. 7. Ingen, der ikke er i færge
mandslavet, må tage fragten fra den, som er i lavet. 8. Når en færge
mand dør, og hans hustru vedligeholder færger og færgebåde og vil 
blive i lavet, da skal lavsbrødrene forskaffe hende en person, som på 
hendes vegne kan vedligeholde færgen el. båden, så længe hun sidder
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enke. 9. Ingen må sætte udygtige el. modvillige personer til at føre 
sine færger el. både på færgeløbet, men bekvemme og dygtige folk, 
som ved at forholde sig dermed og gør besked for det gods, de indta
ger, at det bliver velforvaret. Den lavsbroder, som gør herimod, skal 
svare til forseelsen, og han og tjeneren skal straffes efter loven. 10. Fra
fæster en færgemand sin lavsbrors tjener, førend han med minde er 
skilt fra sin husbond, skal han bøde 10 mk. og tjeneren 6 mk. 11. Når 
oldermanden og hossidderne lader tilsige at gøre kongens og byens 
ærinde, skal den, som står for rejsen, straks ufortøvet gøre sig færdig 
dertil. Er han ej tilstede, da den næste. Senere skal den, der ej var til
stede, være forpligtet til at gøre en rejse i stedet for, hvorom older
manden skal holde rigtig bog, så den ene udstår tyngen lige ved den 
anden. Den, der gør herimod og sidder oldermandens bud overhørig, 
skal give 1 rd. til straf og alligevel fuldgøre rejsen såvel som den skade, 
der er sket med hans forsømmelse. Sidder han anden gang overhørig, 
da 2 rd. og svare til forseelsen og fuldgøre rejsen. Sidder han længere 
overhørig, da skal han miste borgerskab og lavsrettighed og ej få det 
igen uden borgmestres og råds bevill. 12. Når K.M.S førsel skal gøres, 
må ingen fremmede færger el. både indtage nogen fragt, førend den, 
som har K.M.s førsel, har fået sin fragt. Dog når nogen adel el. andre 
vil leje færger el. både for sig, skal det være en anden af færgemænde- 
ne frit for at antage sådan fragt. Den, som sejler på kongens og byens 
vegne, må ikke blive liggende efter fragt, men skal sejle uden forha
ling. 13. Når en færgemand står i akkord med nogen om fragt, da må 
en anden ikke fratage ham fragten, uden de skilles og ikke kan fore
nes. Den, der med magt, truen el. underfundighed handler herimod, 
skal straffes efter lavets sigtelse. 14. Skylder nogen i lavet andre penge, 
skal han forelægges lavdag af oldermanden. Gør han det ikke, skal 
borgmestre og råd el. byfogeden vurdere hans bedste gods, som var 
det allerede søgt til rådstue el. byting. 15. Overfalder nogen lavsbroder 
oldermanden el. hossidderne med ukvemsord, skal han bøde 6 mk. 
16. Giver lavsbrødre el. tjenere, som sejler på deres færger, hinanden 
grove og ubeskedne ord og det indklages for oldermanden og hossid
derne, da bøde 1 sldl. Hvis den ene truer og undsiger den anden, skal 
han ikke blot bøde 1 sldl., men også stille borgen, at de er hinanden 
ubevaret. 17. Den, der bander el. sværger i lavet, skal for hvert bande
ord el. ed give 2 sk. i de fattiges bøsse. 18. Den, der er tilsagt til møde 
af oldermanden og hossidderne og sidder det overhørig og ikke mø
der til det klokkeslæt, han er tilsagt til, bør for hvert kvarter, han er 
kommet for sildig, betale 4 sk. Bliver han helt borte, da 3 mk. 19. In-
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gen må hemmeligt udsprede kongens og Kbh. bys ærinde under lavs 
og æres fortabelse. 20. Færgemændene må ikke beskatte nogen med 
ubillig fragt fra el. til byen, men lade sig nøje med det, der er billigt og 
ret. 21. Når nogen færgemand, hans hustru el. børn afgår ved døden, 
og oldermanden tilsiger lavsmedlemmerne at følge ham til jorden, da 
skal de følge efter liget, dog i pesttid forholde sig efter den derom ud
gåede kgl. forordning. 22. Oldermanden skal efter ordentlig omgang 
lade tilsige dem, som skal bære liget til jorden. Er nogen så skrøbelig, 
at han ikke kan bære, skal han forbigås. Den, der er overhørig, skal 
bøde 8 mk. 23. Bøderne, som forbrydes i lavet, skal efter kgl. forord
ning deles med én del til oldermanden og hossidderne og én til de fat
tige enker og faderløse børn og husarme, dog K-M.s og byens sager og 
rettigheder og disse artikler uforkrænket i alle måder. Færgemændene 
skal ikke selv have nogen anden vide el. vedtægt end her. Kbh. 9. nov. 
1646.

Foruden disse artikler har borgmestre og råd bevilget dem at have 
en bøsse at samle en vis pension af hver rejse i, så at den, som gør de 
mindste rejser, kan have sin del deraf, når den bliver åbnet efter samt
lige lavsbrødres vilje. De skal navngive, hvad pension hver rejse skal 
være og mage det så, at der ikke forårsages klammeri el. uvilje. Når 
bøssen åbnes, skal hver lavsbroder have lige lod deraf. 25. nov. 1646. 
Kongen konf. disse artikler, dog at artikel 7. alene skal forstås om 
Kbh.s borgere og dem, som er i lavet, ikke fremmede, og artikel 20 
skal forstås således, at der skal forholdes med fragt og færgeløn efter 
allerede givne el. senere forordninger. SjR, 23, 195. Indl. 9. nov. 1646, 
juni 1651, 21. febr. (Tr.: KD, III, 390).

21. febr. (Kbh.) Rigsrådet fik brev om forbud på fedevarer. Kongen 
har erfaret, at der er ringe forråd af fedevarer, som især er indkøbt af 
fremmede til udførsel. De skal forstændige kongen deres betænkning, 
om det er rådeligst at gøre forbud på udførsel. SjT, 32, 275. K. (Tr.: 
Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 578).
Hr. Anders Bille. Hr. Oluf Parsberg. Erik Juel. Hr. Iver Vind. Hr. Mo
gens Kaas. Hr. Jørgen Brahe. Hr. Niels Trolle. Jørgen Seefeld. Hr. Chri
stoffer Urne. Mogens Høg. Henrik Rantzau. Hr. Hans Lindenov. Hr. 
Frederik Reedtz. Christen Skeel. Hr. Tage Thott. Hr. Christoffer Ul- 
feldt. Henrik Ramel. Hr. Ove Giedde.

21. febr. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om nogle breve til rådet i Jyll. 
Kongen tilsender ham nogle af sine ms. til rigets råd i Jyll., som kon-
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gen vil, at han straks skal tilskikke med rejsebud. JT, 52, 8. K.

21. febr. (Kbh.) Otte Krag fik brev angående kapellanen i Holstebro, 
der har klaget over, at han i den sidste ildebrand er tilføjet stor skade. 
For at han kan komme på fode, er kongen tilfreds, at Otte Krag lader 
ham af hver kirke i Thyholms provsti få 1 rd. JT, 13, 8. K.

22. febr. (Kbh.) Hofmarskallen fik brev om at tilholde mester Baltazar 
Koch at gøre boden ryddelig til kongens skrædder, mester Hans Pou- 
chenberg, den våning, som han hidtil har haft i skipperboden, efter
som den er forundt kongens skrædder. BK skal lade forblive urørt de 
forbedringer, som er sket med de 100 rd., som for et år siden blev be
vilget dertil, men det, han bevisligør at være bekostet derudover, vil ef
ter uvildige mænds sigelse blive ham betalt af hofskrædderen. SjT, 32,
276. K.

22. febr. (Kbh.) Hans Dibolt fik brev om at forskaffe fru Karen Lange, 
enke efter Christoffer Gøye, vildt efter hendes ansøgning til husbon
dens begravelse. Han skal for betaling, som hun har erlagt i Kongens 
eget Kammer, lade hende være 3 store hinde følgagtig og lade dem 
skyde, hvor det kan være vildtbanen mindst til skade. SjT, 32, 276.

22. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om, at Laurids Sørensen 
med hustru må komme i Helsingør Hospital. Borgmestre og råd i Hel
singør har erklæret, at han i lang tid har været en lydig og flittig skat
teborger, og at han i forleden svenske fejde er kommet noget til agters. 
Kongen er tilfreds, at han kommer i hospitalet, dog pladserne til kon
gens egne tjenere forbeholdt. SjT, 32, 277.

22. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev angående Helle Madsen, boen
de i den store dyrehave ved Frederiksborg Slot. HM har begæret at få 
betalt det, han resterer for sin tjeneste og af kostpenge i dyrehaven. 
OP skal af lenets indkomst betale ham det, der bevisliggøres. SjT, 32,
277. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK.

22. febr. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev angående nogle bønder i Hel
singborg len. Bønderne i Ørkeljunge, Oderljunge og Farholt sogne 
har begæret, at deres tinghus, som er øde og ligger yderst i herredet, 
3-4 mil fra en del af dem, må opsættes midt i herredet, hvilket kunne 
være dem lige så nær som andre, i betragtning, at de må give lige så
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meget til dets opbygning og vedligeholdelse som andre. Kongen er til
freds, at der udnævnes uvildige dannemænd, som kan udvise et belej
ligt sted midt i herredet til et tinghus, når det skal ombygges. SkT, 8, 
216. K.

22. febr. (Kbh.) Bevilling for hr. Laurids Gregersen, sognepræst til 
Vandborg, til efter ansøgning at nyde stedsmål, ægt og arbejde af halv
gården Hovdam, som tilforn er perpetueret til præstegården for fre
dagsprædiken. JR 11,6.

22. febr. (Kbh.) Konfirmation af anordninger vedr. nogle vadesteder i 
Jyll., hvor der uddrives kvæg og tolden forsviges. Hos kongen er be
gæret konfirmation af anordninger af hans fars farfar og af hans far, 
lydende: Chr. 4. Hans farfar Chr. 3. har 1545 ladet udgå mandat ly
dende: Det forekommer, at mange både jyske og udenlandske køb
mænd, herremænds bude, bønder o.a. farer over Isenvad, Halkevad, 
Estrup Møllevad og igennem Gjelballe, Hjerdrup, Klekkebagt o.a. 
ulovlige vadesteder og veje imellem Kolding og Ribe og driver her af 
riget heste og foler, øksne, køer, korn, flyttelse o.a. gods, og sammele- 
des føres til skibs østen om Kolding, og dermed formindskes kongens 
told og rettighed i mange måder. Kongen er enedes med Rigsrådet 
om, at den, der vil udføre noget købmandskab, skal gøre det igennem 
Kolding og Ribe og ikke andre steder og der give told. Befindes nogen 
at gøre herimod, har han forbrudt det, han farer med. Tolderne i Kol
ding og Ribe har fået fuldmagt til at forfølge sådant ved Kolding og 
Ribe byting som andet tyveri. Koldinghus, mandagen næst efter mid
faste søndag1 1545. Kongen befaler lensmændene på Riberhus og Kol
dinghus, at de herefter overholder, som forsvarligt kan være. Hader- 
slevhus, den 4. jan. 1640.2 Kongen konf. denne anordning. JR, 12, 6. 
(Jf. CCD,VI, 83).
1)16. marts. 2) Se KB 1640, 4, og CCD, V, 49.

22. febr. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev angående Gabriel Renns- 
berg, der andrager, at hans besoldningsbrev, som han har haft som 
oberstlt. for Sjæll. Regiment, er dat. 20. juli, og begærer, at han, da 
han nu er aftakket og ikke længere nyder nævnte besoldning, må be
vilges at beholde den til 20. juli sidst forleden. Kongen bevilger dette. 
JT, 13, 8. K.

22. febr. (Kbh.) Otte Krag fik brev angående håndkværne i Lemvig.
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Borgmestre og råd i Lemvig begærer, at de må bevilges nogle hånd
kværne der i byen, eftersom der ingen vand- el. vejrmøller er på en 
mils vej derfra. Kongen bevilger dette i følgende, af borgmestre og råd 
forordnede borgeres huse: Anders Madsen, Christen Jensen Jæger, 
Mogens Bollesen, Peder Jensen Trans, Morten Christensen Høst, Mo
gens Bertelsen, Svend Bertelsen, Christen Andersen, Gregers Nielsen, 
Mads Madsen, Christen Madsen, Peder Olufsen, Svend Poulsen, Mor
ten Lauridsen, Gregers Hermensen, Svend Olufsen, Christen Nielsen 
Uggelev, Morten Christoffersen, Christen Nielsen Kabbel og unge 
Jens Madsen, dog at der haves inspektion dermed. JT, 13, 9. K.

22. febr. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev angående Jørgen Jensen 
Samsing. Hvad denne andrager, kan MS se af hans hosføjede Supplika
tion. Han skal hjælpe ham til rette, så vidt lov og ret tilsteder. JT, 13, 9.

24. febr. (Kbh.) Bevilling til Thomas Erasmi [Rasmussen] Valgesteni- 
us, matheseos studiosus i Kbh., til herefter som tilforn at skrive de årli
ge almanakker, indtil en anden professor matheseos bliver forordnet. 
Dog at han ikke befatter sig med skibsalmanakker, som det efter bevil
ling er forundt Bagge Vandel at gøre. SjR, 23, 201. K. (Efter hr. kans
lers ordre). Indl. 14. febr.

24. febr. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev angående Mikkel 
Gerdtsen, salpetersyder i Antvorskov len. MG har anholdt om, at han 
efter sin afregning må få betaling for en del salpeter, han har forarbej
det og indleveret i Tøjhuset. Efter hans afregning af 14. okt. 1644, 
hvorpå allerede er betalt 61 ’A rd. af lenets indkomst, skal WR betale 
ham det resterende, nemlig 115 rd. 3l/2 mk., hvilket skal blive ham 
godtgjort. SjT, 32, 277. K. Indl. 12. febr. 1651.

26. febr. (Kbh.) Skøde til Morten Launer og hans arvinger på en byg
geplads i den nyafstukne Ny Kongensgade, er til gaden 19 al. bred og 
bagtil lige så bred og på hver side imellem Anders Nielsens og Anne 
Bentsvingers pladser 54 al. lang. ML og hans arvinger må bruge byg
gepladsen som fri ejendom, dog skal han være forpligtet til for sin an
part at forfærdige og brolægge gaden og siden vedligeholde den etc., 
se fol. 147 [se KB 1651,286]. SjR, 23, 202. K. (Tr.: KD, III, 395).

26. febr. (Kbh.) Bevilling til generaltoldforvalter Henrik Müller til 
årligt af toldkisten i Helsingør at lade tage de 3.000 dl., som er tillagt
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ham for hans y eneste, beregnet fra den 26. mar., da den blev betroet 
ham, af kongens og kronens såvel som af kommissarietolden, eftersom 
der findes af hver slags ved toldkistens åbning. SjR, 23, 202.

26. febr. (Kbh.) Forsikring til Samuel von Surck på 2.000 rd., som kon
gen er ham skyldig til 11. dec. med et års rente. SjR, 23, 203.

26. febr. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om at give fadeburspi
gen Emmike Gerdes 100 rd. til hendes bryllup. SjT, 32, 277.

26. febr. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev angående Christian 
Hoicks arvinger. Kongen har erfaret, at der er gjort CH adskilllige 
mangler på Rtk. Kongen er tilfreds, at de godtgøres, når der bliver er
lagt 2.000 rd. til ham og udstedes tilbørligt kvittansiarum efter ansøg
ning af de deri interesserede. SjT, 32, 278. Indl. 5. febr.

26. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at mægle ml. Henrik Mül
ler og bønderne i Virum. HM har klaget over, at bønderne i Virum har 
stillet sig modvillige og lidet el. slet intet arbejde villet gøre. AU skal 
fremlægge, hvilket arbejde de skal gøre til Hjortholm Mølle, eftersom 
han eragter det ret og billigt, så de på alle sider kan blive ved magt. 
SjT, 32, 278. K. Indl. 29. jan. og 3. febr.

26. febr. (Kbh.) Henrik Müller, generaltoldforvalter, fik brev om, at 
kongen anser for godt, at toldkisterne herefter skal åbnes 3 gange om 
året, til Philippi Jacobi, Martini og Nytårsdag. Der skal da udtages det, 
der findes, og leveres på tilbørlige steder, for at alt kan ske med ringe
re bekostning. Morten Panch, tolder i Kolding, og Mads Poulsen, tol
der i Randers, skal tilforordnes hver at annamme halvparten af de 
toldpenge, der findes i de jyske købstæder og toldkister, eftersom det 
bedst kan fordeles efter landenes situation. De skal tage til sig alle tol
dernes regnskaber i Nørrejyll., undtagen Ribe og Ålborg, og bringe 
dem sammen med deres egne og lade dem forklare på Rtk. på enhver 
tolders eget tilsvar. Det samme skal Jacob Lerche, tolder i Nyborg, med 
toldpengene og toldernes regnskaber i Fyn og Langel. For deres uma
ge bevilges de hver 100 rd. til besoldning foruden tolders løn, tilsam
men 3 personer 300 rd. Hvad angår Skåne, Sjæll., Loll, og Falster skal 
tolderne selv hvert sted som tilforn levere pengene på behørige steder, 
når toldkisterne åbnes. SjT, 32, 278. K.
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26. febr. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev angående Arnoldo Rees. AR, 
som har forpagtet et jernværk i Sverige nær ved grænsen, har beklaget 
sig over, at han ikke kan vedblive med den told, som er sat på jernstyk
ker, kugler o.a. i sidste toldrulle, når han fører varer fra den svenske 
grænse til Bågkuldhavn [Bokul], hvor han plejer at udskibe det. NK 
skal på kongens vegne og hans ratifikation akkordere med ham, efter
som det bedst kan eragtes, hvad han skal give for nævnte jern og jern
varer, som han erhverver på nævnte værk og fører fra Sverige gennem 
Blekinge til Bågkuld, enten i en samlet sum el. ab parte for hver spe
cies. SkT, 8, 217.

27. febr. (Kbh.) Skøde til Hans Jacobsen, indvåner i Kbh., på en byg
geplads ved Prinse Kanalen på hjørnet af de nyafstukne gader Kirke
gade og Gothersgade, og er i firkant i længden og bredden på begge 
sider 48 al. HJ og hans arvinger må bruge byggepladsen som fri ejen
dom, dog skal han være forpligtet til for sin anpart at forfærdige og 
brolægge gaderne etc., læs fol. 147 [se KB 1651, 286]. SjR, 23, 203. K. 
(Tr.: KD, III, 395).

27. febr. (Kbh.) Erik Lunov fik brev om, at han må sælge Skovsgård. 
Kongen har befalet Peder Lange og hr. Frands Pogwisch, at de skal 
sætte og taksere Skovsgård med tilliggende gods, hvad det kan sælges 
for, og siden sende deres taksering under deres hånd og segl. Han skal 
siden gøre sit bedste til, når den gjorte takst er tilstillet ham, at sælge 
godset til hvem, der begærer det. Når det er sket, skal han kontentere 
fru Else Thotts kreditorer, som med rigtig hånd og segl skal bevislig
gøre deres tilkrav. Hvad der bliver tilovers, kan han sætte på rente og 
forskaffe Margrete Andersdatter1 hendes underhold af renten. JT, 13, 
9. K. Indl. 12. febr. 1651. 12. febr.
1 ) Else Thotts søster.

27. febr. (Kbh.) Peder Lange og hr. Frands Pogwisch fik brev om at be
sigtige og taksere Skovsgård og tilliggende gods. De skal sætte, hvad 
det kan sælges for, og hvad de forretter, skal de under deres hænder 
og segl sende til Erik Lunov. JT, 13, 10. K.

28. febr. (Kbh.) Bevilling til Samuel von Surck til, at en del juveler og 
nogle knive, som tilhører ham og findes i forvaring i Kolding, må fri
gives og uden erlæggelse af told udføres af riget. Men vil han forhand
le noget af det her, da skal der gives tilbørlig told. SjR, 23, 204.



1652 61

28. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev angående Peder Pedersen, 
øverste renteriskriver, og hans medredere. De har for udført tjeneste 
med deres skib i den forledne fejde fået udlagt pant i en gd. i Dron
ningborg len, Nørhald h., Gassum s., kaldet Dyrby, som Christen Chri
stensen og Søren Christensen påbor og af kommissarierne findes ind
ført i jordebogen for gammel landgilde, uanset den i mange år har 
haft afslag på 5 ørter rug og 5 ørter byg, og derimod er påsat 4 ørter 
havre. Kongen er tilfreds, at de får gden for den i mange år givne land
gilde, nemlig 4 ørter rug, 4 ørter byg, 4 ørter havre og 1 Qdg. smør, og 
nyder den afkortning, der har været i mange år. SjT, 32, 279. K. Orig. i 
DKanc. B 179h.

28. febr. (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev om pak- og vejer
huse og om skibsbroer. Kongen vil, at 14. og 15. artikel om målere og 
vejere i toldordinansens 2. part skal iværksættes. Adressaten skal med 
det forderligste høre borgmestre og råd i sit len og siden tilskikke kon
gen sin betænkning, hvorledes der bedst i købstæderne under lenet 
kan haves en aim. vægt med visse brændte tønder for ind- og udgåen
de varer med edsvorne vejere og målere og dertil forseglede bøger. 
Kongen er også tilfreds, at der gøres forslag om, hvad der af borgme
stre og råd hvert sted kan anordnes i et hus på et bekvemt sted til told
bodens vejerhus og pakhus samt skibsbroer og bolværkers vedligehol
delse, og han skal indskikke det i Kane. SjT, 32, 279. K. Orig. i Frede
riksborg lensark., LAK, i Rudkøbing rådstueark., LAO. Indl. 18. marts, 
19. marts (2), 20. marts (2), 21. marts, 22. marts (2), 24. marts, 26. 
marts, 28. marts, april 2. april, 7. april, 27. april, 28. april og udat.

Sjæll.: Hr. Axel Urup. Arent von der Kuhla. Otte Pogwisch. Hr. Niels 
Trolle. Oluf Brockenhuus. Hr. Christoffer Urne. Hr. Hans Lindenov. 
Jørgen Seefeld. Hr. Wentzel Rothkirck. Christen Skeel. Hr. Frederik 
Reedtz. Møn, Loll, og Falster: Frederik Barnewitz. Fyn: Hr. Mogens 
Kaas. Hr. Henning Valkendorf. Hr. Jørgen Brahe. Tyge Below. Grev 
Rantzau. Skåne og Blekinge: Otte Thott. Hr. Henrik Lindenov. Hr. 
Knud LJlfeldt. Hr. Niels Krabbe. Jacob Grubbe. Hr. Ove Giedde. Hr. 
Joakim Gersdorff. Jyll.: Erik Rosenkrantz. Henrik Thott. Laurids Ul
feldt. Hr. Frands Pogwisch. Jørgen Seefeld. Mogens Sehested. Otte 
Krag. Manderup Due. Hr. Ebbe Ulfeldt. Mogens Arenfeldt. Gunde Ro
senkrantz. Erikjuel.

28. febr. (Kbh.) Oluf Brockenhuus fik brev om, at Laurids Pedersen, 
rådmand i Holbæk, efter begæring for betaling efter billig taksering
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må bekomme et stykke øde strandjord på Holbæk Slots grund i pant. 
Da kongen af OBs erklæring ser, at han kan få nævnte uden slottets 
o.a.s skade, er han tilfreds, at OB opnævner uvildige mænd, som kan 
taksere det, opmåle i længden og bredden, hvad det kan være værd, 
annamme betalingen og føre den til regnskab og forunde ham det til 
pant på kongens videre ratifikation. SjT, 32, 280. Indl. 24. febr.

28. febr. (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch fik brev angående Georg Steding. 
Kongen erfarer, at GS, oberstlt. over Skånske Regiment, på sin restan
ce til pant er udlagt noget af kronens smør- og honninglandgilde af 
Kalø len, uanset at godsets herlighed med anden skyld og landgilde 
svarer under Hald Slot, mest af den årsag, at i Kalø Slots udlæg er ikke 
meldt, at godsets herlighed og landgilde henhørte andetsteds. Kon
gen er tilfreds, at FP under Hald len må annamme nævnte smør- og 
honninglandgilde, som hidtil med herlighed o.a. landgilde har svaret 
dertil og nu er udlagt til GS. Dog skal han i dets sted til GS udlægge så 
meget andet, som det udgør, af kronens gods, som bedst kan mistes fra 
lenet. JT, 13, 10. K. Indl. 25. febr. og udat.

1. marts (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til Peder Olufsen i Odense, 
at hans hustru og deres barn må nyde og bekomme fri for ægt og ar
bejde en af kronens gde i Kværkeby i Ringsted h., som kaptajn Villum 
Hird hidtil har besiddet. Dog skal han og de efter eget tilbud give den 
årlige landgilde og i ufredstid på egen bekostning holde en god 
musterhaftig genist hest med tilhørende karl og gewehr under Sjæll. 
Kompagni og herforuden kvittere det krav, han kan have for den sven
ske fange oberst Wurtsbergs indkvartering i sidst forledne fejde, såvel 
som for heste og folk, som han har holdt under hr. Henrik Rantzaus 
og hr. Christian Friis’ kompagnier til hest. SjR, 23, 204.

1. marts (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev angående Anders Hansen, 
byfoged i Helsingør, og Laurids Nielsen, fogedsvend i Helsingør. LN 
har berettet, at AH er blevet ham 103 dl. kur. 3 mk. 4 sk. skyldig i løn, 
som er tilkendt ham af Oluf Brockenhuus til Hjulbjerg og borgmestre 
og råd i Helsingør. AH har dog endnu ikke efterkommet det, men til 
ophold erhvervet kongens stævning til næstkommende herredag. LN 
begærer, at AH må tilholdes at deponere pengene i retten el. stille bor
gen, da han ikke er vederhæftig, men daglig søges for gæld. AK skal til
holde AH at deponere nævnte el. sekvestrere så meget af hans formue, 
som nævnte sum udgør. SjT, 32, 281. K. Indl. 26. febr.
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1. marts (Kbh.) Jørgen Seefeld, landsdommer, fik brev angående Pe
der Olsen af Odense. PO har afstået det tilkrav, han havde hos kronen 
for heste og foler, som han i sidste svenske fejde holdt under hr. Hen
rik Rantzau til Møgelkærs og hr. Christian Friis til Vårs kompagnier, 
såvel som det, han kunne tilkomme for den fangne svenske oberst 
Wurtsbergs indkvartering, og desforuden lovet for sig, sin hustru og sit 
barn i ufredstid på egen bekostning at holde en god musterhaftig ge- 
rust hest med tilhørig karl og gewehr under Sjæll. Kompagni. Der
imod har kongen efter hans ansøgning fri for ægt og arbejde for hans 
livstid bevilget ham den gd. i Kværkeby, som kaptajn Willum hidindtil 
har påboet. Dog skal han yde den årlige landgilde. JS skal tage forpligt 
af ham på nævnte gerust hest, at den altid er til stede ved lenet, og i 
stedet udvise en anden officersgd. lige så god i landgilde i Kværkeby. 
SjT, 32, 281.

1. marts (Kbh.) Henrik Thott [til Boltinggård] fik brev om borgeleje- 
penge i Randers. Det er for kongen foredraget, at borgmestre og råd i 
Randers tilholder sig afkortning i borgelejepenge for visse personer, 
som er forskånet af kongen. Da de ikke kan befri sig derfor, idet bor- 
gelejepengene er pålagt årligt og gives for indkvartering af bådsmænd, 
skal HT alvorligt tilholde dem, at de med nærværende bud fremskik
ker det, de resterer med af borgelejepenge. JT, 13, 11. K.

2. marts (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev om at åbne toldki
sten 3 gange om året og om toldernes løn. Kongen har forundt tol
derne i adressatens len til årlig løn, beregnet fra nytårsdag, til hvilken 
tid de skal lade sig nøje med den tidl. besoldning, for forvaltningen af 
told og accise i Ringkøbing 150 rd., i Lemvig 30 rd., i Holstebro 30 rd. 
De skal have besoldningen, når toldkisten åbnes, ligesom det, der til
kommer dem efter deres bestallingsbrev, nemlig 5 af hver hundrede af 
kronens told og kommissarietolden. Til gengæld skal de forholde sig 
troligt og flittigt i deres bestilling. Kongen har derhos anset for godt, 
at toldkisten åbnes 3 gange årligt, til Philippi Jacobi, Martini og nytårs
dag, og da udtages det, der er indkommet af kronens told og kommis
sarietolden. Kronens told skikkes ved visse bud til Morten Panch, tol
der i Kolding, mens der med kommissarietolden forholdes som til
forn. Da alle toldregnskaber efter den sidst publicerede ordinans skal 
sluttes hver nytårsdag, skal også udtages det, der er indgået fra Skt. 
Mortensdag til nytårsdag, og det skal i lige måde tilstilles MP med 
regnskab for forrige år fra hver tolder, og MP skal levere pengene på
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Rtk., dog på enhver tolders eget forsvar / J SjT, 32, 282. K. Orig. (til 
Anders Bille) i DKanc. B 167a, i Frederiksborg lensark., LAK. Indl. 
udat. (Tr.: CCD, VI, 84-85, men under overskriften: Missive til lens
mændene i Jyll., Fyn og Langel, om åbning af toldkisterne tre gange 
årlig og om toldernes løn).

NB I hr. Mogens Sehesteds brev skal ved dette tegn / allersidst ind
føres: dog undtaget toldregnskaberne i Ribe, som tolderen selv skal 
fremføre og forklare, ligeledes i Erik Juels brev om Ålborg.

Efter dette koncept skal der forfærdiges breve til følgende lens
mand, som har følgende købstæder: Laurids Ulfeldt: Horsens. Jørgen 
Seefeld: Vejle og Kolding. Hr. Mogens Sehested: Ribe, Varde, Ballum. 
Otte Krag: Ringkøbing, Lemvig, Holstebro. Manderup Due: Thisted. 
Hr. Ebbe Ulfeldt: Skive. Hr. Frands Pogwisch: Viborg, Nykøbing Mors 
og Hobro. Følgende breve skal forandres: i stedet for at levere tolden 
til MP i Kolding, skal den leveres til Mads Poulsen i Randers, nemlig: 
Hr. Anders Bille: Rye. Erik Rosenkrantz: Århus. Mogens Arenfeldt: 
Mariager. Gunde Rosenkrantz: Grenå og Ebeltoft. Erik Juel: Ålborg, 
Skagen og Sæby. Fyn og Langel, skal levere til Jacob Lerche i Nyborg. 
Kolding: Kolding, Horsens og Vejle. Ribe: Ballum, Varde, Ringkøbing, 
Lemvig, Holstebro, Thisted, Viborg, Skive og Nykøbing Mors. Ran
ders: Randers, Århus, Mariager, Grenå, Ebeltoft, Rye og Hobro. Ål
borg: Sæby, Hjørring og Skagen. Mads Poulsen. Nyborg annammer alt 
fra Fyn og Langel. Falster og Loll., item Sjæll. og Skåne leverer hver sit. 
Jacob Lerche.

Toldernes løn, som blev bevilget anno 1652: Hr. Axel Urup, Køge: 
150 rd. Arent von der Kuhla, Helsingør: 200 rd. Hr. Frederik Reedtz, 
Vordingborg: 100, Næstved: 100, Præstø: 100. Oluf Brockenhuus, Hol
bæk: 100. Hr. Christoffer Urne, Nykøbing Sjæll.: 15. Christen Skeel, 
Store Heddinge: 15. Hr. Wentzel Rothkirck, Slagelse: 40, Skælskør: 80, 
Korsør: 100. Otte Pogwisch, Slangerup: 40, Frederikssund: 40. Hr. 
Niels Trolle, Roskilde: 50. Jørgen Seefeld, Ringsted: 20. Hr. Hans Lin
denov, Kalundborg: 100, Samsø: 40, Stege: 50. Loll, og Falster: Frede
rik Barnewitz, Stubbekøbing: 60, Rødby: 100, Nykøbing Falster: 80, 
Sakskøbing: 40, Nysted: 20, Nakskov: 120. Fyn og Langel.: Tyge Below, 
Middelfart: 150. Hr. Jørgen Brahe, Assens: 250. Hr. Henning Valken- 
dorf, Odense: 80, Bogense: 40. Hr. Mogens Kaas, Nyborg: 250, Kerte
minde: 66'/2 rd. 16 sk. Fåborg: 50, Svendborg: 150. Hr. Christian Rant
zau, Rudkøbing: 50. Jyll.: Erik Rosenkrantz, Århus: 200. NB Randers. 
Laurids Ulfeldt, Horsens: 66’/2 rd. 16 sk. Hr. Frands Pogwisch, Viborg: 
40, Nykøbing Mors: 20, Hobro: 30. Jørgen Seefeld, Vejle: 40, Kolding:
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350. Hr. Mogens Sehested, Ribe: 300, Varde: 50, Ballum ... Hr. Otte 
Krag, Ringkøbing: 150, Lemvig: 30, Holstebro: 30. Manderup Due, 
Thisted: 30 rd. Hr. Ebbe Ulfeldt, Skive: 30. Mogens Arenfeldt, Maria
ger: 30. Gunde Rosenkrantz, Grenå: 30, Ebeltoft: 30. Hr. Anders Bille, 
Rye ... Erik Juel, Ålborg 200, Skagen 50, Sæby 30. Skåne og Blekinge: 
Otte Thott, Malmø, Trelleborg, Skanør: 150, Lund: 20, Ysted: 50. Hr. 
Henrik Lindenov, Kristianstad: 150, Simmershavn: 10. Hr. Knud Ul
feldt, Landskrone: 100. Hr. Niels Krabbe, Sølvesborg: 200, Rønneby: 
150. Jacob Grubbe, Kristianopel: ßß’/a rd. 16 sk. Hr. Joakim Gersdorff, 
Bornholm: 2 toldere, hver: 40 rd. Hr. Ove Giedde, Helsingborg: 100, 
Engelholm: 15, Båsted: 15.
1) Tegnet / ses ikke i kopibogen, men står i konceptet.

2. marts (Kbh.) Lensmænddene i Sjæll., Skåne og Smålandene fik bre
ve om at åbne toldkisten 3 gange om året, ligeledes om toldernes løn. 
Kongen har fundet for godt, at toldkisten i adressatens len skal åbnes 
til to visse tider årligt, nemlig Philippi Jacobi og Mortensdag, og de 
penge, der er deri, skal leveres på Rtk., såvidt kongens told angår, men 
med kommissarietolden skal forholdes som hidindtil. Alle toldregn
skaber skal sluttes til hver nytårsdag. Da skal udtages de penge, der er 
indkommet i toldkisten fra Mortensdag til denne tid, og de skal leve
res på behørige steder med regnskaberne / , dog skal general toldfor
valteren hver gang først tilstilles det, der er lovet for toldadministratio
nen i Sjæll. til toldbetjentenes løn, nemlig 5 af hver 100, efter indhol
det af hans instruks. Det, som provinsialacciseforvalteren smst. er lovet 
af accisen til betaling af sine accisebetjente, skal også leveres, nemlig 5 
af hver 100, såvel som tolderne det, der er bevilget dem til årlig løn for 
told- og acciseforvaltning, nemlig dem i Holbæk 100 rd., af kronens 
såvel som kommissarietolden, eftersom der findes af hver slags ved 
toldkistens åbning, beregnet fra nytårsdag, til hvilken tid han skal lade 
sig nøje med den besoldning, han tilforn havde. SjT, 32, 286. K. Orig. 
(Tr.: GOD, VI, 83-84).

/ Ved dette tegn skal i de skånske breve straks efter indføres: Men 
det, provinsialtold- og acciseforvalteren i Skåne er lovet af told og ac
cise til told- og accisebetjentes besoldning, skal også leveres dem, nem
lig 5 af hver 100.

2. marts (Kbh.) Fru Regitze Urne fik brev om at levere kirkernes regn
skaber og deres beholdning til Frederik Barnewitz. Det er for kongen 
andraget, at hun efter sin husbonds død ikke har gjort regnskab for
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kirkerne i hans len. Hun skal forfærdige regnskaberne og tilstille FB 
dem med tiloversblevne penge. SmT, 8, 29. K. Efter hr. kanslers befa- 
ling.

3. marts (Kbh.) Bestalling for Niels Lauersen at være opvarter og have 
tilsyn med K.M.S veje mellem Frederiksborg Slot og Kbh. Han skal på 
egen bekostning med arbejdsløn, småtømmer og dæler vedligeholde 
dem med flikkeri og have indseende med, at vejen vedligeholdes med 
fyldning af sand og sten og straks, hvor det falder, tilkendegive det for 
bondefogeden, som igen skal anmelde det for de bønder, det tilkom
mer. Ellers skal han som sædv. befordres med fri vogn efter tømmer og 
dæler til flikkeri på broer og porte. For hans umage og bekostning lo
ver kongen ham årligt 200 dl. kur., som gælder fra Philippi Jacobi 
1650, og et frit hus, hvor det falder ham bekvemt midt undervejs. De 
andre huse, som ligger på kongevejen, skal han tilse, at de vedligehol
des af dem, der bor i dem. Hvis broer og porte formedelst forrådnelse 
skal gøres af ny, skal han selv bekoste det og forskaffe fornødent tøm
mer med arbejdsløn. SjR, 23, 205. (Tr.: KD, III, 395). K. Indl. udat.

4. marts1 (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev om, at kongen har 
fundet det rådsomt at gøre forbud mod udførsel af smør, flæsk, talg og 
ister. De skal straks lade forbudet forkynde og have indseende med, at 
ingen udfører noget af nævnte fedevarer. Fordrister nogen sig til at 
gøre derimod, skal adressaten tiltale dem. SjT, 32, 323. K. Orig. i Fre
deriksborg lensark., LAK. (Jf. CCD, VI, 86).
1) Kopibogen har fejlagtigt 4. maj,jf. CCD, VI, 86.

4. marts (Kbh.) Peder Reedtz fik følgebrev til bønderne i Lundenæs 
len. Kongen befaler alle at rette sig efter straksen at svare PR og give 
ham den årlige landgilde og al anden rente, som de plejer at give til 
kronen. PR skal til gengæld holde alle ved lov, skel og ret. JR, 12, 8.

4. marts (Kbh.) Peder Reedtz fik brev vedr. Palle Rosenkrantz’ arvin
ger. Han skal efter ansøgning befordre PRs arvingers fuldm., så denne 
kan få deres efter jordebogen berettigede udeståender. JT, 13, 11.

5. marts (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev angående Christoffer 
Penshorn, boende i Slangerup, som andrager, at AK af Oluf Brocken
huus er udnævnt med Otte Pogwisch til at ride og gøre rigtigt skel i en 
tvistig jordtrætte ml. ham og Falk Olsen, borger smst., efter udstedt
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dom. Denne dom tør AK efter CPs beretning ikke efterkomme uden 
kongens bevill. og begive sig fra fæstningen Kronborg. Kongen er til
freds, at AK efterkommer dommen og så længe er forløvet fra fæstnin
gen. SjT, 32, 287. K Indl. 17. jan. og 2. marts.

5. marts (Kbh.) Bevilling for Maren Olufsdatter i Jebjerg til at gifte sig. 
MO har anholdt om bevill. til at indlade sig i ægteskab med en karl ved 
navn Christen Mogensen, som hendes afd. mand Peder Jensen var be
slægtet med i 3. led. Kongen bevilger dette, dog at de bevisliggør, at de 
ej er hinanden nærmere pårørende, og at hun straksen til hospitalet i 
Viborg erlægger 10 sldl. JR, 12, 8.

5. marts (Kbh.) Protektionsbrev for Niels og Hans Orloff, afd. Peder 
Orloffs børn. De har klaget over, at de efterstræbes og på grund af de
res far påtales ærerørigt, uanset de med skriftligt kundskab af borgme
stre og råd i Ribe, hvor ders far boede, kan bevise, at han har forholdt 
sig ærligen, kristeligen og skikkeligen. De begærer at blive taget i for
svar imod sådan ulovlig medfart. Kongen tager dem i protektion og 
forbyder alle og enhver at tilægge dem noget på deres gode navn og 
rygte. De, der gør anderledes, bliver tiltalt. JR, 12, 9.

5. marts (Kbh.) Jacob Ulfeldt og Christen Lange fik brev om at levere 
Peder Reedtz Lundenæs len. Når lenet leveres til ham, skal de være til
stede og til ham overantvorde inventarium, breve, registre, jordebøger 
o.a, som findes ved lenet. De skal besigtige bygningerne på slottet og 
ladegården, hvorledes de forefindes, og begive sig til skovene, erfare, 
hvorledes de er holdt ved magt, og levere det klart fra sig under deres 
hænder og segl og siden overlevere det til PR. JR, 12, 9.

6. marts (Kbh.) Renteskriver Thomas Hoick har beklaget sig over, at 
han med vidtløftig proces og omkostning og dog uforrettet sag i seks 
år er blevet opholdt i Rostock anlangende en anpart, som han forme
ner i arv er tilfaldet hans hustru i en skude, som afd. Jacob Smed da 
førte. Han har i mindelighed adskillige gange søgt JS, og kongen har i 
adskillige promotorialskrivelser til borgmestre og råd i Rostock med
delt hans anmodning, men han har ikke kunnet komme til nogen en
delighed el. betaling. Han formår ikke længere at udstå det og be
gærer, at han må lade skuden arrestere, hvor han måtte antræffe den 
på kongens strømme el. i da. havn, indtil [Jacob?] Smed d. U., som nu 
fører skuden, kontenterer ham for hans retmæssige fordring på den
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halve part. Kongen bevilger dette, dog skal TH snarest udføre sagen 
og selv udstå, hvad hans modpart med rette kan have at klage over. 
SjR, 23, 206. Indl. 18. febr., 17. april, 4. maj, 6. maj, 19. nov.

6. marts (Kbh.) Henrik Müller fik en ordinans om, hvad toldernes årli
ge løn skal være. Kongen vil forunde følgende årlige løn og besold- 
ning: to toldere i Kbh. hver 500 rd., accisemesteren smst. 500 rd., tol
deren i Helsingør, som er under generaltoldforvalterens inspektion, 
200 rd., tolderen i Køge 150 rd., i Vordingborg 200 rd., Holbæk 100 
rd., Nykøbing Sjæll. 15 rd., Store Heddinge 15 rd., Næstved 100 rd., 
Slagelse 40 rd., Skælskør 80 rd., Slangerup 40 rd., Frederikstad [dvs. 
Frederikssund] 40 rd., Roskilde 50 rd., Ringsted 20 rd., Præstø 100 
sldl., Korsør 100 rd., Kalundborg 100 rd., på Samsø 40 rd., i Stege 50 
rd., Stubbekøbing 60 rd., Rødby 100 rd., Nykøbing Falster 80 rd., 
Sakskøbing 40 rd., Nysted 20 rd., Nakskov 120 rd., Middelfart 150 rd., 
Assens 250 rd., Nyborg 280 rd., Kerteminde 100 sldl., Fåborg 80 rd., 
Odense 80 rd., Bogense 40 rd., Svendborg 150 rd., Rudkøbing 50 rd., 
Århus 200 rd., Randers for accise og tolders bestilling foruden den 
indkomst, han nyder af Tårup Ladegd., som efter landkøb beløber sig 
107 rd., er bevilget 43 rd., i Ribe 300 rd., Kolding 350 rd., Ringkøbing 
150 rd., Thisted 30 rd., Skive 30 rd., Mariager 30 rd., Grenå 30 rd., Var
de 50 rd., Skagen 50 rd., Ebeltoft 30 rd., Rye 30 rd., Hjørring 40 rd., 
Holstebro 30 rd., Ålborg 200 rd., Lemvig 30 rd., Sæby 30 rd., Hobro 30 
rd., Ballum er for hans bestilling bevilget en gd., hvis indkomst er 16 
rd., Malmø, Trelleborg og Skanør 150 rd., Kristianstad 150 rd., Lund 
70 rd., Helsingborg og Landskrone hver 100 rd., Simmershavn 10 rd., 
Ysted 150 rd., Sølvesborg 200 rd., Rønneby 150 rd., Kristianopel 100 
sldl., de to toldere på Bornholm hver 40 rd., i Engelholm 15 rd., 
Båsted 15 rd. Førnævnte besoldning gives af kronens såvel som kom
missarietolden, når toldkisten åbnes, nemlig til nytårsdag, Martini og 
Philippi Jacobi, begy ndende fra sidste nytårsdag, indtil hvilken enhver 
skal være fornøjet med den løn, som de tilforn har nydt, undtaget tol
derne i Kbh., hvis besoldning går fra den tid, de blev antaget. SjR, 23, 
207. K. Indl. udat. (2). (Tr.: CCD, VI, 86-87).

6. marts (Kbh.) Rentemestrene fik brev angående Peder Rasmussen 
og Jost Ledeboers arvinger. Kongen er tilfreds, at PR i stedet for det 
gods, som er udlagt ham i Froste h. i Skt. Peders Kloster len, må få an
det gods for lige så stor en sum af det, som er blevet tilovers fra polak
kens udlæg. Kongen er derhos tilfreds, at afd. JLs arvinger må gøres
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fyldest af* samme gods for det afslag, Jens Pedersen i Brestrup nyder. 
SjT, 32, 287. Orig. i DKanc. B 179h.

7. marts (Kbh.) Hans Dibolt fik brev om at lade Niels Banner til Ring- 
stedgård efter ansøgning uden betaling få et stort dyr og et dådyr, som 
han skal lade komme fra de steder, hvor det kan være vildtbanen til 
mindst skade. SjT, 32, 287. K.

7. marts (Kbh.) Henning Pogwisch fik brev om at udvise hr. Steen Bil
le et stolestade i Fjelsted Kirke. Kongen har af hans erklæring erfaret, 
at et stolestade i Fjelsted Kirke uden nogens prejudice kan bevilges SB 
til hans begyndte herregård der i sognet. Han skal lade udvise fornø
den stolestade så vel på mands- som kvindesiden. FT, 7, 109. K. Indl. 
24. febr.

8. marts (Kbh.) Bevilling til mag. Christen Steenbach til endnu et år at 
beholde et vikarie, han har haft. Han har andraget, at nu er gået de 
fem år, han var forundt vikariets årlige indkomst, som var lagt til un
derhold af studiosi mathematici, og har begæret at få det bevilget end
nu et år. SjR, 23, 208.

8. marts (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om at udvise ildebrændsel 
til Steges borgere, der har begæret, at de for betaling må forundes det
te fra skovene på Møn. Kongen er tilfreds, at de i år må udvises forfor- 
nede træer. SjT, 32, 288. K. Indl. 22. febr.

8. marts (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om at defrayere kongens 
svigerinde prinsessen med suite og folk i sit len på hendes rejse fra Ny
købing Slot til Kbh.s Slot og forskaffe hende fornødne heste og vogne, 
hvilket skal blive ham godtgjort. SjT, 32, 288. K.

Ligesådant brev fik Christen Skeel og Axel Urup i Køge.1
1 ) Tilføjelsen er fra konceptet.

8. marts (Kbh.) Jørgen Juel og Henrik Munk fik brev om at meddele 
Iver Krabbe en kopi af en indførsel. IK har beklaget, at han af adressa
terne ikke kan få beskrevet en indførsel, som disse har gjort i hans 
søster, jomfru Birgitte Krabbes gods for hr. Henrik Rantzau til 
Schöneweide, til trods for, at det er år og dag siden, indførselen blev 
gjort, og han tit og ofte ved sin fuldm. Gregers Hvid som hendes lav
værge har ansøgt om det. Adressaterne skal med det forderligste med-
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dele ham kopi af indførselen. JT, 13, 11.

9. marts (Kbh.) Skøde til Anne, afd. Anders Bentsvingers, der på 
grund af fæstningens fortifikation skal miste og afbryde sine boder, 
der nu står uden for Nørreport, og til vederlag får udvist en bygge
plads afmålt inden for fæstningen i den gamle Østervold på mølle
bænken næst ved hendes egen plads, nemlig i den afstukne Ny Kon
gensgade 114 al. lang, på den ene side imod øst 15 al. bred, på den an
den imod vest 8 al., endelig på den bageste ende imod hendes gamle 
plads 115 al. lang. Denne byggeplads må hun bruge og beholde som 
fri ejendom, dog skal hun være forpligtet til for sin anpart at lade ned
bryde den gamle vold og at forfærdige og brolægge gaden og siden 
vedligeholde den. Derforuden må hun el. hendes arvinger ikke bruge 
nogen bygning ud på gaden indtil rendestenen etc., læs fol. 147 [se 
KB 1651, 286]. SjR, 23, 209. K. (Tr.: KD, III, 396).

9. marts (Kbh.) Skøde til Hans Rostgaard, foged i Kongens Have, på 
en byggeplads imellem Sølvgade og Klerkegade, i bredden til begge 
gader 32 al. og i længden på begge sider 109 al., hvilken byggeplads 
han må bruge og beholde som fri ejendom, dog skal han være forplig
tet for sin anpart etc., læs fol. 147 [se KB 1651, 286]. SjR, 23, 210. K. 
(Tr.: KD, 111,396).

9. marts (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om Peder Nielsen og Harte 
sognemænd. Menige sognemænd i hans len har andraget, at kronens 
part af korntienden i sognet er ledig efter afd. Else, Søren Skrivers, 
død i Kolding, og at de som andre har anholdt JS om at få den. Allige
vel er den bortfæstet til PN, boende i Kolding. De har tilbudt at ville 
give 100 rd. til fæste og årligt forbedre den sædv. afgift til 3 ørter korn. 
JS skal tilholde PN, at han skal give lige så meget. JT, 13, 11.

11. marts (Kbh.) Bestalling for Johan Funch som fiskemester i Kron
borg len. Han har i befaling søer og damme, som han skal have flittigt 
tilsyn med, at der ikke bliver fisket i dem af andre. Lensmanden på 
Kronborg Slot skal flittigt tilholde bønderne, at de er fiskemesteren 
følgagtig og på søer og damme drager fiskene med deres fiskeredska
ber, når fiskemesteren befaler det. I lige måde skal de komme ham til 
hjælp, om nogen af dæmningerne, søerne el. dammene er skadet el. 
om de er eftergroede, at de da igen bliver renoveret af lenets ÿenere. 
JF skal årligt have 120 rd., som leveres af tolderen i Helsingør, desuden
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fri foder og mål på en hest, som lensmanden skal lade ham være følg
agtig, begyndende fra brevets dato. SjR, 23, 210.

11. marts (Kbh.) Oluf Brockenhuus fik brev angående Tønne Juel til 
Søgård, der har andraget, at præsten i Asminderup har nogle stykker 
ager og engjord inde i hans gårds mark, hvoraf en del hører til Asmin
derup Kirke, en del til præstegården, hvorimod TJ til vederlag tilbyder 
at udlægge noget ager- og engjord, som er nærmere nævnte kirke og 
præstegård, hvormed præsten også skal være fornøjet. OB skal erkyn
dige sig om nævnte jorders beskaffenhed, og finder han at præsten og 
kirken kan ske fuldkommen fyldest i det, TJ vil give igen, både i her
lighed, belejlighed o.a., er kongen tilfreds, at han lader opkræve uvil
dige mænd til tinge, som i hans el. hans fuldmægtigs nærværelse kan 
ligne ml. dem, så at præsten og kirken vederfares ret. Siden skal han 
stadfæste deres forretning til kongens ratifikation. SjT, 32, 288. K. (Ef
ter hr. kanslers ordre). Indl. 18. april 1651.

11. marts (Kbh.) Otte Thott fik brev om at lade Albret Itzen, borger i 
Kbh., af tolden i Ysted bekomme 1.000 rd., som nu findes der i toldki
sten, hvilket vil blive ham godtgjort. SkT, 8, 217.

11. marts (Kbh.) Jørgen Kruse og Gunde Rosenkrantz fik brev om at be
sigtige gods til mageskifte mellem K.M. og Predbjørn Gyldenstjerne. 
PG begærer til magelæg 2 af Århus Hospitals gde i Øster Lisbjerg h., Es
sig,1 Jørgen Andersen og Jens Jensen påbor. Hvorimod PG til vederlag 
tilbyder at udlægge 2 gde af hans gods i Hatting h., Hedensted, Søren 
Poulsen og Hans Sørensen påbor. De får fuldmagt til at begive sig til 
nævnte gde og gods, granske og erfare godsets ejendom, skat, landgil
de, herlighed og rente o.a., ligne og lægge det ene mod det andet, så at 
kronen på hospitalets vegne og PG sker skel og fyldest, anseende, at 
kongen vil have så megen landgilde igen som den, der bortskiftes; hvad 
skoven angår, skal forholdes som sædv. Det, de gransker, skal de give 
skrifdigt fra sig under deres hænder og signeter, og indskikke i Kane. 
Såfremt kronen på hospitalets vegne sker forkort, skal de stande til ret
te. Kongen har befalet Erik Rosenkrantz og dr. Jacob Matthisen, biskop 
i Århus stift, at være til stede, når besigtigelsen foretages, og foregive, 
hvad de kan have at sige på kongens og hospitalets vegne, og siden for
segle og underskrive med adressaterne. JT, 13, 12. K.
1) Hvis læsningen og tolkningen af stednavnet Essig, »Edtsig«, er rigtig, er 
brevets angivelse af h. forkert, idet Essig ligger i Feldballe s.. Djurs Sønder h.
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11. marts (Kbh.) Erik Rosenkrantz og bispen i Århus fik brev om at 
overvære Predbjørn Gyldenstjernes mageskifte. Kongen har befalet 
Jørgen Kruse og Gunde Rosenkrantz at lægge og ligne gods ml. sig på 
Århus Hospitals vegne og PG. Når det foretages, skal de møde til stede 
og foregive det, de kan have at sige, have indseende med, at kongen 
på hospitalets vegne sker skel og fyldest, og forsegle og underskrive 
med dem.JT, 13, 13. Orig. i Århus bispeark. (C 3-2027), LAV.

Ligesådant brev fik hr. Oluf Parsberg at overvære, når Iver Kaas og 
Claus Pors skal ligne gods ml. K.M. ogjohan Brockenhuus.

11. marts (Kbh.) Iver Kaas og (Haus Pors fik befaling til at besigtige 
gods, som Johan Brockenhuus begærer. JB har til magelæg begæret 6 
af kronens gde på Thyholm i Hvidbjerg s., Styvel, hvorimod han tilby
der igen til kronen at udlægge gde og gods i Vestervig Kloster len i 
Lyngs s. 1 gd. kaldet Odgård, Jens Knudsen og Christen Pedersen 
påbor, 1 gd. i Serup [Odby s.], Anders Christensen, Poul Nielsen og 
Mads Nielsen påbor, 1 gd. i Gettrup s. i Kobberrød, Terkel Jensen 
påbor, 1 bolig i Heltborg s., kaldet Honninghul, Anders Pedersen 
påbor, herforuden 2 halvgde imod det gæsteri, som går af kronens gde 
i Styvel. De får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde og gods, gran
ske og erfare godsets ejendom, skat, landgilde, herlighed og rente 
o.a., ligne og lægge det ene mod det andet, så at kronen og JB sker 
skel og fyldest, anseende, at kongen vil have så megen landgilde igen 
som den, der bortskiftes; hvad skoven angår, skal forholdes som sædv. 
Det, de erfarer, skal de give skriftligt fra sig under deres hænder og sig
neter, og indskikke i Kane. Såfremt kronen sker forkort for deres for
sømmelse, skal de stande til rette. Kongen har befalet hr. Oluf Pars
berg at være til stede, når besigtigelsen foretages, og foregive, hvad 
han kan have at sige på kongens vegne, og siden forsegle og under
skrive med adressaterne. JT, 13, 13. K.

11. marts (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev angående Peder Peder
sen, rådmand i Husum, og Namen Lauridsen i Rodenæs under Svab- 
sted. Hvad PP og NL har andraget, kan MS se af hosføjede Supplika
tion og dokumenter. Han skal hjælpe dem til rette, så vidt lov og ret til
steder, og indskikke udførlig erklæring i Kane, om sagens beskaffen
hed. JT, 13, 15.

12. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev angående Hans Linde- 
nov, der er blevet kongen renten af 4.279 rd. 7 sk. 10 penning fra 1.
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maj 1650 skyldig på sit regnskab. Kongen er tilfreds, at renten må ef
terlades ham. SjT, 32, 289. Indl. 20. febr.

12. marts (Kbh.) Århus Kapitel fik brev om noget gods, Hans Friis be
gærer til mageskifte. HF begærer af kapitlets gde og gods 1 gd. i Tu- 
strup, Christen Pedersen og Thomas Mogensen påbor, hvorimod han 
til vederlag tilbyder igen at udlægge 1 gd. i Lisbjerg h.1 i Brabrand by, 
og hvis den ikke kan beløbe sig til fyldest, tilbyder han andet af sit 
gods. De skal erklære sig, om gden, han begærer, for belejligheds skyld 
kan mistes uden skade, og om vederlaget kan agtes nøjagtigt, og ind
skikke deres erklæring i Kane. JT, 13, 15. K. Indl. 30. aug.
1 ) Brabrand ligger i Hasle h.

12. marts (Kbh.) Mogens Arenfeldt og hr. Frands Pogwisch fik brev om 
at besigtige gods, som Hans Friis begærer. HF begærer til magelæg en 
af kronens gde i Sønderhald h., Tustrup, hvorimod han tilbyder til ve
derlag en gd. i Stånum, og hvis den fejler noget på bygningen, tilbyder 
han at gøre den lovlig. De får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde 
og gods, granske og erfare godsets ejendom, skat, landgilde, herlighed 
og rente o.a., ligne og lægge det ene mod det andet, så at kronen ogJB 
sker skel og fyldest, anseende, at kongen vil have så megen landgilde 
igen som den, der bortskiftes; hvad skoven angår, skal forholdes som 
sædv. Det, de erfarer, skal de give skriftligt fra sig under deres hænder 
og signeter og indskikke i Kane. Såfremt kronen sker forkort for deres 
forsømmelse, skal de stande til rette. Kongen har befalet Gunde Ro- 
senkrantz al være til stede, når besigtigelsen foretages, og foregive, 
hvad han kan have at sige på kongens vegne, og siden forsegle og un
derskrive med adressaterne. JT, 13, 15. K. Indl. 12. juni og 24. juni.

12. marts (Kbh.) Gunde Rosenkran tz fik brev om at overvære Hans 
Friis' mageskifte. Kongen har befalet Mogens Arenfeldt og hr. Frands 
Pogwisch at ligne og lægge gods ml. sig og HF. Han skal overvære, når 
det foretages, og på K.M.S vegne tilkendegive, hvad han kan have at 
foregive, og have indseende med, at kronen sker skel og fyldest, og un
derskrive og forsegle med dem. JT, 13, 17.

12. marts (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om afslag for Niels Jensen i 
Taulov Nebel, Elbo h. NJ har begæret noget afslag for skade, som han 
har lidt af misvækst og fæsyge. Da kongen af JSs erklæring og medføl
gende tingsvidner erfarer, at han højligen behøver afslag, er han til-
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freds, at NJ forskånes for landgilde forleden år. Det skal blive ham 
godtgjort. JT, 13, 17. Indl. 30. sept. 1651, 5. febr.

12. marts (Kbh.) Hr. Anders Bille, hr. Henrik Rantzau, Peder Lange og 
hr. Frands Pogwisch fik brev om at fordele arbejdet mellem Kaløs bøn
der. Kongen erfarer, at ved udlægget af de 500 td. htk. fra Kalø lens 
jordebog til betaling af kronens gæld, er en stor part af slottets tjenere 
kommet fra lenet, så at det nødvendige arbejde til slottet derved er 
formindsket. En del af de underliggende tjenere, som er tilbage, vil fri
holde sig selv af sædvane el. modvillighed og trods, og intet gøre til 
slottet. En del sandemænd forholder sig deres vedagen, formedelst 
kongens bevillingsbrev, hvori er bevilget dem frihed for ægt og arbej
de, hvilket dog aldrig skal være holdt for noget arbejde, men samme 
ved skal af dem ydes og ages som en landgilde, forskelligt efter gårde
nes godhed, og den er udgivet i to lensmænds tid, indtil de nu sætter 
sig derimod, tilskyndet af nogle. En del af Kalø lens bønder tiltager sig 
om høsten el. våren kun at ville gøre 2, 4 el. 6 dages arbejde, hvorved 
den tilbørlige tjeneste til kongens egen ladegård el. til lensmandens 
forsømmes. Dermed besværes over evne de genere, som er godvillige, 
i deres agen, som tilkommer dem med rette. For at sådant kan fore
kommes i tide, skal adressaterne rette deres lejlighed efter at indstæv
ne nogle af Kalø lens bønder og nogle især af hvert herred og sogn, og 
dømme ml. dem om det årlige arbejde, hvor mange læs ved, de erag
ter årligt skal lægges på hver hel- el. halvgd., ligeledes hvem af bøn
derne der skulle pløje, hvormange dage enhver skal høste, og hvorle
des der skal forholdes med slottets arbejde, eftersom det er brugeligt i 
andre omliggende len, så at ingen, undtaget alene herredsfoged og 
delefoged, som i alle len efter gammel sædvane er fri, bliver forskånet 
for vedagen el. høst, det være sig sandemænd el. andre, som for anden 
ægt og arbejde kan være forskånet. I så måde kan den ene hjælpe den 
anden, og al tynge ligger ikke på den fattige, og den fromme og villige 
bliver ikke formedelst sin lydighed og sine naboers trods el. modvillig
hed fordærvet. Hvad de forretter, skal de under deres hænder og sig
neter give beskrevet fra sig. JT, 13, 17. K. Indl. 10. marts.

13. marts (Kbh.) Bevilling til Ulrik Cronach, oberstlt. over artilleriet, 
til årligt af Provianthuset ved Kbh.s Slot at få 2 okser, 1 td. sild, 1 td. 
torsk, 1 td. smør, ’/v skippd. bergefisk, 3 svin, 12 td. rug, 20 td. malt. 
Hans genant skal begynde fra sidste påskedag. Proviantskriveren skal 
lade forskrevne genant være ham følgagtig. SjR, 23, 211.
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13. marts (Kbh.) Niels Lauridsen Valdermerstoft i Svendborg fik ar
rest. Han har klageligen andraget, at 2 borgere i Tønder, Bernt Ub- 
bing og Hans Viddov, for nogle år siden skal have afkøbt Henning Val- 
kendorf en del øksne, da inspektionen med Tåsingland var betroet 
ham og NL skriverstuen smst. De skal være blevet en temmelig sum 
penge skyldig efter obligation, hvorfor han beretter at have klareret, 
førend han fik kvittering for regnskabet. Da de endnu ikke har kon- 
tenteret ham efter deres udgivne forpligt, begærer han at måtte arre
stere deres gods, hvor han kan antræffe det i Danmark og Norge. Kon
gen bevilger dette, dog skal NL straks lade arresten forfølge og uden 
ophold på eget eventyr udføre sagen. FR, 6, 155. K. Indl. 1. febr. 1633, 
17. marts 1640, 2. marts.

13. marts (Kbh.) Fru Anne Lunge fik på vegne af to af sine tjenere i 
Kalø len brev om, at de bevilges at komme i ægteskab. De er trolovet, 
uafvidende, at de pårører hinanden i 3. led. Kongen bevilger dette, 
dog skal de bevisliggøre, at de ikke er hinanden nærmere pårørende 
end i 3. led. JR, 12, 10.

13. marts (Kbh.) Hr. Hans Hansen Vinholt, sognepræst til Fjellerup og 
Giesborg, har andraget, at han, førend han er kommet til kaldet, har 
forset sig ved lejermål med et kvindfolk og tilsagt hende ægteskab, 
hvilket han nu begærer at efterkomme, med begæring, at forseelsen 
må efterlades ham el. formildes på en nådig straf, så han kan blive ved 
kaldet. Da kongen af Gunde Rosenkrantz’ og sognefolkets erklæring 
erfarer, at forseelsen er begået, førend han kom til kaldet, og at han 
har forholdt sig tugtigt og vel uden forargelse både i lærdom og lev
ned, og hans sognefolk begærer at beholde ham til deres sjælesørger, 
efterlader han ham hans forseelse. Dog skal han forholde sig skikkeli- 
gen og de to næstfølgende år fra brevets dato ikke selv betjene prædi
kestolen el. alteret, men lade tjenesten forrette ved mag. Hans Skov, 
tidl. skibspræst, og derfor årligt betale denne 130 dl. kur., som kongen 
årligt har tilsagt denne, indtil han kan blive forfremmet. JR, 12, 10.

13. marts (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om, når Agri sognetien
de bliver ledig, at fæste den til bønderne. Kronens tjenere i Agri s., 
Mols h., begærer, at de som hidindtil må forundes kongens og kirkens 
part af Agri sognetiende, anseende, at fodringen for mangel på 
høbjergning ikke kan undværes for gårdene, såfremt de skal blive ved 
magt og udrede deres skat og landgilde. GR skal lade dem få tienden
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for fæste og afgift, når den bliver ledig. JT, 13, 19. K. (Efter hr. kanslers 
ordre). Indl. 10. dec. 1651.

14. marts (Kbh.) Henrik Müller fik brev angående lønnen for tolderen 
i Køge, der er tillagt 150 rd. i årlig løn. Kongen er tilfreds, at han må 
nyde den korn tiende, som tidl. toldere har nydt for deres bestilling, 
hvilket efter hans beregning skal beløbe sig til 50 sldl. SjT, 32, 289.

14. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev angående Thalle Pedersdatter, 
enke efter en birkefoged i Frederiksborg. Hun begærer at måtte give 
noget vist for ægt, arbejde og hovning, og OP erklærer, at hun ikke 
kan blive ved magt, om hun skal gøre hovtynge lige med andre, så læn
ge hun sidder enke. Kongen er tilfreds, at hun giver noget vist for 
nævnte og dermed nyder forskånsel, hvorfor OP på kongens vegne og 
ratifikation må handle med hende om, hvad hun skal give. SjT, 32, 
290.

14. marts (Kbh.) Kvittansiarum. Christian Holks arvinger har gjort en
deligt regnskab for den årl. visse og uvisse rente og indkomst af Silke
borg Slot og len fra Philippi Jacobi 1611, da han fik det efter afd. 
Frands Rantzau, og til årsdagen 1641, da hans arvinger igen blev det 
kvit, og Frederik Urne blev forlenet med det. De har ligeledes gjort 
regnskab for afgiften af Vinderslevgårds avling, såvel som for den gejst
lige jurisdiktion og stiftets indkomst, som er kongens anpart af korn- 
og kvægtienden, samt forklaret kirkernes beholdninger, deslige gjort 
regnskab for spindepenge og brødbagningspenge og ellers for det 
uvisse af lenet, som er gårdfæstning, sagefald, førlov, drift, husbond
hold, forbrudt og rømningsgods, oldengæld og vindfalden skov solgt. 
Også regnskab for unionspengeskatter, bådsmandshvervning, postbu
des underhold, korn- og madskatter o.a. kontributioner. I lige måde 
forklaret slottets og ladegårdens inventarium og betalt alle antegnel
ser, som ikke har kunnet godtgøres, og leveret sit lensbrev fra sig. De 
er intet blevet skyldige efter de på Rtk. indleverede regnskaber og 
mandtalsregistre, og kongen lader arvingerne kvit, fri og kravsløse. JR, 
12, 11.

15. marts (Kbh.) Bevilling efter begæring til Henrik Müller på stolesta
der til hans håndværksfolk på Hjortholm Mølle, både for mands- og 
kvindepersoner, og begravelse i Lyngby Kirke. Da hr. Axel Urup til 
Bæltebjerg erklærer, at der i Lyngby Kirke ikke findes mere bekvem
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plads end det udbyggede søndre kapel, hvor ingen, så vidt han har 
kunnet erfare, har stolestader, bevilger kongen, at HM på egen be
kostning må forfærdige stolestader og begravelser i dette kapel, og at 
dette må følge ham og hans efterkommere på Hjortholm Mølle, dog 
at han vedligeholder det forsvarligt med fornøden bygning, så kirken 
ikke lider skade. Han skal straks til kirken forære 50 sldl., så og til præ
sten og kirken årligt give det, som de med rette tilkommer efter ordi
nansen. SjR, 23, 211. K. Indl. 3. marts.

15. marts (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev om afslag for nogle af 
kronens bønder under Kalundborg Slot, der andrager, at de formed
elst nogle års ulykkelig misvækst er blevet således forarmede, at de 
ikke kan afstedkomme deres landgilde, medmindre de bevilges noget 
afslag. Af HLs erklæring erfarer kongen, at deres angivende er sand
færdigt, og er tilfreds, at de må nyde efterskrevne afslag, dog for at 
kongens rettighed ikke på én gang skulle afgå for meget, anser han for 
godt, at de må nyde afslag med halvparten i år, halvparten i tilkom
mende år: Føllenslev: gi. Peder Jørgensen 15 skp. rug; Laurids Poulsen 
V/2 pd. rug; Søren Skov 16’/2 skp.; Søren Jensen ll/2 pd. rug; unge Pe
der Jørgensen 1 pd. rug; Rasmus Simonsen 1 pd. rug; Laurids Laurid
sen 6 skp. rug; Villads Pedersen 13 skp. rug; Peder Sørensen 6 skp. 
rug; unge Niels Lauridsen 6 skp. rug; Peder Madsen 2 pd. rug; Oluf 
Olufsen 1 pd. rug; Rasmus Knudsen 12’/‘2 skp. rug; Jens Lauridsen 17 
skp. rug; Peder Ibsen 28 skp. rug; Niels Jørgensen V/2 pd. rug; gi. 
Niels Lauridsen 14 skp. rug; Alkestrup: Rasmus Hansen 15 skp. rug; 
Jens Pedersen 15 skp. rug; Jens Ibsen 2 pd. rug; Poul Pedersen 15 skp. 
rug; Bertel Jørgensen 12 skp. rug; Havnsø: Poul Rasmussen 6 skp. rug; 
Jens Mortensen ’/2 pd.; Mads Nielsen 11 skp. rug; Peder Eriksen 5 skp. 
rug; Jens Pedersen 8 skp. rug; Niels Poulsen 5 skp. rug; Skippinge: 
Laurids Pedersen 18 skp. rug; Jens Andersen 14 skp. rug; Laurids Mad
sen 1 pd. rug; Jens Nielsen 6 skp. rug; Egemarke: Anders Christensen 
3 td. byg; Mads Nielsen 1 pd.; Søren Ibsen 9 skp. rug; Hørve: Jens Pe
dersen 1 pd. rug; Vejleby: Søren Lauridsen 20 skp. rug; Christen 
Rasmussen 12 skp. rug; Laurids Christensen 10 skp. rug; Peder Skræd
der 12 skp. rug; Jens Svendsen 10 skp. rug; Søren Madsen 19 skp. rug; 
Rasmus Olufsen 13 skp. rug; Peder Christensen 18 skp. rug; Særslev: 
Jens Nielsen 15 skp. rug; Niels Poulsen 14 skp. rug; Oluf Nielsen 14 
skp. rug; Mads Olufsen 11 skp. rug;Jep Rasmussen 18 skp. rug; Oluf 
Andersen 10 skp. rug; Jens Gregersen 18 skp. rug; Jens Mortensen 15 
skp. rug; Snertinge: Mads Pedersen 10 skp. rug; Niels Olufsen 20 skp.
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rug; Laurids Nielsen 14 skp. rug; Jens Olufsen 13 skp. rug; Peder 
Thomsen 10 skp. rug; Stokkebjerg: Svend Jensen 5 skp. rug, 9 skp. byg; 
Jørgen Sørensen 5 skp. rug, 9 skp. byg; Jens Svendsen 5 skp. rug, 9 skp. 
byg; Hans Lauridsen 5 skp. rug, 9 skp. byg; Niels Madsen 5 skp. rug, 9 
skp. byg; Laurids Pedersen 5 skp. rug, 9 skp. byg; Peder Christoffersen 
5 skp. rug, 9 skp. byg; Eskebjerg: Søren Pedersen 2 td. byg; Jens Peder
sen 5 td. byg; Jens Eskelsen 16 skp. byg; Christen Jensen 5 td. byg; Niels 
Madsen 1 pd. byg; Villum Nielsen 2 td. byg; unge Jens Pedersen 1 pd. 
byg; Anders Ibsen 9 skp. byg; Peder Olufsen 6 td. byg; Laurids Olufsen 
4 td. byg; Hans Biersted 21 skp. byg; Peder Lauridsen 5 td. byg; Lau
rids Kjeldsen ’A pd. byg; Thomas Jensen *A pd. byg; Mogens Pedersen 
3 td.; Peder Christoffersen 20 skp. byg; Niels Jensen 14 skp. byg; Oluf 
Lauridsen 1 pd. byg; Laurids Nielsen 21 skp. byg; Jens Thomsen 10 
skp. byg; Jørgen Pedersen 2 td. byg; Peder Iversen 1 pd. byg; Høed: 
Jens Jyde og Jens Pedersen 1 pd. rug, 1 pd. byg; Søren Jyde 1 pd. rug, 
1 pd. [byg]; Rasmus Pedersen 15 skp. rug, 18 skp. [byg]; Peder Oluf
sen 15 skp. rug, 18 skp. byg; Jens Pedersen ’/2 pd. rug, 1 pd. byg; Niels 
Mikkelsen 1 '/2 pd. rug, 1 ’A pd. byg, hvilket skal blive HL godtgjort, 
halvdelen dette år, halvdelen i det tilkommende år. (Efter Otte Krags 
ordre). SjT, 32, 290. K. Indl. 3. marts og udat.

15. marts (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev angående Henrik Müller, der 
har andraget, at han for nogen tid siden er forundt en del skovparter 
til Hjortholm Mølle og dens værker, hvoriblandt også noget engjord, 
som han havde tilskiftet sig fra bønderne og igen efter deres nøje til 
vederlag givet nogle tofter o.a. agre for, så han kan have bønderne in
delukket fra sit. Han begærer, at nogle få træer, som findes på en af de 
indgrøftede agre og hverken er tjenlige til olden el. andet, må forun
des ham, for at jorden dér desto bedre kan bruges. AU skal lade forfa
re om træernes beskaffenhed og siden erklære, om de uden skade kan 
forundes HM, såvel som hvad de kan være værd, så kongen kan erklæ
re på HMs ansøgning. SjT, 32, 292. Indl. 6. marts og 22. april.

15. marts (Kbh.) Kjeld Krag fik brev om gods, Otte Thott til Næs be
gærer til mageskifte af kronen, liggende i Skåne i Heine Kirke[s len] i 
Gulerup by, 10 gde, hvor den største del er øde, i Lille Hjorterød 1 gd., 
i Store Hjorterød 1 gd., hvorimod han til vederlag tilbyder at udlægge 
gde af hans jordegods i Skåne i Karleby, Nørre Hviding og Tulstrup, 
og såfremt det ikke kan opløbe imod kronens, tilbyder han nok at ud
lægge. KK skal skikke sin erklæring i Kane., om det for belejligheds el.
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anden herligheds skyld kan mistes fra lenet imod det, OT vil udlægge. 
SkT, 8, 218. K. (Efter hr. kanslers befaling).

15. marts (Kbh.) Otte Thott fik brev om at være Peder Jonsen hans 
øksne følgagtig. Borgmestre og råd i Kbh. lader andrage, at PJ, til 
hvem de har bortforpagtet Skt. Peders Kloster i Lund, efter at det var 
forundt dem som pant af kongen, hindres i at udføre de øksne, han 
forleden vinter har overstaldet på eget indavlet foder, og nu har bort
solgt til købmænd, dette uanset, at de er angivet i rette tid, og skibe
rummet, som skal føre dem bort, ligger færdig for Ysted. OT skal lade 
disse øksne, som PJ har overstaldet og bortsolgt, udpassere, og lade 
dem være købmændene, som har købt dem, følgagtig. Dog skal han 
først stille OT kaution for det, som nævnte øksne kan være værd, at 
han vil svare til den tiltale, som OT kan have til ham, om der kan be
findes nogen forseelse imod forordningen. SkT, 8, 219. K.

15. marts (Kbh.) Mogens Sehested fik brev om at give nærværende 
Christian Fischer 5.118 rd. in specie 3 ort 18 sk. af tolden i Ribe og 
tage hans bevis derpå. Det skal blive ham godtgjort. JT, 13, 19.

16. marts (Kbh.) Arent von der Kuhla [»Kulow«] fik brev om at tilhol
de Jacob Hybertsen at stille Cornelius von Santen kaution. Laurentius 
von San ten, borger i Helsingør, andrager, hvorledes JH, indvåner i 
Helsingør, af Jørgen Seefeld til Refs er tilkendt at afstå et formynder
skab, som efter CSs beretning skal beløbe sig til 479 rd. 1 mk., hvilket 
er efterkommet af ham. MenJH har til sagens ophold forhvervet kon
gens stævning til næstkommende herredage. LS begærer, at JH må til
holdes at deponere nævnte penge i retten el. stille nøjagtig borgen, ef
tersom han ikke er vederhæftig. AK skal tilholde JH, at han deponerer 
pengene i retten el. også lade sekvestrere så meget af hans formue, 
som nævnte sum andrager. SjT, 32, 293.

16. marts (Kbh.) Jens Mouridsen, boende på Kongsgård i Helsingborg 
len, fik brev på denne gård. JM har andraget, at han har antaget nævn
te gd. og anvendt stor bekostning på den. Han begærer derfor, at byg
ningen må tilhøre ham og hans arvinger, ligeledes hans hustru. Kon
gen bevilger dette efter Chr. 4.s ms. dat. 13. marts 16471, ligeledes at 
han ikke blot efter kongens egen bevill., dat. 29. sept. 16492, må be
holde gden, men også hans hustru og deres arvinger, fri for al hov- 
ning, ægt og arbejde og anden kgl. tynge. Dog skal de i rette tid levere



80 1652

den årlige landgilde efter jordebogen og påbudt skat og derforuden, 
hver gang gden bliver ledig til fæste, 150 rd., ligeledes i freds- og fejde
tid holde en gerust hest med tilbørlig karl og gewehr under Skånske 
Kompagni. SkR, 6, 254. Indl. 13. marts. (Jf. Kr.Sk., 29).
1) Se KB 1647, 70-71. 2) Se KB 1649, 320, hvor fremgår, at datoen skal være 
29. dec.

16. marts (Kbh.) Lunde Kapitel fik brev om at overvære Gunde Rosen
krantz til Vindingegårds mageskifte. Kongen har befalet Kjeld Krag til 
Trudsholm og Steen Brahe til Knudstrup at ligne og lægge gods ml. 
kongen på vegne af Lunde Kapitel og GR. Når det foretages, og de ad
vares om det, skal de lade deres fuldm. møde og foregive, hvad de kan 
have at sige på kapitlets vegne, og have indseende med, at det sker fyl
dest, og siden forsegle og underskrive med kongens mænd. SkT, 8,
219. K.

16. marts (Kbh.) Kjeld Krag og Steen Brahe fik befaling til at besigtige 
gods ml. K.M. og Lunde Kapitel og Gunde Rosenkrantz.1 GR begærer 
af' Lunde Kapitel efterskrevne gods, liggende i Skåne: Omstrøe 5 gde, 
Jens Lauridsen, Bent Olufsen, Peder Jensen, Ture Haagensen og Chri
sten Andersen påbor; Asmindrup 2 gde, Knud Aagesen og Knud Pe
dersen påbor; Findholt 1 gd.; Geddinge 2 gde og Håstad 1 gd.; Ålstrup 
1 gd., Bent Lauridsen påbor. Hvorimod han tilbyder at udlægge af 
hans jordegods i Skåne: Virup 1 gd., Niels Pedersen påbor; Bennestad 
3 gde, Hans Mortensen, Trud Mortensen og Morten Pedersen påbor; 
Borlunde 2 gde, Haagen Smed og Peder Munk påbor; Slogstrup 1 gd., 
Anders Olsen påbor; Hannes s. og by: 1 gd., Peder Andersen påbor; 
Store Haijager 1 gd., Mogens Clausen påbor; Orieby 1 gd. Fers h., 
Frenninge s., Hårderup 1 gd., Troels Svendsen påbor. Nørre Villie: Pe
der Pedersen af Haagen Clemedsens bolig. De får fuldmagt til at begi
ve sig til nævnte gde og gods, forfare dets skat, landgilde, herlighed, 
rente o.a. tilliggelse og ligne og lægge det ene mod det andet, anseen
de, at kongen vil have så megen landgilde igen som den, der bortskif
tes. Hvad skovene angår, skal forholdes som sædv. De skal iagttage, at 
kapitlet forsikres om den tredingstiende, som går af de bønder, der 
bortgives, efter kapitlets gi. privilegier. De skal give det beskrevet fra 
sig under deres hænder og signeter og indskikke det i Kane. SkT, 8,
220. K.
l)jf. KB 1651,281.
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16. marts (Kbh.) Bevilling for Jørgen Rosenkrantz til at tale en sag. JR 
har andraget, at en del af indbyggerne på Fur med deres folk har un
derstået sig ved Skt. Olufs dags tid at være i Vojelkær og Lengstknoller 
og der ulovligt har gravet nogle kuler og grøfter i forte og fælled, som 
skal være beboerne i Vojel, Grisselgård, Dalsgård og Hverp til stor ska
de. Han begærer, at sagen må udføres ved lov, ret og ordentlig proces, 
uanset den ikke i rette tid er påtalt. Kongen rejser og fornyr sagen. JR, 
12, 13.

16. marts (Kbh.) Jens Christensen, renteskriver, blev forlenet med Jel
ling syssels provsti med bønder og al rente og rette tilliggelse, således 
som afd. Niels Olufsen, fiskemester i Kronborg len, hidtil har haft det 
i værge. Han må nyde og beholde det, dog at han retter sig efter ms. til 
Ribe Kapitel af 16. aug. 16501 og bevill. til aflæggelse af rigets gæld. 
Han skal årligt høre regnskab for kirkerne ved provstiet og have tilsyn 
med, at deres indkomster anvendes til bygningernes bedste. Han skal 
også holde bønderne ved lov og skel og ikke forhugge el. lade forhug
ge skovene. JR, 12, 14. Indl. 7. marts og 13. marts.
1) KB 1650,305-06.

17. marts (Kbh.) Hr. Niels Trolle m. 11. fik breve om pfalzgrevinden af 
Sulzbach, der er på rejse fra Kbh. til Assens. Han skal défrayére hende 
med suite på kongens vegne og forskaffe hende fornødne vogne og 
heste, såvel som heste til hendes egen kusk, hvilket skal blive ham 
godtgjort. SjT, 32, 294.

Jørgen Seefeld. Hr. Wentzel Rothkirck. Hr. Mogens Kaas. Hr. Hen
ning Valkendorf. Hr. Jørgen Brahe. Orig. (til JS) i Ringsted Kloster 
lensrgsk., RA, (til HV) i Odensegård lensark., LAO.

17. marts (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at skikke den gule 
hest med den sorte manke og rumpe, som findes på Antvorskov, til 
Kbh. SjT, 32, 294. Indl. 16. marts.

17. marts (Kbh.) Henrik Muller fik brev angående indbyggerne i Sles
vig og Holsten samt Hansestædernes told. Kongen har anset for godt, 
at indbyggerne i hans fyrstendømmer Slesvig og Holsten, såvel som 
borgerne i Lybæk og Bremen samt i hans købstad Hamborg ikke skal 
give mere told af varer, de indfører i el. udfører af Danmark, end kon
gens egne undersåtter. Dog skal de med rigtig certifikation bevislig
gøre, at varerne tilhører dem selv. SjT, 32, 294. (Jf. CCD, VI, 87-88).
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18. marts (Kbh.) Otte Thott fik brev om at sætte Jens Lauridsen1 og 
Herman Carstensen2 i Malmø i kælderen. Kongen er kommet i forfa
ring, at JL og HK for deres begåede forseelse af borgmestre og råd i 
Malmø er dømt til at straffes i 6 måneder på Bremerholm. De anhol
der nu kongen om forlindring af denne straf, og han er tilfreds, at de 
straffes i rådhuskælderen med brød og vand i 8 dage. SkT, 8, 222. K. 
Orig. i DKanc. B 167f. Indl. 19. febr.
1) K: skomagersvend. 2) K: felberedersvend.

18. marts (Kbh.) Konfirmation af mageskifte for hr. Anders Lauridsen 
Aagaard, sognepræst til Ørum. ALA har gjort et magesk. med sine by- 
mænd, hvilket Henrik Thott på kongens vegne har samtykt. Det lyder, 
at ALA har anholdt HT om et magesk., han ville indgå med sine by- 
mænd, hvilket er samtykt af Erik Grubbe på egne vegne og prokurator, 
mag. Peder Villumsen, læsemester i Viborg på Viborg Kapitels og egne 
vegne. Niels Mogensen, ridefoged til Dronningborg, var 12. april til 
stede i Ørum på vegne af K.M.og sin husbond, HT, med synsmænde- 
ne: Las Mikkelsen i Vejrum, Anders Sørensen smst., Jørgen Christen
sen i Mollerup, Simen Christensen i Kvorning, Christen Nielsen i 0 og 
Mads Iversen smst., så og med EGs fuldm. Rasmus Lauridsen og kapit
lets fuldm. Jens Sørensen i 0, herredsfoged i Sønderlyng h., efter den 
fuldmagt, der er givet ham af prokuratoren i Viborg Kapitel, og de var 
på Ørum Mark i ALAs og hans bymænds nærværelse, mens syns- 
mændene synede og takserede den jord og ejendom, som ALA tilbød 
at udlægge fra præstegården, samt det, han igen ville modtage. Efter 
rigtigt syn har synsmændene takseret og sat jord og ejendom for skæp
per sæd, som i alle måder kan eragtes billigt som følger: først er præ
sten til præstegården udlagt et fald jord østen Ørum Sø, hvori dog til
forn er liggende 6 agre til præstegården, hvilket fald strækker sig i 
øster 3 agre østen Kirkebjerges høje og i sønder og nør med enderne; 
3 agre af nævnte faids jordstykker, 5 agre med den sønder ende over 
vejen på Peder Jensens ager; Dalagre, de 4 tilhørende bymændene, 
den 5. præstegården, ellers støtter alle andre agre i nævnte fald med 
søndre ende på alvejen, som går til Mollerup, og er udlagt fra den 
gård, Niels Jensen Foulum nu påbor, 4 agre, hvori kan sås 32 skp. byg. 
Derimod er til vederlag udlagt NJF af præstegårdens jord 1 ager, kal
des den søndre Faldager, kan sås 8 skp. byg; den vesterste af de 2 øster
ste agre imellem Viborg og Foulum veje, hvori kan sås 6 skp. byg; Tot
tens 4 agre liggende i ren med hans egen toft, imellem ham og Peder 
Skrædder, hvori kan sås 5 skp.; den vesterste af de 2 Hauhors agre, som
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ligger sammen, hvori kan sås 6 skp. byg; den nordre ager af Vestlan
gernes ager fra kirkevejen til østen, hvori kan sås 6 skp. byg; den vester
ste Hyldernes Klæp, hvori kan sås 1 skp. byg. Herforuden har præsten 
og NJF begge skiftet deres høijord, så at præsten skal beholde NJFs 
høijord liggende ved præstens plovmands hus, og NJF skal beholde 
præstens høijord liggende ved NJFs lade. Ligeledes er til præstegård
en udlagt i nævnte fald jord fra den gd., Peder Ladefoged og Christof
fer Nielsen påbor, 6 agre, hvori kan sås 30 skp. byg. Derimod er til ham 
udlagt til vederlag af præstegårdens jord i Klæpsager vesten for deres 
gd., hvori kan sås 3’/*2 skp. byg; den norderste ager i toften ved PSs, 
hvori kan sås 3'A skp. byg; den østerste over dalen sønden Mollerup 
vej, hvori kan sås 4 skp. byg; de 2 norderste agre af de 3 over Hulbæk 
vej, hvori kan sås 6 skp. byg; den nederste Arst Ager, hvori kan sås 5 
skp. byg; den østerste Bavnehøjs Ager, hvori kan sås 4 skp. byg; den 
vesterste ager af Kærlangs Agrene, hvori kan sås 6 skp. byg; er lagt til 
præstegården i nævnte fald fra den øde gd., som Oluf Nielsen sidst 
påboede, 5 agre, hvori kan sås 21 ’A skp. byg. Derimod er udlagt fra 
præstegården den norderste højs ager, hvori kan sås 4 skp. byg; Øster- 
ager, hvori kan sås 4 skp. byg; den vesterste Udshøjs Ager, hvori kan sås 
4 skp. byg; den norderste Faldager, hvori kan sås 7‘A skp. byg; Trold
bjergs Klæp, hvori kan sås 2 skp. byg. Nok er udlagt til nævnte ødegd. 
Krogagers Klæp, hvori kan sås 1 skp. byg; nok Thorkærs nordende fra 
den liden mose nør på, hvori kan sås 3 skp. byg, hvilke 4 skp. bygsæd er 
vederlag for noget hedejord, som findes for enderne af den jord, som 
er tillagt præstegården. Fra nævnte ødegd. er i lige måde tillagt 
præstegården i førnævnte fald fra den gd., Jens Lassen påbor, ’A ager, 
hvori kan sås 17 skp. byg. Nok noget hedejord, som ikke er i brug, lig
gende for samme agerender, takseret for 4 skp. byg. Hvorimod Jens 
Lassen er udlagt af præstegårdens jord Begehøfts Ager for vester ende 
af Surmildts Ager, hvori kan sås 10 skp. byg. Begge Kvindemildts Agre 
ved den liden mose, hvori kan sås 7 skp. byg; den største af Fladsagre, 
hvori kan sås 4 skp. byg. Ligeledes er lagt til præstegården i nævnte 
fald fra det bol, Christen Jensen Mamon påbor, 3 agre, hvori kan sås 17 
skp. byg; nok noget hedejord for samme agre, takseret for 4 skp. byg. 
Derimod er lagt til vederlag fra præstegården den næste ager sønden 
Mollerup vej, hvori kan sås 6 skp. byg; den sønderste ager af Vestlanges 
agrene fra kærvejen til Ørstie, hvori kan sås 6 skp. byg; den østerste 
ager af de 2 østerste imellem Viborg og Foulumvej, hvori kan sås 5 skp. 
byg; Thorkærs Ager fra stien til liden mose, hvori kan sås 4 skp. byg. Er 
endnu lagt til præstegården i nævnte fald fra det bol, PS påbor, ’A
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ager, hvori kan sås 16 skp. byg. Derimod er fra præstegården udlagt 
den vesterste enlige ager sønden for Mollerupvej, som støder på Kvin- 
demildts høfd, hvori kan sås 3 skp. byg; den enlige Bavnehøjs Ager, 
hvori kan sås 7’A skp. byg; den østerste af de 2 agre, som støder på tof
ten ved PS, hvori kan sås 5’/<2 skp. byg. Disse nævnte var EGs tjenere. 
Nu følger Viborg Kapitels tjenere, og er udlagt i nævnte fald til præste
gården fra den gd., Peder Hansen og Niels Vestergaard påbor, 6 agre, 
hvori kan sås på PJs anpart 24 skp. byg; ligeledes hedejord for hans 
agerender, takseret for 3 skp. bygsæd; i NVs anpart kan sås 12 skp. byg. 
Herimod er udlagt til vederlag fra præstegården og til PJ den sønder- 
ste højs Høfsager, hvori kan sås 8 skp. byg; begge Bremsagre, hvori kan 
sås 9 skp. byg; den mellemste Faldager kan sås 7 skp. byg; nok for hans 
egen toftjord ved Niels Foulums Torkærs agerender, fra sønder ende 
til stien 2 Fugelsfalds Agre, hvori kan sås 3 skp. byg. Til NV er udlagt 
fra præstegården den vesterste ager af de 2, der løber til præstegår
dens toft, næst sønder enderne, hvori kan sås Ï’A skp. byg; den østerste 
af de 2 vesterste, som ligger sønden Mollerup vej, i ren sammen, hvori 
kan sås 3 skp. rug; den østerste Høfdernes Klæp, hvori kan sås 1 ’A skp. 
byg. Ligeledes er lagt til præstegården i nævnte fald fra den gd., Inger 
Lasdatter og Svend Madsen påbor, 4 agre, hvori kan sås 28 skp. byg. 
Hvorimod fra præstegården er udlagt til IL den liden Klæpsager over 
dalen, sønden Mollerup vej, som er af præstegårdens ager; den anden 
liggende fra heden, hvori kan sås 1 '/2 skp. byg; den sønderste ager af 
de 3 over Huolbækvejen, hvori kan sås 2'/2 skp. byg; den østerste Udts- 
hofs ager, hvori kan sås 4 skp. byg; den største ager ved stendiget ved 
PSs, hvori kan sås 6 skp. byg. Ligeledes er Svend Madsen af præste
gårdensjord udlagt den østerste ager af de 2 vesterste liggende imel
lem Viborg- og Foulumvejen, hvori kan sås 10 skp. byg; den mindste 
ager af de 2 ved stendiget ved PSs, hvori kan sås 4 skp. byg. Ligeledes 
er lagt til præstegården i nævnte toft fra det bol, Anders Mortensen 
påbor, 4 agre, hvori kan sås 14 skp. byg. Derimod er til vederlag til AM 
udlagt af præstegårdens jord en ager, kaldes Digeager, hvori kan sås 
4’/‘j skp. byg; den norderste Surmildtsager, hvori kan sås 6 skp. byg; 
Krogager, hvori kan sås 2 skp. byg; Hyldermildts Klæp ved PJs Klæp, 
hvori kan sås 11A skp. byg. Til vitterlighed, at jord og ejendom er skif
tet og delt, som forskrevet står, ml. ALA og Ørum bymænd, så de samt
lige på begge sider er fornøjet, og de underskrivende eragter det bil
ligt og ret, bekræftes dette under deres signeter og egne hænder, dog 
agtes der på stadfæstelse hos KM. Ørum, den 12. april 1651. NM, RL, 
JS, AS. - Da ALA begærer dette magesk. med en del af sine bymænd,
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har HT i præstens nærværelse med sin ridefoged og i de andre inter
esseredes nærværelse ladet jorden bese, og kan ikke erfare andet af 
deres beretning, end at dette skifte er til gavn for præstegården, hvor
for han på præstens vegne begærer det stadfæstet. Dronningborg, den 
22. dec. 1651. HT. Kongen konf. dette. JR, 12, 14. (Jf. Kr.Sk., 29-31).

18. marts (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch fik brev om, at Frands Rantzau 
til mageskifte begærer 2 af kronens gde i Fjends h.,1 Skive s., Bilstrup 1 
gd., Jens Jensen påbor; og Egeris 1 gd., Roer Olufsen og Svend Nielsen 
påbor. Hvorimod han til vederlag tilbyder at udlægge i Harre h., s. og 
by 1 gd., Jens Sørensen påbor; Vile s. og by 1 gd., Poul Thomsen 
påbor; Christen Sørensen, Laurids Mortensen, Laurids Mortensen2 i 
Strandgård. FP skal erkläre, om samme gods for belejligheds el. an
den herligheds skyld kan mistes fra lenet, og om vederlaget, som FR 
tilbyder, kan eragtes at være nøjagtigt, og indskikke erklæringen i 
Kane. JT, 13, 19. K.
1) Skal være Hindborg h. 2) Navnet står to gange.

18. marts (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch fik brev om ikke at lade Peder 
Bjerring, borgmester i Viborg, og Christen Jacobsen tiltale. Han har 
tilforn fået kongens befaling til at tiltale borgmestre og råd i Viborg 
for den forseelse, der kunne findes at være gjort i den sag ml. Niels 
Nipgaard og Søren Bøg angående nogle omtvistede tofter. Da PB og 
CJ har begæret kongens benådning, at måtte være forskånet for denne 
proces, idet samme forseelse ikke er begået med forsæt, og da kongen 
desuden af FPs erklæring erfarer, at de i langsommelig tid besværligen 
har betjent deres øvrighedsbestilling i byen, er han tilfreds, at de den
ne gang må være forskånet for videre tiltale. JT, 13, 20.
1) Se KB 1651, 127, jf. 307. Indl. 1. marts.

19. marts (Kbh.) Bevilling til Enevold Jørgensen af Guldager til på bro
derens vegne at søge godtfolk om hjælp til dennes ranson. EJ har an
draget, at hans bror Hans Jørgensen Guldager for tre år siden er taget 
til fange af tyrken, og at der for hans ranson skal gives 500 dl. Han har 
begæret, at kongen ville bevilge ham at søge hjælp hos godtfolk, anse
ende, at det i sig selv er billigt og kristeligt, at man kommer sine med- 
kristne til hjælp i slig nød. SjR, 23, 212.

19. marts (Kbh.) Hr. Christen Thomesen, hr. Niels Trolle, hr. Joakim 
Gersdorff og hr. Axel Urup fik brev angående trætte om nogle pladser
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inden for fæstningen. Kongen erfarer, at der indfalder adskillige dis
putter om de uddelte pladser i Kbh. såvel uden for som inden for den 
nybegyndte fortifikation, hvorved kongens intention med byens for
øgelse hindres, uanset han 26. maj 1650 lod forfatte nogle artikler der
om og med besvær har tilvejebragt en del fornødne materialer. De skal 
fordre borgmestre og råd o.a. interesserede for sig, høre dem på alle 
sider og siden disponere derhen, at de uddelte pladser kan blive be
bygget. Kan borgmestre og råd foreslå andre tjenlige midler, hvorved 
byen kunne bebygges og tiltage, skal de høre dem derom og siden 
gøre udførlig relation om alting. SjT, 32, 295. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. 
og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1,578-79).

19. marts (Kbh.) Oluf Brockenhuus fik brev om at forunde Christen 
Thomsen, borger i Holbæk, et stykke jord til pant. CT har begæret at 
måtte forundes et lille stykke strandjord på Holbæk Slots grund, næst 
ved den våning, han påbor. Af OBs erklæring erfarer kongen, at nævn
te stykke strandjord har været forundt CT af OBs formand, og at det 
ikke kan komme slottet til nytte. Derfor er kongen tilfreds, at han la
der optage uvildige dannemænd, som kan taksere det, for hvilken pris 
det på kongens ratifikation må forundes CT til pant. SjT, 32, 295. Indl. 
11. marts.

19. marts (Kbh.) Rentemestrene fik brev angående Peder Andersen 
bogfører, borger i Kbh., der på nogle Bergen-borgeres vegne andra
ger, at de i 1644 til fæstningen Glückstadt leverede 70 td. skrufisk, 
hvorfor de har 785 rd. 21 sk. tilgode, som de anmoder om. PA skal 
fremvise dem dokumenterne, ligesom de skal efterse Gkickstadt-regn- 
skaberne og finde, hvad de, der har leveret fiskene, med rette kan til
komme, og tilstille kongen deres skriftlige erklæring. SjT, 32, 296. 
Orig. i DKanc. B 179h.

19. marts (Kbh.) K.M.s gældsbrev til Nykøbing lens kirker. Kongens 
afd. bror prinsen er blevet en sum penge skyldig til Nykøbing lens kir
ker, med rente til denne dag 2.125’/2 rd. Kongen har bevilget denne 
sum til Nykøbing Falster Kirkes reparation, og forpligter sig til at beta
le beløbet til Philippi Jacobi 1653 med rente fra dette brevs dato. Skul
le de blive stående længere, gives 6 pct. årligt, indtil hovedstolen er be
talt. SmR, 7, 40. Indl. 17. og 24. maj 1645, 13. febr. og udat.

19. marts (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om at nedbryde nogle gde,



1652 87

huse og boliger, som ligger ved Lundenæs. Han har andraget, at kon
gens far har befalet1 hr. Iver Vind, da denne var forlenet med Lunde
næs Slot, at afskaffe nogle gde, huse og boliger, som lå nær slottet, for 
adskillig uskikkelighed, der blev begået deri, dog at kronen intet afgik. 
Efter hans beretning findes endnu heraf noget i Vester og Øster 
Ånum, og han begærer, at den tidl. befaling må efterkommes. JT, 13,
20. K. Indl. 21. maj 1637, 19. marts.
1) I brev 21. maj 1637, se KB 1637, 153-54.

20. marts (Kbh.) Major Steffen Thim fik brev om at ligge i Kristianstad 
fæstning. Kongen har forløvet Henrik Lindenov til Øvidskloster 14 
dage til at rejse ned til Kbh. ST skal imidlertid ligge i slotsloven i fæst
ningen Kristianstad, havende indseende med, at al ting tilgår, som han 
agter at forsvare det. SkT, 8, 223. K.

20. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om vagtmesteren på 
Hammershus. Hans Heeder, der har betjent vagtmesterbestillingen på 
Hammershus, begærer at måtte beholde den. Kongen er tilfreds her
med, såvel som at han må gives den besoldning, som han og hans for- 
mænd efter forlen i ngsbrevet har haft af JGs formænd. SmT, 8, 223. K.

20. marts (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev om forlov. Han har be
gæret at måtte forløves til Kbh. en 14 dages tid, og kongen er tilfreds 
dermed, dog skal han gøre den anordning, at intet forsømmes på le
net under hans fravær, og kongen har befalet major Steffen Thim 
imidlertid at ligge i slotsloven i fæstningen Kristianstad. SkT, 8, 223. K.

20. marts (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om at opkræve 1.000 dl. 
af kirkerne i Loll, og Falster til at reparere Nykøbing Falster Kirke 
med. Kongen erfarer, at kirken i Nykøbing er meget brøstfældig og er 
tilfreds, at 1.000 sldl. af kirkerne i Loll, og Falster må anvendes til dens 
reparation. Han skal lade kirkeværgerne være dem følgagtig og have 
indseende med, at de anvendes forsvarligt. SmT, 8, 29. K.

20. marts (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch fik brev angående brøstfældig- 
hed på Hald. Af hans ansøgning med synsvidne erfarer kongen, at der 
er stor brøstfældighed på Hald Slot, så at husene ikke uden største ska
de på tømmer og sten kan stå denne sommer over. Han gør selv for
slag om, at et 2 loft højt hus kan nedtages og et et loft højt hus opsæt
tes af samme sten og tømmer med en bekostning af 300 rd. i det høje-
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ste. Kongen er tilfreds, at han gør dette, og det skal godtgøres ham i 2 
næstfølgende år, hvert år den halve part, dog hvis det kan ske med 
mindre bekostning, skal han iagttage det, kronen til bedste. JT, 13, 21. 
K.

20. marts (Kbh.) Christoffer Hvas ogjacob Grubbe fik brev om at leve
re Claus von Andersens værgemål til Otte Krag. Hr. Mogens Sehested 
har en tid lang forestået CAs børns værgemål og skal levere det fra sig. 
Kongen vil, at adressaterne annammer det af ham og gennemser hans 
regnskaber, havende indseende med, at børnene ikke sker forkort, og 
kvitterer ham derfor efter deres beskaffenhed. Siden skal de overleve
re værgemålet til OK. JT, 13, 21. Indl. 6. marts.

20. marts (Kbh.) Otte Krag fik brev om at tage Claus von Andersens 
børns værgemål til sig. Kongen har befalet Christoffer Hvas ogjacob 
Grubbe at levere ham CAs børns værgemål. Han skal annamme det og 
have tilbørlig indseende dermed. JT, 13, 21.

20. marts (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev angående Erritsø mænd. 
Hvad en del af kronens bønder i Erritsø anholder vedrørnde deres 
årlige ved, som de skal give til kronen, kan han se af deres hosføjede 
Supplikation. Da kongen intet afslag vil bevilge på kronens årlige ind
komst efter jordebogen og dog erfarer, at de på grund af forhugne 
skove ikke kan afstedkomme det årlige ved, er kongen tilfreds, at de 
må give penge. Han skal erklære, hvad enhver af dem skal give for de
res ved, som de er pligtig efter jordebogen, og indskikke erklæringen i 
Kane. JT, 13, 22. K.

20. marts (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch fik brev angående Steffen Møl
ler. Nærværende SM i Non Mølle andrager, at møllen er blevet øde og 
siden det svenske indfald repareret 1649 og samme år mestendel stod 
øde, nemlig fra Philippi Jacobi til Martini, så han imidlertid intet kun
ne fortjene, hvormed han kunne udrede kronens landgilde, og derfor 
anholder om afslag. Da kongen af FPs erklæring erfarer, at hans angi
vende er sandfærdigt, er han tilfreds, at SM må få afslag på sin skyld og 
landgilde i den tid, møllen stod øde. Det skal blive ham godtgjort. JT, 
13, 22. K. Indl. 27. april 1650, 28. sept. 1651.

21. marts (Kbh.) Claus Christensen, indvåner i Viborg, fik konfirmati
on på et mageskifte. Frands Rantzau har efter kongens befaling til CC
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til magelæg udlagt herligheden af en selvejergd., kaldet Tostrup, Lys
gård h., som CC selv har bondeejendommen i, hvoraf årligt går 1 ot- 
ting smør, 5 sk. 1 alb. leding, 6 skp. maltgæsteri, imod en af kronens 
gde i Silkeborg len, udlagt til aflæggelse af rigets gæld, i Ginding h., 
Haderup s., kaldet Over Ure, som han efter kgl. bevill. har indløst, 
skylder årligt ’/o ørte rug, ’/2 ørte byg, ’A ørte havre, 1 Harbopd. smør. 
Kongen konf. dette, dog forbeholdt kongens å.b. til ham vedr. ind
løsning af nævnte selvejergd. Tostrup i Over Ures sted. JR, 12, 21.

22. marts (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for mag. Bertel Bartholin, 
eloquentiæ professor i Kbh., og hustru på frihed for ægt og arbejde 
for bondegården Rode i Hørsholm birk, som han har tilforhandlet sig. 
Dog skal de yde årlig landgilde o.a., der plejer at udgives til kronen. 
SjR, 23, 212. K.

22. marts (Kbh.) Bevilling for Jacob Jensen Normand, kongens dra
bant, på 100 sldl. i årlig løn og besoldning udover det, han allerede ny
der, beregnet fra sidste nytårsdag. Det befales rentemestrene at levere 
de 100 sldl. SjR, 23, 212. Indl. udat.

22. marts (Kbh.) Hr. Niels Trolle, Mogens Høg og Erikjuel fik brev om 
at gennemse leverancer. Adressaterne har begæret kongens specielle 
ordre vedr. deres kommissionsforretning af 24. juli. Det er kongens vil
je, at de grundigt erfarer, om der i afregningerne, der forelægges 
dem, forekommer specialregnskaber, om prisen findes billig, om der 
findes bilag, om der er nogen forskel i betalingerne, hvornår prisen på 
varer findes forhøjet, hvilke personer den forhøjede pris er begyndt 
på, og hvem der har nydt den. Ligeledes, hvornår regnskaberne er 
indleveret på Rtk., el. hvornår noget er betalt på dem el. på afregnin
ger, om det da straks er blevet afskrevet på fordringerne, og af hvem 
alt er sket, ligeledes om mængden af varerne synes at have været for
nøden til rigets nytte, og om de befindes at være anvendt dertil. Lige
ledes om alt straks er rigtigt antegnet af dem, som det sig burde, og 
ført til bogs, in summa, hvori de finder rigets gavn el. skade at være 
ramt, hvilket de alt skal efterse uden nogen persons anseelse, hvem 
det kan være, som enten har givet ordre, at varerne skulle leveres, el. 
prisen at sættes, undtaget det, der befindes med Chr. 4.s hånd. De skal 
tilstille kongen deres skriftlige relation. SjT, 32, 296. K. Indl. 19. marts. 
(Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 
502-03).
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22. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at lade hestehavevangen 
ved Frederiksborg reparere til den gule stod, eftersom de er beordret 
at gå derud. SjT, 32, 297. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK. Indl. 
22. marts.

22. marts (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev angående Karen Anders- 
datter. Hvad KA har andraget imod borgmester Jacob [Christensen] 
Skriver i Nykøbing Falster kan FB se af hendes hosføjede supplikation. 
Han skal hjælpe hende, såvidt lov og ret tilsteder, og i stedet for Hans 
Snebach, som er forordnet til hendes søns værge, sætte en anden ve
derhæftig mand, som kan vide at ramme den umyndiges gavn, efter
som HS berettes at ligge i sin sygeseng, så han ikke kan forrette det. 
SmT, 8, 30. Indl. 25. okt. 1650 (2), 18. marts, 10. april, udat.

22. marts (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch fik brev angående dr. Johan 
Christoffer Creutzager i Århus og apotekeren i Viborg. Det er for kon
gen andraget, at det skal være slet bestilt med apoteket i Viborg, apo
tekeren er ved så ringe middel, at han ikke kan bringe det på fode, 
uanset han i mange år har haft privilegium derpå. De behøver højli- 
gen et godt apotek, og JCC i Århus tilbyder, dersom apoteket forundes 
ham, at indrette det vel på egen bekostning. Kongen er tilfreds, at apo
teket forundes ham, dog at han indretter det med dygtige og tjenlige 
varer, hvormed FP skal have tilbørlig indseende. For at den forrige 
apoteker kan få nogen erstatning, vil kongen, at FP skal forhandle ml. 
dem, hvad JCC skal betale for varerne. FT, 12, 22. K.

22. marts (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev angående Frands Han
sen Debel. Hvad denne har andraget, kan MS se af hans hosføjede sup
plikation. Han skal hjælp FHD til rette, såvidt lov og ret, så kongen kan 
blive forskånet for hans overløb. JT, 13, 23.

23. marts (Kbh.) Bestalling for Jørgen Bjørnsen at være viceadmiral på 
Bremerholm. Det er kongen angelegen, at der er godt og nøje opsyn 
med kronens flåde og det arbejde, som forrettes på Holmen til flådens 
underhold. Det falder Christoffer Lindenov, admiral på Bremerholm, 
bestalter oberstlt. og befalingsmand over Utstejn Kloster, umuligt at 
have det tilbørlige indseende med det, der passerer på Bremerholm. 
Derfor har kongen antaget JB til viceadmiral på Bremerholm, at han 
altid og i særdeleshed i admiralens fravær skal have flittigt indseende 
med flåden og alle Holmens betjente, nemlig kaptajner, løjtnanter,
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over- og underskrivere, styrmænd, alle officerer og bådsmænd, deslige 
alle officerer for håndværkere og håndværksfolk, skrivere og alle, som 
betjener Holmen, så enhver med flid og troskab vartager sit betroede 
arbejde. Viceadmiralen skal være admiralen på Holmen hørig og ly
dig. Passerer noget på flåden el. Holmen, som ikke er forsvarligt, skal 
viceadmiralen give admiralen det tilkende. Deslige at enhver forføjer 
sig i betimelig tid at udrette sit befalede arbejde. Viceadmiralen er for
pligtet til, såfremt han ikke har lovligt forfald, i det ringeste én gang 
om dagen at bese, hvorledes arbejdet fortsættes, og lade dem straffe, 
som uden årsag el. forlov er gået fra deres arbejde, såvel som de, der 
arbejder uflitteligen og løseligen. Skønt der nu ikke spises på Holmen, 
idet enhver får deres tilforordnede kost af Provianthuset, så der ikke 
behøves stort tilsyn ved udspisningen, skal viceadmiralen selv have til
syn, at skippere, bådsmænd og alle andre af Bremerholms folk ikke 
alene får så meget, som de tilkommer, men også godt, og at ingen sker 
forkort, ellers skal admiralen straks give statholderen det til kende. 
Når nogen af kongens orlogs- el. koffardiskibe går til søs, skal han lade 
gøre et overslag over nødvendig ammunition og proviant. Det skal 
først underskrives af ham, derefter af admiralen og tilstilles statholde
ren, som på kongens vegne giver ordre om udlevering. Når skibet 
kommer tilbage, skal admiralen lade sig gøre rigtigt regnskab over, 
hvad der er forbrugt, nytteligt og unytteligt. Finder de, at der er hand
let ulovligt, skal de lade fiskalen tiltale kaptajnen el. skipperen. Særde
les skal de forordinere, at det tiloversblevne bliver leveret igen hver sit 
sted, og at hele summen ikke bliver ført kongen til udgift. For at fore
komme underslæb, skal kaptajner og skippere så tidligt, de igen kom
mer i land, levere en underskrevet fortegnelse over det, der dagligt er 
medgået af ammunition og proviant på rejsen, med rigtig fortegnelse 
over, hvor mange der har spist ved hvert måltid. Og imens holde rigtig 
journal over, hvad der hver dag passerer på rejsen, og hvad vind, der 
er, så det kan efterses, om de har forsømt nogen god vind. Viceadmi
ralen skal have i god agt, når det bliver befalet ham af admiralen, at 
der ikke indsættes flere officerer, skippere, styrmænd, bådsmænd og 
bøsseskytter på skibene, end der gøres fornødent, og at ingen indtager 
andet gods på skibene end kongens eget, uden efter kongens befaling 
el. til kronens fordel. Skjuler kaptajnen, skipperen el. andre underof
ficerer sådant med deres skibsfolk, skal så meget kortes i deres løn, 
som samme gods kan beløbe. Når kongens skibe er forsynet med mu
nition og proviant, og kaptajnen el. skipperen har fået deres instruks 
om, hvorhen de skal sejle, og hvad de skal forrette, skal viceadmiralen
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have flittigt tilsyn med, at skibet straks afsejler med første gode og be
kvemme vind. Når skibet kommer tilbage, skal han eksaminere, om 
kaptajnen el. skipperen har fyldestgjort den medgivne instruks. Når 
nogen materialer behøves på Holmen, skal både admiralen og vicead
miralen give det tilkende for statholderen og så vidt, det kan ske, spe
cificere, hvortil det skal bruges. Ingen materialer skal leveres på Hol
men, uden det sker efter statholderens ordre, som skal lyde på admi
ralen og i hans fravær viceadmiralen. Da gives befaling til materialskri- 
veren om at annamme sådanne materialer, dog at de først besigtiges 
og takseres. På tømmer skal sættes mærke for den mand, som leverer 
det, at det siden kan ses, om det er, som det bør være. Viceadmiralen 
skal holde bog over ordrerne, hvori indføres den rette kvantitet, som 
er leveret, pris og om det er betinget el. efter taksation. Denne bog 
skal indgives på Rtk. og konfereres med materialskriverens regnskab. 
Til hvert skib skal ordineres en særlig kaptajn og skipper, og de skal 
have indseende med inventariet af sejl, tov og anker, som hører til ski
bet, og det skal indføres i en særlig bog, underskrevet af admiralen og 
vice-admiralen og tilstilles kaptajn og skipper. Viceadmiralen skal have 
en lignende bog på hvert skibs inventarium og materialskriveren den 
tredje. Viceadmiralen skal befale alle kaptajner og skippere betids at 
give til kende, hvad der mangler ved deres skibe af redskaber el. tøm
mervarer. Alt gammelt redskab, som skal leveres fra skibene, skal eksa
mineres af viceadmiralen, om det er brugt så længe, som det kunne, 
og om det kan bruges til koffardiskibene. Skal der foretages en nybyg
ning el. gammelt skib forhudes, skal viceadmiralen efter admiralens 
ordre ordinere, hvad der behøves dertil. Hvad jernfang, tømmerads 
o.a., der kan tages af gamle skibe under nedbrydning til andre byg
ninger, skal forvares, indtil det kan bruges igen, og ellers holdes rigtig 
bog derover. Han skal også have godt opsyn på reberbanen, at godt 
garn spindes, så og den rene hamp ikke forrykkes, og at godt redskab 
kan blive slået. 1 lige måde have flittigt tilsyn med drøgen og tjæren 
såvel som med mål og vægt derpå, førend det kommer i drøgen. Han 
skal have godt opsyn med smedjen og arbejdet der og holde rigtig bog 
derover, at det bliver vel gjort og ret vejet efter den vægt, mesteren skal 
betales efter. Det samme opsyn skal han også have med alle andre ar- 
bejdsfolk, tømmermænd, snedkere o.a., at han ser efter, hvad for ma
terialer de får at arbejde med, hvorledes de bliver forarbejdet og hvor
til arbejdet bliver brugt. For at alt kan gå des rigtigere til, skal skriver
ne på Bremerholm såvel som vejerne hver lørdag aften give viceadmi
ralen en rigtig fortegnelse på det, der ugen igennem er kommet til
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indtægt og udgift, og disse ugedagssedler kan konfereres på Rtk. med 
skrivernes regnskab og vejernes bog. Af' samme årsag skal viceadmira
len overse og underskrive alle afregninger, kvitteringer, mandtaller, 
regnskaber og afregningers kvittancer. Viceadmiralen skal have godt 
opsyn med vagten på flåden ved Holmen, så enhver på forordnet sted 
og tid holder god vagt. Han skal også hver måned holde generalmøn
string over alle kongens søfolk, og derefter formere rullerne, så døde 
el. aftakkede kan udslettes af bøger el. ruller, at de ikke skal betales 
længere, end de gør tjeneste. Viceadmiralen skal selv se, at skriveren 
forretter dette og selv have et rigtigt register på alt Holmens folk. Styr
mænd, som antages i kongens tjeneste, skal viceadmiralen flittigt lade 
eksaminere, hvor og på hvad steder, farvande og have de er kendte, og 
deres bekendelse skal indføres i styrmandsbogen på Holmen under 
deres hænder el. mærker. Befindes det, at de ikke er kendte på de an
givne steder, skal de tiltales og straffes strengt efter artiklerne og søret
ten. Når der også skal antages bådsmænd, skal viceadmiralen el. tre til
forordnede skippere eksaminere, om de kan eragtes for gode, dygtige 
bådsmænd, hvorefter deres besoldning skal gøres. In summa skal vice
admiralen have inspektion med alt, der angår flåde og skib el. passerer 
Bremerholm. For alting skal han holde kongens skibs- og arsenalartik
ler i god observation, søgende at befordre alt til kongens og kronens 
bedste og afvende skade. For hans tro tjeneste bevilger kongen ham 
årligt 600 rd. in specie og tre hofklædninger, hver beregnet til 20 dl. 
kur., begyndende Philippi Jacobi 1651. Rentemestrene skal i rette tid 
kontentere ham hans årlige besoldning. SjR, 23, 213. (Jf. CCD, VI, 88, 
hvor det er fundet unødvendigt at indtage instruksens tekst).

23. marts (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om at indkøbe 2 fade 
fransk brændevin og 30 lispd. sukker og fremsende til kongens labora
torium. SjT, 32, 297.

23. marts (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev angående Daniel Win- 
holdt, vintapper i Slagelse, og nogle Slagelse-borgere. WR har været 
forårsaget efter forespørgsel fra DW ved retten at tiltale nogle Slagelse- 
borgere, som understod sig at handle imod de privilegier, som vin tap
perne var forundt med udtapning af fransk vin og brændevin. WR be
gærer at vide, hvorledes der skal forholdes dermed, eftersom sagen 
går dem under øjne, da de selv har bekendt deres forseelse. Da kon
gen af WRs erklæring erfarer, at de beder om nåde for deres forseelse 
med tilbud om herefter at ville rette sig efter vintappernes privilegier,
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er han tilfreds, at de må være forskånet for videre tiltale. (Efter hr. 
kanslers ordre). SjT, 32, 298. K. Indl. 18. og 20. marts.

24. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om reparation af Jægergården 
ved Frederiksborg. Hans Dibolt von Denen har ladet anholde om, at 
Jægergården må repareres, da den er meget brøstfældig. OP skal til
skikke kongen sin erklæring om, hvor meget han mener der behøves, 
så kongen kan resolvere. SjT, 32, 298. K. Orig. i Frederiksborg lensark., 
LAK. Indl. 18. marts.

24. marts (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om Hans Køninghams 
arvinger og Gjerdrupgård. Kongen har erfaret, at HKs arvinger o.a. 
interesserede i Gjerdrupgård ikke er tilstede, så de selv kan overtage 
den. WR skal bortforpagte gden med gods i et års tid til sikre folk, så 
alting kan komme HKs arvinger og interessenterne til bedste. SjT, 32, 
299.

24. marts (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at forskkaffe hr. 
Christen Thomesen til Stougård en god hest tjenlig til stod, af dem 
som findes i ridestalden på Antvorskov Slot. SjT, 32, 299. Indl. 24. 
marts.

24. marts (Kbh.) Falk Gøye fik brev om at være til stede, når der skiftes 
efter Christoffer Gøye ml. hans arvinger og enke. FG skal rette sin lej
lighed efter at være til stede, når skiftet foretages, og være værge for 
enken, fru Karen Lange. SjT, 32, 299. Indl. marts.

24. marts (Kbh.) Å.b. til lensmændene i Loll, og Falster angående 
prinsessens restance. Kongens svigerinde prinsessen har en temmelig 
[stor] restance i Halsted Kloster len og har erklæret at ville lade den 
indkræve i løbet af 3 år, for at det ikke skal falde undersåtterne alt for 
tungt at udgive den på et år, som de ellers billigen burde. Kongen be
faler lensmanden på Halsted Kloster at være hendes fuldm., som hun 
befuldmægtiger at indkræve restancen, beforderlig, så hun de 3 næst
følgende år hvert år kan få trecljeparten af nævnte restance. SmR, 7, 
4L K Indl. udat.

24. marts (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev angående Knud Mor
tensen, hvis onde forhold er forebragt for kongen. FU skal tilholde 
ham, straks at indstille sig. SmT, 8, 30. Indl. 15. april.
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24. marts (Kbh.) Forleningsbrev1 for Peder Reedtz på Lundenæs len 
fra Philippi Jacobi 1652 med vist og uvist, dog skal han give i årlig afgift 
681 rd. af den årlige rente og indkomst efter jordebogen og 847 rd. 
l'A ort 22A sk. af den gejstlige rente og stiftets indkomst. (Skbi. 2, 3, 4 
(dog skal han føre halvparten af laksefiskeriet til regnskab til bedste 
for kongen, og denne forbeholder sig %0 af den uvisse rente samt al 
told, sise og vrag, såvel som landgilde af det øde gods, når det bliver 
besat, og dersom løjtnant Anders Lauridsen ikke har rettighed til den 
gd. i Store Borum, som han tilholder sig, forbeholder kongen sig ind
tægten), 7, 8, 9, 10 (4 geruste heste), 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20). JR, 
12, 22.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

24. marts (Kbh.) Bevilling for Niels Jensen, byfoged i Randers, at være 
skattefri. NJ har andraget, at han er tillagt ganske lidt for sin byfoged
bestilling,1 og begærer, at han må bevilges at være fri for al kgl. skat og 
byens tynge. Da kongen af Henrik Thotts erklæring erfarer, at NJs an
givende er sandfærdigt, bevilger han dette, dog er ikke dermed ment 
kronens told el. accise. JR, 12, 26. Indl. 12. maj 1642, 4. marts.
1) Jf. brev af 12. maj 1642, KB 1642, 136-37.

24. marts (Kbh.) Mogens Høg fik brev om nogle bønder, som det er 
brændt for. Palle Pedersen, Jens Nielsen, Peder Lassen og Simen 
Sørensen, kronens tjenere i hans len, har andraget, at deres gårde 9. 
april sidste år af sat ild er stukket i brand og brændt tillige med deres 
gods og formue og et af deres børn. Derved og på grund af fæsygdom 
er de gerådet i stor armod. De begærer derfor, at de må eftergives for
leden års landgilde. Da kongen af MHs erklæring erfarer, at deres an
givende er sandfærdigt, er han tilfreds, at de 4 mænd må være for
skånet for deres landgilde fra Philippi Jacobi 1651 til årsdagen 1652, 
og det skal blive ham godtgjort. JT, 13, 23. K. Indl. 27. febr.

24. marts (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om Mogens Friis, som til 
mageskifte begærer noget pantegods, som han selv har i pant mod an
det pantsat krongods, som han har tilforhandlet sig af en holl. 
købmand, Samuel von Surck, som igen kan lægges under lenet, nem
lig Pederstrup hovedgård og by, Anne, Sejr Mikkelsens og Rasmus 
Jensen påbor, skylder årligen 4 ørter byg [rug], 4 ørter byg, 3 ørter 
havre, 2 staldøksne, 2 lam, 2 gæs, 4 høns, 2 rd. gæsteri, ]/2 td. smør, 2 
brændsvin og god skov til 60 svins olden; Jørgen Ovesen, 1 ørte rug, 1
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ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 fodernød, 1 lam, 1 gås, 2 
høns, 1 rd. gæsteri; Rasmusjensen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 
1 fjdg. smør, 1 svin, 1 fodernød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 rd. gæsteri; 
Søren Hansen af 1 bol smst., 2 td. byg. Om dette gods efter den takst, 
som det allerede er sat for af kommissarierne og udlagt til pant for, 
ikke kan strække til, da tilbyder han fremdeles at forskaffe Morten Jo
hansens gd. i Pederstrup, skylder 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 
fjdg. smør, 1 svin, 1 fodernød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 rd. gæsteri. Hvor
imod han til vederlag i pant begærer i Langballe by 5 gde, 1. Mikkel 
Nielsen påbor, skylder 4 sk., 1 td. rug, 10 skp. byg, 16 skp. havre, 2 stød, 
1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 12 hestegæsteri; 2. Rasmusjensen og Eske 
Ølevsen påbor, skylder 4 sk., 1 ørte rug, 1 ørte byg, 18 skp. havre, 2 
stød, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 15 hestegæsteri; 3. Jens Mikkelsen 
påbor, skylder 4 sk., 1 ørte rug, 1 ørte byg, 18 skp. havre, 2 stød, 3 mk.,
1 får, 1 lam, 1 gås, 1 svin, 4 høns, 12 hestegæsteri; 4. Søren Nielsen 
påbor, skylder 2 sk., 6 skp. rug, 8 skp. byg, 10 skp. havre, 2’A mk. 2 sk.
2 alb., 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 1 stød, 12 hestegæsteri; nok skylder 
2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 ørter havre, l’/2 mk., 1 svin, 6 hestegæsteri; 
af Studsbygge’ 2 sk., 1 stød, af Spørrings jord 2 sk., 1 stød; 5. Niels 
Sørensen og Jens Nielsen i Dalsgård påbor, skylder 2 ørter rug, 2 ørter 
byg, 1 ørte havre, ll/2 mk., 1 svin; Terkel Saxe af ødegårds mark 2 sk.; 
hr. Rasmus Nielsen i Mårslet af Hvidsbygge 1 sk. 1 alb., 2 skp. rug, 2 
skp. byg, 4 skp. havre. 1 stød, 2 hestegæsteri; Hørret: Jens Nielsen af 
Nebsbygge 1 stød, 1 får, l’/2 mk., 5 hestegæsteri; Beder: Niels Olufsen 
1 mk. 4 sk., 1 svin, 1 hestegæsteri. ER skal erklære, om samme gods for 
belejlighed uden skade kan mistes fra lenet imod det, som tilbydes, og 
om han eragter, at godsets takst kommer overens med det gods, som 
tilbydes. Han skal indskikke sin erklæring i Kane. JT, 13, 23. K.
1) Brevbogen har Studsbøge, senere Hvidsbøge, Nebsbøge m.m.

25. marts (Kbh.) Konfirmation på fæstebrev til afd. Niels Olufsens 
kvinde, udstedt af afd. Hans Ulrik Gyldenløve til Vindingegård, befa
lingsmand på Kronborg og Frederiksborg, og dat. Kronborg 22. aug. 
1642. Kongens fiskemester NO og hans hustru Margrete Iversdatter 
fik kronens tiende af Uvelse1 s., som årligt skal leveres pinsedag i Fre
deriksborg skriverstue. HUG befaler de menige sognemænd at tiende 
retfærdeligen af alle slags. Findes nogen at tiende falskeligen, skal NO 
og MI have forlov at tage fire mænd at kaste kornet, og de, der findes 
forseelse hos, skal straffes efter recessen. SjR, 23, 220.
1) Kopibogen har Ugelsø.
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25. marts (Kbh.) Konfirmation på fæstebrev til afd. Niels Olufsens 
kvinde, udstedt af fru Regitze Grubbe, enke efter Hans Ulrik Gylden
løve til Vindingegård, og dat. Kronborg 15. april 1645. RG har fået 
kongens skrivelse om til NO, fiskemester over Kronborg len, og hans 
hustru at fæste Valby kirketiende, dog skal de yde kirkeværgerne 4 pd. 
rug og 4 pd. byg. RG befaler alle, der bruger avling i Valby sogn, at de 
tiender til NO og hans hustru retfærdeligen med gode store neg og 
godt korn, ellers har NO el. hans fuldm. forlov at kaste kornet i laden, 
og findes da forseelse, skal enhver stande til rette efter recessen. SjR, 
23, 221.

25. marts (Kbh.) Å.b. til borgmestre og råd i Kalundborg angående re
paration af skibsbroen. De har andraget, at byens skibsbro formedelst 
stor storm og uvejr er blevet så forfalden, at der næppe sikkert kan 
handles el. skibes heste og kvæg, medmindre broen i tide bliver repa
reret. De begærer nogen hjælp, og kongen bevilger, at der af gods ind- 
og udskibet på broen af hver dalers værd må tages ’/2 sk., så og af hver 
færge og smakke, som løber færgeløb, 4 sk. af hver rejse. SjR, 23, 222. 
K. (Efter hr. kanslers ordre). Indl. 6. marts. (Tr.: CCD, VI, 88).

25. marts (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev angående hr. Jørgen Ur
nes arvinger, af hvem der fordres kvittansiarum, og som ellers intet fat
tes at forklare bortset fra inventarium. Kongen bevilger dem dette kvit
tansiarum uanset dette, da JU intet bekom efter den kejserlige krig, 
idet lenet var udplyndret, og det siden er overleveret til hr. Anders Bil
le. (Efter Otte Krags ordre). SjT, 32, 299. Indl. 25. marts.

25. marts (Kbh.) Konfirmation for Hans Vilhelm von Harstal på 2 skø
der på pladser i Nykøbing Falster. Kongens afd. bror prinsen bevilgede 
HVvH, kongens svigerinde prinsessens staldmester, en plads i Ny
købing at bygge på, strækker sig i nord til kongens havrehus, i syd til 
oberstlt. Gabriel Rennsbergs hus, i øst til strædet til det ny kornhus og 
i vesten til strandvejen. Og derforuden et andet stykke jordsmon der
hos, bevilget af prinsessen, strækker sig i sønden til hans eget hus, i 
norden til plankeværket til kongens hus, som mester David Balbier nu 
ibor, i østen til det gamle havrehus og i vesten til strandvejen. HVvH 
har nu solgt dem og begærer kongens konfirmation på købet. Kongen 
bekræfter ikke blot prinsens og prinsessens afståelser, men også det 
skøde, HVvH har udgivet. SmR, 7, 41. K. Indl. 26. nov. 1646, 20. marts.
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25. marts (Kbh.) Frederik Barnewitz1 fik brev om stolestaderne i Ny
købing Falster Kirke. Kongen har erfaret, at kirken har så ringe en 
indkomst, at den ikke kan vedligeholdes deraf. FB skal forhøre sogne
præsten og kirkeværgerne, hvorledes de mener, den kan tillægges no
gen indkomst, og siden gøre en anordning om, hvad enhver, der har 
stolestader el. begravelsessteder el. begærer det, årligt bør give derfor. 
Hvad de gør, skal de indskikke i Kane, til videre ratifikation. SmT, 8, 
30. K. Indl. 21. febr.
1) K. anfører også bispen i Fyn.

25. marts (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev angående kirkerne på 
Fanø, som kongen erfarer skal være brøstfældige og selv ikke har så 
stor indkomst, at de kan vedligeholdes deraf. Derfor er hos kongen 
anholdt, at han vil bevilge kronens sandtold af 10 fiskereverter til hver 
af de 2 kirker. MS skal erkyndige sig derom og siden erklære om deres 
beskaffenhed, om han eragter, at der med nævnte sandtold afgår kro
nen for meget, og ved hvilke andre midler kirkerne kan hjælpes uden 
kronens ringeste afgang. JT, 13, 25. K. Indl. 15. febr.

26. marts (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om at lade hr. Flemming 
Ulfeldt være 2 læster byg af Vordingborg lens indkomst følgagtig, ef
tersom kongen har lånt bønderne i Halsted Kloster len det til sæde
korn, hvortil han beretter, at de trænger højligt. SjT, 32, 300. K.

26. marts (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om Hans Køninghams 
arvinger og Gjerdrupgård. [Brevet er identisk med brevet til samme af 
24. marts]. SjT, 32, 300. K.

26. marts (Kbh.) Bevilling for Poul Lassen, boende i Sannestorp i Rye 
s. i Helsingborg len, til at indlade sig i ægteskab med pigen Ellen Mor
tensdatter i Grydåse, Ørkeljunge1 s., som er beslægtet med ham i 3. 
led. Kongen bevilger dette, dog skal de bevisliggøre, at de ikke er nær
mere beslægtet, og give 10 rd. til næste hospital. SkR, 6, 255. Indl. 15. 
jan., 24. marts.

1 ) Kopibogen har Ørleche

26. marts (Kbh.) Å.b. til bønderne på Loll, og Falster angående prin
sessens restance. Kongen er kommet i forfaring, at prinsessen har en 
temmelig [stor] restance hos adressaterne. Hun vil dog, at den ikke 
skal falde alt for tungt på dem på én gang, men samtykt, at den må de-



1652 99

les i 3 lige parter og udgives på 3 års tid. Kongen befaler, at enhver, 
som har nogen restance hos prinsessen, de tre næstfølgende år hvert 
år betaler den 3. part, såfremt vedkommende ikke vil straffes. Hvis no
gen fortrykker sig, har herreds- såvel som birkefogederne, når de 
påæskes, at være prinsessens fuldm. behjælpelig, indtil restancen er 
indfordret. SmR, 7, 42. K.

Ligesådant brev gik ud til bønderne i Loll.

26. marts (Kbh.) Flemming Ulfeldt fik brev om 2 læster byg til bønder
nes sædekorn. Han har begæret, at bønderne til Halsted Kloster må 
forundes noget sædekorn. Kongen er tilfreds, at de må lånes 2 læster 
byg, dog skal han have i agt, at de igen betaler det i rette tid. Hr. Fre
derik Reedtz har fået befaling til på FUs ansøgning at lade ham være 2 
læster byg følgagtig af Vordingborg lens indkomst. SmT, 8, 31. K. Indl. 
21. marts.

26. marts (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at erlægge 600 rd. af Kol
ding toldkiste til år. Jacobus Jano' på hans ansøgning for et års pension 
og besoldning, som han beretter at tilkomme. Han skal tage hans be
vis, og det vil blive ham godtgjort. JT, 12, 25.
1) Formentlig Jacob Jensen, kongens medikus.

27. marts (Kbh.) Kvittansiarum. Wentzel Rothkirck til Krogsgård, befa
lingsmand over Antvorskov Slots len, har gjort endeligt regnskab for 
den årl. visse og uvisse rente og indkomst af Antvorskov Slot og len og 
Sæbygård fra Philippi Jacobi 1631, da han fik det efter afd. Ernst Nor
mand til Selsø, og til årsdagen 1650, da han igen blev det kvit. Han har 
desuden gjort regnskab for unionspengeskatter, kobber-, tin- og korn- 
og madskatter o.a. kontributioner, og i lige måde forklaret adskillige 
unionsskatter, som han efter befaling har annammet som kommissari- 
us og igen udgivet. Han har ligeledes afbetalt alle antegnelser, der er 
gjort i hans regnskab. Han er intet blevet skyldig efter de på Rtk. ind
leverede regnskaber, mandtaller og inventariumsregistre, og kongen 
lader ham og arvingerne kvit, fri og kravsløse. SjR, 23, 222. Orig. i 
K. pakke.

27. marts (Kbh.) Prinsessen fik bevilling til i 1653 at udføre nogle hop
per og unge foler, hun agter at lade udføre, nemlig 35 hopper og he
stefoler i 3. år, 4 heste og 14 mærfoler af 1 år, med føl, der i år tillægges 
på de 35 hopper. Kongen er tilfreds, al de 35 hopper med deres føl og
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18 hopper i 1. og 3. år i 1653 frit og ubehindret må udføres af riget, 
når hun begærer det. SmR, 7, 43.

27. marts (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev angående bager Ma
thias Kuhl. Hvad MK har andraget, kan FU se af hans hosfølgende Sup
plikation. FU skal hjælpe ham til rette, så vidt lov og ret tilsteder, så 
han igen kan få sine penge og kongen være forskånet for hans over
løb. SmT, 8, 31.

27. marts (Kbh.) Hr. Oluf Parsberg, hr. Jørgen Brahe, hr. Iver Vind og 
Henning Pogwisch fik brev angående Frederik Parsberg og Verner 
Parsbergs arvinger. Mellem FP på den ene side og samtlige VPs arvin
ger på den anden er der vidtløftig trætte om jomfru Anne Parsbergs 
værgemål, som afd. VP en tid lang havde, hvorfor hans arvinger er til
fundet at gøre regnskab og betale det, de skylder, og de har i betaling 
tilbudt jordegods til udlæg. FP har her på sin søster jomfru APs vegne 
ladet sig fornøje, dog at godset først blev takseret af gode mænd og li
kvideret ml. arvingerne, hvad enhver blev skyldig til udlæg efter den 
herom af Christoffer Urne indlagte forening. De har nu samtlige be
troet adressaterne dertil og begæret kongens befaling til dem. Kongen 
giver dem fuldmagt til at sætte og taksere, som de kan forsvare det, 
nævnte gods og siden likvidere, hvad enhver af arvingerne pro kvota 
kan blive FP skyldig, og siden overlevere godset til ham. De skal under 
deres hænder og signeter give det beskrevet fra sig til de interesserede. 
Dersom en af dem får lovligt forfald, skal de, som kommer tilstede, 
have fuldmagt til i stedet at tage en anden god mand til sig. JT, 13, 25.

27. marts (Kbh.) Erik Juel fik brev angående Niels Friis til Vestrup, der 
andrager, at han er kommet i trætte med sin broders søns søn for en 
gældsfordring, som han formener er betalt, hvorfor han hindres af 
hans stævning, fordi han for nogen tid siden er blevet nederfældig. 
Han begærer at måtte forundes en fuldm., som kan påtale hans sag. 
ER skal forskaffe ham en fuldm., der kan påtale og udføre denne. JT, 
13,25.

28. marts (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til Christoffer Proff [Prop
pe] på en skipperkost. CP har ved bevill. [7.] april 16511 fået 150 rd. til 
årlig løn og besoldning og har ansøgt om at måtte forundes en skip
perkost til sin husholdning. Han bevilges af Provianthuset 61/? lispd. 2 
skålpd. flæsk, 8’/2 lispd. 2 skålpd. kød, 1 okse, ‘A td. sild, '/2 td. 12 skål-
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pd. torsk, 4 lispd. 5 skålpd. bergefisk, 7 lispd. 6 skålpd. smør, 1 'A fjdg. 
*A otting ’A ottingkar gryn, 1 otting l‘A ottingkar ærter, 6 td. 3 fjdg. *A 
ottingkar rug, 10*A td. 3 fjdg. malt og 13lA skålpd. humle. Proviant
skriveren får befaling til årligt at kontentere ham dette. SjR, 23, 223. 
Indl. udat.
1) KB 1651, 105.

28. marts (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz og hr. Joakim Gersdorff fik brev 
om at forhøre hr. Axel Urups vold- og bygningsregnskaber fra det for
gangne år, og efter deres beskaffenhed kvittere ham og gøre udførlig 
relation derom. SjT, 32, 300.

28. marts (Kbh.) Konfirmation af brev for Daniel Kalaw, apoteker i 
Ålborg. Kongen er anholdt om konfirmation af et å.b. udstedt af Chr. 
4., lydende, at kongen bevilger, at DK, kongens rejseapoteker, alene 
må lade anrette et apotek i Ålborg og der falholde de medikamenter 
o.a., som hører til et apotek. Han skal være forpligtet at holde det 
ustraffeligt med medikamenter o.a. som et fuldkomment apotek. Han 
må nyde alle de privilegier, som apotekerne i de omliggende købstæ
der har. Haderslevhus 22. jan. 1639. Kongen konf. dette. JR, 12, 27. 
Indl. 20. febr. (Jf. KB 1639, 630).

28. marts (Kbh.) Konfirmation af brev for Daniel Kalaw, apoteker i 
Ålborg. Kongen er anholdt om konfirmation af et å.b. udstedt af Chr. 
4., lydende, at eftersom DK har tilbudt på egen bekostning at holde et 
apotek i Ålborg, såfremt det måtte ske med kongens bevill., bevilger 
kongen dette, af synderlig gunst og til gavn for de omkringboende un
dersåtter. Han skal være tilpligtet altid i forråd at holde gode, ferske og 
ustraffelige varer og slige materialia, urter, speceri o.a., som bør findes 
ved et velforordnet apotek, og sælge alt til hvem der behøver det, for 
en billig værd, så ingen kan have at beklage sig derover. Kongen bevil
ger, at DK må være fri for al kgl. og byens tynge. Ingen andre af bor
gerne der skal understå sig at holde noget apotek el. sælge slige mate
rialia, ham til skade. Haderslevhus, den 12. febr. 1639. Kongen konfir
merer brevet. JR, 12, 28. (Jf. KB 1639, 666).

29. marts (Kbh.) Otte Thott fik brev angående Hans Aagesen, råd
mand i Malmø. HA har andraget, at hans søn, Aage Hansen, er kaldet 
til sognepræst i Nørre Hviding og Dagstrup sogne, selv om han ikke ef
ter recessen er sine fulde 25 år. Han begærer, at kongen vil dispensere
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og bevilge, at han må beholde kaldet. Kongen bevilger dette, og OT 
skal på hans vegne give ham kollats. SkT, 8, 224. K. (Efter hr. kanslers 
ordre). Indl. 22. marts.

29. marts (Kbh.) Dr. Peder Vinstrup fik brev angående Aage Hansen. 
Kongen har erfaret, at en person ved navn AH er kaldet til Nørre 
Hviding og Dagstrup sogne, selv om han ikke efter recessen er sine ful
de 25 år. Præsten har ikke blot bevilget ham at lade sig høre, men end
og imod recessen underskrevet kaldsbrevet. Selv om kongen denne 
gang har bevilget, at AH må bekomme kaldet, skal PV tilholde 
præsterne, at de i sådanne tilfælde herefter retter sig efter recessen og 
ikke tilsteder nogen at lade sig høre til noget vakerende kald, med
mindre de er deres fulde 25 år, langt mindre selv underskrive kalds
brevet. SkT, 8, 224. K. (Efter hr. kanslers ordre).

29. marts (Kbh.) Bevilling for en feltskærer til at nedsætte sig i Ålborg. 
En badskærer, der en tid lang har været feltskærer under Niels Lykkes 
kompagni, har begæret at måtte bevilges at bruge sit håndværk i 
Ålborg lige med andre badskærere, og at bo skattefrit. Da kongen af 
Erik Juels erklæring erfarer, at byen ingen skade kan have deraf, fordi 
han hidindtil intet har givet, bevilger han dette. Dog skal badskære
ren, om noget Qendtligt påkommer, igen lade sig bruge, hvor det be
gæres, og ligeledes uden noget vederlag med sin kunst og sit badskæ- 
rerhåndværk betjene børnene i børnehuset. JR, 12, 29. Indl. 20. marts.

29. marts (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch og bispen i Viborg fik brev om 
hr. Laurids Nielsen Fog, kapellan til Sortebrødre i Viborg, der andra
ger, at mag. Jens Ostenfeld, sognepræst smst., hindrer ham i at nyde 
det offer, som hans tilhørere og sognemænd godvilligt vil give ham og 
tilsagde ham, da han blev kaldet til kapellaniet. Da sådant ikke ved
kommer sognepræsten, skal adressaterne gøre den anordning, at ka
pellanen en vis tid, som de skal sætte, enten på alteret el. i skriftestolen 
ubehindret nyder det offer, hans sognemænd vil give ham. JT, 13, 27.

29. marts (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om borgmester Hans Niel
sen i Mariager, der har andraget, at han har fæstet noget jord på Ho
bro Mark, som afd. Laurids Nielsen og Søren Bloch tilforn havde i 
fæste. Under deres fæste fandtes et stykke øde jord i Skjellerup Mark, 
kaldet Skovsgård, hvorpå han for nogen tid siden har fået kongens be- 
vill., at det må følge ham og hans arvinger for sædv. årlig afgift. For at
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denne jord, som tilforn var øde, ikke igen skal blive det, dersom det 
andet efter HNs død bliver bortfæstet til nogen fremmed, begærer 
han, at han og hans arvinger må nyde bevill. på nævnte jord på Hobro 
Mark for sædv. afgift efter Mariager Klosters jordebog, dog uden ind- 
fæstning, hvorimod han igen tilbyder at udlægge ’/2 selvejergd. i 
Hvilsom s. og by, som Bertel Nielsen påbor, skylder årligen ‘A ørte byg, 
*A svin, ’A fodernød. Kongen er tilfreds hermed, og MA skal tage sel
vejergården under lenet. JT, 13, 27.

29. marts (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev angående Valdemar Lykke, 
der begærer, at kongen uden betaling vil forunde ham 4 træer, som 
han vil bruge til bygningstømmer i den anlagte fæstning Frederiksod- 
de. JS må lade ham dem bekomme, når han begærer dem, og udvise 
dem på steder, hvor det kan være til mindst skovskade. JT, 13, 28.

29. marts (Kbh.) Hans Juel fik brev om at være værge for jomfru Elene 
Krag og jomfru Anne Krag på skifte efter Mogens Kaas til Lyngholm. 
Han skal have indseende med, at de på skiftet vederfares ret og billig
hed. JT, 13, 28. Indl. 17/3 (3).

Ligesådant brev fik Christen Lange at være jomfru Agnete og jom
fru Abel Kaas’ værge på samme skifte.

29. marts (Kbh.) Iver Kaas og Manderup Due fik brev om at være kom
missarier på skifte efter Mogens Kaas. MKs arvinger har andraget, at 
de agter at holde skiftedeling, og har derfor begæret, at adressaterne 
som kommissarier må være tilstede. De får fuldmagt dertil, og indfal
der nogen tvist el. irring ml. de interesserede, skal de forhandle med 
dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Hvad de forret
ter, skal de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de 
interesserede. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan være til 
stede, skal den, der kommer, have fuldmagt til at tage andre gode 
mænd til sig.JT, 13, 28.

30. marts (Kbh.) Hr. Ove Giedde og Jørgen Seefeld fik befaling til at 
forhøre fhv. forstander på Herlufsholm Skole Peder Holmers regnska
ber for skolen fra den tid, han kom, og til den dag, han igen forlod ste
det. SjT, 32, 300. K.

30. marts (Kbh.) Peder Nielsen, rådmand i Kolding, fik konfirmation 
på en tiende. Kongen er anholdt om konfirmation af et fæstebrev ud-
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stedt afjørgen Seefeld, lydende, at JS har fæstet PN kongens anpart af 
korntienden af Harte s., som Else, Søren Skrivers smst. sidst havde i 
fæste og fradøde. PN skal nyde tienden med slig kondition, at han årli
gen inden fastelavn i det seneste leverer den sædv. årlige afgift, nemlig 
7 ørter rug, 8 ørter byg, 2 ørter havre, og det i ustraffeligt ydefærdigt 
korn. Menige almue i Harte s. befales at tiende til PN og levere tien
den på kærven, som recessen tilholder, såfremt de ikke vil straffes. Vi
borg, den 21. febr. 1652. JS. Kongen konf. dette. JR, 12, 30.

30. marts (Kbh.) Bevilling for Claus Knudsen [af Store Darum] til at 
indlade sig i ægteskab med Abelone Karlsdatter, som hans afd. hustru 
var beslægtet med i 4. og 2. led. Dog skal de bevisliggøre, at de ikke 
nærmere er beslægtet hinanden og for bevill. straks udgive 10 sldl. til 
hospitalet i Ribe. JR, 12, 31. Indl. 20. marts.

31. marts (Kbh.) Skøde til Peder Juel, borger i Kbh., på en byggeplads 
liggende inden for fæstningen ved den nye Nørreport, er fortil mod 
Frede ri ksborggade 44 al. bred og bagtil lige så bred, siden er pladsen i 
Voldgaden 72 al. og den fjerde side tvært over lige så lang. PJ må bru
ge og beholde denne byggeplads som fri ejendom, dog skal han være 
forpligtet til for sin part at forfærdige og brolægge gaden og siden ved
ligeholde den. Derforuden må PJ ikke bruge nogen bygning ud på ga
den indtil rendestenen, men den, der vil have skur, udbygninger el. 
svibuer for sit hus, skal vige dermed på sin egen grund, så gadens 
bredde som forordnet er ubehindret. PJ og hans arvinger er forpligtet 
til på pladsen at lade bygge god købstadbygning og at holde den vedli
ge efter den anordning, som til byens bedste allerede er gjort. SjR, 23, 
224. (Tr.: KD, III, 396).

31. marts (Kbh.) Teologerne på Københavns Universitet fik befaling til 
at afgive deres betænkning angående én, der vil ægte sit søskende
barns datter, idet de er beslægtet i 2. ôg 3. led. De skal forstændige, om 
de mener, det kan tilstedes med god samvittighed uden forargelse, og 
indskikke det i Kane. SjT, 32, 301.

31. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om at forordne Karl 
Mathisen at sidde i landsdommers sted på Bornholm. Fru Sofie Rant
zau, enke efter Mogens Gyldenstjerne, har andraget, at Hans Pedersen, 
landsdommer på Bornholm, skylder hende en sum penge for landgil
de, som han har oppbåret af noget af hendes gods i Halland. Hun forår-
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sages derfor at søge ham ved retten og begærer, at der må forordnes én, 
der kan dømme i sagen, som landsdommeren selv har interesse i. Efter 
SRs ansøgning skal han tilholde KM, rådmand og tolder i Neksø, at sid
de i retten i denne sag og dømme efter lands lov. SjT, 32,301.

31. marts (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz og hr. Niels Trolle fik befaling 
angående prinsessen og Poul Carstensen. I fhv. skriver på Nykøbing 
Slot PCs regnskaber skal findes adskillige misligheder. Prinsessen, kon
gens søster, er derfor ilde tilfreds med ham og har begæret, at adressa
terne må blive befalet at gennemse dem og underette kongen om alt. 
Da kongen selv er interesseret i den restance, som PC har, beder han 
dem forføje sig til Nykøbing Falster og anmelde sig hos prinsessen, at 
de efter kongens befaling og hendes begæring er ankommet for at 
gennemse PCs regnskaber, med begæring, at nogle af prinsessens be
tjente må tilforordnes at være tilstede, og at hun giver tilkende, hvad 
hun regner for nødvendigt at erindre. De skal gennemse regnskaber
ne og fornemme, hvad han foregiver, påkende de gjorte mangler og 
gøre relation om sagen til kongen. SjT, 32, 302. (Tr.: Rise Hansen: Akt
st. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 579-80).

31. marts (Kbh.) Hr. Iver Vind og hr. Jørgen Brahe fik befaling til at 
forhøre Henrik Gyldenstjernes og Henrik Podebusks kommissarie- 
regnskaber til den 11. dec., efter disses anmodning. De får fuldmagt til 
med det forderligste at tage regnskaberne for sig og forhøre dem og 
kvittere. FT, 7, 109. K. Indl. 30. marts.

31. marts (Kbh.) Hans Nielsen Drastrup, borgmester i Mariager, fik 
brev på et stykke jord på Havbro Mark. HN har andraget, at han af Mo
gens Arenfeldt har fæstet noget jord på Hobro Mark, som afd. Laurids 
Nielsen og Søren Bloch tilforn havde i fæste, hvorunder også var et 
stykke øde jord i Skjellerup Mark, kaldet Skovsgård, hvorpå han for 
nogen tid siden har fået kongens bevi 11., at det må følge ham og hans 
arvinger for sædv. årlig afgift efter jordebogen, eftersom han havde 
anvendt stor bekostning derpå med grøfter o.a. Han begærer fremde
les denne jord og tilbyder derimod til kongen at udlægge en halv selv- 
ejergd. i Hvilsom s. og by, som Bertel Nielsen påbor, skylder årligt ‘/2 
ørte byg, ‘/2 svin, ’/o fodernød. Da kongen af MAs erklæring erfarer, at 
han ingen skade har deraf, men mere gavn og årlig indkomst, og jor
debogen bliver forbedret med landgilde og stedsmål, bevilger kongen 
dette. JR, 12, 31. (Jf. Kr.Sk., 31).
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31. marts (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for Jep Sindersen at stævne 
en herredstingsdom, afsagt på Vandfuld herredsting den 10. okt. 
1646, med tilhørende tingsvidner og dokumenter, og lade påkende. 
JR, 12, 32.

31. marts (Kbh.) Peder Lange og Erik Grubbe fik brev om at være 
kommissarier på Erik Lunov til Viskums skifte. EL andrager, at han ag
ter at holde skifte med sin afd. hustrus arvinger og begærer, at adres
saterne, når det skal ske, må være tilstede. De får fuldmagt til som 
kommissarier at overvære skiftet, og indfalder nogen tvist el. irring ml. 
de interesserede, skal de forhandle med dem i mindelighed el. adskil
le dem ved endelig dom. Hvad de forretter, skal de under deres hæn
der og signeter give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom en af 
dem for lovligt forfald ikke kan være til stede, skal den, der kommer, 
have fuldmagt til at tage andre gode mænd til sig. JT, 13, 28. Indl. 24. 
marts.

31. marts (Kbh.) Henrik Thott og bispen i Århus fik brev om i Randers 
Hospital, når der bliver plads, at indtage Niels Olsen [i Asmildgård] 
for hans fattigdoms og skrøbeligheds skyld. Ligeledes i Horsens Ho
spital at indtage Karen Sørensdatter og Anders Nielsen af Dover. Nok i 
Århus Hospital Rasmus Rasmussen af Vrold i Skanderborg len. JT, 13, 
29. Indl. 24. sept. 1651 og udat.(2).

31. marts (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev angående Dorete Ebbes
datter og en præst. Et kvindfolk ved navn DE har ladet sig besove, og 
hr. Peder [Pedersen] har udgivet en seddel og tilstedet hende at måt
te afløses i hvilken menighed, hun begærede det, som GR videre kan 
se af indlagte seddel. Han skal tiltale præsten med lov og ret, såvel som 
andet ham vedr., der ubilligen kan være forløbet i hans bror Christof
fer Pedersens kald. JT, 13, 29.

31. marts (Kbh.) Frands Pogwisch fik brev om at hjælpe til rette Niels 
Hadsten, borger i Randers. Hvad NH andrager, kan FP se af hans hos- 
føjede supplikation. Han skal hjælpe ham, såvidt lov og ret tilsteder, og 
ellers foreholde borgmestre og råd i Viborg sådant og af dem fornem
me, hvad de svarer, og siden indskikke sin erklæring i Kane. JT, 13, 29.

31. marts (Kbh.) Landsdommerne i Nørrejylland fik brev angående 
Nykøbing Mors. Kongen har erfaret, at borgmestre og råd i Nykøbing
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Mors tilholder sig en frihed efter et gammelt brev, at de for deres dom
me ikke skal stævnes andetsteds end for kongen og Danmarks Riges 
Råd. Da sådant ikke i lang tid har været i brug, befaler kongen, at de 
herefter skal søge landsting ligesom andre købstæder, og siden kom
me med deres sager for kongen og rigsrådet. JT, 13, 30. K. Indl. 30. 
aug. 1561.

31. marts (Kbh.) Erikjuel fik brev om håndkværne i Skagen samt told 
af flyndere smst. Borgmestre og råd og menigheden i Skagen har an
draget, hvor højligen håndkværne der gøres fornøden og ikke uden 
deres største skade kan undværes, med begæring, at de må blive ved 
magt og ikke afskaffes efter sidste toldrulle. De tilbyder årligt at ville 
levere en sum penge til tolderne, til told og accise for det, der kan for
males på nævnte håndkværne, som skal overgå det, der tilforn er givet 
i told og accise. EJ skal erklære, hvormeget han eragter der i en samlet 
sum kan udgives i stedet, så kronen ikke afgår noget, ligeledes, hvor 
mange håndkværne der skulle være, efter den sum, de betaler. De an
drager også, at deres flyndere ikke er så gode el. af den pris, som Riber 
el. andre, og begærer forlindring i tolden. EJ skal indskikke skriftligt 
betænkende i Kane., hvor stor en told indbyggerne kan betale uden 
skade. Da de foregiver, at det for vejrligets strenghed undertiden kan 
være dem umuligt uden fare og deres skade at lade sig visitere efter 
den sidst udgangne toldrulle, er kongen tilfreds, at de bevisliggør, at 
de ikke formedelst storm og uvejr kan søge landet og der lade sig visi
tere og fortolde. Dog skal de lade sig visitere i Nyborg el. andetsteds i 
Bæltet, hvor de først ankommer, under skibs og gods’ fortabelse. Men 
når vejrliget er således, at de kan komme til land, skal de lade sig visi
tere og fortolde efter toldrullen. JT, 13, 30. K. Indl. 8. marts.

31. marts (Kbh.) Anders Bille fik brev angående Jørgen Kaas, der har 
andraget, at han vægres sin ritmesterbestalling af årsag, at han er ble
vet forlenet med et lidet len i Norge. Da han af andre årsager er be
tænkt med nævnte lensafgift, er kongen tilfreds, at han derforuden 
årligt, så længe han forestår ritmesters bestilling, må have 400 rd. AB 
skal af de til soldatesken deputerede midler lade ham få det, han re
sterer af de 400 rd. fra hans bestallingsbrevs dato, og siden årligt lade 
ham beholde de 400 rd. JT, 13, 31.

1. april (Kbh.) Skøde til Poul Dues på en haveplads liggende inden for 
fæstningen, er fortil mod Helsingørsgade 76 al. og bagtil lige så bred, i
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længden imellem Niels Holst destillerer og Abraham Holtermand ba
gers pladser på hver side 108 al. PD må bruge og beholde denne plads 
som fri ejendom, dog skal han være forpligtet til for sin part at forfær
dige og brolægge gaden og siden vedligeholde den. Derforuden må 
PD ikke bruge nogen bygning ud på gaden indtil rendestenen, men 
den, der vil have skur, udbygninger el. svibuer for sit hus, han skal vige 
dermed på sin egen grund, så at gaden som forordnet beholder sin 
bredde ubehindret. SjR, 23, 225. K. (Tr.: KD, III, 397).

1. april (Kbh.) Skøde til mag. Valentin Suhm på en plads ved kanalen 
inden for slotspladsen næst Hans Olufsens gård, som allerede er ind- 
planket, er fortil mod gaden mod slotspladsen 7 al. bred og bag til den 
anden gade 14 al. bred og i længden næst HOs plads 29 al. og 1 ’/y zoll 
og den Qerde side langs gaden mod Holmens Kirke 27’/y al. lang. VS 
må bruge og beholde denne plads som fri ejendom, dog skal han være 
forpligtet til al bruge god købstadbygning og vedligeholde den. SjR, 
23, 226. K. (Tr.: KD, III, 397).

1. april (Kbh.) De højlærde i Kbh. fik brev angående en skoledreng på 
Sorø, som har slået en anden ihjel. Til efterretning tilskikkes dem vid
nesbyrd herom o.a. dokumenter. De skal give deres betænkning efter 
dokumenternes beskaffenhed, om de mener, at det andet skolebarn 
bør lide på livet derfor el. ikke, og indskikke det i kane. SjT, 32, 302.

1. april (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til, at fru Lisbet Sofie Rantzau 
må være ubegravet til den 27 april. FR, 6, 156.

2. april (Kbh.) Steen Brahe og Knud Urne fik befaling til at besigtige 
gods imellem K.M. og Otte Thott. OT har til magelæg begæret nogle 
af kronens gde i Skåne under Heine Kirke len i Gulerup og Store og 
Lille Hjorterød og tilbyder herimod af sit jordegods i Skåne i Karleby, 
Nørre Hviding og Tulstrup o.a. velbeliggende gde i lenet, om de ej 
strækker til. Adressaterne får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde 
og forfare deres ejendom, skat, landgilde, herlighed, rente o.a. og si
den ligne og lægge det ene imod det andet, så der sker fyldest, særde
les for ejendom og landgilde, anseende, at kongen vil have så megen 
landgilde igen som den, der bortgives. Hvad angår skovene, skal der 
forholdes som sædv. Det, de forfarer, skal de give beskrevet fra sig un
der deres hænder og signeter og indskikke i Kane. Kongen har befalet 
Kjeld Krag at møde, når synet foretages, og på kongens vegne foregive,
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hvad han har at sige, så han kan forsegle og underskrive med dem. 
SkT, 8, 225. K.

2. april (Kbh.) I^eld Krag fik brev om at overvære Otte Thotts mage
skifte. Kongen har befalet Steen Brahe og Knud Urne at ligne og 
lægge gods imellem kongen og OT. Når det foretages, skal KK møde 
tilstede og foregive, hvad han kan have at sige på kongens vegne, og 
have indseende med, at kronen sker fyldest, og siden underskrive og 
forsegle med de gode mænd. SkT, 8, 226. K.

2. april (Kbh.) Å.b. om Viborgs domhus. Kongens far har for nogle år 
siden1 til reparation af domhuset i Viborg såvel som til vedligeholdelse 
af det ny opbyggede hus til adelens forsamling dér bevilget, at der må 
oppebæres 8 sk. da. af hver endelig dom og af en opsættelse 4 sk. Da 
kongen erfarer, at de bevilgede år er forløbet, bevilger han til domhu
sets og adelshusets fortsættelse, at Peder Lange og Laurids Below af 
alle domme, som går til landstinget, må oppebære 8 sk. da. i 10 år, be
regnet fra brevets dato. Pengene skal ikke anvendes til andet, og lands
dommerne skal gøre regnskab, når tiden er forfalden. JR, 12, 33.
1) Se KB 1642, 106.

3. april (Kbh.) Bevilling for Kirsten Andersdatter til at gifte sig. Hun 
har berettet, at hun for nogle år siden har forset sig med lejermål med 
Sigvert Tygesen, hvorfor hun ved kapitelsdom blev skilt fra sin trolove
de fæstemand, Peder Jørgensen. Hun begærer, da denne er død, og 
hun i over 3 år har forholdt sig vel, at hun må indlade sig i ægteskab 
med ST, som hun avlede barn med. Kongen bevilger dette. SkR, 6, 
256.

3. april (Kbh.) Gertrud Pedersdatter, enke efter dr. Søren Hoffmand, 
fik konfirmation på et gammelt brev, udstedt af kong Hans, på en gd. i 
Karde by og s.’ i »Royeherret«2 i Dronningborg len, som Rasmus 
Sørensen Gundesen og Søren Eriksen nu påbor, lydende, at Hans, 
Danmarks etc., med dette å.b. bevilger, at brevviseren, Thomas Jepsen 
i Karde, og hans arvinger må have en gd. i Karde, som nævnte TJ 
påbor, og som kongens far har givet ham, dog således, at den skulle 
give kongen årligt den stød, leding og gæsteri, der plejer at gå deraf, 
og dermed være fri for al anden skat. Dominica reminiscere millesimo 
qvadringentesimo nonagesimo sexto.3 Olavi Friis et Beronis Andreæ. - 
Da lensmanden erfarer, at det altid har været efterkommet således, og
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han har begæret at vide kongens vilje, hvorledes der skal forholdes 
dermed, så har kongen på hendes ansøgning konfirmeret kong Hans’ 
brev. JR, 12, 33.
1) Kare by, der dog ligger i Holbæk s., Rougsø h., også dette ligger i Dron
ningborg len, jf. note 2. 2) Royeherret, muligvis en misforståelse af Rougsø h. 
3) 27. febr. 1496. Brevet er gengivet i William Christensen (udg.): Danmarks 
breve fra middelalderen, 2. rk. 4 (1489-1496), 1932, 625.

3. april (Kbh.) Jørgen Kruses pas. DaJK ofte forårsages at rejse fra et 
sted til et andet i den ham betroede landkommissariusbestilling, befa
ler kongen lensmænd, fogeder, borgmestre, rådmænd og alle andre, 
som på kongens vegne har nogen befaling, og han undervejs besøger, 
at de forskaffer ham 2 borgervogne el. 3 gode bøndervogne med for
nødne heste og fri færger over færgestederne, så han kan blive vel be
fordret. JR, 12, 35.

Ligesådant pas fik Jacob Grubbe angående det samme.

3. april (Kbh.) Bestallingsbrev for Jørgen Kruse at være kommissarius i 
Jyll. Adelen har for nogen tid siden bevilget, at der i hver provins må 
forordnes nogle landkommissarier, som adelen i hver provins skulle 
votere om, når de først for Rigsrådet har gjort deres ed, at de kun skal 
foreslå den, de finder genügst dertil. Kongen erfarer nu, at JK af ade
len i Jyll. på den manér lovligen er valgt til denne bestilling, og han 
har præsteret juramentum fidelitas. Derfor har kongen tilforordnet JK 
og givet ham fuldmagt at være landkommissarius. JK og de, der i sam
me provins er forordnet til denne bestilling, skal én gang årligt el. of
tere, om tidernes og landenes tilstand kræver det, kommunikere for
troligt med rigsråderne i provinsen om alt, der er el. bliver anordnet 
om landets defension, og have opsyn med alt, der af kongen anordnes 
til landets forsvar, tarv og forbedring, remedere al mangel og tilken
degive for kongen, hvis det ikke kan gøres af dem. Har nogen, gejstlig 
el. verdslig, noget at besvære sig over, står det dem frit for at andrage 
det for rigsråd og kommissarier, og disse skal siden være forpligtet at 
give det tilkende for kongen. Dog skal ingen være forment selv at fore
give noget for kongen. JR, 12, 35.

Ligesådant brev fik Jacob Grubbe.

3. april (Kbh.) Peder Lange og Christoffer Hvas fik brev om at likvide
re noget gods, Laurids Pogwisch begærer. LP begærer til magelæg no
get af Sorø Akademis gods i Nørre Horne h., Sønder Bork s. og by,
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hvorimod han til vederlag tilbyder af sit gods i Vennebjerg h., Åsted s., 
Kvissel by. De får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde og forfare de
res ejendom, skat, landgilde, herlighed, rente o.a. og siden ligne og 
lægge det ene imod det andet, så der sker fyldest, særdeles for ejen
dom og landgilde, anseende, at kongen vil have så megen landgilde 
igen, som der bortgives. Hvad angår skovene, skal der forholdes som 
sædv. Det, de forfarer, skal de give beskrevet fra sig under deres hæn
der og signeter og indskikke i Kane. Kongen har befalet Falk Gøye at 
møde, når synet foretages, og på kongens vegne foregive, hvad han 
har at sige, så han kan forsegle og underskrive med dem. JT, 13, 31. K.

3. april (Kbh.) Falk Gøye fik brev om at overvære Laurids Pogwischs 
mageskifte. Kongen har befalet Peder Lange og Christoffer Hvas at lig
ne og lægge gods ml. kongen på Sorø Akademis vegne og LP. Han skal 
møde tilstede, når lignelsen foretages, og foregive det, han på kon
gens vegne har at sige, og have indseende med, at Sorø Akademi sker 
fyldest, og forsegle og underskrive med dem. JT, 13, 32. K.

3. april (Kbh.) Jørgen Enevoldsen Seefeld fik brev om at forskaffe Pe
der Reedtz 20 bønder vogne, som skal flytte det gods, han behøver på 
Lundenæs, fra Jelling og til [Sønder] Omme. JT, 13, 32. K. (Efter hr. 
kanslers ordre). Indl. 30. marts.

4. april (Kbh.) Kvittansiarum. Hr. Jørgen Urnes arvinger har gjort en
deligt regnskab for den visse afgift og al anden uvis rente og indkomst 
af Vestervig Kloster len fra Philippi Jacobi 1632, da han fik det efter 
afd. Jørgen Skeel, og til årsdagen 1642, da han afgik ved døden, og 
hans arvinger blev lenet kvit. De har desuden gjort regnskab for pen
ge-, korn- og bådsmandsskatter, og leveret JUs lensbrev fra sig og for
klaret de antegnelser, som har været gjort i regnskaberne. De er intet 
blevet skyldig efter de på Rtk. indleverede regnskaber, mandtaller og 
registre, og kongen lader JUs arvinger kvit, fri og kravsløse. JR, 12, 37.

4. april1 (Kbh.) Konfirmation af anordning vedr. Mariager Kloster Kir
ke, gjort af Mogens Arenfeldt og dr. Jacob Matthisen, biskop i Århus 
stift, lydende, at MA og JM med sin fuldm., hr. Svend Orebo, tjener til 
Århus Domkirke og kannik smst., gør vitterligt, at de har fået K.M.s 
ms., dat. Kbh., den 16. juli 16512, indeholdende, at borgmestre og råd 
i Mariager og menige borgerskab, som bruger avl, har andraget, at en 
del af deres bedste borgere, som ingen avl bruger, heller ikke giver ti-
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ende til kirken, og den tiende, der gives af dem, der bruger avl, forslår 
lidet til kirkens høje fornødenhed; og de, der ikke giver tiende, bruger 
lige så vel kirkens og præstens tjeneste. H.M. befaler dem at gør en vis 
takst, hvor hver borger, som ingen avl bruger, efter deres formue årligt 
kunne give til kirken for deres stolestader og begravelser. MA og JM 
har derfor kaldt for sig borgmestre og råd og menige borgerskab i Ma
riager. Da befandtes samtlige tilforn at være takseret og give penge for 
deres stolestader og begravelser. Nu har derforuden enhver for sig og 
sine efterkommere bevilget at de, som bruger avl, udover deres rette 
tiende årligt giver: Hans Nielsen borgmester 2 dl., Gabriel Moritsen 1 
rd., Anders Rasmussen 2 mk., Niels Bloch 2 mk., Hans Griis 1 mk., 
Thomas Felbereder 12 sk., Søren Jensen og Søren Pedersen færge- 
mænd 2 mk., Niels Høstemark 1 mk., Anders Ladefoged 1 mk., Niels 
Jensen 1 mk., Peder Bøy 1 rd., Niels Mikkelsen 1 mk., Christen Skipper 
3 mk., Christen Traversen 3 mk, Peder Smed 1 rigsort, Maren Anders- 
datter 1 mk., Herman Snedker 1 mk., Maren Mølle */2 mk. Og de an
dre, som ingen avl bruger, årligt: Niels Lund 1 rd., Jørgen Kræmmer 1 
rd., Niels Randerup 1 rd., Las Kræmmer 3 mk., unge Jens Murmester
1 mk., Christian Bjerregrav 2 mk., Hans Skjellum 1 mk.,Jens Tysk l’/2 
mk., Niels Kiønsen 4 sk., Peder Brems 1 dl., Søren Skøtt 1 mk., Frede
rik Bang 1 ort, Eske Skomager 2 mk., Mikkel Kallestrup 1 ort, Laurids 
Andersen 1 mk., Christen Skomager 1 ort, Thomas Væver 1 mk., Ma
ren Bremses 1 mk., Lave Hattemager 1 mk., Jens Stauby '/•> mk., Peder 
Knudsen 1 mk., Anders Bødker 1 mk., Ole Olesen 2 mk., Peder Chri
stensen 1 mk., Henrik Snedker 1 ort, Dorete Kalles 1 mk., Søren Palle
sen 2 mk., Lucas Skomager */2 mk. Summa beløber sig, som de nu over 
det tidl. har påtaget sig, 23 dl. 2 mk. Derforuden er deres bys tiende 
årligt ungefær 9 td. 2 skp. rug, 10 td. 1 skp. byg, 8 td. 6’/2 skp. havre, 1 
td. rug for 10 mk., 1 td. byg for 9 mk., 1 td. havre 4 mk., i penge 55 dl.
2 sk. Summa summarum kirkens årlige indkomst foruden stolestader 
og begravelser i tiende til kirken 78 dl. 1 mk. 14 sk., hvilket borgmestre 
og råd lover årligt i rette tid selv at ligne ml. borgerne. De begærer 
K.M.S konfirmation, og han konf. dette. JR, 12, 59.
1) Til sidst står: Dette skulle have været indført i den næst forgangne måned.
2) Kopibogen har 16. juli sidstforleden, og der ses ikke noget brev af denne 
dato i KB i årene siden biskop Jacob Matthisen tiltrådte i 1646.

5. april (Kbh.) Bestalling som ritmester for Mogens Rosenkran tz til 
Glimminge. MR skal være ritmester over et kompagni til hest og være 
forpligtet til altid villigt, flittigt og tro at lade sig finde i alt, der kan tje-
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ne kongen og riget. SjR, 23, 227. K.
Ligesådan bestall, fik Iver Mogensen Krabbe.

5. april1 (Kbh.) Å.b. til Hørsholms bønder om at møde på mønstring, 
når de tilsiges. Kongen vil, at fogeden på Hørsholm herefter som til
forn skal tilholde bøndersoldaterne i Hørsholm len, som hidtil har 
mødt på mønstring, at de skal møde, når de tilsiges, såfremt de ikke vil 
straffes. SjT, 32, 303. K. Indl. udat.
1 ) Står efter 6. april.

5. april (Kbh.) Falk Gøye fik brev om at indtage rådmand Hans Fichs 
søn Hans Hansen af Svendborg i Sorø Skole, når han besøges derom, 
og der er plads ledig, forordne ham under disciplin og ellers forholde 
sig mod ham lige med andre skolebørn dér. SjT, 32, 304.

5. april (Kbh.) Hr. Axel Urup skal skikke en ingeniør til Landskrone 
Slot til at afstikke det butenværk, som det er befalet at lægge for slots
graven, så at der med det forderligste kan begyndes på det, for at det 
kan blive forfærdiget i sommer. SjT, 32, 304. K.

5. april (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at lade Luder von 
Wersabe få en hest, eftersom kongen for nogen tid siden har givet 
ham én af dem på Antvorskov, og han ingen fik. WR skal på hans 
ansøgning lade én af dem være ham følgagtig. SjT, 32, 304. K.

5. april (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at lade Holger Vind 
på hans ansøgning være en god hest af dem på Antvorskov følgagtig i 
stedet for en anden hest, som HV har overladt kongen. SjT, 32, 305. K.

5. april1 (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om, at Frederik Urne til 
Bregentved har andraget, at en stor mængde krudt i sidst forledne il
debrand i Trondhjem by er blevet kastet i elven af frygt for stor ulykke, 
nemlig 51 centner stykkekrudt, 1482 centner og 50’A2 skålpd. musket
krudt. Siden er ikke bjerget mere end 23 centner og 512 skålpund, 
hvor stor flid man end har anvendt. FLI begærer, at det øvrige, som på 
grund af den stærke strøm ikke kan bjerges, må godtgøres ham på 
Rtk., hvilket kongen bevilger. SjT, 32, 305. K. Orig. i DKanc. B 172.
1 ) Står efter 6. april. 2) Tallet efter originalen

5. april (Kbh.) Å.b. om Nørre Rørum Kirkes brøstfældighed. For kon-
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gen er andraget, at Nørre Rørum Kirke i Froste h. er brøstfældig, hvil
ket år efter andet tiltager, kirken til største ruin, medmindre det fore
kommes i tide. Da kirken er i så stor gæld, at den ikke kan forfærdiges 
af sin egen indkomst, og kongen af Kjeld Krags erklæring erfarer, at 
kirkens brøstfældighed er så stor, at den ikke kan repareres, medmin
dre den bekommer nogen hjælp, bevilger han, at hver kirke i Gønge, 
Gers og Froste h. med forråd må komme til undsætning med 2 rd. Em- 
bedsmændene, som det vedkommer i de 3 herreder, skal være behjæl
pelig, at det sker. SkR, 6, 256.

5. april (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev om arbejdet ved Landskrone. 
Kongen har befalet Axel Urup at overskikke ingeniøren til Landskro
ne Slot for at afstikke det butenværk, som skal lægges for slotsgraven. 
Når han har gjort det, skal KU lade ingeniøren arbejde på det med det 
forderligste af de midler, som kronens, kapitlets og adelens bønder 
gør efter bevill., så værket kan forfærdiges denne sommer. SkT, 8, 227. 
K. Indl. 31. marts og udat.

5. april (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om at overvære Falk Gøye til 
Hvidkildes mageskifte. Kongen har befalet hr. Henning Valkendorf til 
Glorup og Henning Pogwisch til Hollufgård at ligne og lægge gods ml. 
kongen og FG. Når lignelsen foretages og de advares derom, skal de 
el. deres fuldm. møde til stede på kongens vegne og foregive det, de 
kan have at sige, og siden forsegle og underskrive med gode mænd. 
(Efter hr. kanslers befaling). FT, 7, 110. K.

5. april (Kbh.) Henning Valkendorf og Henning Pogwisch fik befaling 
til at besigtige gods ml. H.M. og Falk Gøye til Hvidkilde. FG har be
gæret noget af kongens gods i Øster Skjerninge, som han har i pant, 
hvorimod han til vederlag tilbyder at udlægge følgende af sit gods: 
Gudme h., Brangstrup by: 2 gde, Laurids Madsen og Jens Andersen 
påbor; Vends h., Viby: 2 gde, Hans Hansen og Hans Lauridsen påbor. 
Balslev 2 gde, Niels Tostesen og Anders Lauridsen påbor. Udby 1 gd, 
Peder Jensen påbor. Hvis dette gods ikke kan strække til, tilbyder han 
2 bol i Viby. Adressaterne får fuldmagt til med det forderligste at begi
ve sig til nævnte gods, granske dets ejendom, skat, landgilde, herlig
hed, rente o.a., og siden ligne og lægge det ene mod det andet, så der 
sker skel og fyldest, anseendes, at kongen vil have lige så megen land
gilde igen, som der bliver bortskiftet, dog hvad angår skoven skal for
holdes som sædv. De skal give det fra sig under deres hænder og sig-



1652 115

neter og indskikke det i Kane. Sker kronen forkort for deres forsøm
melses skyld, skal de stande til rette. Kongen har bedt hr. Mogens Kaas 
til Støvringgård om, at han el. hans fuldm. møder til stede, når han 
advares af dem, og foregive, hvad han kan have at sige, og siden for
segle og underskrive med dem. FT, 7, 110. (Efter hr. kanslers befa- 
ling). K.

5. april (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om, at møllerne i Koldinghus 
len må give penge for deres landgilde. Møllerne har andraget, at de 
ikke kan afstedkomme så godt og ydefærdigt mel til dette års landgil
de, som det sig bør, af årsag, at de på grund af kornets misvækst i den
ne besværlige tid ikke kan få andet at male end byg, blandingskorn og 
havre. De begærer, at de må betale penge derfor. Da kongen af KSs er
klæring erfarer, at deres angivende er sandfærdigt, er han tilfreds, at 
de for dette års landgilde, fra Philippi Jacobi 1651 til årsdagen 1652, 
må give 14 slmk. for hver td. mel. Det skal blive ham godtgjort. JT, 13,
32. K. Orig. i Koldinghus lensrgsk.

5. april (Kbh.) Henrik Thott fik brev angående Anders Svendsen, bor
ger i Christianshavn, der andrager, at han i betaling for forstrækning i 
forledne fejdetid af pantsat gods i HTs len har fået udlagt 2 gadehuse 
i Onsild h., Skellerup s. og by, Peder Nielsen og Knud Andersen påbor. 
Da AS til vederlag begærer nogle bol i Skellerup, som han beretter er 
øde, som HT kan se af hans hosføjede Supplikation, skal han erklære, 
om det er beskaffent med nævnte huse, som han angiver. Desuden om 
det gods, han begærer til vederlag, er øde, og om det kan mistes fra le
net. Han skal indskikke sin erklæring i Kane. JT, 13, 33. K.

5. april (Kbh.) Tønne Reedtz fik brev om, at kongen forunder ham af 
forpagtningen af Hammers gods 800 rd. årligt fra førstkommende 
Philippi Jacobi, at erlægge af den, som har godset i forpagtning. Ikke 
indført i JR. Orig. i DKanc. B 174.

6. april (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til Margrete, Niels Olufsens 
enke, på Blaserød [Blovstrød?] kirketiende i Hørsholm birk. Hun skal 
årligt i rette tid til kirken give den afgift, som med rette plejer at gå 
deraf. SjR, 23, 227.

6. april (Kbh.) Rentemestrene fik befaling angående noget øde gods 
og Henrik Gyldenstjerne til Skovsbo og borgerne i Assens. Borgerne i
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Assens har andraget, at de til pant for det, de har tilgode hos kronen, 
har bekommet en andel i en ødegård i Odensegård len i Bjerge h. i 
Drigstrup s. og by, som Jens Poulsen, borger i Kerteminde, har brugt 
avlen til, hvilken andel de nu igen har solgt til HG med begæring, at 
fordi den, der tidl. besad gden, nød afslag på 3 ørle byg, samme afslag 
da må godtgøres for HG, el. også at han i stedet bevilges en andel i en 
gd. i Vindinge h., Bovense s., nemlig 3 td. 1 fjdg. */2 album, som Oluf 
Nielsen nu påbor, i betragtning, at det øvrige i nævnte gd. er udlagt til 
HG selv, eftersom han ellers ikke kunne bringe nogen til at besidde 
den. Kongen er tilfreds med dette sidste. SjT, 32, 303. K.

6. april (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at lade Manderup 
Due til Halkær være følgagtig en ung hest til stod af dem på Antvor
skov, idet kongen har foræret ham den. SjT, 32, 305.

6. april (Kbh.) Christen Jensen, K.M.S ridefoged til Kalø, fik konfirma
tion på en tiende. Kongen er anmodet om konfirmation af et fæste
brev udstedt af Gunde Rosenkrantz på kongens og kirkens anpart af 
korntienden af Ebdrup1 s., lydende, at GR til Vindingegård med dette 
å.b. gør vitterligt, at han på K.M. vegne til CJ har fæstet kongens og kir
kens anpart af korntienden af Ebdrup s., som han skal nyde, dog såle
des, at han årligt skal give H.M. 4 ørter rug, 2 ørter byg, */2 td. gryn og 
levere det allersenest til fastelavn på Kalø Slot i godt og ustraffeligt 
korn. Ligeledes skal han til Ebdrup Kirke årligt give 4 ørter rug og 2 
ørter byg at levere til kirkeværgerne på samme tid. GR befaler på kon
gens vegne menige sognemænd at tiende i kærven, såfremt de ikke vil 
straffes. Dersom kongen bliver tilsinds at ville bruge tienderne til no
gen af sine slotte, klostre el. gårde, har fæstebrevet ikke længere magt, 
og CJ skal have leveret sit stedsmål tilbage. Kalø Slot, den 13. febr. 
1652. - Kongen konf. brevet. JR, 12, 38.
1 ) I kopibogen står de 3 steder Eldrup, men et sogn af det navn forekommer 
ikke.

6. april (Kbh.) Kvittansiarum. Ebbe Gyldenstjerne har gjort endeligt 
regnskab for sin afgift af den årl. visse og uvisse rente og indkomst af 
Koldinghus Slot og len fra Philippi Jacobi 1649, da han fik det efter 
afd. Mogens Bille, og til årsdagen 1651, da han igen blev det kvit, og 
Jørgen Seefeld blev forlenet med det. Han har desuden gjort regnskab 
for penge-, korn- og bådsmandsskatter, ligeledes forklaret inventarium 
og betalt de antegnelser, som har været gjort i hans regnskaber og
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mandtalsregistre og ikke kunne passere. Han er intet blevet skyldig ef
ter de på Rtk. indleverede regnskaber, inandtalsregistre og beviser, og 
kongen lader ham og arvingerne kvit, fri og kravsløse. JR, 12, 39.

6. april (Kbh.) Henrik Thott og bispen i Århus fik brev angående mag., 
fhv. sognepræst i Randers Thøger Pedersens enke. De skal have indse
ende med, at TPs enke, Kirsten Mortensdatter, vederfares det, andre 
præsteenker i lige tilfælde plejer, eftersom hun beklager, at hendes 
husbond har efterladt hende ringe midler og mange små børn. JT, 13,
33.

7. april (Kbh.) Jægermesteren fik brev om at forskaffe Tønne Reedtz 
til Barritskov på hans ansøgning en levende råbuk og 3 levende rådyr. 
(Efter Otte Krags ordre). SjT, 32, 305.

7. april (Kbh.) Kvittansiarum. Mogens Arenfeldt har gjort endeligt 
regnskab for sin afgift af den årl. uvisse rente og indkomst af Mariager 
Kloster len, såvel som af indkomsten af Gislum h., beregnet fra Philip
pi Jacobi 1641, da han fik det efter afd. Iver Nielsen Krabbe, og til års
dagen 1651, da han igen blev det kvit. Han har desuden gjort regnskab 
for penning- og kornskatter, ligeledes kobber- og tinskatter samt båds
mandsskatter o.a. kontributioner, og har klareret alle antegnelser, som 
har været gjort i regnskaber og mandtalsregistre og ikke har kunnet 
godtgøres. Han er intet blevet skyldig efter de på Rtk. indleverede 
regnskaber, mandtalsregistre og beviser, og kongen lader ham og ar
vingerne kvit, fri og kravsløse. Dog har han fremdeles at svare til det 
inventarium, der forbliver ved klosteret, når han aftræder fra lenet. JR, 
12, 40.

8. april (Kbh.) Brev til mester Hans Ulrik Swidtzer, kongens smed, på 
200 dl. kur. i årlig løn og underhold, som skal erlægges ham på Rtk., 
og følgende genant, som proviantskriveren ved Kbh.s Slot årligt skal 
lade ham være følgagtig: 3 okser, 8 svin, 8 lam, 8 gæs, 1 td. smør, 2 td. 
sild, 1 td. torsk, 3 voger bergefisk, 1 '/2 td. gryn, 1 td. ærter, 3 pd. rug, 4 
pd. byg, 6 skp. humle, malt til td. øl 1 ’/2 pd., penge til humle 2 rd. SjR, 
23, 227. Indl. 24. marts.

8. april (Kbh.) Befaling til hr. Frederik Reedtz til Tygestrup og Niels 
Banner til Ringstedgård at levere Møn til Henrik Ramel til Bækkeskov. 
Når Corfitz Ulfeldt til Saltø leverer fra sig Stege Slot og Ermelundgård,
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skal de være tilstede og til HR overlevere inventarium, breve, register, 
jordebøger og alt andet, som findes ved lenet. De skal bese bygninger
ne på slottet og gården, hvorledes de forefindes, og begive sig til sko
vene, erfare, hvorledes de er holdt ved magt, og levere det klart fra sig 
under deres hænder og segl og siden overlevere det til HR. SjR, 23, 
228. K.

8. april (Kbh.) Følgebrev på Møn til Henrik Ramel. Kongen hilser kro
nens bønder og tjenere over hele Møns len, som Corfitz Ulfeldt til 
Saltø har haft i forsvar. De skal fra Philippi Jacobi svare til Henrik Ra
mel til Bækkeskov og til ingen anden give den årlige landgilde, ægt, sa- 
gefald, arbejde og al anden rente, som de plejer, og HR skal igen hol
de alle ved lov, skel og ret. SjR, 23, 229. K.

8. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om jægergården ved Frederiks
borg Slot, som kongen af hans erklæring har erfaret behøver repara
tion efter gjort overslag, ungefær 400 rd. Kongen er tilfreds, at han an
vender disse, og det skal blive ham godtgjort, dog at der alene forfær
diges det, som behøver reparation. SjT, 32, 306. Orig. i Frederiksborg 
lensark., LAK.

8. april1 (Kbh.) Arent von der Kuhla og Otte Pogwisch fik brev om at 
tilholde bønderne i deres len at reparere gærderne om den store dy
rehave ved Frederiksborg Slot, hvor der findes brøstfældighed, og si
den vedligeholde dem, eftersom det bedst kan deles ml. dem. SjT, 32, 
306. K.
1) Står efter 9. april.

8. april (Kbh.) Wulf Hieronymus von Kratz til Duege og Iver Krabbe til 
Vegholm fik brev om at levere Peder Vibe Herrisvad Kloster, som kon
gen har forlenet ham med. Adressaterne får fuldmagt til, når Henrik 
Ramel til Bækkeskov leverer lenet fra sig, at overvære og til PV levere 
inventarium, breve, register, jordebøger o.a., deslige at besigtige byg
ningen, Herrisvad Kloster og ladegården, hvorledes de er ved magt, 
og begive sig til skovene, som ligger til lenet, granske, hvorledes de er 
ved magt, og give det fra sig beskrevet under deres hænder og over
an tvorde det til PV. SkR, 6, 257.

8. april (Kbh.) Befaling til bønderne til Herrisvad Kloster at svare Pe
der Vibe, lyder som det til bønderne til Malmøhus at svare Otte Thott,
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fol. 215. SkR, 6, 257.

8. april (Kbh.) Steen Hohendorff fik brev om at annamme sin søsters 
værgemål. Otte Thott til Næs har begæret denne befaling til adressa
ten angående, at denne antager værgemålet for sin søster, jomfru 
Sidsel Hohendorff, som OT har forestået i lang tid. SH skal være til 
stede, når OT leverer det til ham og bliver kvitteret derfor. SkT, 8, 227. 
K.

8. april (Kbh.) Hr. Frederik von Buchwald fik brev angående Claus 
Rantzau. Hvad CR andrager, kan FvB se af hans hosføjede Supplika
tion. Han skal erklære sig om dets beskaffenhed, så kongen siden kan 
resolvere derpå. JT, 12, 34.

8. april (Kbh.) Mogens Høg, Gunde Rosenkrantz, Mogens Arenfeldt 
og hr. Frands Pogwisch fik brev om at skifte arbejdet mellem Dron
ningborgs bønder. Kongen erfarer, at der fra Dronningborg len til be
taling af kronens gæld er udlagt ikke langt fra 150 bønder, så at det 
nødvendige arbejde til slottet derved er formindsket. Derved er kro
nens tjenere til slottet i Galten h. og Skjern og Essenbæk birker o.a. nu 
i de udlagte bønders sted tilsagt med arbejde til slottet, men har hidtil 
under forskellig prætekst el. af selv vedtaget sædvane været fri for ar
bejde. De vil nu ikke gøre det, uanset de ikke altid har været fri for ar
bejde før for 30 år siden, da den ene ladegd. ved slottet, Tårup, blev 
besat med bønder. For at den ene ikke skal besværes mere end den an
den over evne, men den ene hjælpe den anden, skal adressaterne ret
te deres lejlighed efter at indstævne samtlige Dronningborg lens bøn
der og nogle især af hvert herred og sogn, og kende ml. dem om det 
årlige arbejde til slottet. Det, de forretter, skal de give fra sig under de
res hænder og signeter. JT, 13, 34. K.

9. april (Kbh.) Bevilling for Jørgen Lykke, borger på Christianshavn, til 
påny at indstævne en sag. JL har begæret, at han for en tilbørlig over
dommer må indstævne en dom af Kbh.s byting ml. ham og Pernille, 
enke efter Laurids Bentzen i Kbh. angående en sum penge, uanset at 
han ikke i rette tid har påtalt den. Da han beklager sig over, at han 
først er blevet dommen mægtig i 1651, bevilger kongen, at han må 
indstævne den. SjR, 23, 229.

9. april (Kbh.) Falk Gøye fik brev om at skikke nogle bønder til Hol-
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men. Af hans erklæring har kongen erfaret, at Rasmus Mortensen i 
Eskilstrup og Peder Thygesen i Sten magie i 7 byers navn har forebragt 
noget usandfærdigt i en supplikation, hvorom de fleste bymænd dog 
ingen kundskab havde. Der foruden har de forårsaget megen urolig
hed blandt bønderne. Kongen vil, at de for deres modvillighed skal 
hidsendes på Bremerholm og der straffes i jern i 8 dage. SjT, 32, 306.

9. april (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om afslag for nogle bønder i 
Koldinghus len. Kronens bønder i Gauerslund og Sellerup og bonden 
på Sellerup møllested begærer, at de må forundes nogen forskånsel på 
deres ruglandgilde i år, på grund af den store misvækst, som de har 
haft. Da kongen af JSs erklæring erfarer, at de ikke kan være ved magt 
uden dette, er han tilfreds, at de forskånes i år, beregnet fra Philippi 
Jacobi 1651 til årsdagen 1652. JT, 13, 33. K.

10. april (Kbh.) Borgmester Hans Nansen fik brev angående Christen 
Madsen Veterup, der har begæret, at han må få nogle af de penge, 
som den lybske skipper Waller Reinold er tilkendt at betale ham for 
den tilføjede skade og har nedsat i retten hos HN. Kongen er tilfreds, 
at han må få 400 rd. HN skal lade ham på hans ansøgning være pen
gene følgagtig og tage nøjagtig forsikring af ham, at han skal stå til ret
te, om han taber sagen. SjT, 32, 306.

10. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at Morten Sixen, bartskær 
i Kbh., på det menige bartskærlavs vegne har andraget, at de i pant for 
en gældsfordring har fået en gd., beboet af Svend Pedersen, i Pårup by 
under Helsingborg len. Den er i det dem givne pantebrev anslået 1 ot- 
ting honning højere, end den findes i de gamle slotsjordebøger. De 
begærer, at den må betales dem på anden maner. Kongen er tilfreds, 
at adressaterne af det øvrige gods udlagt til gældens betaling må ud
lægge så meget, som det anførte beløber, dersom de ellers finder la
vets angivende at forholde sig så. SjT, 32, 307. K. Orig. i DKanc. B 
179h. (Tr.: KD, V, 350).

10. april (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om afslag for bønderne i 
Kronborg len, der har tilkendegivet, at de formedelst misvækst, fæsyge 
o.a. ulykkelig tilfald er blevet så forarmede, at de ikke kan udrede de
res landgilde, og har begæret noget afslag. Da kongen af AKs erklæ
ring erfarer, at deres angivende er sandfærdigt, har han efter den af 
AK i Kane, indlagte fortegnelse bevilget følgende afslag fra Philippi Ja-
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cobi 1651 til 1652, nemlig Harrishøj: Laurids Hansen og Svend Peder
sen 1 pd. rug, 1 pd. byg; Horserød:1 Hans Lauridsen 21 skp. rug, Jens 
Skrædder 10 skp. rug, Peder Frandsen 1 Qdg. smør, 1 lam, 1 gås, 4 
høns; Borsholm:2 Søren Andersen ’/2 pd. rug, ’/2 pd. byg, 2 td. havre, 1 
fjdg. smør, 1 lam; Peder Rasmussen */2 pd. rug, 1 fjdg. smør; Nyrup: 
Niels Bentsen 15 skp. rug, 18 skp. byg; Oluf Ingversen 10 skp. rug; 
Rasmus Pedersen ’/2 pd. rug; Hans Olsen ’/2 pd. rug; Horneby: 
Rasmus Eriksen */2 pd. rug; Jep Nielsen 15 skp. rug, 9 skp. byg; Skib
strup: Peder Nielsen 5 skp. rug, 6 mk. bypenge; Danstrup: Mourits 
Jensen */2 pd. rug; Hans Nielsen 16 skp. rug; Toelt: Niels Poulsen ‘/2 
pd. rug, ’/2 pd. byg; Nybo: Peder Nielsen */2 pd. rug; Søren Pedersen 
'/2 pd. rug; Niels Svendsen */2 pd. rug; Søholm: Jens Svendsen ’/2 pd. 
rug; Langstrup: Jørgen Mouritsen 1 pd. rug; Dirick Berentsen 20 skp. 
rug, 20 skp. byg; Peder Frandsen og Peder Nielsen 20 skp. rug, 20 skp. 
byg; Peder Hansen 6 skp. rug; Endrup: unge Anders Hansen ’/2 pd. 
rug; Rasmus Andersen ’/2 pd. rug; Søborg: Jep Tunesen 1 pd. rug, 1 
pd. byg; Jens Andersen */2 pd. rug; Jens Jacobsen 1 pd. rug, */2 pd. byg; 
Niels Nielsen */2 pd. rug; Dragstrup: Jens Ibsen 17 skp. rug, 18 skp. 
byg; Mads Jørgensen 17 skp. rug; Jens Nielsen 17 skp. rug; Fjellen- 
strup: Rasmus Lauridsen 1 pd. rug, 1 pd. byg; Firhøj: Laurids Olufsen 
’/2 td. smør; Koldsbæk: Clemend Børgesen */2 pd. rug; Laurids Laurid
sen ’/2 pd. rug; Svend Olufsen 5 skp. rug; Udsholt: Mads Andersen 12 
skp. rug, 15 skp. byg; Oluf Christoffersen '/2 pd. rug; Laurids Pedersen 
*/2 td. rug; Hans Lauridsen 4 td. rug, ’/2 pd. byg; Smidstrup: Jørgen 
Jørgensen */2 pd. rug; Christen Thuesen ’/2 pd. rug; Højelt: den øde 
gd. 15 skp. rug, 18 skp. byg, 1 td. havre; Hans Lauridsen 1 td. rug; Bak- 
kebjerg: Peder Andersen 1 pd. rug; Valby: Hans Andersen 8 skp. rug; 
Peder Andersen l’/2 pd. rug, 1 pd. byg, 1 lam; Laurids Ibsen 15 skp. 
rug; Oluf Pedersen 11 ’/2 skp. rug, 8 skp. byg; unge Laurids Pedersen 
15 skp. rug; Sletelte: Niels Pedersen */2 pd. rug; Mynge: Jørgen Laurid
sen 15 skp. rug; Niels Hansen 15 skp. rug; Clemens Lauridsen l'/zpd. 
rug; Ørby: Anders Pedersen 18 skp. rug, 18 skp. byg, 1 Qdg. smør, 1 td. 
havre, l’/2 lam, 1 gås, 6 høns, 20 æg; Oluf Nielsen 1 pd. rug, 1 pd. byg; 
Niels Nielsen og Anders Nielsen 1 pd. rug; Laurids Lauridsen l’/2 pd. 
rug, ’/2 pd. byg; Unnerup: Peder Knudsen 1 td. rug; Jens Nielsen 1 td. 
rug; Niels Mortensen 1 td. rug; Holløse: Oluf Jensen 1 td. rug; Hans 
Pedersen 1 td. rug; Jep Nielsen ‘/2 pd. rug; Peder Nielsen 12 skp. rug; 
Hans Nielsen */2 pd. rug; Oluf Olufsen 1 pd. rug; Knud Hansen ’/2 pd. 
rug; Ørby: Laurids Mikkelsen og Laurids Hansen ’/2 pd. rug; Peder 
Bentsen 1 td. rug; Mynge: Oluf Knudsen 1 td. rug; Tisvilde: unge Lau-
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rits Olufsen ’/2 pd. rug; Johan Pedersen 1 td. rug; Tibirke: Oluf Olsen 
1 td. rug; Helsinge: unge Niels Pedersen */2 pd. rug; Jørgen Jensen 5 
skp. rug; Knud Knudsen 5 skp. rug; Ammindrup: Laurids Jacobsen 15 
skp. rug; Lavø: Oluf Ibsen ’A pd. rug; Laurids Lauridsen '/2 pd. rug; 
Høbjerg: Niels Mortensen 1 ’/2 pd. rug; Græsted: Laurids Lauridsen 2 
skp. byg, 1 lam; Alume: Hans Jensen 15 skp. rug; Peder Nielsen 15 skp. 
rug; Peder Steen 7’/2 skp. rug; Peder Jensen 8 skp. rug; Holt: Niels Ol
sen l/2 pd. rug; Ramløse: Jep Holst og Oluf Pedersen 12’/*2 skp. rug, 15 
skp. byg; Jens Gris 1 pd. rug; Jep Gris 15 skp. rug; Christen Rasmussen 
1 pd. rug, 1 pd. byg; Jens Knudsen 15 skp. rug; Niels Christensen 15 
skp. rug; Laurids Skonning 1 pd. rug, 1 pd. byg, 1 td. havre;JepJensen 
1 td. rug; Ågerup: Jørgen Jørgensen 13 skp. rug; Poul Lauridsen 1 td. 
rug; Skjærød: Hans Ibsen 1 td. rug. Hvilket skal godtgøres ham på Rtk. 
(Efter Otte Krags ordre). SjT, 32, 307.
1) Kopibogen har Forse red. 2) Kopibogen har Borchholm.

10. april (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev om at bryde den gamle mur. 
Kongen er tilfreds, at KU efter sit gjorte forslag bruger det gamle 
grundmurede tårn ved Sæby Port i Landskrone til det ny butenværk 
ved Landskrone Slot. SkT, 8, 228.

10. april (Kbh.) Bevilling efter begæring for Christoffer Steensen til 
over Ribe toldfrit at udføre 3 heste til sine sønners fornødenhed. Bre
vet skal leveres tolderne, så det ej gælder mere end denne ene gang. 
FR, 6, 157.

10. april (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om årligt aflan- 
dekisten i Sjæll. af pengene til militiens underhold at give Christoffer 
Steensen 600 rd. til pension fra Philippi Jacobi 1651. SmT, 8, 31.

10. april (Kbh.) Jacob Lauridsen Bech, husfoged på Koldinghus, fik 
konfirmation på en tiende. Kongen anholdes om at konfirmere et 
fæstebrev udstedt af Jørgen Seefeld på kirkens anpart af korntienden 
af Skanderup s., lydende, at JS på kongens vegne til JLB har fæstet kir
kens anpart af korntienden af Skanderup s., som Moritz Wurdeman, 
tidl. husfoged på Koldinghus, næst tilforn havde i fæste. JLB skal nyde 
tienden med slig kondition, at han årligen inden fastelavn i det sene
ste leverer den sædv. årlige afgift, nemlig 16 ørter rug og 8 ørter byg, 
og det i ustraffeligt, ydefærdigt korn. Menige almue i Harte s. befales 
at tiende til JLB og levere tienden på kærven, som recessen tilholder,
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såfremt de ikke vil straffes. JLB skal til fæste give 24 rd., som han skal 
levere til kirkeværgerne, førend han befatter sig med tienden. Kongen 
konf. dette. JR, 12,41.

10. april (Kbh.) Bevilling for Christoffer Stee[?nsen]' til toldfrit fra 
Ribe at udføre tre heste til sine sønners fornødenhed. Bevillingsbrevet 
skal overleveres tolderne i Ribe, når hestene udføres, så at den ikke 
gælder mere end denne ene gang. JR, uindført K.
1 ) K er beskadiget.

10. april (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at komme til Kbh., hvor 
han videre skal erfare kongens vilje. JT, 13, 34.

11. april (Kbh.) Borgmester Jørgen Andersen i Helsingør fik anvisning 
i Skt. Anna bros told i Ålborg, Stavanger og Marstrand. JA har fra kon
gens fars tid en andel at fordre for bygninger, han efter befaling har la
det forfærdige, og har begæret, at han må få nogen anvisning til beta
ling. Kongen har bevilget, at han må bekomme den til Skt. Annæ bro 
påbudte told, så vidt den rækker, i Ålborg, Stavanger og Marstrand. Ef
terhånden, som han bekommer den, skal den afskrives på hans for
dringsbrev. Tolderne i de tre byer skal lade ham tolden være følgagtig. 
SjR, 23, 230.

11. april (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik befaling til at dømme i en 
gældssag ml. Adam Herold, borger i Hamborg, og Mikkel Rachow. AH 
klager over, at han har en gældsfordring hos MR, hvorfor han har ind
stævnet denne for adressaterne, der henviste AH til at søge ham for 
hans øvrighed. AH begærer, at adressaterne må tilholdes at dømme i 
sagen. Kongen befaler dem at gøre dette, når sagen indstævnes for 
dem, eftersom MR har obligeret sig til at stå til rette, for hvilken øvrig
hed han søges. SjT, 32, 310.

11. april (Kbh.) Å.b. om hr. Ove Giedde og Egelstad mænd. OG har 
andraget, at han er gerådet i trætte med Egelstad bys ejere i Fers h. om 
et stykke skov, som i gamle tider er solgt fra byen til Harestedgårds eje- 
re og siden længe efter til Løvestadgårds ejere. Efter at markskel er 
svoret ml. Løvestad og Egelstad, som ingen omtvister, tilholder Egel
stad ejermænd sig skoven, tværtimod en landsdommers dom, hvorfor 
sagen påny er procederet til hjemtinget og er henfundet til ridemænd. 
Landsdommerens dom er indstævnet til førstkommende herredage.
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Uagtet dette beklager OG sig over, at Egelstad bys ejere indfalder i den 
omtvistede skov og hugger og handler, som de lyster, og optager jor
den med gevalt imod lovlig fredlysning, uanset det i lang tid har fulgt 
Løvestadgård. OG begærer derfor, at sådan gevalt må forbydes ogjord 
og skov forblive ubrugt til sagens afslutning. Kongen forbyder enhver 
at fly med samme jord og skov, indtil sagen er påkendt ved Danmarks 
Riges Råd. SkR, 6, 257.

11. april (Kbh.) Bevilling for Anders Lange og jomfru Karen Pogwisch 
at få hinanden. De er beslægtet med hinanden, i 2. og 3. led. Dog skal 
de give 1.000 rd., de 500 til de fattige i Ringkøbimng, de 500 til hospi
talet og de fattige i Lemvig. JR, 12, 42.

11. april (Kbh.) Å.b. om at Anders Lange af kgl. gunst og nåde har gi
vet 1.000 rd. til de fattige i Ringkøbing og til hospitalet og de fattige i 
Lemvig, til hver 500 rd., for bevill. til at indlade sig i ægteskab med 
jomfru Karen Pogwisch, beslægtet i 2. og 3. led med ham. Efter be
gæring af Otte Krag har AL bevilget, at 2 nødtørftige fattige af Hee s. 
dertil af provsten i Hind h. og sognepræsten til Hee Kirke bliver er
klæret mest at behøve det i dette sogn og at være rette almisselemmer 
og altid må nyde denne benådning således, at hver af de 2, én i Ring
købing og én i Lemvig, hver på sit sted, årligt som andre fattige må få 
renten af 100 rd., nemlig hver 6 rd., af hovedstolen. Når en af nævnte 
sogn, som nyder benådningen, afgår ved døden, skal en anden af sog
net indtræde i dennes plads. JR, 12, 43.

11. april (Kbh.) 1 .andkommissarierne i Jyll. fik brev angående Chri
stoffer Hvas, Steen Bille og Erik Grubbe. Adressaterne har for nogen 
tid siden fået kongens befaling til årligt af skatterne i Nørrejyll. at be
tale CH og SB hver 1.000 rd. og EG 600 rd. Kongen vil have ordren 
ændret således, at pengene alene skal betales til GH, beregnet fra Phi
lippi Jacobi. JT, 13, 35. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og 
St.mødernes Hist., 11,1, 324).

12. april (Kbh.) Bevilling til Karen Ghristensdatter til årligt af de fatti
ges blok at få 4 rd. Slotsfogeden på Kbh.s Slot skal årligt lade hende 
dem give. SjR, 23, 230. Indl. udat (3).

12. april (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at lade hertug Philip 
af Holsten på hans ansøgning få en af de rapper, som har noget hvidt,
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el. en anden god hest af dem, der findes på Antvorskov. SjT 310. K.

12. april (Kbh.) Befaling til jægermesteren at skaffe hr. Anders Bille til 
Damsbo på hans ansøgning 4 store dyr, 4 dådyr og 4 rådyr uden beta
ling til hans datters bryllup. Han skal lade dem skyde på de steder i 
Skanderborg len, hvor det er vildtbanen mindst til skade. SjT, 32, 310.

12. april (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at flytte Ullerup præste
gård ind i Frederiksodde. Også om Vejle Skole og Hospital. Så snart 
der er tilsået, skal han tilholde bønderne i Elbo h. at indflytte præste
gården i Ullerup i fæstningen Frederiksodde og holde bønderne i de 
3 næst ved fæstningen liggende herreder til at hjælpe bønderne i de 
tre derhos liggende landsbyer1 med at indflytte deres huse. Han skal 
deslige erklære sig om Vejle Hospitals og Skoles beskaffenhed samt de
res indkomst, som er givet af kongens forfædre, og indskikke er
klæringen i Kane., eftersom det begæres, at både skole og hospital må 
indflyttes der.JT, 13, 35. K. Indl. 12. maj, 25. juli.
l)Jf. KB 1651,355.

12. april (Kbh.) Peder Lange, Jørgen Høg, hr. Mogens Sehested og hr. 
Frands Pogwisch fik befaling angående Jacob Grubbe og en del af 
Lemvigs borgere. JG har berettet, at der er nogen tvistighed ml. ham 
og Lemvigs borgere, Peder Lange, borgmester, Oluf Jespersen, Lau
rids Hansen, Jens Trans, Bertel Mortensen, Morten Christoffersen og 
Peder Trans, som er lodsejere i det adelige købte gods, de har tilfor
handlet sig af Christoffer Friis til Astrup, og ved den til herredagene 
1649 af kongen og Danmarks Riges Råd udstedte dom blev tilfundet at 
afstå til JG for 60 rd. pr. td. htk. Han foregiver, at han ikke kan komme 
til nogen endelig ende dermed, for de vil have ham et helt parti gæste- 
ri tilregnet i htk. Adressaterne får fuldmagt til at rette deres lejlighed 
efter at indstævne begge parter for sig til 26. maj i Viborg og likvidere 
godset imellem dem og gøre til endelighed, som de agter at forsvare. I 
lige måde skal de til nævnte tid for sig indstævne de interesserede 
lodsejere i Bangsgård, Musmittet og 5 bol, som ligger i JGs kirkesogn 
Lem, så og Mads Villadsens værested, Sakarias Jensens værested, og 
Lille Bjerregårds ejendom i hans kirkesogn Rom, som det berettes, at 
begge kirker og præsten erholder tiender af, og af dem erfare, hvad 
adkomst og rettighed imod ordinansen de har til at forholde nævnte 
kirke og præsterne deres tiende. De skal adskille dem i alle de tvistige 
poster vedr. nævnte ejendom og tiende, der lægges i rette for dem, en-
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ten ved endelig dom el. også forhandle i mindelighed. Det, de for
handler, skal de under deres hænder og signeter give fra sig til de in
teresserede. Dersom nogen af dem for lovligt forfald ikke kan være til 
stede, skal de, der kommer, have fuldmagt til at tage andre gode 
mænd til sig. JT, 13, 35. K.

12. april (Kbh.) Erikjuel fik brev angående hr. Oluf Parsberg. Kongen 
har bevilget OP til årlig genant 140 td. rug. Han andrager, at Vestervig 
Klosters jordebog årligt ikke inddrager mere end 10 td. rug formed
elst den forandring, som er sket med jordebogen og det gods, som er 
udlagt til kronens gæld. Han begærer, at kongen vil bevilge, at han må 
få de 130 td. årligt af Ålborghus jordebogs indkomst. EJ skal årligt lade 
levere de 130 td. rug med landgildemål til OP, hvilket skal blive ham 
godtgjort. JT, 13, 36. K.

13. april (Kbh.) Bevilling efter begæring til Philip Bastrup at nyde dan
ske adelige rettigheder, privilegier og friheder. Da PB har opholdt sig i 
både kongens fars og kongens og hans gemals daglige hoftjeneste og 
opvartning og vist sin troskab, flid og vindskibelighed, og derforuden 
forevist sin adelige herkomst og sine aner for kongen og Danmarks Ri
ges Råd og aflagt sin tilbørlige ed, har kongen med Danmarks Riges 
Råds samtykke bevilget, at han og hans ægtebørn må anses for da. her
remand og adelsfolk, og han må nyde alle de friheder, privilegier og 
immuniteter, som da. indfødte adelige er forlenet med. SjR, 23, 230. 
K.

13. april (Kbh.) Møntmesteren fik ordre om herefter at slå sletdalere på 
lige skrot og lod som tomarkstykker nu slås i Norge, så mønterne i beg
ge riger kan være aflige værd. SjR, 23, 231. K. (2). (Jf. CCD, VI, 89).

13. april (Kbh.) Residenten i Holland fik brev angående nogle borge
re i Helsingør. Hvad de andrager imod en holl. skipper, Peter Diuelst, 
kan han se af hosføjede kopi og vidnesbyrd. Han skal så vidt muligt 
hjælpe deres fuldm., så de kan få nogen erstatning for deres bevislige 
skade. SjT, 32, 311.

13. april (Kbh.) Niels Banner fik brev angående (Haus Henriksen 
Finck, skovrider i Jungshoved len, der begærer, at han må forundes så 
meget i løn som en anden skovrider. Da NB før er forlenet med lenet, 
kan han lade CHF være det følgagtig uden at tilregne kongen det, der-
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som CHF forbliver længere i tjenesten end i NBs tid. Kongen er også 
tilfreds, at NBs efterkommere, som får lenet på afgift el. regnskab, la
der CHF få fuld skovriderløn. Det skal blive dem godtgjort. SjT, 32, 
311.

13. april (Kbh.) Otte Thott fik brev angående håndkværne i Ysted. 
Borgmestre og råd i Ysted andrager, at en del fattige i byen intet har at 
nære sig af, dersom alle håndkværne skal afskaffes efter forordningen. 
De begærer, at et vist antal må tillades, som må forrette grynmalen. 
Kongen er tilfreds, at der i Ysted må bruges 20 håndkvæne. OT skal til
holde borgmestre og råd, at de har god indseende med, at der ikke 
sker underslæb, og at nævnte håndkværne alene bruges til grynmalen. 
SkT, 8, 228. K.

13. april (Kbh.) Mogens Høg fik oprejsning. MH giver tilkende, at 3 af 
Silkeborgs bønder, nemlig Christen Madsen, N. Nissen og N.N. i Elkær 
skal være omkommet, og at én af hans pantsvende, Niels Christensen 
Forbech, beskyldes for at have slået dem på jagt, så de menes at have 
haft deres bane deraf. Han begærer, da der hidtil ikke er rejst tiltale ef
ter loven, at han må bevilges oprejsning til at påtale sagen, hvilket kon
gen gør. JR, 12, 44.

13. april (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at lade Ullerup Kirke ned
bryde og indflytte i Frederiksodde fæstning. Ligeledes angående åle
gårde. Kongen er tilfreds, at Ullerup Kirke nedbrydes til den ny kirke
bygning, som skal opsættes i Frederiksodde fæstning. Han skal på 
ansøgning fra Rigets Råd, som er befalet inspektion med fæstningen, 
lade kirken nedbryde og materialerne indføre i fæstningen ved de 
næst omliggende bønder. De ålegårde, som ligger inden for fæstnin
gen, må bevilges byens indbyggere, når den leje, som bønderne nu 
har derpå, ender. JT, 13, 36. K.

13. april (Kbh.) Rigsrådet fik brev angående de ålegårde, som ligger 
inden for Frederiksodde fæstning. Kongen er tilfreds, at disse bevilges 
byens indbyggere, når den leje ender, som bønderne har nu. Dette til 
efterretning. JT, 13, 37.

14. april (Kbh.) Bevilling efter begæring til Johan Friedrich Marskalck, 
kongens hofjunker, at nyde danske adelige rettigheder, privilegier og 
friheder. Da JFM har opholdt sig i både kongens fars og kongens dag-



128 1652

lige hoftjeneste og opvartning og vist sin troskab, flid og vindskibelig- 
hed og sin synderlige affektion til vores nation, derforuden bevist sin 
adelige herkomst og sine aner og aflagt sin tilbørlige ed og agter at 
indlade sig i ægteskab med en da. jomfru af adel, har kongen med 
Danmarks Riges Råds samtykke bevilget, at han og hans rette ægte
børn må anses for da. herremand og adelspersoner, og han må nyde 
alle de friheder, privilegier og immuniteter, som danske indfødte ade
lige er forlenet med. SjR, 23, 231. K. (Efter hr. kanslers ordre).

14. april1 (Kbh.) Bevilling efter begæring til Christoffer Friedrich von 
Gersdorff, bestalter oberstlt. til fods over Trondhjemske Regiment, at 
nyde danske adelige privilegier. Han har en tid lang været i kongens 
og kronens tjeneste og har for nogen tid siden indladt sig i ægteskab 
med hr. Ove Gieddes datter Dorethe Giedde og har derfor begæ*ret, at 
kongen ville forunde ham og hans ægte børn at nyde alle de privilegi
er og friheder, som adelen i Danmark har. Kongen har med Danmarks 
Riges Rås samtykke bevilget, at han må nyde de privilegier og friheder, 
som adelen har. SjR, 23, 231.
1) Brevbogen har datoen 14. april 1656.

14. april (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at lade Peder Vibe 
på hans ansøgning være følgagtig en god ung hest af dem, der findes 
på Antvorskov, af hår kastanje el. sortbrun. SjT, 32, 311. K.

14. april1 (Kbh.) Henrik Ramel fik brev om, at Hans Hagedorn, skovri
der på Møn, beklager sig over, at der ikke er forundt ham nogen 
våning dér på landet som andre skovridere, og det uagtet, at han har 
fået kongens fars brev, dat. Kbh. 7. jan. 1647.2 HR skal lade ham udvise 
en våning på Møn. SjT, 32, 316.
1) Står efter brev 21. april. 2) Se KB 1647, 15-16.

14. april (Kbh.) Hr. Christoffer Ulfeldt og Knud Ulfeldt, tilforordnede 
kommissarier i Skåne, fik kvittansiarum på småtolden i Skåne. De har 
for hr. Ove Giedde ogjørgen Seefeld til Næs gjort regnskab for småtol
den, som er annammet af dem i 2 år, fra Philippi Jacobi 1645 til årsda
gen 1646, da der i behold fandtes 30 rd., og fra Philippi Jacobi 1646 til 
årsdagen 1647 og siden til 1. okt. næst efter. De blev skyldig 633 rd. 3 
ort 20 sk. 8 penning, som er blevet leveret til landkommissarierne i 
Skåne efter beviserne ved regnskaberne, der er indleveret i Rtk., hvor
for landkommissarierne fremdeles skal stå kongen til rette. Kongen la-
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der CU og KU kvit, fri og kravsløse for disse regnskaber. SkR, 6, 258.

14. april (Kbh.) Bevilling for hr. Niels Mortensen, sognepræst til N. s. i 
Åkær len, der har andraget, at hans præstegård og bohave for kort tid 
siden er brændt, hvorved han er gerådet i stor fattigdom, med mindre 
han kan få nogen hjælp. Han begærer at få noget til igen at opbygge 
gården med, og kongen bevilger, at hver kirke i Århus stift må komme 
ham til hjælp med 1 rd., og vil hver præst hertil undsætte ham med no
get, så er det i sig selv billigt, at den ene kommer den anden til hjælp. 
Lensmændene i stiftet og andre, som er befalet inspektion med kir
kerne og besøges af ham, skal være ham behjælpelig med, at han får 1 
rd. af hver kirke og en godvillig hjælp af præsterne. JR, 12, 44.

14. april (Kbh.) Befaling til bønderne under Lundegård at være Albret 
Baltser Berns, residerende kommissarius i Hamborg, hørig og lydig. 
ABB beklager sig over, at de anstiller sig modvillige med høsten, avlen, 
såen o.a., som de er pligtige at gøre. De befales Strengeligen herefter 
at anstille sig villige til at gøre det arbejde, de bliver befalet, såfremt de 
ikke vil straffes. JR, 12, 45.

14. april (Kbh.) Henrik Rantzau fik brev vedr. hr. Niels Mortensen, 
sognepræst til N. s. i hans len. NM har berettet, at hans præstegård 
med alt boskab for kort tid siden er brændt, og begærer, at kongen vil 
komme ham til hjælp med noget bygningstømmer. Da kongen af HRs 
erklæring erfarer, at hans angivende er sandt, og han er gerådet i stor 
elendighed og armod, er kongen tilfreds, at han af kronens skove må 
få udvist 5 ege til bygningstømmer på de steder, hvor det kan ske mest 
uden skovskade. JT, 13, 37.

14. april (Kbh.) Hr. Henrik Rantzau fik brev om at give Rasmus Tyge- 
sen i Randlev afslag. Han andrager, at en del af hans gd. med boskab 
og formue er brændt, så han er gerådet i armod, og begærer, at kon
gen vil forunde ham noget afslag på hans landgilde, så han desto bed
re kan komme på fode igen. Da kongen af HRs erklæring erfarer, at 
RTs angivende er sandfærdigt, er han tilfreds, at denne må være for
skånet for et års landgilde og ægt og arbejde. Det skal blive HR godt
gjort. JT, 13, 37. K. Orig. i Åkær lensrgsk., RA.

14. april (Kbh.) Otte Krag fik brev angående fire ankre, han har tilfor
handlet sig i lenet af skibbrudne folk, idet han har begæret at vide,
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hvordan han skal forholde sig dermed. Han skal hidskikke dem og le
vere dem på Bremerholm, og det skal godtgøres ham. JT, 13, 37. K.

14. april (Kbh.) Mogens Høg fik brev angående hr. Poul Pedersen, sog
nepræst til Linå og Dallerup, der begærer, at en ålegård, der har været 
forundt ham og hans afd. hustru, må bevilges hans hustru Margrete 
Mathisdatter, som han nu har. Af MHs erklæring erfarer kongen, at 
denne ålegård for lenet uden skade efter begæring kan forundes hen
de, og er tilfreds, at hun fæster den. JT, 13, 38.

15. april (Kbh.) Hansjostsen fik for et år forpagtningsbrev på den lille 
ladegård ved Frederiksborg. Det omfatter al avling af kornsæd, 
høbjærgning, staldøksne, køer og anden kvægs fodring på den lille la
degård med to ladegårdsvange, ligeledes Strødam og Tikøb samt 
Kalvehaven, ligeledes de 7 Kovange, Gadevang og Rønnevang. Bøn
derne skal som hidtil drive ladegårdsavlen med pløjning, sæd, høstar
bejde, gærder at lukke og vedligeholde, såvel som ladegårdens avl o.a. 
at udføre til Kbh., Helsingør el. Sundby Færge. Kongen vil vedligehol
de bygningerne på ladegården samt brønd, porte og planker omkring 
gden og i marken, undtaget hønsehuset. HJ må efter uvildige danne- 
mænds vurdering overtage køer og kvæg, som nu findes på stedet, og 
efter forpagtningstiden igen levere dem fra sig efter vurdering og be
tale med penge det, der resterer, men befindes der mere udsået end 
nu, skal det afkortes i hans afgift. Han må under forpagtningen behol
de de tiender, som ligger til ladegården. Han må også nyde den olden, 
der falder, men må ikke befatte sig med græsgangen i dyrehaven. Da 
ladegårdsvangene er uddrevne, fordi de har været i brug årligt og ikke 
har været udlagt til hvile, må han omveksle kovangene og bønderne 
pløje og så deri og lukke gærderne deromkring og imellem vangene. 
Alsønderup sognemænd, som altid har været ugedagstjenere til lade
gården, skal fremdeles forblive til samme brug. Kongen bevilger ham 
200 læs ved til ildebrændsel, som lensmanden på Frederiksborg vil 
lade ham udvise af kronens skove, ligeledes nødtørftige stave og ris til 
gærder at lukke og vedligeholde. Til inventarium må han annamme 
alt det boskab og husråd, som findes på ladegården, og levere det fra 
sig i lige måde. Køerne og deres opfødning skal takseres af uvildige 
mænd og indføres i samme inventarium, og han skal levere dem fra sig 
aflige god art og lige så gode som nu. Herimod skal HJ el. hans arvin
ger til Philippi Jacobi i Rtk. levere 1.400 rd. in specie efter den revers, 
han har givet. Foruden denne afgift skal han med hø og rugfoder un-
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derholde 12 af kongens unghopper og 20 foler og være forpligtet til, 
såfremt kongen behøver det, på Provianthuset at levere det korn o.a. 
afgrøde, der kan falde på ladegården, efter kapitelskøb. HJ må ikke af
hænde el. bortføre noget af ladegårdens hø og rugfoder, men skal 
lade det udfodre på stedet, for at gdens mark ikke skal forsømmes for 
gødningens skyld. Da kongen selv vil lade al bygning vedligeholde, 
skal HJ ikke tilskrives flikkeri el. udgift. SjR, 23, 232. Orig. i K.pakke. 
Indl. 21. april 1651, 30. marts.

15. april (Kbh.) Ove Giedde fik brev om, at kongen har forløvet David 
Danell, skibskaptajn, til at lade sig bruge i Grønlands besejling og dog, 
som han hidtil har gjort det, nyde sin årlige besoldning i kongens tje
neste. SjT, 32, 312. K.

15. april (Kbh.) Henrik Müller fik brev om, at kongen herefter ingen 
tolder vil have i Skanderup el. Rye. SjT, 32, 312.

15. april (Kbh.) De højlærde fik brev angående hr. Christen Jensen af 
Norge. CJ har begæret befordring til det hellige prædikeembede, end
og han for nogen tid siden har begået et drab i Norge og er blevet fri
kendt ved lagmandens dom, således som de kan erfare af hosfølgende 
og tilskikkede dokumenter. De skal gennemse dokumenterne og er
klære, om de eragter, at CJ uden forargelse og med god samvittighed 
kan tilstedes at betjene det hellige ministerium, og indskikke deres 
censur i Kane. SjT, 32, 312.

15. april (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om at forordne skibet Hanni
bal til Norge og Den grå Ulv til England. Hannibal skal føre Danmarks 
Riges Råd til de norske herredage i Bergen og med sig have en af jag
terne, og Den grå Ulv skal føre kongens forordnede gesandter til Eng
land, med Iver Børresen som kaptajn, der med sig skal have Den sorte 
Hund el. én af jagterne. OG skal forordne gode styrmænd og godt for
farent skibsfolk. SjT, 32, 312. K. Indl. udat.

15. april (Kbh.) Otte Thott fik brev angående Malmø. Borgmestre og 
råd i Malmø har klageligen besværet sig over de 150 rd., som kongen har 
befalet dem at udgive af deres bytold til den af generaltoldforvalteren 
tilforordnede tolder der i byen, såvel som de 5 dl. til provin- 
sialtoldforvalteren, eftersom disse intet besvær har i byen, så længe by
ens toldfrihed varer. De begærer at blive forskånet for nævnte, anseen-
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de at en stor del af byens benådning afgår. Kongen er tilfreds, at de for
skånes for at udgive nævnte løn så længe, dog skal toldforvalteren som 
tilforn nyde sine skriverpenge for at skrive pas. SkT, 8,229. K. Indl. udat.

15. april (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev angående Christence, 
Jens Bruuns enke, der har andraget om en gård på Bornholm, som er 
udlagt hende til pant og er slet øde, hvilket JG kan se af hendes hos- 
føjede supplikation. Han skal lade forfare om gårdens beskaffenhed 
og sende sin relation i Kane. SkT, 8, 230. K.

15. april (Kbh.) Hans Sørensen Malmø fik brev på en arv, som han har 
at fordre. HS har andraget, at hans afd. fars moster, som var Oluf Ler
kes hustru, dengang boende på Eskelundegård i Randerup s.1 i Ny
borg len, døde, da han var udenlands. Han formener som hendes 
søstersøns søn at skulle have arvet, men arven blev ham uafvidende 
uden varsel skiftet, hvorved han blev berøvet sin anpart med eks- 
penser for ca. 860 sldl. Han har derfor erhvervet kongens befaling til 
Mogens Kaas at være ham behjælelig, men det er ikke efterkommet. 
Han begærer derfor at kongen ved åbent mandat vil hjælpe ham, så 
sagen kan komme til ende uden vidtløftig proces. Kongen befaler 
lensmænd og fogeder o.a. i Nyborg len at hjælpe HS el. hans fuldm. til 
rette. FR, 6, 157. K. (Efter hr. kanslers ordre).
1 ) Et sogn Randerup findes ikke på Fyn. En gd. med navnet Eskelund ligger i 
Tanderup s., Båg h., der dog hørte under Hagenskov len.

15. april (Kbh.) Erik Juel fik brev om at give nogle bønder afslag. Kro
nens bønder i Hov i Hals birk begærer, at de formedelst skade af mis
vækst og vandflod må få afslag på deres landgilde i år. Kongen erfarer 
af hans erklæring, at de har lidt skade, og at fiskeriet hos dem i nogle 
år har slået fejl, og at de kan hjælpes, om de må forskånes på halvpar
ten af deres landgilde. Kongen er tilfreds, at nævnte hovmænd må få 
efterladt halvparten af deres landgilde for det forledne år, og det skal 
blive ham godtgjort. JT, 13, 38. K.

15. april (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om, at der herefter ingen tol
dere skal være i Skanderup el. Rye. JT, 13, 38. (Tr.: Hübertz, 2, 147. Jf. 
CCD, VI, 89).

15. april (Kbh.) Gunde Rosenkrantz og hr. Frands Pogwisch fik brev 
angående Christence, enke efter Jens Bruun. Hun andrager, at en gd.
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i Rinds h., kaldt Restrup, som skylder 10 pd. smør til Kalø Slot, og 
hvoraf den anden herlighed ligger under Hald Slot, er udlagt hende 
til pant, og dog ikke er at finde, som GR kan se af hendes hosføjede 
supplikation. Han skal lade erfare om denne gd.s beskaffenhed og 
indskikke relation i Kane. JT, 13, 38.

15. april (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om artilleribetjente i Lands
krone.1 Kongen er tilfreds, at de må gives følgende årlige besoldning, 
beregnet fra 1. jan. 1651, da sidste reduktion skete: voldmesteren Ver
ner Lund 120 rd., arkelimester Ludvig Nielsen 100 rd., konstablen 60 
rd., dette til efterretning. JT, 13, 39. K.
1) Brevet burde have stået i SkT.

16. april (Kbh.) Oluf Olsen fik brev på sin gård i Ringsted. OO bor på 
Rosengården i Kværkeby i Ringsted Kloster len. Den er udlagt til offi- 
cersgd., og han har begæret, at han på livstid efter fæstebrev må be
holde gden, som han lovligt har fæstet og ikke forbrudt, så længe han 
giver og gør det, han bliver pålagt af øvrigheden. Da kongen af Jørgen 
Seefelds erklæring erfarer, at OO i rette tid giver og gør det, han bør, 
bevilger han ham Rosengården. Dog skal han efter eget tilbud give 
den årlige landgilde til den officer, som har fået gden anvist, og des
foruden for anden kgl. tynge holde en gerust hest med karl og gewehr 
under Sjæll. Kompagni. SjR, 23, 233. K.

16. april (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch fik brev om at lade falde en tilta
le, som han havde til Niels Nipgaard m.fl. For nogen tid siden fik FP 
befaling til at tiltale borgmestre og råd i Viborg for en forseelse, og 
kongen har allerede efterladt nogen af dem sådan forseelse. Niels Nip
gaard, Claus Sidenborg og Jens Ibsen er i ligemåde interesseret deri 
og begærer, at forseelsen må eftergives. Kongen er tilfreds, at der ikke 
bliver videre påtale. JT, 13, 39.

17. april (Kbh.) Hr. Axel Urup skal straks overskikke en ingeniør til 
Malmø fæstning, så han kan afstikke, hvorefter der kan begyndes med 
arbejde på de steder, hvor det først er fornødent. SjT, 32, 313. K.

17. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev angående Mogens Friis til 
Faurskov, kongens sekretær, der af kongen af Polens faktor Samuel 
von Surck har tilforhandlet sig efterskrevne af grev Valdemars gods, 
som er udlagt for gæld og har ligget under Århusgård: Ning h., Tul-
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strup s., Pederstrup hovedgd. og by: Anne, Sejr Mikkelsens og Rasmus 
Jensen 4 ørter rug, 4 ørter byg, 4 ørter havre, 2 staldøksne, 2 lam, 2 
gæs, 4 høns, 2 rd. gæsteri, *A td. smør, 2 brændsvin, en god skov til 60 
svins olden, som er udlagt for 32 td. 7 skp. 1 fjdg. 1 album htk.; Jørgen 
Ovesen 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 fo- 
dernød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 rd. gæsteri, som er udlagt for 8 td. 2’A 
skp. 2 album htk.; Rasmusjensen 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 
Qdg. smør, 1 svin, 1 fodernød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 rd. gæsteri, som 
er udlagt for 8 td. 2 skp. 2 album htk.; Søren Johansen af et bol smst. 
2 td. byg; Bøgeskov: Mogens og Peder Rasmussen 1 ørte rug, 1 ørte 
byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 1 foder nød, 1 svin, 8 sk. erridspenge,
som er udlagt for 8 td. 2 skp. htk.; Niels Sørensen 1 ørte rug, 1 ørte
byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 fodernød, 8 sk. erridspenge,
som er udlagt for 8 td. 2 skp. htk. Tranbjerg s., Bjøstrup: Rasmus
Sørensen 3 ørter rug, 3 ørter byg, 3 ørter havre, 1 svin, 4 rd. landgilde
penge, 1 fødefole, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 ’A mk. erridspenge, som er 
udlagt for 25 td. 1 skp. 2 album htk. Hasle h., Brabrand by: Søren Niel
sen 2 ørter rug, 2 ørter byg, 4 ørter havre, 1 svin, 1 staldokse, 4 rd. 
landgildepenge, 1 lam, 1 gås, 2 høns, som er udlagt for 24 td. 4lA skp.
2 album htk. efter den takst, det af vores kommissarier allerede er sat 
og udlagt for, og han nu af kongen begærer at magesk. til Havreballe- 
gård len imod efterskrevne gde og gods i samme len i Ning h., Mårslet 
s., Langballe by: Mikkel Nielsen, 4 sk., 8 skp. rug, 10 skp. byg, 16 skp. 
havre, 2 stød, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 1 ko, 12 hestegæsteri; Rasmus 
Jensen og Eske Ølevsen, 4 sk., 1 ørte rug, 1 ørte byg, 18 skp. havre, 2 
stød, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 1 ko, 15 hestegæsteri; Jens Mikkelsen, 
4 sk., 1 ørte rug, 1 ørte byg, 18 skp. havre, 2 stød, 3 mk., 1 får, 1 lam, 1 
gås, 1 svin, 4 høns, 12 hestegæsteri; Søren Nielsen, 2 sk., 6 skp. rug, 8 
skp. byg, 10 skp. havre, 2’A mk. 2 sk. 2 albus, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 
svin, 1 stød, 12 hestegæsteri. Nok skylder 2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 ør
ter havre, l’A mk., 1 svin, 6 hestegæsteri. Af Studsbygge 2 sk., 1 stød; 
lille Jens Rasmussen, Lille Fulden, af springsjord 2 sk. 1 stød; Niels 
Sørensen og Jens Nielsen i Dalesgård 1 ørte rug, 2 ørter byg, 1 ørte 
havre, 1 ’A mk., 1 svin, 10 hestegæsteri. Terkel Saxe af ødegårds mark 2 
sk. Og dette efterskrefne i Ning h., Mårslet by, som er sat for 45 rd. 
[pr.] td. htk.: Søren Pedersen 1 ørte rug, 1 ørte byg, *A rnk. 4 sk. eng
penge; Jørgen Sørensen af et gadehus 3 mk. Knud Mikkelsen og 
Rasmus Sørensen 2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 ørter havre, 1 brændsvin,
3 sk. grot, 1 fodernød; Peder Mikkelsen i bolet 1 ørte rug, 1 ørte byg, 
12 sk. engpenge, 1 fodernød, 1 brændsvin. Hr. Rasmus Nielsen af
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Hvidsbygge 1 sk. 1 albus, 2 skp. rug, 2 skp. byg, 4 skp. havre, 1 stød, 2 
hestegæsteri. Hørret by: Jens Nielsen af Nebsbygge 1 stød, 1 får, 1 */2 
mk. 5 hestegæsteri; Beder by: Niels Olufsen 1 mk. 4 sk., 1 svin, 1 får, 1 
hestegæsteri; Fløjstrup: Anders Sørensen 2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 ør
ter havre, 1 otting smør, 1 svin, 5 mk. gæsteri; Malling by: Terkel Chris
tensen 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 mk., 1 svin, 3 hestegæsteri; Jacob Ibsen 
1 svin, 3 hestegæsteri; Rasmusjensen af et gadehus 1 mk. Tiset1 s., Tan
der:2 Erik Christensen 4 ørter byg, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 dl. gæsteri, 4 
sk. leding. Øster Lisbjerg h., Skødstrup s., Hjelmager: Rasmusjensen 1 
ørte rug, 2’/*2 td. byg, 5 td. 6 skp. havre, 1 otting smør, 1 brændsvin, l’/2 
ørte maltgæsteri; Ove Madsen 1 mk. 5 sk. 1 albus, 1 svin, 9 skp. malt- 
gæsteri; Indrup: Jens Nielsen og Thomas Jensen 3 ørter rug, 3 ørter 
byg, 3 ørter havre, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 mk. 2 sk. engpenge, 3 mk. 
gæsteri; af et gadehus 1 mk. 2 sk.; Skødstrup: Jon Mogensen }/2 mk., ’/2 
svin, 3 skp. byggæsteri; Knud Sørensen af et gadehus ’/2 mk. 4 sk.; 
Svinbo: Niels Christensen 2 ørter byg, 1 ørte havre, 2}/2 pd. l’/2 mk. 
smør, 6 sk. 2 albus, 1 svin, 7 rigsmk. gæsteri. Hvoraf en td. htk. er sat 
for 55 rd. Kongen har bevilget mageskiftet. Adressaterne skal ligne 
godset, som kongen har forundt MF i stedet for det andet udlagte 
gods til pant, så at det bliver indskrevet i Havreballegårds jordebog i 
stedet for det, MF nu begærer, hvorefter han kan meddeles skøde og 
pantebrev. SjT, 32, 313. K.
1) Kopibogen har Tissing. 2) Kopibogen har Taddue, der ligger netop i Tiset 
s.

17. april (Kbh.) Lunde Kapitel fik brev angående Steen Hoick til Årup, 
der er forlenet med et gejstligt beneficium i kapitlet og begærer, at 
han må holdes pro residente, idet han til gengæld tilbyder årligt at 
søge tamperdage. Kongen beder dem gøre dette og tilstede ham at 
nyde samme privilegier som andre residerende canonici der i kapitlet, 
så længe han besøger de forordnede tamperdage. SkT, 8, 230. K. (Ef
ter hr. kanslers ordre).

17. april (Kbh.) Forleningsbrev1 til hr. Iver Vind til Nørholm på Dalum 
Kloster fra Philippi Jacobi 1651 med vist og uvist, kvit og frit. (Skbi. 2, 
3, 4 (dog forbeholder kongen sig halvdelen af den uvisse rente samt al 
told, sise og vrag og det, som oppebæres for rodhuggen skov), 5 
(femteparten af olden), 6, 7, 8, 9, 10 (tjene med 8 geruste heste), 11, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20). FR, 6, 158. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.
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17. april (Kbh.) Jørgen Seefeld fik konfirmation på 2 breve fra Frede
rik 2. JS har andraget, at kongens farfar har givet 2 birkebreve på en 
birkerettighed til Axel Viffert, som da ejede Viffertsholm, og begærer 
konfirmation på dem, da Viffertsholm nu er tilfaldet ham og hans 
bror. Brevene lyder, 1. at Frederik 2. har tilladt, at AV, rigsråd og lens
mand på Nyborg Slot, og hans arvinger må beholde fri birkeret over 
følgende af hans gods i Nørrejyll.: Solbjerg s., Helium h.: hgd.en Vif
fertsholm, som tilforn kaldtes Kytterup og var 4 gde, hertil hele Sol
bjerg by, som er 10 gde, 2 bol og 2 gadehuse; gdene Sønderlundskov 
og Nørre Tvedskov; deslige i Hindsted1 h. Korupgård og Korup by, 
som er 4 gde, 2 bol og 1 gadehus, alt med sådan birkerettighed, som 
det bruges i noget birk på landet i Danmark. Han skal lægge tinget, 
hvor det er mest belejligt, og være forpligtet til altid at holde en god, 
forstandig og uberygtet dannemand til birkefoged, som skal hjælpe 
enhver til lov og ret, og alle bønder på godset skal søge dette birketing 
og holde det for deres rette værneting. Dog forbeholder kongen sig, at 
hvis nogen af kronens bønder el. andre har noget at beklage sig over 
og ikke kan ske lov og ret ved dette birketing, tager kongen denne fri
hed tilbage, og dette brev er magtesløst. Koldinghus, den 10. juni 
1578.2 2. at Frederik 2. for nogen tid siden har givet AV birkeret over 
hgd.en Viffertsholm og nu bevilger, at han i samme birk må beholde 
følgende gde: Als s., Hurup: 3 gde, på den ene borjens Nielsen og Mo
rits Andersen, på de 2 andre Morten Andersen ogjens Sørensen; des
lige 3 gadehuse smst., Peder Pedersen, Jep Hansen og Christen Peder
sen ibor. Koldinghus, den 24. marts 1579? Kongen konf. disse breve. 
JR, 12, 46.
1) Skal også være Helium h. 2) Jf KB 1578, 387, hvor bøndernes navne dog 
ikke er medtaget. 3) Jf ligeledes KB 1579, 604.

17. april (Kbh.) Hr. Henrik Rantzau fik brev angående Gosmer sogne
mænd, der har begæret at få nogen afkortning i den forhøjelse, som er 
sket på deres kirketiende, og som de selv har givet til. Kongen er til
freds, at de må nyde afslag på den sidste forhøjelse, nemlig 2 ørter rug, 
2 ørter byg, 3 ørter havre, da han af HRs erklæring erfarer, at de ellers 
ikke kan blive ved magt og give den tilbørlige landgilde. JT, 13, 39.

17. april (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev angående Rasmus Hansen1 
fhv. delefoged i Skanderup birk, der andrager, at han i 1643 for en del 
bønders resterende landgilde indfordrede en del skaftekorn af det, 
som stod på ageren, eftersom der intet andet var at bekomme hos
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bønderne, og henførte det til hans mors gd., i forhåbning, at bønder
ne selv skulle indløse det. Det skete dog ikke, og det blev liggende til 
1644, da svenskerne fik kundskab om det og bemægtigede sig det med 
hans mors gods, og han selv blev fanget. Efter freden betalte han selv 
dette korn, som beløb sig til 53 rd. Han begærer, eftersom det skete 
uden hans forsømmelse, at måtte få de 53 rd. igen. Kongen er tilfreds, 
at såvidt han bevisliggør, at han har betalt det indsamlede og siden af 
de svenske fratagne korn, må det gives ham igen, og det skal blive AB 
godtgjort. JT, 13, 39. K.
1 ) I selve brevet står Rasmus Knudsen.

17. april1 (Kbh.) Erikjuel fik brev angående gods, Jørgen Kruse be
gærer til magelæg, en kirkegd., liggende i Hjermitslev by, som hr. Jens 
Poulsen, sognepræst til Alstrup og Saltum i Jerslev h. opppebærer 
skyld og landgilde af. Han tilbyder derimod at vederlægge af sit gods 
Kærsgård i Tømmerby i Alstrup s., og såfremt det ikke kan opløbe 
imod nævnte kirkegd., tilbyder han videre af sit gods i nævnte s. EJ skal 
erklære, om nævnte gd. kan mistes fra præsten imod det, JK vil ud
lægge igen, og indskikke sin erklæring i Kane. JT, 13, 41. K.
1 ) Står efter brev 19. april.

17. april* (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev angående nogle bønder, som 
flytter ind i Frederiksodde. Kronens tjenere i Ullerup, Hyby og Han- 
nerup andrager, at de af Rigets Råd er tilsagt at afbryde deres gde og 
flytte ind i fæstningen Frederiksodde. De begærer, at de må efterlades 
dette års landgilde, beregnet fra Philippi Jacobi sidstforleden til årsda
gen. Da kongen af JSs erklæring erfarer, at deres angivende er sand
færdigt, og at de der foruden er forarmet, er kongen tilfreds, at de, 
der flytter ind i fæstningen, må være forskånet for nævnte landgilde. 
JT, 13, 42. K. Indl. 5. april og udat.
1) Står efter brev 19. april.

19. april (Kbh.) Rådet i Fyn fik brev om at indkalde adelen, som kon
gen har erfaret ikke har erklæret sig lige som de andre provinsers adel 
i Danmark. Deres fuldm. har heller ikke fået så fuldkommen instruk
tion som de andre provinsers adel. Da dette er dem selv som hele riget 
højst magtpåliggende og angår fædrelandets velstand og defension, 
skal adressaterne påny indkalde den fynske adel. De skal gøre deres 
bedste for at disponere adelen til at bevilge til det fælles bedste det, 
som de andre provinsers fuldm. har indgået, både om udskrivning af
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bønderkarle fra 16 til 40 år, deres mønstring, eksercering og anskaffel
se af gewehr efter adelens bevill. i Odense 1638, ligeledes om rostjene
sten med tilbehør af hvert sogn, om oprettelse af magasiner, hvor ade
len i de andre provinser har bevilget at udgive enhver til sin lensmand 
1 td. rug, 1 td. malt og 1 td. havre af hver 100 td. htk. Og for at der kan 
være forråd i landekisterne, har de andre provinsers deputerede pro
ponent, at det kan ske ved, at alle tjenestefolk, sejlende alene undta
get, til alminelig landehjælp giver en fjerdepart af deres hele årsløn, et 
år beregnet fra førstkommende Mikaelis. Kongen ser gerne, at adelen 
i Fyn erklærer sig om disse poster. SjT, 32, 349. (Tr.: Rise Hansen: Akt
st. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 341-42).

19. april (Kbh.) Otte Thott fik brev angående Kjeld Krag, som kongen 
for nogen tid siden har bevilget til ildebrændsel i 3 år af Dalby Klosters 
skove i Skåne efter lensmandens udvisning at få nogle topfornede 
bøge på de steder, hvor det kan være skovene mindst til skade. De 3 år 
er forløbet, hvorfor KK har begæret, at kongen endnu i nogle år vil be
vilge ham ildebrændsel af disse skove, eftersom han beretter, at Froste 
h.s skove blev ilde medfaren i sidste krig og ligger vidt fra residensen. 
Da kongen af OTs erklæring erfarer, at nævnte ildebrændsel kan be
vilges af disse skove udem synderlig skovskade, er kongen tilfreds, at 
han lader KK endnu i 4 år af Dalbys skove få udvist topfornede bøge, 
som han selv som hidindtil skal lade fælde og afhente ved sine egne 
lensbønder. SkT, 8, 231. K. Indl. 24. marts.

19. april (Kbh.) Å.b. om, at det menige borgerskab i Grenå har andra
get deres kirkes store brøstfældighed, som mestendels er forårsaget af 
den stor ildebrand, som i 1649 grasserede over byen. Kun den bare 
stenmur er beholden, og borgerskabet er ikke af den formue, at det 
ved egen bekostning kan reparere kirken. Kongen bevilger, at hver kir
ke i Århus stift, som har noget forråd, må komme Grenå Kirke til und
sætning med 1 rd. Embedsmænd, kirkeværger o.a. skal være kirken be
hjælpelig, at pengene fremkommer. JR, 12, 48. Indl. udat.

19. april (Kbh.) Jørgen Kruse og Mogens Arenfeldt fik brev om at be
sigtige gods ml. K.M. og Christen Jørgensen Skeel. CJS begærer til ma
gelæg følgende gods: Sønderhald h., Auning s. og by: 1 kirkebol, Jens 
Knudsen påbor; Skader s. og by, tredjeparten af en gd., Mogens Poul
sen påbor; Vester Alling s. og by: 1 gadehus, ligger til kirken, Villum 
Skrædder påbor. Djurs Nørre h., Enslev s. og by: 1 kirkebol, Jens Jør-
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gensen påbor. Hvorimod han til vederlag tilbyder af sit gods i Djurs 
Sønder h., Nødager s., Kelstrup: 1 gd., Rasmus Jensen og Niels Oluf
sen påbor. Hoed s., Glatved1: 1 gd., Mikkel Jensen påbor; Lyngby s., Al
lelev: 2 gde, Laurids Nielsen og Jens Rasmussen påbor. De får fuld
magt til med det forderligte at begive sig til nævnte gods, granske dets 
ejendom, skat, landgilde, herlighed, rente o.a., og siden ligne og 
lægge det ene mod det andet, så der sker skel og fyldest, anseende, at 
kongen vil have lige så megen landgilde igen, som der bliver bortskif
tet, dog hvad belanger skoven skal forholdes som sædv. De skal give 
det fra sig under deres hænder og signeter. Sker kronen forkort for de
res forsømmelses skyld, skal de stande til rette. De skal indskikke deres 
besigtigelse i Kane. Kongen har bedt Gunde Rosenkrantz om, at han 
møder til stede, når han advares af dem, og foregive, hvad han kan 
have at sige, og siden forsegle og underskrive med dem. JT, 13, 40. K. 
1) Brevbogen har Hede s., Glapstved.

19. april (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om at overvære Christen 
Skeels mageskifte. Kongen har befalet Jørgen Kruse og Mogens Aren
feldt at lægge og ligne gods ml. K.M. og CS. Når lignelsen foretages, og 
de advares derom, skal han møde til stede på kongens vegne og fore
give det, han kan have at sige, og siden forsegle og underskrive med 
gode mænd. JT, 13, 4L K.

20. april (Kbh.) Å.b. om Grenå Havn. Det menige borgerskab har be
gæret, at kongen vil komme dem til hjælp med reparation af deres 
havn, som er fordærvet med flyvesand. Borgerskabet er ikke så formu
ende, at det selv kan udstå bekostningen. Da kongen af Gunde Rosen- 
krantz’ erklæring erfarer, at deres angivende er sandfærdigt, bevilger 
han, at borgerskabet i 4 år fra brevets dato årligt må få 100 rd. til dette 
brug af kronens told, som falder der i byen. JR, 12, 49. Indl. 27. marts 
1651.

21. april (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at lade mag. Joa- 
chimus Bremer, kongens gemals hofprædikant, på hans ansøgning 
være 2 heste af ét hår af dem på Antvorskov følgagtig. SjT, 32, 316. K. 
Indl. 17. april.

21. april (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at lade Henrik Biel
ke [til Ellinggård] på hans anfordring være en hest af dem på Antvor
skov Slot følgagtig. SjT, 32, 316. K.
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22. april (Kbh.) Kongen bevilger fadeburskvinden på Kbh.s Slot end
nu en pige, som skal vaske for kongens edelknaber og lakajer. Hun 
skal have løn og kostpenge ligesom de andre piger af slotsskriveren på 
slottet, og det skal gå fra Philippi Jacobi 1649. Ikke indført i SjR. Orig. 
i Kbh.s lensrgsk.

22. april (Kbh.) Konfirmation af mageskifte mellem hr. Jørgen Brahe 
og borgmestre og råd i Assens, som har bevilget JB mageskifte med 
nogle kirkejorder liggende til deres by ifølge nogle tingsvidner ud
stedt af Assens byting. JB begærer konfirmation af tingsvidne, som ly
der, at Hans Andersen, K.M.s byfoged i Assens, Ejler Nielsen, byskriver, 
Hans Hansen Lok og Simen Jørgensen, borgere, vidner, at 2. marts 
1652 var på Assens byting skikket JBs fuldm. Bertel Jensen, rådmand i 
Assens og ridefoged over Hagenskov len, som fik et tingsvidne af 8 
dannemænd, Hans Jensen Hvid, Laurids Hansen Fynbo, Alders Niel
sen Slagter, Christen Bang, Henrik Rasmussen, Hans Jørgensen Sko
mager, Carsten Pejtersen og Hans Poulsen, borgere i Assens, som 
vandt, at de så og hørte BJ på vegne afJB fremlægge et magesk., at JB 
af Asens kirkejorder har fået en ager i Abore Mark, løber sønder og 
nør, ligger langs østen vejen, 7 skp. land, en ager sønden og nør, den 
sønderste ende på stenhøjen, 8 skp. land; en ageijord sønder og nør, 
Abor Madsens jord begge sider, 5 skp. land; en ager, løber øster og 
vester, Abor Madsens jord ved begge sider, 5 skp. land. Derimod ud
lægger JB i Brunebjeres Mark en ager, løber sønder og nør, afd. Mette 
Olufsdatters jord ligger vesten og Hans Ebeltofts jord østen, er 6 skp. 
land; en ager, løber af Egeberg sønder og nør, Jørgen Madsens jord 
ligger øster og Anders Thomsens vester, 8 skp. land; Kapelsmark, 2 
agre hos hinanden denne side sandleddet, 8 skp. land; nok enden af 
den ager, Rasmus Lunde fik til magelæg, begyndes ved den sønder 
ende fra hans udlæg og til et kær i den nordre ende, løber over Medel
by vej, er på 3 skp. land. Og den jord, JB har fået til magesk., er belig
gende på Abore og Lundager Mark, som er synet af dannemænd og 
agtet efter den takst, Asens kirkejorder står for i kirkebogen, og der
imod er den jord, som JB har udlagt af dem agtet, som JB selv har an
nammet dem, og er beliggende på Asens Kapelsmark, som er nærme
re end den anden, som JB har fået. Borgmestre og råd samtykte og var 
selv personlig til vedermåls ting. Bekræftes af de 4 med signeter. Da
tum anno, die et loco ut supra. - HA, EN, HHL og SJ gør viterligt, at 2. 
marts 1652 var på Assens byting skikket JBs fuldm. BJ, som fik et tings
vidne af 8 dannemænd, HJH, LHF, ANS, CB, HR, HJS, KP og HP, bor-
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gere i Assens, som vandt, at de så og hørte BJ på vegne af JB fremlægge 
et magesk., atJB af Assens kirkejorder har fået af Margrete Lucasdatter 
i Abore Mark et stykke, løber sønden og nør, Bodel Mortensdatters 
jord vester, 3 skp. land; 2 stykker jord, det ene enden på det andet, 
sønden den vej, som løber ned til »laargods« port på »Skarendal«, er 
2’/‘2 skp. land. Derimod udlægger JB i Kapelsmark en ager, løber søn
der og nør, vender med den søndre ende på »kapelstavne«, og Anders 
Adsersen har i leje, på 5l/v skp. land. Og den jord, JB har fået til mage
sk., er beliggende på Abore og Lundager Mark, som af dannemænd er 
agtet for den takst, som Assens kirkejorder står for i kirkebogen. Der
imod er den jord, som JB har udlagt, agtet som han selv har annam
met den, og er beliggende på Assens Kapelsmark, som er nærmere 
end den anden, som JB har fået. Borgmestre og råd samtykte og var 
selv personlig til vedermåls ting. Bekræftes af de 4 med signeter. Dat
um anno, die et loco ut supra. - HA, EN, HHL og SJ gør viterligt, at 2. 
marts 1652 var på Assens byting skikket JBs fuldm. BJ, som fik et tings
vidne af 8 dannemænd, HJH, LHF, ANS, CB, HR, HJS, KP og HP, bor
gere i Assens, som vandt, at de så og hørte BJ på vegne afJB fremlægge 
et magesk., atJB af Assens kirkejorder har fået af Barsabra Lucasdatter, 
enke efter Jens Gregersen i Lundager Mark ved Dybendals gærder en 
ager, løber øster og vester, er 6 skp. land. Derimod udlægger JB i Ka
pelsmark 2 agre hos hinanden denne side sandleddet, som er 6 skp. 
land. Og den jord, JB har fået til magesk., er beliggende på Abore og 
Lundager Mark, som af dannemænd er agtet for den takst, som Assens 
kirkejorder står for i kirkebogen. Derimod er den jord, som JB har ud
lagt, agtet som han selv har annammet den, og er beliggende på As
sens Kapelsmark, som er nærmere end den anden, som JB har fået. 
Borgmestre og råd samtykte og var selv personlig til vedermåls ting. 
Bekræftes af de 4 med signeter. Datum anno, die et loco ut supra. - 
HA, EN, HHL og SJ gør viterligt, at 2. marts 1652 var på Assens byting 
skikket JBs fuldm. BJ, som fik et tingsvidne af 8 dannemænd, HJH, 
LHF, ANS, CB, HR, HJS, KP og HP, borgere i Assens, som vandt, at de 
så og hørte BJ på vegne afJB fremlægge et magesk., atJB af Assens kir
kejorder har fået af Karen Poulsdatter i Abore Mark en ager, sønder 
og nør, Margrete Lucasdatters jord østen og Erik Thomsen i Abore ve
sten, 6 skp. land; i Lundager Mark et lille stykke i Krogager skifte, 2 
skp. land i norden Rams herred, løber øster og vester, JBs jord sønder 
og Jørgen Madsen Hellerkors jord norden med haven for enden, 18 
skp. land. Derimod udlagde JB i Kapelsmark 2 agre hos hinanden nor
den stejlerne, hr. JBs jord, som er udlagt til kapellanen i Assens, er
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12*/‘2 skp. land; nok et stykke ml. byen og stejlerne, som landevejen 
løber over Jens Skydebjergs jord østen og JBs vesten, 3 ’/-j skp. land. Og 
den jord, JB har fået til magesk., er beliggende på Abore og Lundager 
Mark, som af dannemænd er agtet for den takst, som Assens kirkejor
der står for i kirkebogen. Derimod er den jord, som JB har udlagt, ag
tet som han selv har annammet den, og er beliggende på Assens Ka
pelsmark, som er nærmere end den anden, som JB har fået. Borgme
stre og råd samtykte og var selv personlig til vedermåls ting. Bekræftes 
af de 4 med signeter. Datum anno, die et loco ut supra. - Kongen 
konf. dette. FR, 6, 162. (Jf. Kr.Sk., 31).

22. april (Kbh.) Erik Juel fik brev angående Steen Holgersen Bille, 
som kongen har bevilget 1.000 rd. årligt af skatterne, beregnet fra 
Philippi Jacobi sidstforleden, i stedet for hans len, som er udlagt til ri
gets gæld. EJ skal på hans ansøgning af lenets skatter, som skal leveres 
på Rtk., betale ham 1.000 rd. årligt, tagende hans bevis, og det skal 
godtgøres ham. JT, 13, 42.

23. april (Kbh.) Falk Gøye fik brev om enkerne på Sorø. FG har be
gæret at vide, hvorledes der skal forholdes med den årlige indkomst af 
de perpetuerede tiender til enkers underhold der, da der kun findes 1- 
2 enker, hvor meget da enhver skal gives årligt, eftersom fundatsen 
melder, at hver enke i sit enkesæde årligt skal have 40 td. korn af alle 
slags el. dets værd efter landkøb, og dersom det videre kan forslå, de
les imellem dem, når de er mange, men når der kun er 1-2, da beløber 
indkomsten sig til en anselig sum. Kongen vil, at når der kun er få en
ker, får hver så meget som 100 rd.s værd efter landkøb, og det øvrige 
anvendes til bøger på biblioteket. Men når der er flere, skal han for
holde sig efter fundatsen. (Efter hr. kanslers ordre). SjT, 32, 316. Indl. 
7. april.

24. april (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til Margrete, enke efter Niels 
Olsen, til at beholde et års løn, på samme måde som hendes afd. hus
bond havde som fiskemester, beregnet fra 22. okt. sidst forleden. Lens
manden på Kronborg og tolderen i Helsingør skal betale hende den
ne årsløn. SjR, 23, 234. K. Indl. 24. marts.

24. april (Kbh.) Instruktion for Iver Børresen, skibskaptajn og tilfor
ordnet admiral på den ham befalede rejse til England. Han skal begi
ve sig med første gode vind med to skibe, Den grå Ulv og jagten
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Søblad, og dermed overføre til England kongens forordnede gesand
ter, Erik Rosenkrantz og Peder Reedtz, med deres hoshavende komi- 
tat. Han skal have tilbørlig opsigt på alting og holde god justits inden 
skibsborde efter artiklernes indhold. På kongens og kronens strømme 
skal han have kongens højhed i god agt, tilholde dem, han møder, at 
stryge, og selv respektere de engelske og andre på deres strømme og 
ellers så vidt ham vedkommer rette sig efter det, der er akkorderet ml. 
kongen, hans naboer og bundsforvand ter. SjR, 23, 234. K.

24. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev angående Nille, enke efter 
Christoffer Hansen, tidl. skriver på Frederiksborg Slot. Hun har be
gæret, at hendes afdøde husbonds resterende løn og kostpenge må 
blive betalt. OP skal, når han har midler dertil, afbetale det, der bevis
liggøres, hvilket skal blive ham godtgjort. SjT, 32, 317. Orig. i Frede
riksborg lensark., LAK. Indl. udat.

24. april (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om at lade hertug Adolf 
Frederik af Mecklenburg passere toldfrit med vin. Kongen har bevil
get, at han denne ene gang må passere toldfrit med så meget vin, som 
han plejer at få. De skal lade hans fuldm. passere, når han kommer i 
Sundet. SjT, 32, 317. K. Indl. 1. okt. 1651.

24. april (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om at lade hertug Gustav 
Adolf af Mecklenburgs vinskænk passere toldfrit denne ene gang med 
12 foder rhinskvin, som han vil forbruge til hertugens hofholdning. 
SjT, 32, 317. K.

24. april (Kbh.) Jørgen Christoffersen Seefeld fik brev om at komme til 
Kbh. for at se nogle afregninger. Kongen har under dato 25. juli forri
ge år og 22. marts i år befalet hr. Niels Trolle, Mogens Høg og Erik Juel 
med det forderligste at gennemse alle afregninger vedr. Rtk. gjort si
den 1643 med tilhørende dokumenter, leverancesedler o.a. MH og EJ 
er begyndt at iværksætte befalingen, men kan ikke tilendegøre den, da 
de begge er befalet at forføje sig op til den til 17. maj berammede her
redag i Bergen. JS skal sammen med NT forhøre rigets regnskaber ef
ter kommissionen. SjT, 32, 318. K. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. 
RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 503).

24. april (Kbh.) Kommissarierne i Danmark fik breve om at møde til 
herredagen med deres kommissarieregnskaber, da kongen har erfaret,
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at en del er uforhørt. De personer i Skåne, som det vedkommer, skal 
med deres uforhørte kommissarieregnskaber indstille sig til førstkom
mende herredage, som i Danmark er berammet i Kbh. SjT, 32, 318. K 

Ligesådanne breve fik de andre provinsers landkommissarier.

24. april (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev angående tolderen i Fre- 
derikstad, som har fået til antegnelse to skibsladninger trælast, som 
greven af Oldenburg har ladet passere toldfrit, såvel som anden træ
last o.a. varer, som er passeret toldfrit i sidst forledne fejdetid, fordi 
ammunition til gengæld skulle indpassere toldfrit med samme skib. 
Tolden udgør tilsammen 259 rd. 3 ort 15 sk., og Anders Olsen, borg
mester i Frederikstad, har begæret, at manglerne må passere, da han 
er interesseret i disse antegnelser og nu kræves for tolden. SjT, 32, 319. 
Orig. i DKanc. B 172.

24. april (Kbh.) Anders Bille fik brev om Iver Krabbe og Mogens Ro
senkrantz, forordnede ritmestre i Skåne. Kongen er tilfreds, at IK og 
MR for deres bestilling må gives hver årligt 400 rd., beregnet fra først
kommende 1. maj, af de midler, som er deputeret til militiens under
hold. Dette til efterretning. JT, 13, 43.

24. april (Kbh.) Jens Christensen fik brev om at fæste en tiende til 
Øster Snede sognemænd, som har begæret at få den, eftersom den, 
der hidtil har haft den i fæste, vil oplade den til dem, med tilbud om at 
forhøje den årlige afgift til kirken med 2 td. rug, 2 td. byg og 2 td. hav
re. Kongen er af dertil bevægendé årsager, og fordi det er en kapitels
tiende, tilfreds, at de må forundes deres kirketiende i fæste. JT, 13, 43. 
K. Indl. udat.

24. april (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at gøre Niels Jensen Bull i 
Damkær afslag. NJB har begært, at han for stor skade tilføjet af fæsy
gen må forundes afslag i sin landgilde i år. Da kongen afJSs erklæring 
og medfølgende tingsvidne erfarer, at NJBs angivende er sandfærdigt, 
er han tilfreds, at denne må nyde afslag på landgilden fra Philippi Ja
cobi sidstforleden til årsdagen. Det skal blive ham godtgjort. JT, 13, 43. 
K. Indl. 6. april.

25. april (Kbh.) Bevilling til dr. Petrus Bolichius [Peter Bulche], hof- 
medikus, på et ledigt kannikedømme i Roskilde efter afd. dr. Jesper 
Brochmand. PB må bekomme kannikedømmet med bønder, tjenere
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og al dets rente og tilliggende, dog at han retter sig efter kongens ms. 
af 16. aug. 1650 til Roskilde Kapitel.1 Han skal bo og residere ved dom
kirken, når han forløves fra kongens daglige tjeneste, og give slig tynge 
og tjeneste inden kirken og uden, som andre residerende kanniker, og 
være undergivet den gejstlige ordinans og kapitlernes statutter. Han 
skal også vedligeholde den gård og residens, han bekommer dertil, og 
holde bønderne ved lov, skel og ret og ikke forurette dem. Han må 
heller ikke forhugge nogen af de tilliggende skove. SjR, 23, 235.
1) Se KB 1650,305-06.

25. april (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til Christen Jensen, fhv. ka
pellan i Frederikstad, til at komme i kald igen, hvor han lovligt kan bli
ve kaldet, dog at alting tilgår efter ordinansen o.a. kgl. breve. SjR, 23, 
235.

25. april (Kbh.) Henrik Müller fik brev om at tilholde alle tolderne at 
levere kommissarietolden til landkommissarierne i hver provins, hver 
gang toldkisterne åbnes, såfremt de ikke vil straffes, om de beholder 
pengene hos sig. SjT, 32, 319. K.

25. april (Kbh.) Otte Thott fik brev om at oppebære landgilde af gods 
afstået af Mogens Friis til Faurskov, kongens sekretær, der til kronen 
har afstået landgilde og ægt- og arbejdspenge af efterskrevne gods i 
Skåne. Jerrestad h. og by: 1 gd., Niels Olufsen påbor, skylder årligen 1 
pd. 4 skp. byg, 1 fodernød, 1 teje, 3 rigsmk. gæsteri og ægt og arbejde 
el. derfor 3 rd.; Tommerup by: 1 gd., Søren Andersen tingskriver 
påbor, 1 pd. byg, 1 fodernød, 1 teje, 3 rigsmk. gæsteri, 4 rigsmk. for 
ægt og arbejde; Erikholm: skylder af 1 gadehus 1 rigsmk. og 1 uge
dagsgerning el. derfor 1 rigsmk.; for skattefrihed af 1 af kronens gde 
til ham påsat i Mårslet s. OT skal på kongens vegne årligt oppebære 
nævnte landgilde og ægt- og arbejdspenge og gøre regnskab. Hvad an
går stedsmål og sagefald, har MF forbeholdt det for sig og sine arvin
ger, hvorfor OT ikke skal befatte sig dermed; det kommer alene MF til 
bedste, så længe han har kronens gods i Mårslet s. i pant. SkT, 8, 232.

25. april (Kbh.) Hr. Ove Giedde og Iver Mogensen Krabbe fik brev om 
borgmestre og råd i Helsingborg, der har berettet, at vandet til deres 
ny begyndte vandkunst på Torvet skal ledes fra de spring, som går gen
nem den lille dam ved slottets kålhave og ved en dam på bakken ved 
smedens hus el. også muligt fra Husum Sø, eftersom det bedst kan
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iværksættes. De begærer, da der behøves stor bekostning, at de må få 
fornøden till., så der ikke kan ske dem indpas af lensmanden på Hels
ingborg Slot. Adressaterne skal forfare beskaffenheden og på kongens 
ratifikation gøre fornøden anordning, så vandet bedst og mest be
kvemt uden skade kan indledes til vandkunsten og siden blive derved, 
så bekostningen ikke skal gøres forgæves. Deres forretning skal de ind
skikke i Kane, til kongens konfirmation. SkT, 8, 234. K.

25. april (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev angående borgmestre og råd 
i Helsingborg, der har begæret, at de til færdiggørelse af deres nybe- 
gyndte vandkunst må forundes nogle gi. egetræer, der ligger ved 
Hjelmsholm, og for langsommelig tid siden er hugget, eftersom de el
lers ligger der og forrådner. Kongen er tilfreds, at OG lader dem være 
træerne følgagtig. SkT, 8, 235. K.

25. april (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev angående jomfru Kirsten 
Mund. Hvad hun andrager hos kongen, kan OG se af hendes hosføje- 
de supplikation. Han skal erklære sig udførligt om beskaffenheden og 
indskikke det i Kane. SkT, 8, 235. K.

25. april (Kbh.) Bevilling efter begæring for Henrik Pors til at bo i 
Ribe skattefrit i 4 år fra brevets dato. Dog er det ham i den tid forbudt 
at bruge borgerlig næring. JR, 12, 50.

25. april (Kbh.) Nogle lensmænd fik brev om postpenge. Hr. Mogens 
Sehested. Kongen erfarer, at Ribe står tilbage med halvandet års udgift 
af det, som er forfaldent til postbudpenge til Philippi Jacobi 1652, 
nemlig 60 rd., ligeledes i Varde 3’/2 år, nemlig 70. Borgmestre og råd- 
mænd oplyser, at de havde tænkt at indkræve de resterende postbud
penge, og siden skikke dem til kommissarieskriver Claus Christensen 
inden Mauritii.JT, 13, 43. K. Indl. 17. april.

Ligesådanne breve fik Jørgen Seefeld, Kolding, ’/2 år, 10 rd.: Vejle, 1 
år, 16 rd. Otte Krag, Ringkøbing, l/2 år, 5 rd., Holstebro 3’/2 år, 28 rd., 
Lemvig ’/2 år, 5 rd. Hr. Frands Pogwisch, Viborg l‘/2 år, 60 rd., Hobro 
*/2 år, 3 rd., Nykøbing Mors */2 år, 4 rd. Hr. Ebbe Ulfeldt, Skive 2’/^ år, 
15 rd. Erik Rosenkrantz, Århus ’/2 år, 20 rd. Henrik Thott, Randers 1 ’/2 
år, 45 rd. Laurids Ulfeldt, Horsens */2 år, 12’/2 rd. Mogens Arenfeldt, 
Mariager */2 år, 4 rd. Gunde Rosenkrantz, Ebeltoft 21/? år, 15 rd., 
Grenå 2l/i år, 15 rd. Erik Juel, Ålborg */2 år, 25 rd., Sæby 3l/2 år, 25 rd., 
Skagen 1 */2 år, 4’/2 rd. Manderup Due, Thisted */2 år, 5 rd.
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26. april (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz og Henrik Ramel fik brev angåen
de Poul Carstensen, fhv. skriver på Nykøbing Slot, i hvis regnskaber 
der findes adskillige misligheder, hvorfor kongens svigerinde prinses
sen er ilde tilfreds med ham og selv har begæret og samtykt, at 2 af 
kongens råder, hr. Frederik Reedtz til Tygestrup og hr. Niels Trolle til 
Troldholm, må befales at gennemse dem og gøre relation til kongen. 
Da kongen er interesseret i den restance, som han har, og da NT ikke 
kan forrette kommissionen på grund af svagelighed, skal adressaten 
med det forderligste sammen med FR1 forføje sig til Nykøbing og over 
for prinsessen tilkendegive, at de er kommet efter kongens ordre og 
hendes begæring for at gennemse PLs regnskaber, med begæring, at 
hun vil tilforordne nogle betjente, der kan være til stede, når regnska
berne forhøres, og at hun giver tilkende, hvad hun regner for nødven
digt at erindre. De skal gennemse regnskaberne og fornemme, hvad 
han foregiver, påkende de gjorte mangler, så man kan komme til ende 
før prinsessens afrejse, og gøre relation om sagen til kongen. SjT, 32, 
319. K.
1) Trods overskriften har brevet været stilet til Henrik Ramel.

26. april (Kbh.) Bevilling for Mogens Friis til at have det pantsatte gods 
i hans sogn skattefrit. Kongen har for en sum penge til MF pantsat en 
del af kronens gods i Arhusgård len, hvoraf som tilforn skal gives skat 
og kontribution, ligesom af andet pantsat krongods, som skøde og 
pantebrev formelder. Han har nu til kongen afstået landgilde, ægt og 
arbejde af følgende af hans jordegods i Skåne, Jerrestad h., s. og by: 1 
gd., Niels Olufsen påbor; Tommerup s. og by: 1 gd., Søren Andersen 
tingskriver påbor, 1 gadehus, Erik Holm ibor, og alene for sig og sine 
arvinger forbeholdt sig stedsmål, sagefald o.a. ekstraordinært deraf. 
Derfor har kongen bevilget at han skattefrit må have følgende gods i 
hans kirkesogn Mårslet, som han har i pant: Langballe by 5 gde, 1. 
Mikkel Nielsen, 2. Rasmusjensen og Else Øvlis, 3. Jens Mikkelsen, 4. 
Søren Nielsen og 5. Niels Sørensen og Jens Nielsen i Dalsgård påbor; 
Mårslet by: 1 gd., Knud Mikkelsen og Rasmus Sørensen påbor samt et 
bol, Søren Pedersen og 1 gadehus, Jørgen Sørensen ibor; herforuden 
Peder Mikkelsen i bolet og det, der gives for Rasmus Nielsen og Jens 
Nielsen i Hørret af Hvids- og Nebsbygge. Han skal herefter lige som 
for andre ugedagstjenere beholde godset fri for al skat, tynge og kon- 
tributioner, som har været el. bliver pålagt, så de til MF og hans arvin
ger alene skal give det, de har givet kongen. Når dette specificerede 
gods tillige med andet til ham pantsat gods igen bliver indløst af kro-



148 1652

nen for den sum, det er pantsat for, skal nævnte landgilde, ægt og ar
bejde af gde og gadehus i Jerredsted og Tommerup igen komme MF 
og hans arvinger til bedste. JR, 12, 50.

27. april (Kbh.) Skøde til Niels (Nicolaus) Jensen Holst, destillerer i 
kongens laboratorium i Kongens Have, på tre byggepladser uden for 
fæstningen, den første plads fortil i Frederiksborggade, er i bredden 
fortil mod gaden 28 al. og bagtil lige så bred, i længden ml. Peder 
Juels og Hans Merchels pladser 72 al. på hver side; den anden plads i 
Rosenborggade 38 al. bred og bagtil lige så bred og på hver side 24 al. 
lang; den tredje plads i Voldgaden, fortil 14 al. og bagtil lige så bred, 
og i længden på hver side 72 al. Disse byggepladser må NJH bruge og 
beholde som fri ejendom, dog skal han være forpligtet til for sin an
part at lade nedbryde den gamle vold og at forfærdige og brolægge ga
derne og siden vedligeholde dem. Derforuden må han el. hans arvin
ger ikke bruge nogen bygninger ud på gaden indtil rendestenen etc. 
[se s. 108]. Han og hans arvinger er forpligtet til på pladserne at lade 
bygge gode købstadbygninger og at holde dem vedlige efter den an
ordning, som til byens bedste allerede er gjort. SjR, 23, 235. K. (Tr.: 
KD, 111,397).

27. april (Kbh.) Erik Rosenkrantz og Peder Reedtz fik brev om, at det 
er befalet de kaptajner, som er forordnet på skibene til den engelske 
rejse, at rette sig efter de ordrer, som gives dem af adressaterne. 
Såfremt de mærker, at de ikke kan komme til ende med deres kom
mission inden 4 måneder, skal de igen hjemskikke skibene, der ikke er 
provianteret for længere tid. Efter forrettet kommmission skal de ind
sende deres suite og bagage til vands, men for deres egen person og 
nødvendige tjenere er det dem tilladt at indrejse til lands på kongens 
bekostning. De herremænd, der ikke vil rejse til vands, står det frit for 
at indrejse til lands, dog på egen bekostning. (Efter hr. kanslers or
dre). SjT, 32, 320. K.

27. april (Kbh.) Philip Julius Bornemann fik brev på et kannikedøm- 
me i Lund efter afd. dr. Jesper Brochmand. Der vakerer et kannike- 
dømme i Lund Domkirke, og kongen har for troskab og villig tjeneste 
undt det til FJB, tysk kancelliforvalter. Han må bekomme og bruge det 
med bønder, tjenere og al rente og rette tilliggelse, dog skal han rette 
sig efter det den 16. aug. 16501 udgåede ms. og den bevill., der er givet 
til aflæggelse af rigets gæld. Han skal residere ved domkirken, når han
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forløves fra kongens daglige tjeneste, og gøre slig tynge og tjeneste 
som andre residerende kanniker smst. og være undergivet den gejstli
ge ordinans og kapitlets statutter. Han skal holde den gård og resi
dens, han bekommer, ved god hævd, og holde bønderne ved lov og 
ret, og han skal ikke forhugge de tilliggende skove. SkR, 6, 259.
1) Se KB 1650, 305-06.

27. april (Kbh.) Otte Thott fik brev om reparation af Malmøhus fæst
ning, som kongen har erfaret behøver reparation. Det er tilforn for
ordnet, at bønderne i Skåne i 10 år skal gøre arbejde dertil el. give 
penge derfor. OT skal lade adelen i lenet advare, at de tilholder deres 
bønder, at de hjælper at forfærdige det, der på fæstningen findes 
brøstfældigt og bedst behøver reparation, el. giver penge derfor, hvil
ke han skal annamme og anvende til fæstningens reparaton. SjT, 8, 
233. K.

27. april (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev om reparation af Kristi
anstad fæstning, som kongen har erfaret behøver reparation. Det er 
tilforn samtykt, at kronens og adelens bønder i Skåne skal gøre arbej
de til fæstningerne el. give penge derfor. HL skal advare adelen i le
net, at den tilholder sine bønder, at de sammen med kronens bønder 
hjælper at forfærdige fæstningen el. giver penge. SkT, 8, 235. K.

27. april (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev angående Mogens Friis. 
Kongen har til MF til pant udlagt gods i Langballe by, som Mikkel Niel
sen, Rasmus Jensen og Eske Ølevsen, Jens Mikkelsen, Søren Nielsen 
og Niels Sørensen ogjens Nielsen i Dalsgård påbor. Mårslet by: 1 gd., 
som Knud Mikkelsen og Rasmus Sørensen påbor, en anden Søren Pe
dersen påbor, 1 gadehus, som Jørgen Sørensen ibor. Peder Mikkelsen 
i bolet, hr. Rasmus Nielsen af Hvidsbygge. Hørret:1 Jens Nielsen af 
Nebsbygge. Beder by: Niels Olufsen. Fløjstrup, Anders Sørensen. Tan
der:2 Erik Christensen. Malling: Terkel Christensen, 1 gadehus, 
Rasmusjensen ibor. Jacob Ibsen smst. Øster Lisbjerg h., Skødstrup s., 
Hjelmager: Rasmusjensen, Ove Madsen smst. Indrup: 1 gd., som Jens 
Nielsen og Thomas Jensen påbor, 1 gadehus smst. Skødstrup: Jon Mo
gensen 1 gadehus, som Knud Sørensen ibor. Svinbo: 1 gd., som Niels 
Christensen ibor. Imod dette er af grev Valdemars gods udlagt gods, 
som er udlagt til at aflægge gælden, og har ligget under Århusgård, og 
som han har tilforhandlet sig af K.M. af Polens faktor Samuel von 
Surck: Ning h., Tulstrup s.: Pederstrup hovedgd., som Anne, Sejr Mik-
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kelsens og Rasmus Jensen påbor; 1 gd. smst., som Jørgen Ovesen og 
Rasmus Jensen påbor; 1 bol, som Søren Johansen ibor; Bøgeskov: 2 
gde, som Niels Sørensen og Søren Christensen påbor. Tranbjerg s., 
Bjøstrup: 1 gd., Rasmus Sørensen påbor. Hasle h., Brabrand by: 1 gd., 
Søren Nielsen påbor. ER skal annamme nævnte gods under lenet og 
indskrive det ijordebogen i stedet for det, som er udlagt til MF. JT, 13, 
44.
1) Kopibogen har Hørby. 2) Kopibogen har Tandvær; Tander ligger i Tiset s.

28. april (Kbh.) Henrik Villumsen fik brev om at assistere de danske 
gesandter i England. Kongen har fundet for godt, at lade ham forblive 
endnu nogen tid i England. Han skal assistere de da. gesandter i deres 
kommission med den viden, han har om regeringens tilstand i landet, 
og kommunikere flittigt med dem om alt tjenligt, han har kunnet ob
servere. (Efter hr. kanslers ordre). SjT, 32, 321. K.

28. april (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev angående Erik Rosen
krantz til Rosenholm, der har andraget, at han har adskillige restancer 
stående hos bønderne i Halsted Kloster len, som han på grund af 
mangel på fordringskab med sin fuldm. Peder Mortensen endnu ikke 
har kunnet få, og har begæret, at han måtte blive befordret. FU skal på 
PMs ansøgning skaffe ham fri fordringskab med tilhørende heste. 
SmT, 8, 32. K. Indl. 26. april.

29. april (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev angående Jørgen Knud
sen, borgmester i Kolding, der har begæret at han for stor skade lidt i 
sidste svenske fejde må efterlades det, han befindes skyldig af afgift af 
fremmed og da. øl, maltøl, mjød, eddike og brændevin, som han i no
gen tid har haft i forpagtning. Kongen er tilfreds hermed. SjT, 32, 321.

29. april (Kbh.) Konfirmation af et mageskifte, Erikjuel på kongens 
vegne har gjort med fru Elsebe Ulfeldt, enke efter Jesper Friis, lyden
de, at EU gør vitterligt, at hun har gjort et magesk. med K.M., hvorved 
til hende er udlagt gods i Slet h., Løgsted s. og by: 1 gd., Mads Jensen 
og Niels Christensen påbor, skylder årligt til landgilde 1 ørte rug, 1 
ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 1 svin, 6 hestegæsteri. Hvorimod 
hun til K.M. har udlagt i Slet h., Løgsted s., Ormstrup by: 1 gd., som 
Christen Lauridsen og Dorete Jensdatter har i brug og giver årligt til 
landgilde 2 td. rug, 2 td. byg, l’/a pd. smør, 1 skovsvin, 1 rmk. gæsteri, 
hvilken gd. med al sin tilliggelse K.M. skal have. Hun forpligter sig til
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at hjemle nævnte gd. fri for hver mands tiltale, og bliver den fravundet 
kongen ved dom, forpligter hun sig til at udlægge lige så meget gods 
inden 6 uger. Til vitterlighed har hun underskrevet ved sit påtrykte sig
net og bedt sin bror Laurids Ulfeldt som sin rette værge medunder
skrive. Kongen konf. dette. JR, 12, 52. (Jf. Kr.Sk., 31).

29. april (Kbh.) Børge Rosenkrantz fik brev vedr. tredjedelen af hans 
fars’ lensindkomst. Kongen har erfaret, at BR til jul sidst forleden har 
erlagt en tredjedel af et års visse indkomst af Lundenæs len foruden 
den første tredjepart som er erlagt af hans afdøde far, hvilket han ikke 
skal prætendere imod den benådning, han har fået. Da den til jul ind
betalte tredjepart skal erstattes ham af hans efterkommere, ligesom 
for andre, og han desuden på faderens vegne skylder en anselig sum 
penge for Lundenæs lens afgift og regnskaber, er kongen tilfreds, at 
den af ham indbetalte tredjepart, 666 rd., må afkortes i den sum, han 
er blevet skyldig på faderens vegne. JT, 13, 45. K (Efter hr. statholders 
ordre).
1) Palle Rosenkrantz til Vesløsgård.

1. maj (Kbh.) Bestalling for Thomas Jacobsen som skovrider i Kron
borg len. Brevviseren, TJ, er forordnet med største flid og vindskibe- 
lighed at tage vare på kronens skove i Kronborg len og birk, at intet 
dyr skydes el. ødelægges, lille el. stort, heller ikke fodervildt, gæs, æn
der el. andet. Kommer han over nogen, som skyder el. ødelægger dyr 
el. fjedervildt, el. befindes nogen gående med lange rør uden for al
farvej, skal han gøre sin yderste flid, at han kan blive dem mægtig og 
føre dem til Kronborg Slot. Kan han ikke blive deres overmand, skal 
han følge efter dem og opspørge, hvem de er el. tilhører og siden til
kendegive det for lensmanden. På samme måde med krybskytter af al
muesfolk, og vil de ikke give ham besked, hvem de tilhører, har han 
fuldmagt til at skyde et lod i dem og ikke lide skade el. tiltale. Han skal 
forholde sig troligen, og lensmanden skal have indseende med ham. 
Det er ham under højeste straf forment uden befaling selv at skyde dyr 
el. forurette kronens bønder. Får han befaling til at skyde noget dyr, 
skal han gøre det med største flid og siden skikke det til de steder, han 
bliver befalet. Han skal have indseende med, at ingen holder geder, 
som kan løbe ind i skovene og gøre skade på underskoven. Kan han 
finde nogen geder, og de tilforn er forbudt, må han skyde dem el. lade 
dem drive til slottene Kronborg og Frederiksborg. Han skal også skyde 
hunde. Ligeledes skal han have indseende med, at intet hugges i sko-
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vene uden lensmandens befaling, og det, denne bevilger, skal han 
mærke med kronen og lade vurdere af skovfogeden selvfjerde, hvor 
mange læs hvert træ kan agtes for og lade det antegne i skriverstuen. 
For hans tjeneste bevilges han årligt til besoldning 16 rd., en sædv. hof
klædning og foder til en hest, og hver måned til kostpenge 4 dl. som 
lensmanden på Kronborg Slot årligt skal give ham. SjR, 23, 236. Orig. 
i K.pakke.

1. maj (Kbh.) Jørgen Seefeld fik efter begæring brev om at blive hjem
me til den 5. maj for at dømme i de sager, der er indstævnet til lands
tinget. Kongen er tilfreds dermed, dog at han straks efter forføjer sig 
hid for at forrette den med hr. Niels Trolle befalede kommission. SjT, 
32, 321. K. Indl. 27. april. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og 
St.mødernes Hist., 11,1,504).

1. maj (Kbh.) Ms. til alle lensmændene i Danmark. 1. Om mandtal på 
unge karle og deres udskrivning. 2. Bønder, præster, fogeder, skrivere 
om rostjeneste. 3. Magasiners oprettelse, korn udlovet af adelen. 4. 
Skriverskæppen, fjerdeparten. 5. Om de, som vil selv være el. holde 
ryttere. 6. Om den fjerdepart af folkeløn.

(1 ) Kongens undersåtter af adel i Danmark har ved deres fuldm. re
solveret på adskillige poster angående fædrelandets velstand, og såvidt 
angik dem godvilligt samtykt, og kongen vil have disse poster iværksat. 
Adressaten skal med forderligste lade gøre et mandtal i hvert kirke
sogn i sit len på alle unge, føre og stærke karle, som ikke besidder el. 
har fæstet hele, halve el. fjerdingsgårde, fra 16 til 40 år; de som har 
fæstebol og gadehuse skal ikke være forskånet. I de sogne, hvor der 
bor nogen adelsmand, skal han først tilskrive ham herom, og siden 
forrette det i hans el. hans fuldmægtiges nærværelse og rigtig antegne 
hans og de andres bønderkarle og -sønner. (2) Fremdeles skal han 
med adelen i hvert sogn, hvor der bor nogen adelsmand, og hvor in
gen bor, da på kongens vegne, anordne det således, at bønderne i 
hvert sogn ligner ml. sig, hvad enhver skal give til en sadel, et godt par 
pistoler og en degen, ligeledes at der af sognet holdes en god og 
musterhaftig hest, og når den bruges, skal hele sognet betale den. Da 
det ene sogn kan være bedre end det andet, må et godt og et ringere 
sogn sammenlægges og af dem begge skaffes to heste med tilhørende 
gewehr. (3) Herforuden skal han forhandle med enhver sognepræst i 
købstæderne og på landsbyerne om at holde en hest og en karl med 
tilbehørig gewehr i beredskab; herimod må præsterne holde deres
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karle fri for udskrivning og eksercering. (4) Han skal forhandle med 
underhavende ridefogeder, skrivere, herredsfogeder og herredsskrive
re om hver at holde en hest med tilhørende gewehr i beredskab. Han 
skal med det forderligste sende en specifikation over mandtallet til 
kongens forordnede kommissarier. (5) Adelen har til oprettelse af ma
gasiner af hvert 100 td. htk. bevilget selv at ville give 1 td. rug, 1 td. 
malt og 1 td. havre og levere det til lensmanden til Martini, hvilket han 
skal lade annamme og forvare, så det kan være i beredskab i nødstid. 
(6) Han skal tilholde lensskriveren, om han nyder skriverskæppe, at 
han leverer hver 4. skæppe, i lige måde til Martini. (7) Dersom der fin
des nogen i lenet, som vil påtage sig at være rytter el. holde en rytter, 
skal han hos sådanne erkyndige sig om konditionerne. Han skal ind
sende erklæring i Kane. (8) Tjenestefolkene, borgerskabets som ade
lens, skal miste fjerdeparten af deres løn fra Michaelis i to terminer, til 
at forbedre landekisten med. For at det kan tilgå rigtigere, skal de lade 
forfatte rigtige mandtal på alle tjenestefolk i byen. PS. Kongen tilskik
ker adressaten nogle åbne breve, som han skal lade læse. SjT, 32, 340. 
Indl. 18. jan. 1653, 27. febr. 1653 (2) og 7. sept. 1653.

1. maj (Kbh.) A.b. til undersåtterne af menige ridderskab og adel, præla
ter, kanniker og menige kapitel samt hele kieresiet i Danmark, borger
skabet i alle købstæder og bønder og menige almue i Danmark om 
mandtal og soldaters udskrivning, om at holde hest og gewehr i bered
skab, om oprettelse af kornmagasiner og om en afgift af tjenestefolke
nes løn1. For nogen tid siden har kongen ved Danmarks Riges Råd over 
for adelen i hver provins fremlagt, hvilke farlige tider vi lever i, og det 
ringe beredskab, der findes hos denne mandhafte nation, der aldrig har 
manglet hjerte el. troskab til at forsvare fædrelandet. Derfor begærede 
kongen deres samtykke vedr. landeværn, fælles sikkerhed og oprettelse 
af magasiner, og adelen erklærede sig ved fuldm. i Kbh. som gode pa
trioter, selv om der ikke var givet årsag med fjendskab med nogen. 1. 
Med Danmarks Riges Råds råd har kongen fundet fuldmægtigenes føl
gende forslag tjenlige, at der ved lensmanden for hvert kirkesogn i lenet 
sammen med adelen i hvert sogn skal forfattes et mandtal over alle føre 
unge karle, som ikke besidder el. har fæstet hele, halve el. fjerdingsgår- 
de. Det skal ske over hele riget, både på kronens, adelens, gejstlighe
dens og frit jordegods og kronens pantegods og for personer fra 16 til 40 
år, også dem, der har fæstet bol og gadehuse. Adelen har bevilget af hver 
300 td. htk. efter ros tjen es te takst 4 knægte, og de, som ikke har 300 td. 
htk., sammenlægges. Af dem, de tilhører, skal knægtene forsynes med
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fornødent gewehr, de to parter med musketter af kaliberen 14 kugler på 
pundet, den tredje part med piker. Dette skal fortsætte de 3 næstfølgen
de år. Når en soldat fæster en hel-, el. halvgård, må han licentieres, dog 
skal af husbonden straks skaffes en anden i hans sted. Alle af adel o.a., 
der besidder fritjordegods el. kronens pantegods, skal tilstille landkom- 
missarierne i Jyll. et rigtigt summarum på deres jordebøger. Da det er 
fundet rådsomt at have rostjeneste i beredskab, er det befalet 
lensmændene tillige med adelen, som ejer bønder, at ligne ml. dem i 
hvert sogn til indkøb af en sadel, et godt par pistoler, en degen og en 
hest, som skal betales af hele sognet, når den bruges. Da ikke alle sogne 
er lige gode, skal et godt og et ringere sogn lægges sammen og af begge 
skaffes to heste med gewehr. 2. Da menigmand ikke skal besværes over 
formue, har adelen ligeledes vedtaget af hver 100 td. htk. selv at levere 1 
td. rug, 1 td. malt og 1 td. havre til lensmanden til førstkommende Mar
tini til oprettelse af magasiner, og de, som ikke har 100 td. htk., lægges 
sammen med andre. Det er befalet lensmændene at modtage det og 
kvittere, og deres kvitteringer skal sendes af adelen til landkommissari- 
erne. 3. Da al defension er forgæves, om der ikke indsamles og haves 
penge i forråd, er det bevilget, at alle tjenestefolk, mænd og kvinder, 
hvad enten de tilhører adelen, borgerskabet el. gejstligheden i køb
stæderne, undtaget alene de sejlende, fra Mikaelis førstkommende i to 
terminer skal miste Qerdedelen af deres fulde årsløn, halvparten til 
Martini, halvparten til påske. Hver husbond skal indeholde pengene og 
betale dem til landkommissarierne og siden afkorte dem i tjenernes års
løn. Sådanne tjenestefolk, der skulle have betalt skat, er bevilget skatte
frihed dette år. Kongen tvivler ikke på, at alle som gode patrioter vil fin
de sig villige hertil, da det angår enhvers velstand og gavn. Dette så me
get mere, som deres godvillige udgift alene går til fædrelandets værn og 
derfor leveres til hver provins’ landkommissarier, som henlægger det i 
landekisterne, hvorfra pengene ikke tages, medmindre noget uformo- 
deligt tilstøder, i henhold til adelens resolution fra Odense 1638.4. Kon
gen formaner alle kronens og adelens tjenere, at de findes villige både 
til udskrivning og kontribution, såfremt de ikke vil straffes som ulydige. 
5. Kongen bevilger, at de, der bliver udskrevet af adelen, ikke må begive 
sig fra den stavn, som de udskrives på, og ind på en anden uden herska
bets vilje. Sker det, skal den, på hvis stavn han findes, udlevere ham til 
den, der har udskrevet ham, så den undvegne kan sættes til rette. SjT, 
32,344. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK. (Tr.: CCD, VI, 90-94).
1 ) Efter brevets tekst står: af disse breve skal ingen udskrives til Fyn, jf. neden
for, s. 253.
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1. maj (Kbh.) Å.b. til kapitlerne og menige kieresi i Danmark om fjer
departen af folkeløn. Adelen i Danmark har til at tilvejebringe fornø
dent forråd af penge i landekisten ved dens fuldm. som gode og ret
sindige patrioter bevilget, at alle dens tjenestefolk i et års tid fra først
kommende Mikaelis mister fjerdeparten af en årsløn, som til to ter
miner, førstkommende Martini og påske, skal indlægges i landekis
ten, hvor pengene skal forvares, indtil den højeste nød kræver det. 
Borgerskabet er anmodet om det samme for deres tjenestefolk, og da 
fædrelandets velstand vedkommer den ene stand lige såvel som den 
anden, tvivler kongen ikke på, at det samme gælder adressaterne. 
Derfor begærer han, at de indeholder fjerdeparten af alle tjeneste
folks årsløn, beregnet fra Mikaelis, og i to terminer, til Martini og til 
påske, efter rigtig fortegnelse udgiver pengene til landkommissarier- 
ne, som kvitterer derfor. SjT, 32, 347. (Udt.: CCD, VI, 94. Jf. DKL, III, 
360).

1. maj (Kbh.) Ms. til landkommissarierne om at annamme en fjerde
part af folkeløn m.m. Kongen har ladet udgå åbne breve i Danmark 
og ms. til hver lensmand angående adskillige poster, som de selv med 
adelens fuldmægtig på det sidste møde i Kbh. har bevilget til rigets 
nødvendige defension og landeværn, og deri befalet lensmændene i 
hvert len at forfærdige en specifikation på enhver. Ligeledes er ade
len i Jyll. befalet til adressaterne at overlevere de kvittancer, som de 
får af lensmændene, som de leverer det bevilgede korn til magasiner, 
og at hver skriver, som nyder skriverskæppe, skal tilskikke dem lens
mandens kvittering på hver 4. skriverskæppe. Hertil har kongen befa
let adelen og borgerskabet og gejstligheden i købstæderne at levere 
adressaterne fjerdeparten af deres tjenestefolks fulde årsløn til to ter
miner, Martini og påske, beregnet fra førstkommende Mikaelis. De 
skal kvittere enhver derfor og lade pengene indlægge i god forvaring 
i landekisten, til brug, når nøden kræver det efter den i Odense i 
1638 givne bevill. Da kongen og adelen, som besidder frit jordegods, 
er befalet at tilstille adressaterne rigtigt summarum på deres jorde- 
bøger, skal de forstændige enhver, hvor mange knægte han skal ud
skrive, så det kan blive iværksat. SjT, 32, 348. Orig. i Frederiksborg 
lensark., LAK.

Ligesådanne breve fik Lave Beck og Otte Pogwisch i Sjæll., Loll, og 
Falster. Ligeledes Otte Thott, hr. Niels Krabbe og Kjeld Krag som land- 
kommissarier i Skåne, Erik Rosenkrantz i Loll.
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1. maj (Kbh.) Å.b. til gejstligheden og de højlærde i Kbh. om den 4. 
part af folkeløn, så og til professorerne på Sorø. [I teksten nævnes su
perintendent, provster og sognepræster med samtlige gejstlighed i 
købstæderne i Fyns stift. Ligelydende med brevet af s.d. til kapitlerne 
og menige kieresi i Danmark [se s. 155]. SjT, 32, 353. Orig. i Fyns 
bispeark., LAO.

Ligesådanne breve udgik til dekan og menige professorer på Det 
kgl. adelige Akademi Sorø, 8. okt. 1652 [ jf. s. 299].

1. maj (Kbh.) Rubeck Pors og Erik Kaas fik brev om at være kommissa
rier, når fru Lene Rud, enke efter Jørgen Grubbe, overleverer sin søns 
værgemål. LR har berettet, at hun agter at overlevere værgemålet for 
sin søn, Alexander Grubbe, til sin søn Christian Grubbe, med be
gæring, at adressaterne som kommissarier skal være til stede. De får 
fuldmagt dertil, og indfalder nogen tvist el. irring ml. de interessere
de, skal de forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem ved en
delig dom. Hvad de forretter, skal de under deres hænder og signeter 
give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom en af dem for lovligt 
forfald ikke kan være til stede, skal den, der kommer, have fuldmagt til 
at tage andre gode mænd til sig. SmT, 8, 32.

1. maj (Kbh.) Christian Grubbe fik brev om at være tilstede, når fru 
Lene Rud overleverer sin søns værgemål. LR agter at levere fra sig sin 
søn Alexander Grubbes værgemål, som hun hidtil har forestået. CG 
skal rette sin lejlighed efter at påtage sig dette og tilbørligt kvittere 
hende og siden forestå det til gavn og bedste for ham. SmT, 8, 33.

1. maj (Kbh.) Forleningsbrev1 for Erik Juel på Ålborghus len fra Phi
lippi Jacobi 1652 med vist og uvist. Til genant til sig selv og til at lønne 
folk bevilges han 500 dl. kur., 21 læster rug og 33 læster byg à 24 td., 15 
læster havre à 48 td., 2’/2 læst smør, 6 td. honning, 300 brændsvin, 400 
får og lam, 400 gæs, 500 høns, 81 ol røgede sild, 500 flyndere, 1 læst 
gryn, 34 køer, 3 td. saltet fisk, 3 td. saltede ål, 1 læst saltede sild af jor
debogen; hvad indkomsten af lenet udgør ud over denne genant efter 
jordebogens lydelse, skal EJ føre kongen til bedste til regnskab. (Skbi.
2, 3, 4 (l/2 af det uvisse), 5 (’/m af' oldengælden og fri olden), 6, Han 
skal forordne det sådan, at af al sagefald og gårdfæstning, som han af- 
tinger i lenet, skal aftinges og annammes de 2 parter i penge, den 3. 
part i øksne, eftersom stedsmål el. sagefald beløber sig højt el. lidet, 7, 
8, 9, 10 (12 geruste heste), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. JR, 12, 54.
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1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

1. maj (Kbh.) Kaj von Ahlefeldt og bispen i Ribe fik brev om hr. Peder 
Jensen, sognepræst til Højrup. Hvad PJ andrager, kan adressaterne se 
af medfølgende dokumenter. De skal erkyndige sig om sagen og til
skikke kongen deres erklæring, så kongen kan resolvere derpå. JT, 13, 
45.

2. maj (Kbh.) Bevilling efter begæring for Maren, Peder Baggesens i 
Ribe at være skattefri. Hun må i sin livstid være fri for al borgerlig og 
bys skat, så hendes kvota i de skatter, som herefter bliver påbudt der i 
byen, så vidt det tilkommer hende, må være afkortet. Her foruden be
vilges hun årligt fri for maltaccise at nyde 10 td. malt til hendes hus
holdning. JR, 12, 58. Indl. 6. marts.

2. maj (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om det pantsatte gods, som 
skattefrit er udlagt til Mogens Friis. Kongen har bevilget MF at behol
de nogle gde, som af kronen er pantsat til ham i Mårslet s., Langballe 
by 5 gde; Mårslet by 1 gd., Knud Mikkelsen og Rasmus Sørensen 
påbor; Søren Pedersen smst., Jørgen Sørensen af et hus; herforuden 
Peder Mikkelsen i bolet og det, hr. Rasmus Nielsen i Hørret skylder af 
Hvids- og Nebsbygge, lige med andre ugedagstjenere fri for al skat, 
tynge og kon tributioner, så de herefter alene til MF skal give alt det, de 
hidtil har givet til kronen. ER skal af skattemandtallet udslette nævnte 
gde, som MF har i pant af kronen. JT, 13, 46.

2. maj (Kbh.) Mogens Høg, Christen Skeel og Erik Juel fik brev om 
med første gode vind at forføje til Bergen med det tilforordnede skib 
og der dømme i de sager, der er indstævnet til den ansatte herredag. 
Dersom supplikationer forekommer, skal de meddele svar sammen 
med hr. Gregers Krabbe. Dog skal de tage ad referendum det, de synes 
er af sådan vigtighed, at kongen selv skal forstændiges derom, førend 
der svares. JT, 13,46.

2. maj (Kbh.) Gunde Rosenkrantz og bispen i Viborg fik brev angående 
dr. Jacob Matthisen, biskop i Århus, og hr. Niels, sognepræst i Ebeltoft. 
Derer nogen tvist ml. JM og hr. Niels, hvoriJM ikke selv kan dømme, da 
han selv er interesseret i sagen. Adressaterne skal indstævne dem for sig, 
forhøre om deres tvistighed og dømme. Det, de dømmer, skal de under 
deres hænder og signeter give fra sig til de interesserede. JT, 13,47.
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3. maj (Kbh.) Bevilling til Otto Sperlings hustru til at udføre sin hus
bonds gods af riget uden sjette- og tiendepenge. SjR, 23, 236.

3. maj (Kbh.) Bevilling for Roskildes borgere til at få af accisen til be
taling af vognægter. Borgmestre og råd i Roskilde har tilkendegivet, 
hvorledes de af kongens far har fået bevilget, at byfogeden skulle beta
le halvdelen af det, der skulle betales for vognægter, på grund af den 
store tynge, de må udstå med vognægter. Da byfogedens indtægt for
slår en ringe del, har de anmodet om at få bevilget så meget af accisen, 
som halvdelen af vognægterne beløber. Kongen bevilger, at byfogeden 
skal have af toldkisten, hver gang den åbnes. SjR, 23, 238. Indl. 15. 
febr.

3. maj (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om straks at fremskikke to 
af Kronborg Slots postvogne med tilhørende heste til Frederiksborg 
Slot og lade dem forblive der, så længe kongen selv er der. SjT, 32, 322. 
K.

3. maj (Kbh.) Roskilde Kapitel fik brev om at tilskrive samtlige præster 
i købstæderne i Sjæll.s stift om at forsamles i Roskilde for at votere om 
en bisp, eftersom dr. Jesper Brochmand nylig er afgået ved døden. En
hver skal under sin hånd forseglet afgive sit votum på en gudfrygtig, 
skikkelig og lærd mand, som de eragter at kunne være tjenlig til super
intendent i afdødes sted. Kan nogen ikke møde personligt for lovligt 
forfald, skal de give deres mening skriftligt til kende og tilskikke kapit
let. Dette tilligemed de tilstedekommendes forseglede vota skal kapit
let tilstille kongen uopbrudt og indlevere i Kane. SjT, 32, 322. K. (Tr.: 
DKL, 111,366).

3. maj (Kbh.) Alle lensmændene i Danmark fik brev om, at kongen 
med Danmarks Riges Råds råd har genkaldt et tidl. forbud mod ud
førsel af fedevarer,1 således at smør må udføres fra førstkommende 
Skt. Hans, mens der endnu skal forholdes med de andre slags fedeva
rer efter forbudet. Adressaten skal lade det forkynde for alle på be
hørige steder. SjT, 32, 322. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK, i 
Odensegård lensark., LAO.
1 ) Se s. 66.

3. maj (Kbh.) Wulf Hieronymus von Kratz fik brev angående Jacob 
Grubbe til Røgle. JG er forløvet en 14 dages tid, og Otte Skade er be-
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falet imidlertid at ligge i slotsloven. WHK skal derforuden i fæstnin
gen Kristianopel indkommandere en kaptajn, som kan stå under OSs 
kommando og med ham have tilsyn med, at intet forsømmes. SkT, 8, 
236. K.

3. maj (Kbh.) Jacob Grubbe fik efter begæring 14 dages førlov fra fæst
ningen Kristianopel til at rejse herned. Dog skal han straks derefter 
igen forføje sig derop og forud gøre den anordning, at intet forsøm
mes i fæstningen el. lenet. Otte Skade til Kærbygård er i mellemtiden 
befalet at ligge i slotsloven. SkT, 8, 237. K.

3. maj (Kbh.) Otte Skade fik brev om at ligge i Kristianopel fæstning 
under Jacob Grubbes fravær. JG er forløvet en 14 dages tid, og OS skal 
i hans fravær ligge i slotsloven i fæstningen og have indseende med, at 
intet forsømmes. SkT, 8, 237. K.

3. maj (Kbh.) Å.b. angående mag. Laurids Nielsen, sognepræst til Feld- 
balle og Nødager. LN har andraget, at hans annekspræstegd. og bol i 
forgangen fejdetid blev ruineret, så den tilbørlige afgift ikke kan tilve
jebringes deraf. Han tilbyder på egen bekostning at opbygge den, der
som han må nyde gården frit. Kongen bevilger, at bonden på gden i 4 
år må være forskånet for at udgive 15 skp. malt og 1 brændsvin til kro
nen, men derefter skal følge samme rettighed som tilforn. JR, 12, 58.

3. maj (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om H.M.s ankomst til Kolding. 
Kongen er til sinds med det forderligste at begive sig til Kolding Slot 
med hele hofstaten, hvilket gives ham til efterretning. JT, 13, 47. K.

4. maj (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev angående hr. Søren An
dersen, sognepræst i Ribe. Kongen erfarer, at SA er til sinds at oplade 
kaldet til en anden dygtig person, som lovligt kan kaldes dertil, efter
som han ikke længere selv formedelst stor legemssvaghed kan forrette 
det. Kongen ser gerne, at nuværende rektor på Sorø blev befordret til 
kaldet. MS skal rekommandere denne til kapitlet og borgerskabet, 
som kaldet vedkommer. Hvis de kan enes om, at SA i sin levetid til 
nødtørftigt underhold kan beholde det til hans kald perpetuerede 
kannikedømme, er kongen tilfreds, ligeledes, at når han afgår ved dø
den, må hans hustru efter kapitlets statutter o.a. kgl. breve nyde nåd- 
sensår, men derefter skal den anden nyde dette. JT, 13, 47. K. Indl. 3. 
marts.
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4. maj (Kbh.) Christoffer Hvas fik brev om at levere Samuel von Surck 
Pandum Hovedgård, eftersom kongen til gældsbetaling har udlagt 
denne med tilliggende gods til ham. CH skal afstå godset til ham, når 
han besøges af ham med dette brev. JT, 13, 48. K.

5. maj (Kbh.) Bevilling for Jacob Lauridsen til at komme i kald. JL skal 
have forset sig med lejermål med en kvinde, som han siden har taget 
til ægte, og har udstået kirkens disciplin. Han har anmodet om, at 
kongen vil efterlade forseelsen og tillade, at han, når det kan ske efter 
ordinansen, må kaldes til et præstekald el. anden gejstlig bestilling. 
Kongen efterlader forseelsen og bevilger dette. SjR, 23, 238. K. (Efter 
hr. kanslers ordre). Indl. 28. april.

5. maj (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om, at hr. Joakim Gersdorff til 
magelæg begærer følgende krongårde i Helsingborg len: Byv s., Byv- 
strup, som Troels Mogensen, Anders Nielsen, Mourids Gjødmersen 
påbor, i Byv Niels Jensen, derforuden i Brogård, som Axel Torbensen 
påbor, i Morshøj Jens Svendsen, hvorimod han til fyldest vederlag til
byder at udlægge af sine gårde og gods i Helsingborg len: Bjerge h., 
Hvidstrup, som Aage Knudsen, Ove Torkildsen og Peder Jensen 
påbor; Ribbelberg s. og by, Tue Olsen ogjohan Nielsen påbor; Luggu- 
de h., Helsingborg s., Følborn [Følbåren], Knud Tullesen [Troelsen] 
besidder. OG skal erklære sig, om disse gårde, som JG begærer, for be- 
lejligheds skyld el. andet uden skade kan mistes fra kronen, og om ve
derlaget kan eragtes at være nøjagtigt. Han skal indsende erklæringen 
i Kane. SkT, 8, 238. K.

6. maj (Kbh.) Skøde til Hans Merchel, fiskemester i Frederiksborg len, 
på en plads ved Nørreport, idet han på grund af den nyafstukne Fre- 
deriksborggade mister sin indhegnede byggeplads ved Nørreport i 
den gamle vold. Til vederlag er udvist ham en anden byggeplads, 24 al. 
fortil mod Frede ri ksborggade, på den ene side, i Rosenborggade, 48 
al., på den anden side, næst ved Niels (Nicolaus) Holsts udviste bygge
plads, også 48 al., endelig på den bageste ende 24 al. HM må bruge og 
beholde denne byggeplads som fri ejendom, dog skal han være for
pligtet til for sin anpart at forfærdige og brolægge gaden og siden ved
ligeholde den. Derforuden må han el. hans arvinger ikke bruge no
gen bygninger ud på gaden indtil rendestenen etc. [se s. 108], Han og 
hans arvinger er forpligtet til på pladsen at lade bygge god købstad
bygning og at holde den vedlige efter den anordning, som til byens
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bedste allerede er gjort. SjR, 23, 238. K. (Tr.: KD, III, 398).

7. maj (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev om løsgængere og tje
nesteløse. Fra adskillige steder indkommer klagemål over den store 
uskikkelighed, som forårsages for rejsende og for besiddende på lan
det af løsgængere og tjenesteløse, som understår sig at overstrippe lan
det, så at fast ingen er forskånet for dem. Det mangler ikke på god an
ordning, hvorledes der efter recessen og forordninger skal forholdes 
med sådanne kumpaner, men øvrigheden overholder ikke anordnin
ger og befalinger, som den burde, og ingen politi er mere at finde. 
Kongen befaler derfor adressaterne, at de skal lade recessens og for
ordningernes bestemmelser om løsgængere og tjenesteløse overhol
de, især frd. af 1638’, hvorved almuemænd forbydes at gå el. rejse på 
landet med bøsse, endnu mindre at have bøsse med sig til kirke el. til 
tinge; undtaget er adelen el. adelens tjenere, som tjener for klæde og 
penge, ligeledes de borgere, som rejser til hest el. vogns med penge og 
gods, og bønder, som efter husbondens befaling søger el. fører fanger. 
De, der gør herimod, har forbrudt bøssen og straffes af husbonden på 
deres formue. De skal ligeledes i lenet lade fornemme, hvoraf enhver 
ernærer sig, hvoraf let kan eragtes, hvem der nærer sig af eget arbejde 
og sved el. søger at føde sig afen andens. De skal også advare præster
ne, at de ser sig for, hvem de giver deres pas, som recessen nævner, og 
er nogen givet sag for noget utilbørligt, skal de først give det tilkende 
for øvrigheden, før de meddeler nogen pas. (På færgestederne i lenet 
skal adressaten også lade tilse, at ingen løsgængere el. betlere uden 
pas bliver flyttet fra et land til et andet). Da der i lenet findes nogen af 
adelen, som ikke har det tilbørlige indseende, skal adressaten forhol
de sig efter recessen. Kongen formoder, at når enhver lensmand efter
kommer sin skyldighed, har undersåtterne ikke årsag at klage. Skulle 
nogen ubilligt på grund af lensmandens forsømmelse blive overfaldet 
og klage og søge deres opretning, da hjælpes de billigere til rette.

NB Teksten ml. parentestegnene skal alene indføres i breve til 
lensmænd, der har færgesteder. K. SjT, 32, 323. Orig. i Frederiksborg 
lensark., LAK, i Odensegård lensark., LAO. (Tr.: CCD, VI, 95-96. Jf. 
DKL, 111,367).
1) Frdg. 8. febr. 1638, se KB 1638, 295, og CCD, IV, 708-09.

8. maj (Kbh.) Skøde til Anders Koch møller på en byggeplads på det 
ene hjørne af den nyafstukne Rigensgade og Kirkegade, er til Rigens
gade 41 al. bred og bagtil ved Hans Mueles plads lige så bred, i læng-
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den i Kirkegade 52 al. lang og den fjerde side ved Johan Sølvgraffs 
plads lige så lang. AK skal have og beholde denne byggeplads som fri 
ejendom, dog skal han være forpligtet til for sin anpart at forfærdige 
og brolægge gaden og siden vedligeholde den. Derforuden må han el. 
hans arvinger ikke bruge nogen bygninger ud på gaden indtil rende
stenen etc. [se s. 108]. Han og hans arvinger er forpligtet til på plad
sen at lade bygge god købstadbygning og at holde den vedlige efter 
den anordning, som til byens bedste allerede er gjort. SjR, 23, 239. K. 
(Tr.: KD, 111,398).

8. maj (Kbh.) Fru Mette Rosenkrantz, enke efter Niels Vind fik efter 
begæring konfirmation på et fæstebrev på en anpart af korntienden af 
Grejs1 s., udstedt af Jørgen Seefeld, lydende, at JS med dette å.b. gør 
vitterligt, at han på vegne af K.M. har fæstet MR K.M.S anpart af kon
getienden af Grejs s., som Mads Nielsen Qvist fradøde, og Mads Thom
sen, som også havde den i fæste, nu har opladt til hende. Hun skal be
holde den sin livstid, dog at hun årligt inden fastelavn deraf giver 3 ør
ter rug, 3 ørter byg og 4 ørter havre, og det i godt, ydefærdigt og 
ustraffeligt korn. Menige sognemænd i Græse s. befales at tiende i 
kærven efter recessen til MR, såfremt de ikke vil straffes. Dersom kon
gen bliver tilsinds at ville lægge tienderne til nogen af sine slotte, klo
stre el. gårde, skal MR afstå tienden. Koldinghus, den 21. april 1652. 
Kongen konf. dette. JR, 12, 61.
1 ) Kopibogen har Græss.

10. maj (Kbh.) Konfirmation af mageskifte mellem hr. Christen Thom- 
esen til Stougård og hr. Steen Bille til Kærsgård, foretaget for en tid si
den ifølge tingsvidne af Vends h.s ting, lydende, at Tue Jacobsen i Bals
lev, herredsfoged i Vends h., Laurs Pedersen Holmgaard, Niels Peder
sen i Kærbyholm og Jørgen Vest i Middelfart, tingskriver, gør vitterligt, 
at 28. marts 1652 på Vends h.s ting var skikket Poul Hansen i Åsum 
som fuldmægtig på vegne af GT og Gabriel Knudsen, foged på Kærs
gård, på vegne af SB. De fik et fuldt tingsvidne af 8 dannemænd, Jens 
Christensen i Balslev, Simen Lauridsen smst, Mikkel Tøgersen i Lun
gedens Lauridsen i Båring, Rasmus Mortensen, Anders Jensen, Søren 
Knudsen i Mosegård og Staffen Rasmussen i Kærbyholm, som vidne
de, at de hørte og så, at Niels Pedersen i Kærbyholm, Anders Clausen i 
Gjestrup, Rasmus Nielsen i Fjelsted, Peder Hansen i Ålsbo, Mikkel 
Poulsen i Gribsvad, Otte Pedersen i Dybmosegård og Staffen Rasmus
sen i Kærbyholm hjemlede, at de er udmeldt af tinget og i mandags
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sidst forleden var på et magesk. ml. CT og SB på Feldemose Mark, des
lige på en grund liggende til Dybmosejord- og Dybmose-mænds gårde, 
så og noget af Oluf Clausens gårds grund i Ebdrup. De havde takseret 
således, først 2 ageijorder liggende nord næst ved Blankeborgs løkke, 
som var til OCs gård i Ebdrup, takseret for 14 skp. land. Nok takserede 
de nogen engbund, som lå til Jens Hansens og Peder Hansens gårde i 
Dybmose for 3'/‘2 læs hø. Item takserede de 5 ageijorder, som lå til Jens 
Hansens og Peder Hansens gårde, PHs gårdsjord for 24 skp. land og 
JHs for 22 skp. Al denne jord samt engbund fik SB. Herimod har PH i 
Dybmose til vederlag fået først en holm, som løber østen og vesten, 
østen Anders Dycheffs løkke. Nok ö'/m agre af den jord, som vender på 
landevejen med den nordre ende og på Bævermose med den østre, og 
med noget engjord ml. ham og den anden jord, han fik, som blev af- 
pælet. JH i Dybmose fik for sin jord 8 stykker, østen næst op til PHs 
jord, vender med den nordre ende på landevejen og med den søndre 
på en »brød« på Bævermosebjerg. Nok et lidet stykke jord ved lille 
Vester Vad til en skp. land. Oluf Thomsen i Ebdrup fik til magesk. for 
sin jord 4 stykker jord østen næst op til JHsjord som vender med nord
enden på landevej og med dem søndre ende på den »brød« på 
Bævermosebjerg, og samme jord blev afpælet. Dermed er sket fuld 
jævning, og bønderne nøjedes dermed, og de 2 fuldm. samtykte dette 
magelæg, og JH og PH i Dybmosegård begærede hver en genpart. De 
4 mænds signeter påtrykt. - Kongen konf. dette. FR, 6, 169.

12. maj (Kbh.) Forpagtningsbrev for Elisabet, enke efter Thomas Ja
cobsen af Helsingør, på noget gods, som tilforn har ligget til lygten på 
Kulien, nemlig Kullegård: Mogens Andersen påbor; Mittekcer:' 4 gde, 
Anders Dune, Anders Kæmpe, Peder Jensen og Anders Mortensen påbor; Jon
strup: 1 gd., Sønne Mogensen påbor, Omkær: 1 gd.,Jon Pedersen påbor; 
Ingelsted: 1 gd., Peder Gundersen påbor, Gødslev: 1 gd., Peder Krog påbor; 
Rye: 1 gd., Niels Mogensen påbor; Svineklekken: 1 gd., Jens Hansen 
påbor; Potmølle: 1 gd., Peder Svendsen påbor; Boyebolet: Erik Nielsen 
påbor, hvilket gods med al rente og rette tilliggelse Else TJs skal bruge, 
dog så, at hun årligt deraf skal give 590 rd. 1 ort 10 sk., hver dl. bereg
net til 76 sk., og årligt levere dem på Rtk. SjR, 23, 240. K.
1) Den kursiverede tekst er hentet fra K.

12. maj (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev angående Thomas Skott i 
Kristianstad, der har anholdt om at få bevill. til at opsætte en vejrmøl
le til fæstningens og indvånernes bedste, eftersom han har samlet tøm-
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mer dertil og ladet det tilhugge. Kongen er tilfreds, da det er fæstnin
gen til bedste i freds- og ufredstid. HL skal straksen lade ham udvise et 
bekvemt sted på volden. SkT, 8, 238. K. Indl. 10. maj.

12. maj (Kbh.) Hr. Mogens Sehested skal forrette et og andet i Peder 
Reedtz’ len. PR er i kongens tjeneste forhindret, så han på grund af 
fravær i sit len ikke kan forrette anordningen af 11. maj om mandtal, 
landeværn o.a. MS skal opbryde det til ham udgåede ms. og på hans 
vegne efterkomme befalingen deri. JT, 13, 48. K.

12. maj (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om, at bønderne i Erritsø må 
give 8 sk. for hvert læs ved. Bønderne har begæret at måtte give penge 
for det ved, som de skal udgive efter jordebogen, eftersom de ingen 
skov har. Af JSs erklæring erfarer kongen, at deres angivende er sand
færdigt. Kongen er tilfreds, at de for hvert læs årligt må give 8 sk., hvil
ket skal blive ham godtgjort. JT, 13, 48. K.

13. maj (Kbh.) Bevilling for Peder Christensen Svenske til at afbryde 
nogle huse på Fløjstrupgård. Husene har afd. Niels Jørgensen tilforn 
tilforhandlet sig, men ingen bor der nu, eftersom begge markerne til 
Kragerup og Fløjstrup skal være gjort til én mark. Kongen bevilger, at 
han afbryder husene, da de står øde og ligger til trængsel for Krage- 
rups avling. SjR, 23, 241. K. Indl. 7. maj.

13. maj (Kbh.) Skøde til Henrik Vinterberg, kongens vinskænk, og 
hans arvinger på en byggeplads, liggende imod kongens lysthave i den 
nyafstukne Sølvgade, fortil mod gaden i bredden 38 al. og bagtil lige så 
bred, siden ved Hans Rostgaards plads 58 al. lang og den fjerde side 
lige så lang. HV må bruge og beholde denne byggeplads etc., og skal 
forfærdige og brolægge gaden og siden vedligeholde den, alt efter or
dinær stil [se s. 108]. SjR, 23, 243. K. (Tr.: KD, III, 398).

13. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev angående samtlige 
vinhandlere. Der er opstået tvist ml. samtlige vintappere i Kbh. og an
dre håndværkere, som vil ernære sig af vintappen, så kongen gjorde 7. 
april 1651 en anordning.1 De skal have indseende med, at de borgere, 
som er købmænd, silke-, klæde- og urtekræmmere, skippere, guldsme
de, barberere el. andre i sluttet lav og embede, herefter ikke gør ind
pas i vintappernes næring. For at forekomme videre ulempe, må in
gen, som herefter søger borgerskab og ikke har lært fasbinderhånd-
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værk, tilstedes, når de bliver borgere, at bruge noget tapperi el. handel 
med vin og brændevin. Dog skal de, som hidindtil har ernæret sig med 
udskænkning af øl og brændevin og intet andet har lært, ikke være for
ment at ernære sig dermed. For at der ikke skal ske underslæb til ska
de for vintapperne, skal adressaterne lade forfatte en designation på 
dem, som hidindtil alene har ernæret sig deraf, og indlevere i Kane. 
SjT, 32, 325. K. Indl. 2. april. (Tr.: KD, V, 350).
1) KB 1651, 105.

13. maj (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev angående Laurids Peder
sen, foged over Ryfylke fogderi i Stavanger len, der beretter, at hans fo
gedgård smst. 27. nov. sidste år er opbrændt ved en ulykkelig ilde
brand, mens han var ude for at indkræve de resterende skatter. Her
ved har han mistet al sin formue, heriblandt en stor del af 2.100 rd., 
som allerede var oppebåret af skatten og fandtes hos ham, hvoraf intet 
er fundet, ligeså lidt som af hans eget sølv, udover 65 skålpd. 16 lod. 
Han begærer at måtte forskånes for 949 rd. 13 sk., som efter gjorte 
overslag er borte af skatterne. Da kongen af Malte Sehested til Rydha- 
ves erklæring erfarer, at LPs angivelse er sandfærdig, er kongen til
freds, at han forskånes, dog skal han klarere det øvrige og andre reste
rende skatter. SjT, 32, 325.

13. maj (Kbh.) Hofofficererne fik befaling til at sidde i retten efter 
slagsmålet og drabet mellem Gaspar Markdanner og Claus Buchwald. 
De skal tage så mange af de ældste kancelli- og hofjunkere, at de bliver
12, og holde en hof- og gårdsret, hvor de indstævner vidnesbyrdene 
såvel som interesserede, ved ed forhører enhver, som kan bevise noget, 
og meddeler de interesserede det, og siden upartisk dømmer. Det, de 
dømmer, skal de under deres hænder og signeter give fra sig til de in
teresserede. SjT, 32, 326. K. Indl. 13. maj og udat.

13. maj (Kbh.) Hr. Niels Trolle og hospitalforstanderne i Roskilde fik 
brev om at indtage Oluf Sivardsen Hønsdal i hospitalet. Kongen er til
freds, at de indtager ham, når der bliver ledig plads, og forholder sig 
mod ham lige med andre hospitalslemmer. SjT, 32, 326. K.

13. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Odense fik å.b. angående udskib
ning der ved byen. De har berettet, at de for at gøre udskibningen be
kvemmere end tilforn har ladet bygget et nyt hus og en skibsbro og an
vendt stor bekostning derpå. De har også fået bevill. på en vej gennem
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kongens enemærke til Skt. Hans Kloster ned til stranden samt en plads 
til at bygge en skibsbro og sætte et hus på, dog at ingen må bo i huset 
om vinteren. De begærer, at da de er til sinds at lade forfærdige 1-2 
pramme til at føre kalk, sten o.a., at de da må bevilges at have folk bo
ende i huset ved nævnte plads og bro, om vinteren så vel som om som
meren, som kunne have tilsyn med dette. Da kongen af Henning Val- 
kendorfs erklæring erfarer, at dette kan være byen til fremtarv, bevil
ger han dette. FR, 6, 172. K. Indl. 19. marts (2), 28. april, 14. maj.

13. maj (Kbh.) G unde Rosenkrantz og dr. Jacob Matthisen, biskop i 
Århus, fik brev om, når sagen indstævnes for dem, at dømme i den sag, 
hvor Laurids Ulfeldt er befalet at tiltale præsten i Horsens. Det, de 
dømmer, skal de siden under deres hænder og signeter give fra sig til 
de interesserede. JT, 13, 49.

14. maj (Kbh.) Skøde til Christen Christensen, indvåner i Kbh., på en 
byggeplads. Da CCs boder uden for Nørreport skal afbrydes på grund 
af byens fortifikation, er til vederlag udvist ham en anden byggeplads 
inden for fæstningen i Voldgaden næst ved Cort Traps byggeplads, 
nemlig fortil mod gaden 28 al. bred, på den ene side ved CTs 60 al. 
lang, på den anden side 45 al. lang, på den bageste side 33’/2 al. bred. 
CC må bruge og beholde denne byggeplads som fri ejendom, dog skal 
han være forpligtet til for sin anpart at nedbryde den gamle vold, at 
forfærdige og brolægge gaden og siden vedligeholde den. Derfor
uden må han el. hans arvinger ikke bruge nogen bygninger ud på ga
den indtil rendestenen etc. [se s. 108]. Han og hans arvinger er for
pligtet til på pladsen at lade bygge god købstad bygning og at holde 
den vedlige efter den anordning, som til byens bedste allerede er 
gjort. SjR, 23, 241. K. (Tr.: KD, III, 399).

14. maj (Kbh.) Skøde til Johan Sølvgraff møller på en mølleplads i ste
det for den, han mister. JS skal flytte sin mølle på Vestervolden, og til 
vederlag er udvist ham en anden plads til en møllebænk, nemlig det 
gamle bolværk, som kaldes Haneskansen, dog med sådan kondition, 
at han sætter møllen, så den intetsteds rører volden, så alt brystværn 
og voldgang altid kan være fri og uforhindret, og at han intet bruger af 
den jord, der er i bolværket foruden sin møllebænk og fri vej til møl
len, så at alt kan være uden skade for fortifikationen. SjR, 23, 242. K.

14. maj (Kbh.) Skøde til mester Daniel Baltsersen tømmermand på en
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haveplads i stedet for den gård og have, han mister. Da DB skal miste 
og nedbryde sin gård og have uden for Nørreport formedelst byens 
fortifikation, er til vederlag udvist ham en anden haveplads uden for 
Helsingør Port i Jyllandsgade, er fortil mod gaden 56 al. i bredden, 
bagtil mod Poul Dueses plads lige så bred og i længden ml. Niels (Ni
colaus) Holst og Cort Traps nye udviste pladser på hver side 108 al. DB 
må bruge og beholde denne byggeplads som fri ejendom, dog skal 
han være forpligtet til for sin anpart at forfærdige og brolægge og si
den vedligeholde gaden. Derforuden må han el. hans arvinger ikke 
bruge nogen bygninger ud på gaden indtil rendestenen etc. [se s. 
108]. Han og hans arvinger er forpligtet til på pladsen at lade bygge 
god købstadbygning og at holde den vedlige efter den anordning, som 
til byens bedste allerede er gjort. SjR, 23, 242. K. (Tr.: KD, III, 399).

14. maj1 (Kbh.) Erik Rosenkrantz og Peder Reedtz fik brev angående 
Ørkenø og Hetland. Af Henrik Villumsens skrivelse har kongen erfa
ret, at denne har förnummet, at parlamentet ikke vil bifalde det ilde, 
om noget blev foregivet om Ørkenø og Hetland. Adressaterne skal 
data occassione lade sig formærke hos kommissarierne, at kongen 
ikke kan negligere sine rettigheder til Ørkenø og Hetland, forseende 
sig til, at de som ret og billigt er, skal lade sig det bifalde og ikke være 
imod, dersom de vil vide, med hvem kongen skal traktere. De skal da 
svare, at de formener, at kongen efter gamle traktater ikke vel kunne 
forbigå kongen af Skotland, dog er der endnu intet berørt om det. 
Dersom parlamentet er landene mægtig, kan det let eragtes, at der 
også skal trakteres med det. Ellers kan adressaterne også diskursvis 
indføre det, som deres instruktion omtaler, hvilket mest er at fornem
me, hvad parlamentets intention er, hvorefter kongen siden kan vide 
at resolvere. SjT, 32, 326.
1 ) På den kronologisk rigtige plads i kopibogen henvises til fol. 468.

14. maj (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev angående Berte, Søren 
Jensens, der har begæret, at hun i sin afd. husbonds årlige afgift af pot
askeværket i Herrisvad Kloster len må godtgøres det, der tilkommer 
hende for krudt leveret på Tøjhuset af hendes afd. husbond. Kongen 
er tilfreds, at den årlige afgift, som tilkommer ham af potaskeværket i 
Herrisvad Kloster len, må afkortes med hendes fordring. SjT, 32, 327. 
Orig. i DKanc. B 172. Indl. 29. april.

14. maj (Kbh.) Hr. Henning Valkendorf fik brev angående borgmestre
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og råd i Odense, der på egne og borgerskabets vegne har andraget, at 
vejene og stenbroerne der til byen er ganske brøstfældige, så der til de
res reparation behøves en stor del kampesten. De begærer derfor, at 
kongen vil bevilge, at kronens tjenere i næst omliggende herreder, 
Odense, Lunde, Skam, Bjerge og Åsum, må age nogle læs kampesten 
til nævnte broer, når de har tilsået. Af HVs erklæring erfarer kongen, 
at vejene der for byen er meget onde formedelst den idelige gennem
fart, så borgerne uden bøndernes hjælp ikke kan tilvejebringe så man
ge sten, som behøves. Derfor er det også for nogle år siden af kongens 
far bevilget dem1. Kongen er tilfreds, at hver bonde af kronens tjenere, 
som har en helgd. i nævnte herreder og Næsbyhoved birk, efter at de 
har tilsået deres korn, må age og fremføre 3 læs små kampesten til 
nævnte stenbroer, og hver bonde, som besidder en halvgd., halvt så 
meget, dog skal borgerskabet hjælpe der til. FT, 7, 111. K. Indl.
1) Se KB 1635, 361, jf. KB 1638, 510-11.

14. maj (Kbh.) Befaling til Peder Lange, Johan Brockenhuus, Frands 
Rantzau og Laurids Below om at være ridemænd ml. fru Ingeborg 
Parsberg, enke efter Iver Juel, og Jacob Grubbe. Der er trætte ml. IP 
ogJG om et markskel og sandemandsgang, som JG for nogen tid siden 
har ladet gøre i Hjerm h. ml. Lundstorps Mark og Linde Mark, hvilket 
sandemandstov og -gang IP formener går hende for nær. Derfor er 
hun forårsaget at begære ridemænd og har betroet adressaterne der
til. De får fuldmagt til at begive sig til de omtvistede åsteder, stævne de 
interesserede for sig og efter det, der lægges frem for dem i rette, at er
fare al lejlighed og siden forhandle med dem i mindelighed el. adskil
le dem ved endelig dom. Dersom de ikke finder ret skel at være gjort, 
skal de ride og udvise et retfærdigt skel og sætte sten og stabel, som det 
sig bør. Det, de forretter, skal de under deres hænder og signeter give 
beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom en af dem for lovligt for
fald ikke kan være til stede, skal de, der kommer, have fuldmagt til at 
tage andre gode mænd til sig. De to parter såvel som sandemændene 
skal møde for de nævnte på åsteder ne, medtagende breve og beviser, 
og der lide lov og ret. JT, 13. 49.

14. maj (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev angående hertugen af 
Holsten og Anders Thomsen af Ballum. Hvad hertugen har skrevet 
om AT, kan MS se af hosføjede kopi af hans brev til kongen. Han skal 
erfare sagens beskaffenhed og siden tilskikke sin beretning, eftersom 
kongen herforuden erfarer, at hertugen skal have mere told end kon-
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gen, uanset at Ballum, Rømø og Føhr tilkommer kronen. MS skal i lige 
måde tilskikke sin betænkning om, hvordan al underslæb bedst kan 
forekommes. JT, 13, 50. K.

15. maj (Kbh.) Peder Charisius fik brev angående hr. Henrik Bielke. 
Hvad HB har andraget, kan han se af hans hosføjede Supplikation. 
Han skal bedst muligt befordre HBs sag og bringe den til ende. SjT, 
32, 327. K.

15. maj (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om en andel blår, der skal 
spindes i hans len. Når det tilstilles ham, skal han uddele det blandt 
bønderne, så det med det forderligste bliver vel spundet. SjT, 32, 327. 
K.

15. maj (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om at have færger til rede til 
K.M.S ankomst. Kongen er til sinds med det første at rejse med hofsta
ten til Nørrejyll. MK skal gøre fornøden anordning, at smakkerne og 
færgerne er i beredskab i Korsør, så kongen med suite uden ophold 
kan komme over. FR, 6, 173.

Ligesådant brev fik Wentzel Rothkirck.

15. maj (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev angående Knud Morten
sen. Af FUs brev har kongen erfaret, at KM uanset, at han nogle gange 
er advaret, ikke har villet indstille sig, foregivende, at han er beladet 
med svaghed. Da han dog kan søge herredsting og landsting og rejse 
til Nakskov, vil kongen, at FU straks skal lade ham vide, at han ufor
tøvet skal forføje sig hid. Gør han det ikke, skal nærværende to ligge
re, som til den ende er overskikket, føre ham med sig og af FU have 
fornøden befordring. SmT, 8, 33. Indl. 22. april, 11. maj (2), 16. april, 
12. maj, 16. maj.

15. maj (Kbh.) Kvittansiarum. Hr. Frands Pogwisch har gjort endeligt 
regnskab for sin afgift af den årl. visse og uvisse rente og indkomst af 
Stjernholm len fra Philippi Jacobi 1646, da han fik det efter afd. hr. 
Axel Arenfeldt, og til årsdagen 1648, da han igen blev det kvit, og Lau
rids Ulfeldt blev forlenet med det. Han har desuden gjort regnskab for 
unionspengeskatter, kobber- og tinskatter o.a. kontributioner og leve
ret sit lensbrev fra sig, ligeledes lenets inventarium. Han er intet blevet 
skyldig efter de på Rtk. indleverede inventarier, regnskaber, mandtal- 
ler og kvittanser, og kongen lader ham og arvingerne kvit, fri og kravs-
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løse. JR, 12,63.

15. maj (Kbh.) Bevilling efter begæring for Peder Ankersen, borgme
ster i Randers, til at lade en vejrmølle bygge på egen bekostning der 
ved byen. Dog skal han årligt give en kendelse, eftersom kongen af 
Henrik Thotts erklæring erfarer, at den mølle, som er i byen, ikke kan 
forestå malingen. JR, 12, 64. Orig. i Randers rådstueark. (D 21-219), 
LAV. (Tr.: Fra Randers Amt, 1948, 54-55).

15. maj (Kbh.) Henrik Thott fik brev angående Peder Ankersen, bor
ger i Randers, som kongen har bevilget at opsætte en vejrmølle på 
egen bekostning der ved byen. Da kongen af HTs erklæring erfarer, at 
den mølle, der allerede er i byen, ikke alene kan forrette den nødven
dige maling, skal han lade PA udvise en bekvem plads. PA skal give kro
nen en årlig kendelse, eftersom HT bedst kan enes med ham om. JT, 
13, 50. K. Indl. 1. maj.

15. maj (Kbh.) Dr. Ægidius og dr. Niels Bendsen fik brev om at besigti
ge Johannes Borchsenius apotekers apotek i Viborg. Adressaterne skal 
begive sig til Viborg og der visitere JBAs apotek, om de finder det så 
fuldkomment, som et godt, velforsynet apotek bør være, og indskikke 
udførlig relation derom i Kane. JT, 13, 51. K.

16. maj (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch fik brev om apotekeren i Viborg. 
FP har for kort tid siden bekommet befaling* til at forhandle ml. dr. Jo
han Christoffer Creutzager og apotekeren i Viborg om apoteket der. 
Kongen har befalet dr. Ægidius og dr. Niels Bendsen, doctores medici- 
næ i Ålborg og Randers, at visitere apotekeren Johannes Borchsenius’ 
apotek i Viborg og erklære sig om dets beskaffenhed. FP skal lade det 
være i bero, indtil de nævntes relation fremkommer, og afvente kon
gens vilje. JT, 13, 51. K.
1) Se s. 90.

17. maj (Kbh. )Å.b. om begravelsessteder i Nykøbing Falster Kirke. Ef
ter begæring har kongen bevilget, at hans søster prinsessens hofstats 
begravelser i Nykøbing Kirke, så mange som har betalt kirken defor, 
må forblive urørt, så at de ikke må bruges el. forrykkes af nogen. Nem
lig 1. Et begravelsessted i koret på venstre hånd neden under kongens 
mors stamepitafium, hvor nu prinsessens hofmesterinde Rauchhamp- 
ten efter overskriverens underretning ligger begravet. 2. Hofmester
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Thaubes søns begravelsessted straks ved koret på højre hånd. 3. Jom
fru Cardorffs begravelsessted, hvor også kammerjomfru Anne Birgitta 
von Kinderindtz skal begraves straks neden for, og på højre hånd over 
for prædikestolen. 4. Livmedikus, dr. Lorentz hans hustrus begravel
sessted, ret under prædikestolen. 5. Prinsessens tidl. begravelsessted, 
tværs over for doktorens hustrus begravelsessted, som ligstenen viser. 
6. Kammeijunker Binaws afd. hustrus begravlsessted, som skal være 
noget neden for på højre hånd ned mod stolene, som hans epitafium 
deroverfor viser. Dog skal de, der hidindtil intet har givet til kirken, 
være tiltænkt endnu at gøre det, som billigt eragtes. SmR, 7, 43. K. 
Indl. 9. maj og udat.

18. maj (Kbh.) Bevilling for Didrik Pedersen, sognepræst i Skt. Mor
tens s. i Næstved, at bekomme af hver kirke på Sjæll. 1 rd. til opbyggel
se af hans brændte gård. DP har berettet, hvorledes hans præstegård 
med formue og boskab er opbrændt natten ml. 27. og 28. april, hvor
ved han er gerådet i stor fattigdom og elendighed, medmindre han i 
tide får nogen hjælp. Efter hans begæring har kongen bevilget, at en
hver kirke i Sjæll.s stift, som har noget forråd, må komme ham til 
hjælp med 1 rd. Enhver præst opfordres til at bispringe ham med no
get anseende, at det i sig selv er kristeligt og billigt, at den ene i så 
tilfælde rækker den anden hånden til hjælp. SjR, 23, 243. Indl. 10. 
maj.

18. maj (Kbh.) Maturin Dupont1 fik pas på frit underhold for sig, sine 
folk og rustvognshestene. Kongen har akkorderet med MD, kongens 
vognmester, at han for en vis årlig afgift selv skal holde kongens rust
vognsheste og folk. I kontrakten er han blevet tilsagt, at han, når han 
rejser med rustvognen, heste og folk, skal have frit hus for sig og sine 
folk, såvel som fri stald til rustvognshestene og loftsrum til fornøden 
havre, hø og strøelse. Kongens lensmænd, fogeder o.a. får befaling til 
at forskaffe ham frit hus og staldrum. SjR, 23, 243. K. Indl. udat.
1) Kopibogen har Dypiin.

18. maj (Kbh.) Åben befaling, at lensmændene skal forskaffe vognme
steren frit kvarter og staldrum til folk og heste. Kongen har ladet ak
kordere med Maturin du Pont, kongens vognmester, at han for en vis 
årlig afgift selv skal holde kongens rustvogn, heste og folk, og i kon
trakten er blevet ham tilsagt, at han, når han skal rejse med rustvog
nen, skal have frit hus for sig og folkene og frit staldrum til rustvogn
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og heste. De får befaling til etc., efter forrige brev etc. SjR, 23, 244.

18. maj (Kbh.) Bestalling for Johan Ilde at være fuglefænger. Kongen 
har antaget JI at være fuglefænger, i hvilken bestilling han skal lade sig 
finde tro og flittig og til kongens fornødenhed fange de fleste fugle, 
det er ham muligt. Han er tilsagt til løn og besoldning 60 rd., 24 læs 
ved, en læderklædning, så meget som behov gøres til lærke- og finke
garn, så og frø til fuglene, hvilket skal tilstilles ham af rentemestrene. 
SjR, 23, 244. K.

18. maj (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for Bagge Vandel til at forbli
ve i det hus nr. 18, som han nu bor i og holder skole i, eftersom hans 
instrumenter fordærves af flytning, og han forårsages at føre nogen 
bekostning derpå. SjR, 23, 244. (Tr.: KD, III, 399-400, hér datoen 16. 
maj). K Indl. 24. sept. 1651, 14. maj.

18. maj (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at forskaffe Johan Møller på 
hans ansøgning 3 stykker egetræ, hver 16 al. lange, til en fod til kon
gens vejrmølle bag slottet, og et stykke 24 al. langt til et spir til at tage 
møllen ned og igen oprejse den med. De skal udvises på steder, hvor 
de gør mindst skovskade. SjT, 32, 327. K. Indl. udat. (Tr.: KD, V, 351).

18. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev angående Niels Sørensen, skri
ver og ridefoged på Frederiksborg Slot, der har andraget, at han for 
nogen tid siden for gæld har fået et hus i købstaden Slangerup. Han 
har opbudt det på bytinget, men der var ingen, som ville købe el. leje 
det. Da det står og forfalder, begærer han, at han må afbryde det og 
flytte det til Sundby at bruge der. Kongen er tilfreds, at han gør dette. 
OP skal lade ham udvise en plads i Sundby, 5 roder i bredden og 8 i 
længden, hvor han bedst kan opsætte det. Han skal give kongen en 
årlig afgift af hus og grund, ligesom andre huse dér. SjT, 32, 328. K. 
Indl. 12. maj.

18. maj (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev angående Johannes Rob
bins og David Melvin. JR, kongens skibsbygger, andrager, at DM, ind
våner i Helsingør, er ham 500 rd. skyldig efter dokumenter og erhver
vede landstingsdomme, men DM søger at opholde sagen ved appella
tion af hans fordring til stor bekostning. Han begærer derfor, at DM 
må tilholdes at deponere nævnte penge i retten el. at stille borgen, 
især fordi han formenes at være rejsefærdig. AK skal tilholde DM at
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stille borgen el. sekvestrere beløbet af hans formue. SjT, 32, 328. Indl. 
udat. (2).

18. maj (Kbh.) Arent von der Kuhla og Otte Pogwisch fik befaling til at 
gøre en anordning vedr. gærderne, som Hørsholms bønder hidindtil 
har forfærdiget, således at lenets bønder imellem sig fordeler alle de 
gærder, som Hørsholms bønder har holdt tilforn, nemlig gærderne 
om den store dyrehave, Stenfeldts vang, Gadevang og Strøvang. SjT, 
32, 329. K. Indl. 14. maj og udat.

18. maj (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at tilholde amagerne, som 
bor på ladegårdsmarken, at søge den nye kirke uden for Nørreport 
som deres rette sognekirke, da kongen har erfaret, at de ikke er til
sinds så snart at bygge en ny kirke, som de tilforn havde ment efter 
den bevill., der er forundt dem. SjT, 32, 329. K.

18. maj (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om at tilholde folkene, 
som bor uden for alle tre porte i fæstningen Kbh., at de skal søge den 
ny kirke som deres rette sognekirke. SjT, 32, 329. K. Indl. udat. (Tr.: 
KD, V, 351).

18. maj (Kbh.) Å.b. om Lunde Kapitels øde gods. Kongen har erfaret, 
at en del af kapitlets gods i sidste krig er blevet ruineret, så det nu står 
øde og ikke igen kan blive bebygget, medmindre der forundes nogen 
forskånsel. Kongen bevilger, at de, der vil besidde Lunde Kapitels øde 
gde, i de 6 følgende år fra dette brevs dato må være forskånet for skat, 
udskrivning og al anden besværing, som pålægges kronens og kapitlets 
bønder efter den designation, som under kapitlets notars hånd forfat
tes over dem, som nu findes før dette å.b.s dato, hvilke siden skal fin
des i skattemandtallet og godtgøres. SkR, 6, 260.

18. maj (Kbh.) Bevilling for vennerne til Niels Laursen,1 som er fanget 
i Tyrkiet, til at søge godtfolk om hans ranson. Det er andraget, at NL, 
født i Blekinge, for nogen tid siden er fanget af tyrkerne, og det er be
gæret, at han må befordres til nogen rançon, hvilket kongen bevilger. 
SkR, 6, 261. Indl. 20. juni 1650, 14. april og udat.
1 ) Indl. tilføjer Fulesang.

18. maj (Kbh.) Otte Thott og Kjeld Krag fik brev angående Lunde Ka
pitels såvel som domkirkens og hospitalets øde gods. Kongen er kom-
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met i forfaring, at en del af nævnte gods er så højt skyldet, at såfremt 
det igen skal komme på fode efter sidste fejde, må der gøres afslag på 
landgilden. Andet gods giver derimod så ringe landgilde, at det uden 
skade kan pålægges det, som andet skylder for højt. Adressaterne skal 
begive sig til nævnte gods og der med kapitlets og domkirkens tutores 
fuldm. og hospitalsforstanderen el. dennes stedfortræder erfare god
sets lejlighed. Siden skal de sammen med kapitlets og hospitalets 
fuldm. efterlade og forandre landgilden for en vis tid el. gøre afslag og 
forhøje dem, der giver for lidet. Det de gør, skal de under deres hæn
der og signeter give beskrevet fra sig til Lunde Kapitel. SkT, 8, 239. K.

18. maj (Kbh.) Otte Thott fik brev angående Børge Mikkelsen, boende 
i Lund. BM har begæret igen at måtte få noget af det, han efter accise
mesterens tiltale er fradømt for sin forseelse imod frd. om ulovlig 
[korn] maling, eftersom han ellers geråder helt i armod. Kongen er til
freds, at han tilbagegives så meget, som tilkommer kongen selv, mens 
betjentene er forbeholdt, så vidt de er berettiget til konfiskeret gods 
efter anordningen. SkT, 8, 240. K. Indl. 14. maj.

18. maj (Kbh.) Christian Barnekow fik brev angående Mathis Ibsen, 
borger i Hobro. Hvad MI har andraget imod Jørgen Rasmussen, fuld- 
mægtg for Rødvig gods på Rygen, kan CB se af hosføjede supplikation. 
Han skal forhjælpe ham til rette, så vidt det kan ske med rette og ved
kommer CB. SkT, 8, 241. K.

18. maj (Kbh.) Fru Mette Rosenkrantz, enke efter Niels Vind, fik konfir
mation på et fæstebrev på kongens anpart afen tiende af Sindbjerg s., ud
givet af Mogens Bille, lydende, at MB med dette å.b. gør vitterligt, at han 
har fæstet til MR kongens anpart af korn tiende afSindbjergs., som hen
des husbond NV havde i fæste. Hun må beholde den sin livstid, dog med 
slig kondition, at hun årligt i rette lid giver den sædv. afgift, som plejer at 
gives deraf, nemlig til hospitalet i Vejle 3 ørter rug og 5 ørter byg og til 
Koldinghus 2 ørter rug og 6 ørter havre, i godt, rent og ustraffeligt korn. 
Hun har betalt MB på kongens vegne til midfaste af de 2 ørter rug og 6 ør
ter havre 8 rd., og af de 3 ørter rug og 5 ørter byg på vegne af hospitalsfor
standeren 8 rd., som denne skal føre de fattige til regnskab. Dersom kon
gen bliver tilsinds selv at ville bruge tienderne til nogen af sine slotte, klo 
stre el. gårde, skal MR afstå tienden. MB befaler på kongens vegne meni
ge sognemænd at tiende efter recessen, såfremt de ikke vil straffes. Kol
dinghus, den 3. jan. 1647. MB.-Kongen konf. dette. JR, 12,64.
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18. maj (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev om posten. Kongen ser 
gerne, at posten ml. købstæderne Ribe og Ringkøbing blev vel bestillet 
og befordret med fornødne vogne, så at MS uden ophold kan komme 
af sted. Hertil er af hr. Henrik Rantzau og Erik Juel gjort den anord
ning, at posten skal gå igennem landet følgende steder: fra Ribe til 
Gredstedbro, Tømmerby, Brøndum, Varde, Hillerslev, Holm, Tarm, 
Ganer, Lem og Ringkøbing. Han skal så mange steder i lenet, som han 
finder fornødent, ved landevejen udlægge bøndergårde, som kan fod
re det frem- og tilbagerejsende postbud ved nat og dag. De bønder, 
som han udlægger, skal være forskånet for alle andre ægter og arbej
der. [Han skal også forordne en postmester i Ribe og en i Varde, som 
skal have en nøgle til postvadsækken og udtage breve og igen tillukke 
den og straks sende vadsækken med samme bud], idet han har indse
ende med, at dette uden nogen forsømmelse iligen iværksættes, og at 
tro og flittige bønder forordnes dertil. JT, 13, 51. K. Indl. udat.

Ligesådant brev fik Peder Reedtz om det samme i Lundenæs len, 
dog blev det om postmestrene imellem disse to tegn [-] ikke indført, 
eftersom han ingen købstæder har.

18. maj (Kbh.) Otte Krag fik brev om posten. Kongen har gjort den an
ordning, at posten skal bestilles rigtigt at gå mellem Ribe og Ring
købing. OK skal forordne en postmester i Ringkøbing, som kan an
namme brevene og igen levere dem fra sig på bestemte tider. Og der
som der medfølger nogen breve til Lemvig og Holstebro, da skal de 
selv lade dem affordre el. levere i Ringkøbing hver fredag eftermid
dag. Derom skal han i lige måde gøre anordning i de 2 købstæder. JT, 
13,52. K.

19. maj (Kbh.) Bevilling efter begæring for Niels Rasmussen til for
skånsel i malttold. Der har været irring og trætte imellem kongens 
toldbetjente i Roskilde og NR, borger smst., efter kongens sidst ud- 
gangne toldordinans. Kongen bevilger, at NR må være forskånet for så 
megen malttold, som han behøver til hans værtshus’ fornødenhed, 
dog at det ikke må beløbe sig højere årligen end til 20 rd. SjR, 23, 245. 
K. Indl. 26. marts og 31. marts.

19. maj (Kbh.) Søpas til Rusland for Jørgen Rytter, søkaptajn, med ski
bet Den forgyldte Bjørn og siden efter lejligheden tilbage igen. Kon
gen beder sine nære venner, naboer og forvandter og befaler sine 
egne skibskaptajner, udliggere og alle andre, som han på sin rejse



176 1652

hænder for at komme, at de lader ham passere sikkert, frit og ube- 
hindret med skib, folk og indehavende gods. Dersom han af storm og 
vinde indtrænges i nogen af deres havne, anmodes de om at undsætte 
ham med det, han kan behøve. SjR, 23, 245.

19. maj (Kbh.) Hospitalsforstanderne i Helsingør1 fik brev om at ind
tage Niels Trommeslåer i hospitalet, når de besøges derom, og der er 
ledig plads, og forordne ham underhold. SjT, 32, 330. K. Indl. 13. maj. 
1 ) K. har også: Arent von der Kuhla.

19. maj (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev om, at intet salpeter 
må udføres af riget. Der er udgået forbud imod udførsel af salpeter, og 
dog erfarer kongen, at det udføres til skade for kronen. Adressaterne 
skal have tilbørlig indseende med, at intet udføres. SjT, 32, 330. K. 
Indl. 9. dec. 1651. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK, i Odensegård 
lensark., LAO. (Jf. CCD, VI, 97).

De lensmænd, som fik breve, var: Jyll.: Jørgen Seefeld, Koldinghus. 
Hr. Mogens Sehested, Riberhus. Otte Krag, Bøvling. Manderup Due, 
Ørum. Henrik Below, Åstrup. Erik Juel, Ålborghus. Mogens Arenfeldt, 
Mariager. Hr. Ebbe Ulfeldt, Skivehus. Hr. Frands Pogwisch, Hald. Hen
rik Thott, Dronningborg. Erik Rosenkrantz, Århus. Hr. Anders Bille, 
Skanderborg. Laurids Ulfeldt, Stjernholm. Gunde Rosenkrantz, Kalø. 
Tyge Below, Hindsgavl. Hr. Jjørgen Brahe, Hagenskov. Hr. Henning 
Valkendorf, Odense. Hr. Mogens Kaas, Nyborg. Hr. Christian Rantzau, 
greve, [Tranekær]. Hr. Wentzel Rothkirck, Antvorskov. Hr. Hans Lin- 
denov, Kalundborg. Oluf Brockenhuus, Holbæk. Hr. Niels Trolle, Ros- 
kildegård. Otte Pogwisch, Frederiksborg. Hr. Christoffer Urne, Drags
holm. Arent von der Kuhla, Kronborg. Hr. Axel Urup, Kbh. Christen 
Skeel, Tryggevælde. Henrik Ramel, Møn. Hr. Frederik Reedtz, Vor
dingborg. Frederik Barnewitz, Nykøbing Falster. Hr. Flemming Ul
feldt, Halsted Kloster. Hr. Ove Giedde, Helsingborg. Hr. Knud Ulfeldt, 
Landskrone. Hr. Henrik Lindenov, Kristianstad. Jacob Grubbe, Kri- 
stianopel. Otte Thott, Malmøhus. Hr. Niels Krabbe, Sølvesborg. Hr. 
Joakim Gersdorff, [Hammershus]. SjT, 32, 330.

19. maj (Kbh.) Peder Juel fik brev angående Staffen von Kinchel og Di- 
derich Kløeker, borgere i Flensborg, for hvem kongen på deres ansøg
ning har sendt en skrivelse til enkedronningen af Sverige om en anse
lig fordring, som de har hos hende. PJ skal overlevere hende den 
promotorialskrivelse, som herhos tilskikkes ham, og så vidt muligt
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hjælpe deres fuldm. til rette. SjT, 32, 331. K. Indl. udat.

19. maj (Kbh.) Hr. Jørgen Brahe fik brev angående Peder Pich. Hvad 
denne andrager, kan han se af hans hosføjede supplikation. Han skal 
forhjælpe ham til rette, så vidt lov og ret tilsteder. FR, 6, 173.

19. maj (Kbh.) Mogens Friis fik efter begæring konfirmation på et 
brev, udgivet af kongens far, angående et stykke jord, Højballe Mark, 
lydende, at Niels Friis har andraget, at der ligger et stykke jord til hans 
gård Skomstrup, og hans sognekirke Mårslet har en del af samme 
jord, som han har fæstet af lensmanden på Havreballegård. Heraf gi
ves årligt til kirken 1 ørte byg. Han begærer, at kirkejordens anpart al
tid herefter må følge Skomstrup for fæste og for en årlig afgift. Kon
gen bevilger dette, dog skal NF og hans efterkommere fæste den, så 
ofte den falder til fæste, og give deraf årlig afgift til kirken. Kbh. 18. 
juni 1632.1 Kongen konf. dette. JR, 12, 65.
1) Se KB 1632, 807.

20. maj (Kbh.) Ordre til møntmesteren i Kbh. om straks at lade mønte 
enskillinger for 2.000 speciedi. af lige værd som de sidste skillinger, 
der er blevet slået i kongens fars tid. SjR, 23, 245. K. (2 eks.) . (Tr.: W. 
Scharling: Pengenes synkende værdi, belyst ved danske aktstykker, 
1869, 431, jf. CCD, VI, 97).

20. maj (Kbh.) Jørgen Christoffersen Seefeld fik brev om at give Mor
ten Schurger, fhv. vagtmester på Pinneberg, 60 rd. årligt af lenets ind
komst, beregnet fra [ikke udfyldt], hvilket skal blive ham godtgjort. 
SjT, 331. Indl. udat.

20. maj (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at forunde borgmestre 
og råd i Helsingør til deres husholdning nogle fornede og utjenlige 
træer i kronens skove på de steder, hvor det kan være til mindst skov
skade, hver borgmester 40 læs og hver rådmand 30 læs. De har også 
begæret, at det må forundes dem at indelukke noget af byens jord til 
sædeland for dem og deres efterkommere borgmestre og råd. Kongen 
erfarer, at i tidl. tider er noget af deres jord blevet indhegnet, og det er 
siden blevet påklaget og uddømt. For at forekomme sådan trætte, vil 
kongen, at det af det menige borgerskab skal fornemmes, om noget af 
byens fælled og overdrev kan indhegnes til sædeland og forundes 
borgmestre og råd og deres efterkommere for deres bestilling uden
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byens og deres skade, og hvor meget enhver, og siden tages nøjagtigt 
tingsvidne, at kongen kan resolvere derpå. SjT, 32, 332. K. Indl. 20. 
marts.

20. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev angående hr. Oluf Parsberg. 
Det er for kongen berettet, at OP til Jernit skylder 312’/2 rd. 4 sk. for 
rente af adskillige mangler o.a. for Trondhjem len for den tid, han var 
forlenet med det, med begæring, at det må efterlades ham, og kvittan- 
siarum meddeles ham. Såfremt alting er klart og intet andet findes at 
hindre hans kvittansiarum, er kongen tilfreds, at det må efterlades 
ham. SjT, 32, 332. Indl. udat.

20. maj (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om til Kbh. at skikke 2 
sortbrune heste, som går for postvognen på Antvorskov Slot. SjT, 32, 
333. K. Indl. 18. maj.

20. maj (Kbh.) Oluf Brockenhuus fik brev om at sidde i landsdommers 
sag, da Jørgen Seefeld er forhindret i kongens tjeneste og ikke selv kan 
sidde landsting. SjT, 32, 333. K.

20. maj (Kbh.) Peder Charisius fik brev angående Joakim Beck, der 
har begæret kongens skrivelse til borgmestre og råd i Amsterdam og 
fået det. PC skal så vidt muligt befordre hans sag, så han kan komme til 
ende med den. SjT, 32, 333.

20. maj (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev angående Jacob Jensen 
[Normand] Drabant. Han skal på hans ansøgning tilstille ham 50 rd. 
til reparation af huset, han nu ibor. SjT, 32, 333. K. Indl. 14. maj.

20. maj (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at tilholde oldfruen 
på Antvorskov Slot at levere kongens gemals hofmesterinde noget lin
ned og sengetøj, som hun har under forvaring, så meget, som hun be
gærer. Det skal benyttes til kongens egen fornødenhed på Koldinghus 
og sendes dertil. SjT, 32, 334.

20. maj (Kbh.) Peder Charisius fik brev angående Maren Mathisdatter. 
Hvad MM andrager, kan han se af hendes hosføjede Supplikation. Han 
skal så vidt muligt hjælpe hende til rette. SjT, 32, 334. K.

20. maj (Kbh.) Mageskifte mellem K.M. og Otte Thott til Næs. OT har
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til kongen for magelæg udlagt af sit gods i Skåne, Haijagers h., Vester 
Karleby: 1 gd., Rasmus Erlandsen påbor, skylder årligt 36 skp. byg, 1 dl. 
gæsteri, 1 dl. fodernødspenge, 1 teje, 1 td. 1 Qdg. havre; Anders Niel
sen, 1 pd. byg, 1 dl. gæsteri, 1 dl. fodernødspenge, 1 teje, 1 td. 1 Qdg. 
havre; Niels Svendsen, 24 skp. byg, 27 sk. skat, 1 fodernød, 1 dl. gæste
ri; nogle gadehuse, Søren Nielsen, 2 mk. landgilde, Anders Nielsen, 2 
mk. landgilde. Hans Knudsen, 18 sk. landgilde, 1 dl. gæsteri, 2 pd. byg, 
2 pd. havre, 1 fodernød, 1 teje, 1 dl. arbejdspenge; Niels Bentsen, 24 
skp. byg, 1 dl. gæsteri, 1 fodernød, 1 teje. Nørre Hviding: Niels Erik
sen, 3 pd. byg, 3 td. havre, 18 sk. landgilde, 1 fodernød, 1 teje, 1 skp. 
havre, 1 dl. gæsteri, 20 æg, ’/o svin, når olden er. Tulstrup: Rasmus Mik
kelsen, 2 pd. byg, 2 td. havre, 2 mk. penge, 1 dl. gæsteri. Store Haija- 
ger: Bent Jepsen, 10 td. byg, 1 teje, 13 sk. landgilde, med al nævnte 
gdes ejendom, landgilde, herlighed, rente og rette tilliggelse. Til ve
derlag har kongen udlagt i Skåne, Onsø h., Gulerup s. og by: Anders 
Pedersen, 3 mk. landgilde, 4 mk. gæsteri, l’/2 pd. byg, 1 målt skp. byg; 
Aage Pedersen, øde, l’A mk. landgilde, 4 mk. gæsteri, ll/2 pd. byg, 3 
td. havre, 1 målt skp. byg; hr. Niels Kruse, øde, 1l/2 mk. landgilde, 4 
mk. gæsteri, l’A pd. byg, 3 td. havre, 1 målt skp. byg; Ove Pedersen, 
øde, 2 mk. landgilde, 2 mk. gæsteri, 4 td. havre;Jon Steensen, ll/2 mk. 
landgilde, 2 mk. gæsteri, 4 td. havre; Steffen Jensen, øde, V/2 mk. 
landgilde, 2 mk. gæsteri, 4 td. havre; Niels Bøcher, øde, ll/2 mk. land
gilde, 2 mk. gæsteri, 4 td. havre; Morten Thomsen, øde, skylder 2 mk. 
landgilde, 2 mk. gæsteri, 4 td. havre; Mads Hansen, øde, skylder 2 mk. 
landgilde, 4 mk. gæsteri, 1 pd. byg, 4 td. havre. Lille Hjorterød: Peder 
Olufsen, 2 mk. gæsteri, 2 pd. smør, 1 foder nød, 10 td. kul. Store Hjor
terød: Ole Gudmandsen, 4 mk. gæsteri, ‘/2 td. smør, 1 fodernød, 9 td. 
kul, skov til 80 svins olden. Hvilke gde med al deres ejendom, herlig
hed, landgilde, rente og rette tilliggelse, som er ager, eng, skov, mark, 
fiskevand, fægang, tørvegrøft, lyngslet, aldeles intet undtaget, OT skal 
have, og kongen bepligter sig til at hjemle det for hver mands tiltale. 
SkR, 6, 261. (Jf. Kr.Sk., 31-32).

OTs genbrev til H.M., lyder ord for ord som foregående mutatis mu
tandis og med samme dato. Til vitterlighed underskrevet og forseglet 
af Otte Krag til Voldbjerg og Herman Iversen Kaas til Ulstrup, K.M.s 
sekretær.

20. maj (Kbh.) Lunde Kapitel fik brev om adskilligt øde gods. Adressa
ten har erklæret, hvorledes man eragter, at kapitlets øde gods kan 
komme på fode igen. Kongen har approberet deres forslag, at ingen af
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kapitularierne herefter må bortleje nogen øde gårds grund for land
gilden, men skal fæste den til nogen, der vil opbygge den øde gd., el. 
den skal opbygges af ejeren, der er forlenet med den. Enhver kano- 
nikus kan vel ikke straks selv gøre udlæg dertil, men enhver skal inden 
3 års forløb fra brevets dato bekvemme sig til efter lejlighed at opbyg
ge en længe til stue, kælder og lade til at udtærske sæden i. Hvert år 
skal ske opbydelse til tinge, om der findes nogen bonde, som antager 
ødegården. Efter 3 år skal de anvende den største flid på, at den be
gyndte bygning tid efter anden efter formuen forbedres af kanonikus 
selv el. af bonden, som besidder den. Findes nogen forsømmelig, skal 
prokurator generalis påminde vedkommende 1., 2. og 3. gang. Hjæl
per det ikke, og er gden ikke opbygget, skal han tiltales af prokurator 
generalis efter kapitelsdom og straffes på sin formue. For at de, der 
har kapitelsgods pro officio, ikke skal miste for meget i deres ind
komst, er kongen tifreds, at de må bevilges 6 år til at opbygge deres 
ødegårde, mens de, som nyder noget ad gratiam, skal forrette det i 3 
år. Enhvers efterfølger i bestillingen skal betale dette, enten når han 
tiltræder el. i terminer. Endvidere har kongen bevilget, at bekostning 
anvendt på reparation af øde gods i to på hinanden følgende år af ef
terfølgeren må erstattes hustru og børn, og således fortsætte indtil 
den Qerde, foruden nådsensåret. For at alt kan gå rigtigere til, skal en
hver kanonikus el. kapitels membrum efter de 3 år med beviser tilken
degive kapitlet, hvad bekostning han har gjort på sit øde gods, og be
skaffenheden skal erfares af kapitlets fuldm. For at ingen, som nyder 
kapitelsgods pro officio, skal komme til kort el. den 4. efterkommer 
tjene forgæves, når vederlaget ophører, skal ved vakance i et vikarie 
dets indkomst anvendes til at erstatte den 4. efterkommers formands 
bekostning, hvortil vikariets gods deputeres i 2-3 år; efter at nævnte ve
derlag er betalt af det dertil deputerede vikariegods, hjemfalder det 
igen, så det kan konfereres til den, kongen vil forunde det. Indtil det 
øde gods således er kommet på fode, skal de øde byer så vidt muligt til
holdes at holde hyrder med hinanden og vedligeholde gærderne. Det 
er for kongen foregivet, at når tutoratus hvert 3. år forandres, skal også 
fogederne omskifte kirkens gods og bønder til ikke ringe skade, da 
godset og dets lejlighed ikke er enhver bekendt. Kapitlet må derfor 
selv sætte to vederhæftige mænd til fogeder, som må blive i bestillin
gen, så længe de af residerende kapitularier agtes dygtige dertil. De 
skal tages i ed af kapitlet og ydermere befatte sig med sagefald, bort
fæstning af gårde, udvisning i skove o.a., som kapitlet selv vil have, 
men rådspørge sig hos tutoren selv, om han er residerende, el. hans
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prokurator el. ved behov hele kapitlet. SkT, 8, 241. K. Indl. udat. (Tr.: 
CCD, VI, 97-100).

20. maj (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev om at tilholde bønderne at ar
bejde til Malmø fæstning, som behøver reparation. Det er tilforn sam
tykt, at kronens og adelens bønder i Skåne i 3 år skal gøre arbejde til 
fæstningerne el. give penge derfor. TT skal advare og tilholde kronens 
bønder i lenet, at de hjælper at arbejde på Malmøhus fæstning el. gi
ver penge. SkT, 8, 245. K. (Efter hr. kanslers ordre).

20. maj (Kbh.) Kjeld Krag fik brev om at annamme Otte Thotts gods 
under lenet. OT har ved magelæg til kronen udlagt følgende gods i 
Skåne: Haijagers h., Vester Karleby: Rasmus Erlandsen, øde, skylder 
årligt 36 skp. byg, 1 dl. gæsteri, 1 dl. fodernødspenge, 1 teje, 1 td. 1 
fjdg. havre; Anders Nielsen, skylder 1 pd. byg, 1 dl. gæsteri, 1 dl. fo
dernødspenge, 1 teje, 1 td. 1 skp. havre; Niels Svendsen 24 skp. byg, 27 
sk. skat, 1 fodernød, 1 dl. gæsteri; gadehuse, Søren Nielsen, 2 mk. 
landgilde, Anders Nielsen, 2 mk. landgilde, Hans Knudsen 18 sk. land
gilde, 1 dl. gæsteri, 2 pd. byg, 2 td. havre, 1 fodernød, 1 teje, 1 dl. ar- 
bejdspenge; Niels Bentsen, 24 skp. byg, 1 dl. gæsteri, 1 fodernød, 1 
teje. Nørre Hviding: Niels Eriksen, 3 pd. byg, 2 td. havre, 18 sk. land
gilde, 1 fodernød, 1 teje, 1 skp. havre, 1 dl. gæsteri, 20 æg, 'A svin, når 
olden er. Tulstrup: Rasmus Nielsen, 2 pd. byg, 2 td. havre, 2 mk. pen
ge, 1 dl. gæsteri. Store Harjager: Bent Jepsen 10 td. byg, 1 teje, 12’A sk. 
landgilde. TT skal lade disse gde annamme under sit len, indskrive 
dem i jordebogen og gøre regnskab for deres visse og uvisse årlige ren
te og indkomst. SkT, 8, 246.

20. maj (Kbh.) Otte Krag fik brev om at måtte beholde noget strandet 
skibsredskab o.a. Han har begæret at vide kongens vilje, hvorledes han 
skal forholde sig med noget takkel, anker og stitov, sejl og 4 ankre, 
skibsbom o.a. af 2 stødte skibe, nemlig fra Hamborg og fra Holland, 
som er strandet i Ulfborg h. fra Philippi Jacobi 1651 til nu, idet han af 
folkene, der var der, har tilforhandlet sig det. Kongen er tilfreds, at 
han selv må beholde det, hvilket han lader ham vide til efterretning. 
JT, 13, 53.

20. maj (Kbh.) Manderup Due fik brev om at måtte beholde noget 
strandet sejl og tøj. Han har begæret at vide kongens vilje, om han vil 
have det tøj og sejl af det strandede skib, som han har tilforhandlet sig,
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drægtig ca. 100 læster. Kongen er tilfreds, at han selv må beholde det, 
hvilket han lader ham vide til efterretning. JT, 13, 53.

21. maj (Kbh.) Bestalling for Jørgen Ulrich som løjtnant. Han skal lade 
sig bruge til lands og til vands, hvor kongen behøver ham, og har lovet 
at ville være kongen, hans riger og lande huld og tro, vide at ramme 
hans og deres gavn og bedste og forekomme skade og fordærvelse. For 
hans tjeneste bevilges han årligt til besoldning 150 kur.dl. og en sædv. 
hofklædning til sig selvanden. Hans besoldning skal begynde fra bre
vets dato og endes årsdagen dernæst og således forfølges år efter år. 
Rentemestrene skal lade ham give de 150 kur.dl. og hofklædningen. 
SjR, 23, 245. K.

21. maj (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om Kbh.s fæst
ning. Hvad adelen i Sjæll. har udgivet til Kbh.s fæstnings fortifikation 
efter den af dem indgåede bevill., kan han se af hosføjede designation. 
Han skal tilskrive dem, der resterer med noget af 3 års samtykt bevill., 
og forstændige dem, at de skal bekvemme sig til, at det straks frem
kommer uden videre forsinkelse, så det kan blive anvendt til den for
ordnede brug. (Efter hr. kanslers ordre). SjT, 32, 334. K (Tr.: KD, V, 
352).

21. maj (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om afslag for nogle bønder. En 
del af kronens bønder under Kbh.s len har tilkendegivet, at de for
medelst misvækst o.a. ulykkelig tilfald er blevet så forarmede, at de 
ikke kan udrede deres landgilde, med anmodning, at de må forundes 
noget afslag. Da kongen af AUs erklæring erfarer, at deres angivende 
er sandfærdigt, har han bevilget dem følgende efter AUs i Kane, ind
lagte fortegnelse fra Philippi Jacobi 1651 til 1652, nemlig Gladsakse 
by: 1 gd., Søren Pedersen er sat til at besidde, står øde, 24 skp. rug, 18 
skp. byg, 2 td. havre, 3 mk. 5 sk. kopenge, 3 rd. ekkepenge, 14 sk. 
brødbagning- og spindepenge. Buddinge: 1 gd., Peder Olufsen har 
forsiddet, 12 skp. rug, l'/2 pd. byg, 1 lam, 1 gås, 1 par høns, 3 rd. ekke
penge, 14 sk. brødbagning- og spindepenge. 1 gd. smst., Niels Ti- 
mandsen blev fradømt, 1 pd. rug, 2 pd. byg, 2 td. havre, 3 rd. ekke
penge, 14 sk. brødbagning- og spindepenge. Af 1 gd., Søren Olufsen i 
Buddinge bekom, som Hans Olufsen forarmet forlod, 1 ’/2 pd. rug, 1 
pd. byg, 3 td. havre, 14 sk. brødbagning- og spindepenge, 3 rd. ekke
penge. 1 Bagsværd: Oluf Poulsen, bekom 1 gd., Svend Frandsen havde 
besiddet, 1 pd. rug, 1 pd. byg, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 2 td. havre, 3 rd. ek-
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kepenge, 14 sk. brødbagning- og spindepenge; 1 gd. smst., Jørgen 
Poulsen frarømte og Anders Lauridsen bekom, 1 pd. byg, 2 td. havre. 
Gentofte: 1 gd. ved ildebrands våde for en enke afbrændt, nemlig Apo- 
lone og hendes søn Hans Jensen, 4 td. rug, 1 td. havre, 2 par høns, 3 
mk. kopenge, 3 rd. ekkepenge, 12 sk. bådsmandsskat, 14 sk. brødbag
ning- og spindepenge. Brøndbyvester: 1 halvgd., Peder Rasmussen 
blev fradømt, 1 pd. byg, 1 td. havre, ’A lam, *A gås, 1 par høns. Ishøj: 1 
gd., Anders Pedersen forarmet forlod, 2 pd. byg, 2 td. havre, 1 lam, 1 
gås, 4 høns, 3 rd., 3 rd. 1 ort ladegårdspenge, 14 sk. brødbagning- og 
spindepenge, 12 sk. bådsmandsskat; 1 gd. smst., Oluf Hansen frarøm
te, 2 pd. byg, 2 td. havre, 1 fodernød, 3 mk. penge, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 
3 rd. ekkepenge, 3 rd. 1 ort ladegårdspenge, 14 sk. brødbagning- og 
spindepenge, 12 sk. bådsmandsskat; 1 gd., Anders Andersen i Trane
gilde har forsiddet, 3 rd. ekkepenge, 3 rd. 1 ort ladegårdspenge, 14 sk. 
brødbagning- og spindepenge. Anders Pedersen i Tåstrup 5 td. byg, 1 
td. havre.Jens Hansen i Ledøje 3 td. 1 skp. V/2 fjdg. byg, 3 td. havre, 2 
lam, 3 rd. ekkepenge, 3 rd. 1 ort ladegårdspenge. Brøndbyøster: Jens 
Ibsen kom til 1 øde gd., 4 pd. byg, 4 td. havre, 4 høns. Anders Olufsen
1 pd. byg. Frands Poulsen 1 pd. byg. GI. Hans Pedersen 1 pd. byg. Poul 
Christensen 1 pd. byg. Hans Olufsen 1 pd. byg. Jørgen Truendsen 1 
pd. byg. Smørumnedre 1 gd., Søren Raae fradrog, 1 pd. rug, 1 pd. byg,
2 td. havre, l/2 får, ’A lam, 1 gås, 2 par høns, 4 mk. 6 sk. kopenge, 3 rd. 
ekkepenge, 3 rd. 1 ort ladegårdspenge, 14 sk. brødbagning- og spin
depenge. Peder Væver smst. 1 pd. rug, 1 pd. byg. Jens Sørensen i Smø- 
rumovre 5 td. byg. Mads Pedersen i Værløsemagle, kom til 1 øde gd., 1 
pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre. Niels Pedersen i Værløsemagle, nødt til 
1 øde gd., 2 pd. rug, 2 pd. byg, 4 td. havre. Slagslunde: 1 gd., Anders 
Skomager, øde, forlod, l’A pd. rug, ll/2 pd. byg, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 
‘A svin, 2 mk. 3 sk. 1 albus penge, 3 td. havre, 3 rd. ekkepenge, 3 rd. 1 
rigsort ladegårdspenge, 14 sk. brødbagning- og spindepenge, 12 sk. 
bådsmandsskat. 1 gd., Søren Ibsen frakom, 15 skp. rug, 18 skp. byg, x/2 
lam, ’A gås, 2 høns, 1 fjdg. svin, 2 mk. 3 sk. 2 album penge, 1 *A td. hav
re, 1 ’A rd. ekkepenge, 1 ‘A rd. ladegårdspenge, 14 sk. brødbagning- og 
spindepenge, 12 sk. bådsmandsskat. Laurids Madsen smst. 15 skp. rug. 
Rasmus Pedersen i Smørumnedre bekom 1 øde gd., 1 pd. rug, 1 pd. 
byg. Johan Rasmussen smst., bekom 1 øde gd., 1 pd. rug. Anders Niel
sen i Værløse, kom til 1 øde gd., 1 pd. rug, 1 pd. byg. Peder Mikkelsen 
i Herlev, som for armod kom fra gden, 2 pd. byg, 2 td. havre, 3 rd. ek
kepenge, 14 sk. brødbagning- og spindepenge, hvilket skal blive ham 
godtgjort på Rtk., men med unionsskat og rigsorten til landekisten
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skal forholdes efter skatte- o.a. breve. SjT, 32, 334. K. Orig. i Kbh.s 
lensrgsk., RA.

21. maj (Kbh.) Henrik Muller fik brev angående Staffen von Kinchel og 
Diderich Kløeker, borgere i Flensborg, som kongen har gjort indvisning 
for 1.000 rd. i toldkisten i Ålborg og for 1.000 rd. i Fåborg til toldkistens 
åbning, fordet, som de tilkommer hos kronen. SjT, 32,337. Indl. udat.

21. maj (Kbh.) Falk Gøye fik brev om at indtage Hans Terkelsens søn 
Iver Hansen i Sorø Skole, når han besøges derom, og der bliver plads, 
og han skal forordne ham under disciplin. SjT, 32, 337.

21. maj (Kbh.) Erik Juel fik brev vedr. Staffen von Kinchel og Diderich 
Kløeker, borgere i Flensborg. EJ skal lade dem på deres ansøgning 
være 1.000 rd. i specier følgagtig når toldkisten i Ålborg åbnes. Han 
skal tage deres bevis derpå, og det skal blive ham godtgjort. JT, 13, 53.

Ligesådant brev fik hr. Mogens Kaas at lade dem være 1.000 rd. følg
agtig af tolden i Fåborg.

21. maj (Kbh.) Kapitlet i Viborg fik brev angående mag. Frands Rosen
berg, biskop i Viborg, der andrager, at han endnu ikke efter kongens 
fars brev af 1621’ har haft session og locum i kapitlet. De skal tilstede, 
at FR, uanset han intet beneficium har i kapitlet, alligevel skal have lo
cum og nyde bonis communibus lige med andre residerende kanni
ker. JT, 13, 53. Indl. 3. marts.
1) Brev af 5. maj 1621, KB 1621, 104.

22. maj (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for Hans Albret Holløber 
[von Holleuffer] til denne ene gang toldfrit at udføre 4 ride- og 4 
vognheste, dog skal han på det sted, hvor hestene udføres, tilstille tol
derne denne kongens bevill. og lade hestene afskrive derpå. SjR, 23, 
246. Indl. 19. maj.

22. maj (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for mester Peder Kalthoff,1 
der har et og andet at gøre for kongen, til at holde en svend, som han 
skal have betaling for, indtil arbejdet er forfærdiget. Han bevilges 
årligt til lys og brændeved 30 rd. Rentemestrene får befaling til at lade 
ham nævnte 30 rd. og løn til en svend være følgagtig. SjR, 23, 247. K. 
(2 eks.). Indl. 21. maj og udat.
1 ) K har bøssemager.
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22. maj (Kbh.) Bevilling til Anthoni Ottesen til at berede korduan. Pe
der Henriksen og AO har tidl. fået privilegium på korduansberedning 
i Helsingør, men PH har afstået værket til AO, der vil flytte det til 
Odense. Kongen bevilger efter hans ansøgning, at han med sine parti
cipanter må bruge korduansberederiet dér med samme privilegier 
som i å.b. 18. aug. 1650' til PH og ham selv. SjR, 23, 247. K. Indl. 16. 
maj.
1) Se KB 1650,312.

22. maj1 (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om kongens rejse til 
Jyll. Han skal gøre den anordning, at når kongens genere og heste, 
som har ordre til at følge med over til Jyll., kommer til Korsør, skal 
kongens egne ride- og kuskeheste med vognene først over, så office
rernes og ho^unkernes heste og sidst enspændernes. SjT, 32, 338.
1 ) Står efter brev 25. maj.

22. maj (Kbh.) Hr. Axel Urup og Arent von der Kuhla fik brev angåen
de tvistighed mellem fru Regitze Grubbe, enke efter Hans Ulrik til 
Vindingegård, og præsten på Hven. Adressaterne skal indstævne dem 
og overhøre dem og siden enten forhandle med dem i mindelighed el. 
adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal de give beskrevet 
fra sig under deres hænder og signeter. SjT, 32, 338. K. Indl. 12. maj.

22. maj (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at være de Markdan- 
neres værge på skifte. Kongen har erfaret, at der skal holdes skifte ef
ter afd. Caspar Markdanner. Adressaten skal rette sin lejlighed efter at 
være værge for jomfru Berte Anne og jomfru Sofie Markdanner og 
have indseende med, at de vederfares det, som er billigt og ret. SjT, 32, 
338. K. Indl. 21. maj.

22. maj (Kbh.) Ulrik Christian Gyldenløve til Ulriksholm fik efter be
gæring brev om at måtte tage sin mor1 af jorden og lade overføre til 
Fyn. Hun er nedsat i kirken uden for Nørreport, men må optages og 
henføres til hans sognekirke ved Ulriksholm, dog at det sker til vands 
og uden videre proces. FR, 6, 174. K.
1 ) Vibeke Kruse

Efter foranstående står: NB. Anthoni Ottesens brev om korduansbe
redning i Odense findes i SR, 1652, fol. 247.
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22. maj (Kbh.) Herman Iversen Kaas og Hans Oldeland fik brev om at 
overvære, når der skal foretages skifte ml. Caspar Markdan ners arvin
ger. Henrik Markdanner har andraget, at han og hans søstre agter at 
holde skifte efter deres afdøde bror CM, og har derfor begæret kon
gens befaling til, at adressaterne som kommissarier må overvære skif
tet. De får fuldmagt til, når skiftet berammes, at være til stede, og der
som nogen tvist indfalder ml. de interesserede da enten at forhandle 
med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de for
retter, skal de give de interesserede beskrevet fra sig under deres hæn
der og signeter. Dersom en af dem får lovligt forfald, skal den anden 
have fuldmagt til i stedet at tage en anden god mand til sig. FT, 7, 111.

22. maj (Kbh.) Å.b. om Nykøbing Falster Kirke, som har liden ind
komst. Kongen har erfaret, at kirken ikke har så stor en årlig vis ind
komst, så den kan vedligeholdes deraf. Kongen vil, at alle som har lagt 
en ligsten i kirken el. på kirkegården el. herefter vil gøre det, først skal 
betale til kirken eftersom pladsen og stedet er belejligt, hvis de ikke 
har betalt tilforn. I lige måde må ikke opsættes noget epitafium, 
førend der er erlagt betaling til kirkeværgerne, som skal føre det til 
regnskab og anvende det til kirkens fornødenhed. SmR, 7, 45. K.

23. maj (Kbh.) Bestalling for Oluf Steenwinckel til som konduktør at 
lade sig bruge i freds- og fejdetid. Han skal lade sig finde tro og flittig, 
fremme kongens og rigets gavn og bedste af yderste formue og afvær
ge skade og føre og forestå værkerne, såvel jord- og voldarbejde som 
murværker. For hans tjeneste bevilges han årligt 300 rd., regnet fra 1. 
maj sidstleden, som årligt skal blive ham erlagt af kommissarierne i 
Skåne. SjR, 23, 247. K.

23. maj (Kbh.) Dr. Laurids Mortensen fik brev om, at kongen har erfa
ret, at en person ved navn Peder Lauridsen, som skal have levet i Men
strup, er dømt til af rømme kongens riger for adskilligt trolderi, og har 
begæret kongens nåde. Kongen er tilfreds, at han denne gang må 
være forskånet, dog at LM tager forpligt af ham, at han ikke skal lade 
sig bruge i sådant trolderi og aldeles forlader sit spøgeri. SjT, 32, 339. 
K.

23. maj (Kbh.) Mogens og Peder Hansen fik oprejsning. MH har an
draget, at han er gerådet i en vidtløftig proces med sin bror PH, boen
de i Bøvling len, angående deres fædrene og mødrene arv, og at han
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for kort tid siden er blevet nederfældig til hjem- og landsting. Han be
gærer at måtte rejse sin sag påny. Kongen rejser sagen. JR, 12, 66.

24. maj (Kbh.) Ordre om, at der skal forholdes med gården Sandholm 
i Hørsholm birk som tilforn, så at den følger en af officererne under 
Sjæll. Regiment, dog skal bonden vederfares ret efter landsloven. SjR,
23, 248. K. Indl. 24. maj.

24. maj (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev angående glasbrænden. 
Kongen har ladet forskrive materie til at brænde glas. Når den er an
kommet, skal han lade glasbrænderen på hans ansøgning få 50 favne 
ved, efterhånden som han behøver det. SjT, 32,339. K. (Tr.: KD, V, 352).

24. maj (Kbh.) Christoffer Lindenov skal lade Ludvig Lorents, provin- 
sialtoldforvalter i Skåne, være skibet Svanen følgagtig, med det, der 
findes efter registreringen, som af de dertil forordnede er vurderet til 
5.500 rd., eftersom kongen har givet ham det for den tjeneste, han al
tid har gjort og skal gøre. SjT, 32, 339. K.

24. maj (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev angående Hørsholms 
bygning, hvor kongen har befalet, at der skal opbygges et porthus og 
kornloftet og taget på gården og laden forbedres. Han skal tilholde 
bygmesteren at sætte det i værk, da det bedst kan ske uden skade for 
bønderne, der skal føre tømmer o.a. did, nu de har tilsået. Han skal 
også forskaffe fornøden kalk, tømmer o.a. SjT, 32, 339. K. Indl. udat.

24. maj (Kbh.) Konfirmation på en kontrakt, hr. Niels Krabbe har op
rettet med Arnoldo de Rees om told af jern. NK har på kongens ratifi
kation oprettet en akkord med AR, kongens tolder og kommissarietol- 
der, om tolden af det jern, han udskiber ved Bokul [Bodekul] i Ble
kinge. Den lyder, at NK på kongens ratifikation den 7. maj i Bodekul 
har akkorderet med AR om kronens told og kommissarietolden, som 
han efter toldrullen skal erlægge af stangjern, jernkugler og jernstyk
ker, som han lader gøre på sine værker inden for grænserne ved Huse
by, Grefing og Ovie og udskiber fra Bodekul, så han i stedet for nævn
te told af de nævnte species årligt skal give 350 rd., beregnet fra l. jan. 
1652, at erlægge hver Skt. Hansdag i Rtk. i Kbh. Af andre varer, som 
han agter at lade ind- el. udskibe for Bodekul skal han på stedet give 
den tilbørlige told efter toldrullen. Bodekul 7. maj 1652. Kongen 
konf. dette. SkR, 6, 263.
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24. maj (Kbh.) Bevilling for hr. Niels Olufsen, som har forset sig med 
lejermål, til at komme i kald igen. NO har forset sig med lejermål med 
en enke, med hvem han er trolovet, og har begæret, at forseelsen må 
efterlades ham, og at han igen må komme til kald. Da kongen erfarer 
af erklæring fra dr. Peder Vinstrup, superintendent i Skåne stift, at NO 
bortset fra forseelsen altid har forholdt sig skikkeligt, bevilger han, at 
denne må komme til kald, hvor han kan blive kaldet lovligt efter ordi
nansen. SkR, 6, 264. Indl. 17. marts, 9. maj og 10. maj.

24. maj (Kbh.) Bevilling for Bente, Laurids Jensens til at antage en 
fuldm. Hun har berettet, at hendes mand under rigens forfølgning 
ikke selv kan udføre det, han har at fly hos andre for at efterkomme 
kongens og rigsrådets dom. Hun begærer, at hun må antage en 
fuldm., hvilket kongen bevilger. SkR, 6, 264.

24. maj (Kbh.) Voldbert Pedersen fik oprejsning. Han har andraget, at 
han er oversvoret åråd af sandemændene i Ålborg for et drab, som er 
begået på en person ved navn Christen Christensen, fordi han var 
med, da drabet skete. Da sagen ej har været forfulgt inden den tid, re
cessen ommelder, begærer han at få bevilget at påtale den. Kongen 
rejser sagen, dog skal VP straks udføre den. JR, 12, 67.

25. maj (Kbh.) Å.b. til Anders Nielsen om at lade Christen Jacobsen ar
restere. AN har andraget, at studiosus Jens Hansen, født i Norge, skyl
der ham penge efter en obligation, og at en anden, CJ, har lovet at 
holde ham skadesløs. CJ har 6. juli 1649 oppebåret pengene af JH, 
men selv beholdt dem, hvorfor AN har været nødsaget til at sagsøge 
ham ved Kbh.s rådstue og byting, hvor han er tilfundet ikke blot at 
kon ten te re ham, men også at stille borgen. Kongen bevilger, at han 
må lade ham arrestere, indtil han har efterkommet dommene og stil
let borgen, eftersom han ingen bopæl har. SjR, 23, 246. Indl. 24. maj.

25. maj (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for Daniel Pillou til at bruge 
købmandskab og sælge de kramvarer, han indforskriver, ligesom an
dre købmænd i Kbh., dog skal han erlægge told deraf efter toldrullen 
og udstå byens skat og tynge som andre borgere, men være forskånet 
for byens bestillinger, så længe han er i kongens tjeneste. SjR, 23, 248. 
Indl. maj.

25. maj (Kbh.) Brev om, at dr. Hans Resen er kaldet til at være biskop i



1652 189

Sjæll.s stift efter dr. Jesper Brochmands død. HR har gjort sin ed troligt 
og gudfrygtigt at skulle forestå sit embede. Han skal have den rente og 
rettighed, der er tillagt bispen og derimod være forpligtet at forestå sit 
embede troligt og retteligt og have flittigt indseende med, at Guds ord 
prædikes og leves rent og purt i stiftet, deslige at skolerne forsørges 
med gode skikkelige personer som skolemestre, og at alting med reli
gionen går skikkeligt til efter ordinansen. Alle provster, sognepræster, 
degne o.a. gejstlige personer skal holde HR for deres biskop. SjR, 23, 
248. K.

25. maj (Kbh.) Bestalling for Hans Resen, at menige adel, ridderskab, 
fogeder og lensmænd i Sjæll.s stift på kongens vegne skal bistå og be
skærme HR, der er udvalgt og taget i ed som biskop i Sjæll.s stift. SjR, 
23, 249. K.

25. maj (Kbh.) Bevilling til Ditlev Hansen, borger i Kbh., til at lade 
brygge bryhan og sælge det i tønde- og pottetal i Kbh. Til gengæld er 
han forpligtet til at brygge god, ustraffelig bryhan, så der ikke fattes til 
kongens behov el. andre. Købet skal sættes hvert år 3 uger efter Skt. 
Mikkelsdag af borgmestre og råd i Kbh., hvad han året igennem skal 
have af hver td. bryhan. Skulle han ikke have bryhan og kongen lide 
mangel, har han forbrudt denne benådning. Hvad han leverer til hof
fet, vil blive betalt til to tider efter regnskab. Andres privilegier i Chri
stianshavn og den nyanlagte by er forbeholdt. SjR, 23, 249. K. (Tr.: KD, 
III, 400).

25. maj (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om at modtage 120 skip- 
pd. ballastjern af Gødert Braem [Brand] og hans participanter, som 
de har tilbudt, og som Christoffer Lindenov beretter, at der er behov 
for på Bremerholm. JG skal tilholde CL at modtage det, og det, som 
jernet koster, skal han lade betale til GB og hans participanter først
kommende Philippi Jacobi af tolden i Norge, ligesom det sidste bal
lastjern, kongen købte af [Selio?] Marselis. SjT, 32, 337. K.

25. maj (Kbh.) Gesandterne i England, Erik Rosenkrantz og Peder 
Reedtz, fik breve om Claus von Buchwald, kongens hofmarskal. Hvad 
CB har andraget angående de vidnesbyrd, som nu er i deres suite i den 
rethængige retssag ml. afd. Caspar Markdanners arvinger og ham, kan 
de se af hans hosføjede Supplikation. De skal edeligt lade nævnte per
son forhøre om det, der er ham vitterligt om nævnte drab, og siden
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hidskikke det til sagens videre oplysning. SjT, 32, 340. K.

25. maj (Kbh.) Rektor og menige professorer i Kbh. fik brev om dr. 
Hans Resen, som kongen har anset for godt at forordne til bisp over 
Sjæll.s stift. Mag. Thomas Bang skal igen være quartus theologus og 
mag. Johannes Vandalinus igen forestå TBs profession. SjT, 32, 340. K.

25. maj (Kbh.) Hans Dibolt fik brev om at lade Gregers Krabbe til hans 
datters bryllup på hans ansøgning få 6 store dyr og 4 dådyr uden beta
ling, eftersom han tilbyder at kvittere lige så mange dyr af dem, som 
han årligt er bevilget for påløb på vildtbanen i Falster. Han skal lade 
dem skyde i Koldinghus vildtbane på de steder, hvor det er mindst til 
skade. SjT, 32, 340. K.

25. maj (Kbh.) Palle Urne og Christoffer Lindenov fik brev om med 
det forderligste at begive sig til Bornholm for at besigtige Hammers
hus’ bygninger, borgegården såvel som ladegården, og siden give det 
beskrevet fra sig under deres hænder og signeter til Joakim Gersdorff. 
SkT, 8, 247. K. Indl. udat.

25. maj (Kbh.) Dr. Peder Vinstrup fik brev om at indvi dr. Hans Resen 
til biskop over Sjæll.s stift efter dr. Jesper Brochmand. Kongen har for
ordnet HR til superintendent over Sjæll.s stift i afd. JBs sted. PV skal 
indvi ham og ordinere ham efter ordinansen. SkT, 8, 247. K.

25. maj1 (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om at erklære sig om no
get gods, Christen Jørgensen Skeel begærer til mageskifte. CJS har af 
kronens gods begæret i Sønderhald h.: Aiming2 s. og by: 1 kirkebol, 
Jens Knudsen påbor. Skader s. og by: 3.parten af 1 gd, Mogens Poulsen 
påbor. Vester Alling s. og by: 1 gadehus liggende til kirken, som Villum 
Skrædder påbor. Djurs Nørre h., Enslev s. og by: et kirkebol, Jens Jør
gensen påbor, hvorimod CJS tilbyder til vederlag at udlægge af hans 
gde og gods i Sønder h., Nødager s., Kelstrup: 1 gd., Rasmusjensen og 
Niels Olesen påbor. Hoed s., Glatved: 1 gd., Mikkel Jensen påbor. 
Lyngby s., Allelev: 2 gde, Laurids Nielsen og Jens Rasmussen påbor. 
GR skal erklære sig, om disse gårde, som GR begærer, for belejligheds 
skyld el. andet uden skade kan mistes fra kronen, og om vederlaget 
kan eragtes at være nøjagtigt. Han skal indsende erklæringen i Kane. 
JT, 13, 105. K.

Ligesådant lydende til Henrik Thott med følgende til mageskifte:
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Middelsom h., Vinge s. og by: 1 kirkebol, Christen Torbensen påbor. 
Vester Velling s., Lille Torup: 1 gd., Christen Simensen påbor; 1 stykke 
eng liggende på Langhøj Mark, bruges til Østergård, hvorpå kan avles 
3 læs hø. Hørning3 s., Moskær: 1 gd., Mikkel Rasmussen påbor; 1 bolig, 
som er af samme gds grund, Mogens Sørensen påbor; hvorimod han 
tilbyder at ville udlægge i Kristrup birk, Kristrup s. og by: 1 gd., Jens 
Sørensen påbor. Nørhald h., Asfærg s. og by: 1 gd., Søren Olufsen 
påbor; 1 gadehus på samme gds grund etc. JT. 13, 105. K.

I lige måde hr. Anders Bille, Framlev h., Harlev s., Skiby4: 1 gd., som 
Rasmus Lauridsen, Peder Danielsen Kaa og Peder Nielsen Let påbor; 
hvorimod han tilbyder: Skanderborg len i vildtbanen, Gjern h., Låsby 
s.: 1 gd., Anders Rasmussen påbor. Vor h., Yding s. og by: 1 gd., Jens 
Kjeldsen påbor, 4 gadehuse på samme gds grund. Framlev h., Vorgård, 
som Søren Jensen og Niels Pedersen påbor. Ning h., Malling s., Nor: 1 
halvgd., Jens Sørensen påbor.

I lige måde til Peder Lange i Vester Velling s., Lille Torup: 1 bol, Pe
der Nielsen påbor; herimod tilbyder at udlægge i Hald len, Lysgård h., 
Levring: 1 bol, Jep Sørensen påbor.
1) Står efter brev 3. jan. 1653. 1 margenen: Hartvig Kaas’ skrift. 2) Kopibogen 
har Gaffning. 3) Kopibogen har Børning. 4) Kopibogen har Balleuff s., 
Scheybye.

26. maj (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev angående hr. Iver Mogensen 
Krabbe og Steen Brahe at overvære besigtigelsen af det gods, hr. Joa
kim Gersdorff begærer til mageskifte. Kongen har befalet IMK og SB 
at ligne og lægge noget gods ml. kongen ogJG. OG skal møde tilstede, 
når det foretages, og han advares derom, og på kongens vegne tilken
degive, hvad han har at sige, og forsegle og underskrive med dem. 
SkT, 8, 248. K.

31. maj (Flensborghus) Bevilling for hertug Ernst Günther til toldfrit 
at udføre en hoppe. Dog gælder till, kun denne ene gang, og den skal 
derfor overleveres til tolderen. SjR, 23, 250.

1. juni (Flensborghus) Bevilling for hr. Iver Hansen, sognepræst til 
Boeslunde, til 2 rd. af hver kirke i Sjæll. Han har andraget, at hans 
præstegård, mobilia og løsøre 20. maj hastigt er afbrændt, så han er 
gerådet i stor armod. Han har begæret at få hjælp af kirkerne i Sjæll., 
og kongen bevilger ham af hver kirke 2 rd. Fogeder, lensmænd og kir
keværger o.a. skal komme ham til hjælp hermed. SjR, 23, 250.
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1. juni (Flensborghus) Hofmarskallen1 fik brev om at affærdige en af 
dejagter, der ligger ved Flensborg, til Kbh. efter malt, havre o.a., som 
han eragter fornødent til hofholdningen. JT, 13, 54. K.
1 ) Adam Henrik Pentz.

2. juni (Flensborg) Hans Dibolt fik brev om på hans ansøgning at lade 
Johan Lehn, borger i Kbh., være to dåhinde følgagtig uden betaling, 
eftersom han har erlagt pengene i Kongens eget Kammer. Han skal 
lade dem skyde, hvor det kan være vildtbanen mindst til skade. SjT, 32, 
355. (Tr.: KD, V, 352-53).

2. juni (Flensborghus) Hr. Iver Vind fik brev om at forskaffe Anders 
Lauridsen i Birkum bygningstømmer. AL har andraget, at han har lidt 
stor skade af ildebrand, som er påkommet ham om nattetide, og har 
begæret at få bevilget noget bygningstømmer af kronens skove der i le
net. Da kongen af IVs erklæring erfarer, at hans angivende er sandfær
digt, er kongen tilfreds, at IV lader ham få 2 fornede ege, hvor det kan 
være mindst til skovskade. FT, 7, 112. K

3. juni (Flensborghus) Hr. Axel Urup og Jørgen Rosenkrantz fik brev 
om at registrere Frederik Buddes breve, som findes hos Ditlev Hansen. 
Afd. FBs børn har andraget, at deres afd. far til forvaring har leveret 
en borger i Kbh., DH, nogle håndskrifter o.a. papirer af vigtighed for 
sine børn og arvinger. De behøver dem for at indkræve det, håndskrif
ter og obligationer lyder på. AU skal, for at de ikke skal lide skade ved 
noget ophold på deres retmæssige arv, med det forderligste registrere 
disse breve, håndskrifter o.a. og overlevere registreringen til arvinger
ne imod deres revers. SjT, 32, 355. Orig. i DKanc. B 173.

3. juni (Flensborg) Falk Gøye fik brev angående dr. Vitslebius på Sorø. 
FG har tilkendegivet, at han mener, dr. V, teolog og tysk præst på ste
det, har anstillet sig utilbørligt i det ham betroede præsteembede, idet 
han ikke alene handler og straffer de ting, der ikke vedkommer ham, 
men også giver sine egne onde affekter magt, så han handler således, 
at det passer hverken til Guds ord el. de forordnede tekster, foruden at 
han angriber FG offentligt på navn og rygte og handler, så det er ung
dommen til forargelse og menigheden til ingen opbyggelse. Selv om 
han er blevet advaret, fremturer han dag for dag. Kongen er tilfreds, at 
han suspenderes indtil afslutningen på sagen, som FG skal lade påtale 
og udføre ved retten. SjT, 32, 356.
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5. juni (Flensborg) Otte Krag fik brev angående Bøvling Slots repara
tion. Efter OKs begæring er kongen tilfreds, at han til lofternes og tage
nes reparation på Bøvling Slot i 2 næstfølgende år årligt anvender 100 
rd. af kronens indkomst, hvilket skal blive ham godtgjort.JT, 13,54. K.

7. juni (Flensborg) Kansler hr. Christen Thomesen og statholderen fik 
breve angående prinsessens klenodier. Kongens svigerinde, enkeprin
sessen, har ladet anholde om midler til at indløse sit pantsatte mor
gengaveklenodie, hvilket var lovet hende nu til pinsedag. Da kongen 
ikke i en hast har forråd af penge, anmoder han adressaterne om på 
sine vegne at forhandle enten med Henrik Müller, kongens gene
ral toldforval ter, el. andre, være sig en el. flere, som de mener nu straks 
vil bekvemme sig til at forstrække kongen 26.000 rd. mod så meget af 
prinsessens livgedinggods til forsikring og underpant, som det kan be
løbe, indtil de kan gøre sig betalt af dets indkomst. De skal med det 
forderligste forstændige kongen om deres forretning. SjT, 32, 356.

8. juni (Flensborg) Laurids Ulfeldt fik brev angående Niels Lauridsen 
Horsens, der har andraget, at han for nogen tid siden i Horsens efter 
sine afdøde forældre og søster er tilfaldet en temmelig [stor] arv, som 
af borgmestre og råd dengang blev overleveret til uvederhæftige for
myndere efter skifteregisteret, og af dem på flere måder forkommet, 
til største skade for ham, og en del er for halv værdi af dem bortsolgt i 
hans umyndige år, så han nu hverken kan bekomme gods, penge el. 
noget regnskab derfor. Kongen erfarer af LUs erklæring, at hans angi
vende er sandfærdigt, og at NLH ingen viden kan få om sin retmæssi
ge arv der i byen, selv om han nu på 3. år har anholdt derom hos øvrig
heden. De har heller ikke agtet, at LU har befalet dem alvorligt på 
kongens vegne at lade ham vederfares ret, men opholdt ham med 
urigtige trætter, så han ikke længere kan udstå omkostningerne. LU 
skal forstændige de interesserede, såvel som overformynderne på kon
gens vegne, at de uden videre ophold skal tilfredsstille MLH for hans 
arv, såvidt han kan tilkomme det efter skiftebrevet. Derfor skal LU til
holde de interesserede, at de indstiller sagen for uvildige mænd, som 
enten i mindelighed kan forene dem el. adskille dem ved dom. Men 
dersom de interesserede fremdeles vil forholde det med trætte, skal 
LU ved sin ridefoged lade ham forhjælpe til rette og søge overformyn
derne ved retten, eftersom han ved retten skal skaffe tilbørlig indseen
de, så sagen kan blive lovligt udført til førstkommende herredage. JT, 
13, 54. K.
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9. juni (Flensborghus) Hr. kanslerens forlov efter begæring at rejse til 
Fyn. Kongen er tilfreds, at han 14 dages tid forløves fra Kbh. til Fyn, ef
ter at hr. Joakim Gersdorff igen er kommet til byen og i hans fravær 
kan have indseende med alting. SjT, 32, 356. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. 
og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 580).

9. juni (Flensborg) Bevilling for Peder Alslev, borger og skipper i 
Flensborg, til løsgivelse af noget konfiskeret gods. PA har andraget, at 
han sidst forledne marts i Horsens har tilforhandlet sig 15'A skippd. 5 
lispd. og 6 skålpd. flæsk, 3 fjdg. svedsker og 1 '/2 fjdg. smør, som han 
havde i sinde at ville udføre og til den ende ladet indskibe i sit skib. Va
rerne blev angivet af kongens toldbeyente i Horsens og siden konfi
skeret ved dom. Da han ikke efter sidst udgåede toldordinans [vidste, 
at han] først skulle have angivet og fortoldet sine varer, førend han 
indskibede dem, er det sket af enfoldighed. Han begærer, at kongen 
vil efterlade forseelsen, så han igen kan få sine konfiskerede varer. Da 
kongen af Laurids Ulfeldts erklæring erfarer, at PA, så længe han til
forn har sejlet på Horsens, indtil sidst forleden har fortoldet sine varer 
rigtigt, har kongen bevilget, at han må få så meget af sine varer, som 
kan tilfalde kongen pro kvota, dog skal han efter toldrullen udgive 10 
rd. for forseelsen. JR, 12, 68.

9. juni (Flensborg) Å.b. om ild, som sættes i hede og skove i Skander
borg len. Kongen erfarer, at der er stort misbrug på grund af modvil
lighed og uagtsomhed i Skanderborg len, idet en del hyrder og løst 
folk tager ild med sig fra byerne og bærer den i marken og anstikker 
træerne dermed, hvorved ikke alene hede, men endog hele skove for
dærves, vildtbanerne ruineres og dyrene forjages. Selv om skovfoge
der og skovridere har flittig opsigt dermed, kan de dog ikke bringe 
dem fra deres gamle vane. Kongen befaler alle Skanderborg lens bøn
der, hvem de end tilhører, at have opsyn med deres ild i deres huse, og 
ikke give den til sådanne folk som nævnt, såfremt de ikke selv vil stå til 
rette og svare for den skade, der kan opstå. JR, 12, 69. (Tr.: CCD, VI, 
100-01).

11. juni (Flensborghus) Gunde Rosenkrantz fik brev vedr. Rolse [Ruel
se] sognekirke. Kongen vil, at han ikke bortfæster kongens og kirkens ti
ende af Rolse Kirke til nogen, når de bliver ledige efter den nuværende 
fæsters død, førend han får kongens vilje at vide. Derfor skal han med det 
forderligste forstændige kongen, når de bliver fæsteløse. JT, 13,55. K.
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12. juni (Flensborghus) Bevilling efter ansøgning for Frands Lykke til 
at opsætte hustruen fru Lisbet Brochs begravelse til 6. juli. SjR, 23, 
251.

12. juni (Flensborghus) Rentemestrene skal forskaffe Hans Christoffer 
Claudi jæger så stor og drægtig en skude, som gøres fornøden til det 
jægertøj, han har med sig til Flensborg, og betale fragterne på kon
gens vegne, hvilket skal blive dem godtgjort. SjT, 32, 357. Orig. i 
DKanc. B179h.

12. juni (Flensborghus) Konfirmation af privilegier for Vesterland 
Føhrs bønder. Chr. 4. har konfirmeret privilegier1 for kronens bønder 
på Vesterland Føhr, som var givet dem af tidligere konger i Danmark. 
De må til evig tid være forskånet for svineskat, hestefodring og gæsteri, 
dog at de årligt til rette tid til kongen skal give sædv. landgilde, ægt og 
arbejde o.a. rente, som de plejer. Kongen stadfæster disse privilegier 
og forbyder alle, hvem de så er, især sine fogeder, embedsmænd o.a., 
at hindre kronens bønder i deres privilegier. JR, 12, 69. (Jf. CCD, VI, 
101).
1) Se KB 1606, 364.

12. juni (Flensborg) Hans Friis fik brev om at være værge på jomfru 
Anne Munks skifte. Der skal holdes skifte efter fru Mette Munk, Her
luf Normands til Brandholm. Han skal rette sin lejlighed efter at være 
værge for AM og have indseende med, at hun vederfares det, som er 
ret. JT, 13, 54.

Ligesådant brev fik Ebbe Gyldenstjerne at være jomfru Edel Munks 
værge. Ligeledes Knud Bille at være jomfru Sofie Munks værge.

12. juni (Flensborghus) Peder Lange og Erik Grubbe fik brev om at 
være kommissarier på skifte efter fru Mette Munk, Herluf Normands. 
De skal rette deres lejlighed efter at være til stede, når skiftet foretages, 
og om de tvistige poster ml. de interesserede enten forhandle med 
dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de gør, skal 
de give de interesserede beskrevet fra sig under deres hænder og sig
neter. Dersom en af dem får lovligt forfald, skal den anden have fuld
magt til i stedet at tage en anden god mand til sig. JT, 13, 56.

13. juni (Flensborg) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev angående Knud 
Mortensen i Ladegård. FU har adskillige gange andraget adskillige be-
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skyldninger mod KM og begæret, at denne skulle sætte borgen til sa
gens afslutning. KM har fornylig været her i Flensborg og ved højeste 
ed fragået det, han har været foreholdt, med tilbud om at ville lide det, 
lov og ret kan medføre. Da kongen derforuden agter det billigt, at han 
bør overbevises noget efter lands lov, førend han kan tilholdes at sætte 
borgen, skal FU først tiltale ham ved lov og ret for de beskyldninger, 
som han allerede har foregivet el. kan have i andre måder, og lade gå 
dom over ham. SmT, 8, 34. Indl. 15. dec. 1651, 21. marts, udat.

13. juni (Flensborg) Hr. Mogens Sehested fik brev om at indtage An
ders Nielsen i Ribe Hospital og der forordne hans underhold lige med 
andre hospitalslemmer der. JT, 13, 56. Orig. i Ribe bispeark. (C 4-252), 
LAV.

14. juni (Flensborg) Hofmarskallen fik brev om smør af Koldinghus 
len til hofholdningen. Kongen har befalet Jørgen Seefeld på hofmar
skallens ansøgning at lade denne få en læst smør af landgildesmørret i 
lenet til hofholdningen. Dette til efterretning, på det han kan lade det 
afhente og igen kvittere. JT, 13, 56. K.

14. juni (Flensborghus) Jørgen Seefeld fik brev om at forskaffe smør til 
hofholdningen. Med det forderligste skal han indkræve så meget af 
kronens landgildesmør der i lenet, at hofmarskal Adam Henrik Pentz 
kan få en læst til hofholdningen, hvilket JS på hans ansøgning skal 
lade ham være følgagtig. Det skal blive ham godtgjort.JT, 13, 56. K.

16. juni (Flensborghus) Hr. Christen Thomesen, Jørgen Christoffersen 
Seefeld og Christen Skeel skal dømme mellem Falk Gøye og dr. Vitsle- 
bius. Kongen har erfaret, at FG agter at tiltale dr. V for noget forarge
ligt, som han skal have begået der på stedet. De skal på belejlig tid og 
sted indstævne dem begge for sig og efter Sorøs fundats forhøre de 
klager, FG foregiver, og derefter dømme. SjT, 32, 357. (Tr.: Rise Han
sen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 580-81).

16. juni (Flensborghus) Jægermesteren fik brev om at forskaffe Frands 
Lykke 3 store dyr til hans afd. frues begravelse for betaling. Han skal 
lade dem skyde på de steder i Sjæll., hvor det kan være vildtbanen til 
mindst skade. SjT 32, 357.

16. juni (Flensborghus) Lave Beck fik brev om at oppebære kontribu-
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tion af Loll, og indlægge den i landekisten. Adelen i Loll, har begæret, 
at det som bliver kontribueret der i landet, lige som tilforn må blive 
forvaret i samme provins. LB skal indkræve alle kon tributioner, som 
der af landet vedkommer landekisten, og forvare dem der, og til først
kommende Mikaelis indskikke fortegnelse i Kane, over det, som er ble
vet leveret. SmT, 8, 34. K. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og 
St.mødernes Hist., 11,1, 338).

16. juni (Flensborghus) Hr. Mogens Sehested fik brev om at hjælpe 
Hans Nielsen i Harres i Lø h. til rette. Hvad HN, hertug Frederik af 
Gottorps undersåt, andrager imod Johan Peitersen i Randerup, her
redsfoged i Lø h., kan han se af hans supplikation og medfølgende do
kumenter. Han skal erkyndige sig om sagens beskaffenhed og tilholde 
herredsfogeden, så vidt lov og ret tilholder, at han lader ham vederfa
res ret, så kongen kan blive fri for hans videre overløb. JT, 13, 57. K.

25. juni (Flensborghus) Laurids Ulfeldt fik brev om Oluf Hansen, 
borgmester i Horsens. Hvad OH andrager, kan LU se af hosføjede 
kopi af hans supplikation. Han skal erklære sig derom og hjælpe OH 
til rette, så han vederfares ret. JT, 13, 57.

1. juli (Flensborghus) Bevilling for Frederik von Ahlefeldt til at udføre 
tre hopper. Dog skal han erlægge den tilbørlige told på toldstederne 
og overantvorde denne till, til tolderne, anseende, at den ej skal gælde 
mere end én gang. SjR, 23, 251.

1. juli (Glyksborg) Hr. kansler Christen Thomesen fik brev angående 
prinsessens morgengavesmykke. Ikke uden besvær har kongen omsi
der fået sin søster [svigerinde], enkeprinsessens i Hamborg pantsatte 
morgengavesmykke indløst efter hendes flittige ansøgning. Kongen til
skikker hende det ved sin kammerskriver Christoffer Gabel, i for
håbning, at intet på kongens side nu kan forholde hende fra hendes 
forehavende rejse. CT skal forstændige kammerskriveren, når han ef
ter befaling angiver sig hos ham, om han agter nødigt videre at erindre, 
el. om han formener, at nogen vil skrive med ham, så det kunne hjælpe, 
at prinsessens rejse des snarere kunne gå for sig. SjT, 32, 357. K.

1. juli (Glyksborg) Ulrik Christian [Gyldenløve]s forsikringsbrev fra 
K.M. på 40.073 rd. 38 sk. Afd. Peder Basse til Sørup har for rum tid si
den forstrakt kongens far med en sum penge, som PBs afd. hustru, fru
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Sofie Parsberg, siden har foræret UCG, bestalter generalmajor til fods 
under hans regiment Kongen af Spanien i Brabant, og han har kon
gens fars obligation, dat. Frederiksborg 15. jan. 1648, som da beløb sig 
til 40.005 rd. med efterstående rente, hvorpå siden af kongen er afbe
talt, så hovedstolen med rente og rente på rente, beregnet trium re- 
gum 1652, beløb sig til 40.073 rd. 38 sk. Kongen bepligter sig at betale 
dem til trium regum 1653 med rente 6 pct. Dersom de bliver stående 
længere, erlægges af Rtk. årligt rente, og dersom renten ikke erlægges 
årligt, skal der gives rente af renten. Men bliver kongen tilsindst at er
lægge pengene, står det ham frit for et halvt år forud at lade dem op
skrive, hvorpå betalingen siden følger. FR, 6, 174.

1. juli (Flensborg) Knud Bennedsen, borger i Nykøbing Falster, fik 
brev om at annamme det inventarium, prinsessen efterlader sig der. 
KB skal rette sin lejlighed efter at annamme i god forvaring den vin, 
som enkeprinsessen efter inventariumsregister efterlader sig på Ny
købing Slot af det, som hun tilforn har annammet til inventarium. 
Han skal afvente kongens videre vilje. SmT, 8, 35.

2. juli (Flensborg) Hr. Jørgen Brahe fik brev om at skikke en fange til 
Bremerholm. JB har andraget, at han på slottet har 2 løsgængere fan
get, som for deres forseelse er dømt fra livet, med mindre de kan blive 
benådet. Kongen har erfaret, at den ene af fangerne er undkommet 
fra fængslet. JB skal overskikke den anden til Bremerholm, for at ar
bejde der i jern. FT, 7, 112.

4. juli (Glyksborg) Bevilling for hr. Hagen Sonesen,1 sognepræst til 
Skt. Klemens Kirke på Bornholm på 1 rd. af hver kirke i Skåne stift. 
HT har andraget, at hans præstegård i Klemensker s., såvel som al 
hans formue, liberi og præsteklæder brændte pinseaften sidstforle- 
den, hvorfor han er gerådet i stor armod og begærer at få bevilget no
gen hjælp af kirkerne i Skåne stift til genopbygning af præstegården. 
Da kongen af hr. Joakim Gersdorffs erklæring erfarer, at hans angivel
se er sandfærdig, bevilger han, at han af hver kirke, som har formue i 
stiftet, må bekomme 1 rd. Fogeder, embedsmænd, kirkeværger o.a., 
som forestår kirkerne, skal komme ham til hjælp dermed, da det i sig 
selv er billigt og i slige tilfælde eragtes kristeligt. SkR, 6, 265.
1) Kopibogen harTomesen.

4. juli (Glyksborg) Falk Gøye, hr. Axel Urup, Christian Friis og Ebbe
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Gyldenstjerne fik brev om at være kommissarier på skiftet efter hr. 
Henrik Huitfeldt til Lillø. Adressaterne skal, når skiftet berammes, be
give sig derhen og være til stede. Dersom nogen tvist opstår, skal de en
ten forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig 
dom. Det, de gør, skal de give beskrevet fra sig under deres hænder og 
signeter til de interesserede. Dersom en af dem får lovligt forfald, skal 
de, som kommer tilstede, have fuldmagt til i stedet at tage en anden 
god mand til sig. SkT, 8, 248. K.

4. juli (Glyksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om at skaffe bygnings
tømmer til hr. Hagen Sonesen,1 sognepræst til Skt. Klemens Kirke på 
Bornholm. HT har andraget, at hans præstegård og hele formue op- 
brændte pinseaften, og begærer noget til bygningstømmer af kronens 
skove på øen. Da kongen af JGs erklæring erfarer, at HTs angivelse er 
sandfærdig, er han tilfreds, at denne på ansøgning må bekomme for
nødent bygningstømmer af kronens skove, hvor det mindst kan være 
til skovskade. SkT, 8, 248. K.
1) Kopibogen har Thomesen.

6. juli (Flensborg) Bevilling, at Jørgen Daa til Borrebys begravelse må 
opsættes 3 uger efter, at hans lig er fundet. Kongen har erfaret, at JD 
ved en ulykkelig hændelse 30. juni på rejse til Holsten ml. Assens og 
Færgehuset er kuldsejlet på en båd. Hans venner har begæret, at hans 
begravelse må opsættes 3 uger, efter at hans lig er fundet, hvilket kon
gen bevilger. FR, 6, 175.

8. juli (Flensborghus) Erik Rosenkrantz og Peder Reedtz fik brev om at 
reformere deres suite og skikke en del af den til Danmark. Da det ses, 
at de skal forblive i England en tid lang og længere, end kongen havde 
formodet, skal de med det forderligste reformere deres medhavende 
suite og ikke beholde flere hos sig, end de behøver, men skikke dem 
hjem igen til Danmark med Den grå Ulv el. anden god lejlighed med 
ringeste bekostning. SjT, 32, 358. K.

8. juli (Flensborghus) Bevilling for Rasmus Pedersen Nyborg at få kald. 
RPN har andraget, at han for ungefær 2 år siden har forset sig i lejer
mål med en kvinde ved navn Ingeborg Pedersdatter, som han siden 
har taget til ægte. Han begærer, at forseelsen må efterlades ham, så 
han må komme i kirke- el. skolebestilling igen. Da kongen af adskillige 
testimonier såvel som af biskop over Fyn Laurids Jacobsens erklæring
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erfarer, at han siden har forholdt sig vel, bevilger han, at RPN efter Mi
chaelis må lade sig kalde til hvilken kirke- el. skolebestilling han efter 
ordinansen o.a. om kirke og skole udgangne forordninger kan blive 
kaldet. FR, 6, 176. K

u.d. Bevilling for Frederik von Ahlefeldt til at udføre 3 hopper. Tilf.: 
Dette at finde blandt de åbne breve.1 JT, 13, 57.
1) Ses. 198.

8. juli (Flensborghus) Jørgen Seefeld fik brev om afslag i ruglandgil
den for kronens tjenere i Holmans h., i Velling, Follerup, Pjedsted og 
Brøndsted by, der har andraget den store misvækst, som de har lidt 
forleden sommer, 1651, på deres rug, så de ikke igen har avlet så me
get, som de igen kan bruge til sæd. De begærer, at kongen vil efterlade 
dem deres ruglandgilde for sidste år, anseende, at de i denne hårde og 
meget dyre tid er kommet således til agters, at de ikke formår at give 
penge derfor. Af JSs erklæring erfarer kongen, at deres angivende er 
sandfærdigt. Han er tilfreds, at de nævnte bønder må være forskånet 
for deres ruglandgilde, som efter JS erklæring udgør 42 ørter ’/2 skp. 
rug, beregnet fra Philippi Jacobi 1651 til årsdagen. Det skal blive ham 
godtgjort.JT, 13, 57. K.

8. juli (Flensborghus) Otte Krag fik brev om Lomborg, Tørring og 
Rom sognemænd. Af hans angivende erfarer kongen, at kronens tje
nere i Lomborg, Tørring og Rom, som tilforn for deres modvillige for
sømmelse til ladegårdens arbejde der til slottet var befalet at skulle til
tales, nu godvilligt indstiller sig med begæring, at de samtlige for deres 
begåede modvillighed må udgive 90 rd. Da kongen af OKs erklæring 
erfarer, at de ikke uden deres skade kan afstedkomme mere, er han til
freds, at de aftinges med 90 rd., som OK skal føre til regnskab. Han 
skal tilholde dem herefter ikke at lade sig finde i slige modvilligheder. 
JT, 13, 58. K.

8. juli (Flensborghus) Hr. Mogens Sehested og bispen fik brev om at 
indtage Hans Nielsen Abtrup i Ribe Hospital, fordi han så højligen er 
kommet til agters, og forordne ham underhold lige med andre smst. 
JT, 13, 59.

9. juli (Flensborghus) Hr. Axel Urup skal erklære sig om adskilligt, 
som generaltoldforvalter Henrik Müller begærer. HM har andraget, at
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han af mangel på vand er forårsaget til et andet bekvemt sted at flytte 
noget af sit kobber-, messing- og jernværk, som han har indrettet på 
Hjortholm Mølle. Derfor har han af Jacob Pedtz tilforhandlet sig et 
møllested, som denne har villet bruge til en bore- og slibemølle, Ny
mølle, som skal være øde. Han begærer nu till, til at indrette den til 
undsætning for Hjortholm Mølle, som det kan ses af hosføjede kopi af 
hans begæring. AU skal erklære sig om møllestedets beskaffenhed, og 
om det uden nogens el. de omliggende møllers skade kan bevilges 
ham og henlægges der uden for stor skade for bønderne i Lundtofte 
og Søllerød. Han skal da forhandle med HM og bønderne om, hvad 
HM skal give dem for vandet, som berører deres eng, så at der for kro
nen intet afgår af deres landgilde. I lige måde skal AU erklære sig om, 
hvor i kronens skove HM uden for stor skovskade kan forundes så 
mange bøge og ege, som han behøver til samme værk, og siden hvor 
han til vedligeholdelse af stedet kan forundes 50 læs brændeved. AU 
skal tilstille kongen udførlig erklæring om disse poster til efterretning 
og påfølgende resolution. SjT, 32, 358. K.

12. juli (Flensborg) Arent von der Kuhla fik brev om at indtage et kom
pagni i garnison på Kronborg og om fæstningens forsyning. Kongen 
har befalet Axel Urup at kommandere et kompagni af det sjæll. land
folk el. så meget deraf, som gøres fornødent, ind på Kronborg. Adres
saten skal annamme det i garnison til sikring af fæstningen og forord
ne tog og vagt. Angående soldaternes underhold, fæstningens repara
tion, ammunition o.a. skal han ansøge hos hr. Christen Thomesen og 
hr. Joakim Gersdorff, som også er befalet i kongens fravær at gøre an
ordning, så fæstningen i tide kan blive forsynet med alt. SjT, 32, 359. K.

12. juli (Flensborg) Hr. Christen Thomesen og hr. Joakim Gersdorff 
fik brev angående Kronborg fæstnings forsyning. Kongen agter fornø
dent, at Kronborg Slot i denne farlige tid bliver forsynet med garnison 
o.a. og har befalet Axel Urup at indkommandere et kompagni land
folk af Sjæll. Regiment og befalet Arent von der Kuhla at gøre ansøg
ning hos adressaten om proviant, ammunition o.a. I kongens fravær 
skal de gøre førnøden anordning og rådgive AK. SjT, 32, 359. K. (Tr.: 
Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 581-82).

12. juli (Flensborg) Hr. Axel Urup fik brev om straks og ufortøvet at 
kommandere et kompagni af det sjæll. landfolk el. så meget deraf, 
som er fornødent, ind på Kronborg at ligge i garnison. SjT, 32, 360. K.
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12. juli (Flensborghus) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om at lade flåden 
være i beredskab, da kongen i denne farlige tid eragter det fornødent. 
Han skal gøre den anordning, at flåden bliver udtaklet, og kaptajner
ne skal holde sig færdige og i beredskab. SjT, 32, 360. K. (Tr.: Rise 
Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 581).

13. juli (Flensborghus) Lejde for Hertvig Andersen til at rejse i Dan
mark og forblive der indtil Mikaelis. HA, der er født i Frederiksborg, 
har andraget, at han ved kgl. stævning er indstævnet til førstkommen
de herredag, og har derforuden andet højst anliggende at bestille i 
landet, men kan el. tør ikke komme uden kongens till., da han for 
rum tid siden er forvist af landet for en begået forseelse. Kongen be
vilger ham fra brevets dato til Mikaelis sikkert og frit lejde frem og til
bage, hvor hans ærinde kan falde. SjR, 23, 251.

13. juli (Flensborghus) Bevilling. Niels Banner fik brev om, at han ef
ter sin begæring dette år kvit og frit må få den olden, der falder i 
Jungshoved len, i såvel ege- som bøgeskove. SjT, 32, 360.

13. juli (Flensborghus) Peder Andersen Munk, studiosus, fik brev om 
at få kald. Han har andraget, at han for ungefær 3 år siden har forset 
sig i lejermål med en kvinde ved navn Anne Lauridsdatter, med be
gæring, at hans forseelse må efterlades, så han kan tillades at få kirke- 
og skolebestilling igen. Da kongen af adskillige testimonier erfarer, at 
PAM ikke blot har udstået kirkens disciplin, men også siden har for
holdt sig kristeligt og vel, bevilger han, at han må kaldes til hvilken kir
ke- el. skolebestilling, han lovligt kan efter ordinansen o.a. kgl. forord
ninger. JR, 12, 70.

13. juli (Flensborghus) Gunde Rosenkrantz fik brev om at hjælpe Jør
gen Pedersen i Hatting h. i Stenderup by til rette. Hvad JP andrager 
kan GR se af hans hosføjede supplikation. GR skal hjælpe ham til ret
te, så vidt det kan ske med billighed. JT, 13, 59.

14. juli (Flensborghus) Borgmestre og råd i København fik brev om at 
hjælpe Jørgen Lautrup, borger i Flensborg, tilrette med en sag imod 
Laurids Hammer, borger i Kbh. Hvad JL andrager imod LH kan de se 
af hans hosføjede supplikation. De skal hjælpe ham til rette, så han 
ikke videre kan beklage sig derover. SjT., 32, 360. (Tr.: KD, V, 353).
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14. juli (Flensborghus) Hr. Axel Urup fik brev om at befale Ibstrups 
bønder at forrette avlen og høsten der i Hans Christoffer Claudis fra
vær. Da HCC, jæger og forpagter på Ibstrup, er i fyrstendømmet Sles
vig i kongens daglige tjeneste, så han ikke kan være tilstede ved høsten 
på Ibstrup, hvilket han beklager sig over, skal AU ved sin ridefoged 
lade bønderne tilholde, at de skal forrette høsten således, at de kan 
forsvare det ved HCCs tilbagekomst, og de ikke vil stande til rette. SjT, 
32, 361. K.

14. juli (Flensborg) Erik Rosenkrantz og Peder Reedtz fik brev om 
endnu nogen tid at forblive i England. Kongen erfarer, at de holl. ge
sandter har begivet sig fra London. Efter adressaternes medgivne in
struktion skulle de tage afsked, når holl. rejser, men kongen befaler 
dem at blive og ikke tage afsked uden hans specielle ordre. SjT, 32, 
361. K.

14. juli (Flensborghus) Erik Rosenkrantz og Peder Reedtz fik brev om, 
at de efter begæring hver med en tjener må tage til det varme bad, 
som ligger straks ved London, og forblive der så længe, de selv finder 
det gavnligt, og det ikke er skadeligt for deres værk. SjT, 32, 361. K

14. juli (Flensborghus) Jørgen Seefeld fik brev angående Laurids Mor
tensen Bøgvad i Møsvrå. Hvad LMB har andraget, kan JS se af hans 
hosføjede supplikation. Han skal tilstille kongen sin erklæring om dets 
beskaffenhed. JT, 13, 59.

15. juli (Flensborghus) Bevilling for Henrik Gyldenstjerne til Skovsbo 
at lade sin datter vie til Claus Juel til Hundsbæk på salen. HG agter at4 
gøre datterens bryllup i Odense 8. aug. og begærer, at de må vies på sa
len, hvilket kongen bevilger. FR, 6, 176. K.

16. juli (Flensborghus) Hans Dibolt fik brev om at lade Niels Banner 
uden betaling få 3 store og 5 dådyr. Han skal på hans ansøgning lade 
ham få dem af Jungshoved vildtbane el. andetsteds på Sjæll., hvor det 
kan være vildtbanen mindst til skade. SjT, 32, 361.

16. juli (Flensborghus) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om inden tilstun
dende høst at lade træbroen på Ibstrup reparere og taget på det store 
grundmurede hus skælne, hvor det er mest fornødent. SjT, 32, 362. K.
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16. juli (Flensborg) Oluf Steen, byfoged i Christianshavn, fik brev om 
at forhjælpe Mette Hjortes, Jørgen Fugelsangs af Flensborg til rette i 
en sag. Hvad hun andrager, kan han se af hendes hosføjede Supplika
tion. Han skal lade hende vederfares det, der er billigt og ret, så hun 
ikke videre kan besvære sig over ham, og kongen kan blive forskånet 
for hendes overløb. SjT, 32, 362.

16. juli (Flensborg) Peder Thomsen i Sellerup i Holmans h. fik frihed 
på sin gård. Han har andraget, at han af kongens far er tilforordnet til 
strandfoged der i herredet, så ingen skal stjæle sig over stranden at sky
de dyr i kongens vildtbane, ligeledes med skovfogederne have indse
ende med denne. For den bestilling har både han og hans formand 
været bevilget i stedet for landgilde af gården at udrede 12 rd. i rede 
penge og derforuden at være forskånet for ægt og arbejde. Han be
gærer kongens konfirmation, og kongen bevilger dette. JR, 12, 71.

16. juli (Flensborg) Landkommissarierne1 i Jyll. fik brev om at befor
dre Daniel Valrau til bestilling. Nærværende DV har en tid lang tjent 
under kongens livkompagni i Stift Bremen som løjtnant og forholdt 
sig vel, hvorfor kongen gerne ser, at han bliver hjulpet på bedste ma
nér. Adressaterne skal være ham behjælpelig, at han kan få en bestil
ling i landfolket efter den anordning, som sidst blev bevilget i Kbh. JT, 
13,59. K.
1) Peder Lange, Manderup Due, Jørgen Kruse og Jacob Grubbe.

21. juli (Flensborghus) Bevilling for hertug Georg Vilhelm til at ind
købe ti hopper og toldfrit at udføre dem. Dog skal denne till, ej gælde 
mere end én gang og derfor overleveres til tolderne på stedet, hvor de 
bliver udført. SjR, 23, 252.

21. juli (Flensborghus) Christen Jørgensen, tidl. bager i Slagelse, har 
andraget, hvorledes han for kort tid siden på Anst herredsting er dømt 
til at straffes på Holmen i jern og fængsel i 6 år for nogle stjålne klæ
der, som er påført af andre, og begærer, at han må blive benådet. Da 
kongen afjørgen Seefelds erklæring erfarer, at tyveriet er ringe, at han 
ikke før var berygtet for tyveri, og hovedmanden for nogen tid siden 
er henrettet og hængt i Vejle, bevilger han, at CJ må være fri, dog skal 
han til lensmanden udgive sin strenge forpligt på liv og hals, at han al
drig herefter skal lade sig finde i slig gerning, men nære sig af sit hånd
værk. SjR, 23, 252.
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21. juli (Flensborghus) Christoffer Andersen, studiosus, har andraget, 
hvorledes han for 6 år siden har forset sig med lejermål, med be
gæring, at kongen vil efterlade denne forseelse og tillade ham igen at 
betjene kirke og skole. Af testimonier fra rektor og professorer ved 
Kbh.s Universitet, fra Sorø Akademi og andetsteds har kongen erfaret, 
at han har udstået kirkens disciplin og forholdt sig kristeligt, og bevil
ger, at han må kaldes til hvilken kirke- el. skolebestilling, han lovligt ef
ter ordinansen kan kaldes til. SjR, 23, 252.

21. juli (Flensborghus) Iver Mogensen Krabbe og Erik Banner fik be
faling til at besigtige noget gods, som hr. Joakim Gersdorff til Tunby- 
holm begærer af kronen til magelæg, beliggende i Skåne, Byv s., Byv- 
strup: 1 gd., som Troels Mogensen og Anders Nielsen påbor, og 1 gd. 
Mourids Gudmansen [Gjødmersen] påbor; Byv 1 gd., Niels Jonsen 
[Jensen] påbor, 1 gd., Brogård, som Axel Torbensen påbor, og 1 gd. i 
Morshøj, Hans [Jens] Svendsen påbor; hvorimod han til fyldest veder
lag tilbyder at udlægge sine gårde og gods i Skåne i Bjerge h., Hvid
strup, 2 gde, som Aage Knudsen, Ove Torkildsen og Peder Jensen 
påbor; Ribbelberg s. og by, 2 gde, som Tue Olsen og Johan Nielsen 
påbor; Luggude h., Helsingborg s., Følbåren [Følborn], 1 gd., Knud 
Troelsen påbor. Adressaterne får fuldmagt til at begive sig til disse går
de, erfare deres ejendom, skove, landgilde, herlighed, rente o.a. tillig
gelse og siden lægge det ene gods mod det andet, så der sker fyldest, 
særlig for ejendom og for landgilde, anseende, at kongen vil have så 
megen landgilde igen, som der bortgives. Hvad skovene angår, skal 
der forholdes med dem som sædv. Det, de erfarer, skal de under deres 
hænder og signeter give beskrevet fra sig og indskikke i Kane. Kongen 
har befalet Ove Giedde at møde og på hans vegne foregive det, han 
har at sige, og siden forsegle og underskrive med dem. SkT, 8, 249. K.

21. juli (Flensborghus) Hr. Mogens Sehested fik brev om at eftersøge 
en person ved navn Hans Henriksen. Hertug Philip af Glyksborg har 
tilkendegivet kongen, at der for nogen tid siden er fældet en konsisto- 
rialdom i Glyksborg efter den kopi, som herhos fremskikkes MS til ef
terretning, over en af hertugens undersåtter, HH, som formenes at op
holde sig i Ribe el. andetsteds i MSs len. MS skal erkyndige sig om HH, 
og hvor han kan findes, og lade ham anholde i jern, indtil han kan le
vere ham til hertugens dertil forordnede folk.JT, 13, 59. K.

21. juli (Flensborghus) Claus Dyre og Henrik Krabbe fik brev om at
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være kommissarier mellem Mogens Kaas og Henrik Linderoth til 
Kongsgård og hans frues søskende. HL har andraget, at hans hustrus 
farbror, Mogens Kaas til Nibstrup, for rum tid siden af kongens far var 
befalet at være værge for HLs hustru Dorte Kaas og hendes søskende 
over det, som arveligen var tilfaldet dem efter deres far Claus Kaas, 
såvel som over det, deres moder fru Margrete Prip skal have overdra
get til dem. For dette værgemål har MK endnu ikke gjort rede for det, 
han efter kommissariers dom er tilkendt at forestå, endog det tit og 
ofte er begæret af ham. Derfor har HL begæret denne befaling til 
adressaterne. De får fuldmagt til på belejlig tid at rette deres lejlighed 
efter på belejlig tid og sted, som de selv skal beramme, at indstævne 
MK, HL på hans hustrus vegne, og samtlige andre interesserede 
søskende, og MK skal i overværelse af adressaterne som kommissarier 
gøre regnskab for midlerne, både gæld, løsøre, indtægt og udgift, så at 
enhver kan vide, hvad de kan tilkomme og kan komme til en ende. 
Dersom MK forbigår el. nogen anden tvistighed indfalder angående 
værgemålets likvidering, skal de enten forhandle med dem i mindelig
hed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de gør, skal de give beskre
vet fra sig under deres hænder og signeter til de interesserede. Der
som en af dem får lovligt forfald, skal de, som kommer tilstede, have 
fuldmagt til i stedet at tage en anden god mand til sig. JT, 13, 60.

23. juli (Flensborghus) Bevilling efter begæring for Mikkel Thygesen, 
rådmand i Randers, til at opsætte en vejrmølle ved byen på dens 
grund til at male brødkorn på, eftersom borgerskabet har trang til ma
len, siden den store vandmølle ved Dronningborg Slot er ødelagt. Af 
Henrik Thotts erklæring har kongen erfaret, at MTs angivende er 
sandfærdigt, og at det kan ske ingen til skade. Kongen bevilger dette, 
dog skal han tilforhandle sig grunden af byen og give kongens told. 
JR, 12, 72.

26. juli (Koldinghus) Hr. Henrik Rantzau fik brev om at være fru Kir
sten Rantzaus værge. Kongen har erfaret, at hr. Falk Lykkes enke og 
arvinger endnu ikke er kommet til ende med deres skifte efter deres 
afdøde husbonde og morbror, hvorfor de har begæret befaling til 
gode mænd, som på førstkommende herredage i Kbh. kan forhjælpe 
deres tvistighed enten i mindelighed el. ved endelig dom. HR skal 
møde tilstede som KRs rette lavværge, når kommissarierne foretager 
skiftet, og have indseende med, at hun vederfares ret. SjT, 32, 362.
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26. juli (Koldinghus) Vincents Bille, Laurids Ulfeldt, Steen Bille til 
Husumgård og Erik Krag fik brev om at dømme ml. hr. Falk Lykkes 
enke og arvinger. Disse har andraget, at de endnu ikke er kommet til 
ende med deres skifte efter deres afdøde husbonde og morbror, men 
det har henstået i 2 år, hvorfor de har begæret kongens befaling til 
adressaterne som kommissarier at forhjælpe dem enten i mindelighed 
el. ved endelig dom. De får fuldmagt til i førstkommende herredage i 
Kbh. på vis og belejlig tid og sted at indstævne parterne for sig og for
handle med dem om alle irringer vedr. skiftet og kreditorerne el. ad
skille dem ved endelig dom. Hvad de forretter, skal de give fra sig un
der deres hænder og signeter til de interesserede. Har nogen af dem 
lovligt forfald, har de, der kommer til stede, fuldmagt til at tage andre 
gode mænd i deres sted. SjT, 32, 362.

26. juli (Flensborghus) Barbara, Niels Jepsens i Kolding, fik oprejsning 
til at stævne en dom. Hun har andraget, at hun mener sig forurettet 
ved en dom af borgmestre og råd i Kolding, udstedt for over 2 år si
den, om inden 3 solemærker til Bo Jensen af Odense at betale 40 rd. 
Da dommen er blevet forlagt over den tid, recessen siger, har hun be
gæret kongens oprejsning, hvilket kongen giver, dog skal hun straks 
indstævne den for sin tilbørlige overdommer. JR, 12, 72.

26. juli (Flensborghus) Mogens Høg fik brev om at lade Mogens Friis 
få 12 ege. MF har andraget, at en stor del af hans ladegd. på hans gård 
Favrskov nyligen er nedbrændt af lynild, med begæring, at kongen vil 
forunde ham noget til bygningstømmer af kronens skove. MH skal på 
hans anmodning uden betaling lade ham udvise og få 12 gode og til 
bygningstømmer tjenlige ege af kronens skove i Silkeborg len, hvor 
det kan være mindst til skovskade og belejligt for ham. Siden skal han 
være ham behjælpelig med folk af kronens tjenere til at afkløve og 
hugge egene og komme ham til hjælp med en snes vogne, som kan 
flytte og age tømmeret 3-4 mils vej. JT, 13, 61.

27. juli (Flensborghus) Hr. Christen Mikkelsen, sognepræst til 
Havdrup og Skensvedmagle, har andraget, hvorledes hans præstegård 
er afbrændt ved naboens forseelse, så han med sin hustru i sin alder
dom er gerådet i største armod. Han begærer, at der må bevilges no
gen hjælp af kirkerne i Sjæll.s stift. Da kongen af hr. Niels Trolles er
klæring erfarer, at hans angivende er sandfærdigt, bevilger han, at CM 
af hver kirke i stiftet må bekomme 1 rd. Det befales kirkeværger o.a. at
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komme ham til hjælp. SjR, 23, 253.

27. juli (Koldinghus) Alle rigsråderne fik brev om at møde i Køben
havn 11. aug. De skal begive sig til Kbh., så de kan være der denne dag, 
hvor de videre vil blive forstændiget om kongens vilje. SjT, 32, 363. K. 
Hr. Christen Thomesen, hr. Anders Bille, hr. Ove Giedde, hr. Christof
fer Urne, hr. Mogens Kaas, hr. Tage Thott, hr. Christoffer Ulfeldt, hr. 
Oluf Parsberg, Jørgen Seefeld, hr. Gregers Krabbe, hr. Hans Lindenov, 
hr. Iver Vind, hr. Jørgen Brahe, hr. Frederik Reedtz, hr. Niels Trolle, 
hr. Joakim Gersdorff, Henrik Ramel, Mogens Høg, Christen Skeel, hr. 
Henrik Rantzau, Erik Juel.

27. juli (Koldinghus) Bevilling for Ulrik Christian Gyldenløve til Ul
riksholm, generalmajor til fods i Nederlandene under kongen af Spa
nien, til toldfrit at udføre 30 heste til sin egen fornødenhed, hvad en
ten de er under el. over målet. Dog skal han overlevere till, til tolderne 
på toldstedet, hvor hestene udføres, da den ej skal gælde mere end 
denne ene gang. FR, 6, 177.

27. juli (Koldinghus) Bevilling for sandemændene i Koldinghus len til 
frihed for ægt og arbejde. Sandemændene i Brusk, Anst, Jerlev, Hol
mans og Elbo herreder har andraget, at de besværes meget i deres be
stilling med at gøre rejser til landsting, når de skal gøre deres tov, og i 
anden måde, så de forsømmes meget på deres næring. De begærer 
derfor, at de som andre sandemænd i de omliggende len må blive for
skånet for ægt og arbejde, hvilket kongen bevilger, og han forbyder 
sine fogeder, embedsmænd o.a. i disse herreder i nogen måde at be
svære dem med ægt og arbejde af deres gde., mens de er sandemænd. 
JR, 12, 73.

27. juli (Kolding) Jørgen Seefeld fik brev om at indkøbe 500 læs hø til 
hofholdningen på Koldinghus i tilstundende efterhøst og vinter, for
uden det hø, som bønderne yder dertil efter jordebogen. Det skal bli
ve ham godtgjort.JT, 13, 61. K.

27. juli (Koldinghus) Jørgen Seefeld fik brev angående Mette, Jens1 Ud- 
sens, i Taulov Nebel. Af hendes angivende ogJSs erklæring erfarer kon
gen, at hun er fattig af årsag, at al hendes rørende bohave næstforleden 
år er frakommet hende i hendes afd. husbonds gæld og på grund af 
den hårde og dyre tid. Hun resterer med ungefær tredjeparten af hen-
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des landgilde, som er 3 skp. 3 fjdgk. mel, 2 td. byg, 1 får og 5’/2 rd. fra 
forleden år, hvilket hun begærer, at kongen vil efterlade. Kongen er til
freds, at hun forskånes derfor, og det skal blive JS godtgjort. JT, 13, 62.
1 ) Selve brevet har Hans.

27. juli (Koldinghus) Jørgen Seefeld fik brev om, at Gauerslund by
mænd må være fri for deres landgilde. Af deres angivende og JSs er
klæring erfarer kongen, at deres høbjergning og græsning er så ringe 
og i denne hede sommer forbrændt, så de ikke formår at yde deres 
smørlandgilde forfalden til Skt. Hans sidst forleden. De begærer, at 
den må efterlades dem i år. Kongen er tilfreds, at de må være fri for de
res smørlandgilde, som kan beløbe sig til 1 72 td. 1 otting 3 mk. smør, 
og det skal blive JS godtgjort. JT, 13, 62. K.

27. juli (Koldinghus) Peder Lange og Jørgen Seefeld fik brev om at 
dømme mellem borgmestre og råd i Ribe og Kærbøl mænd. Der er 
indfaldet tvistighed ml. borgmestre og råd i Ribe og menige almue i 
Kærbøl om en grøft, som borgmestre og råd har ladet grave over 
Kærbøl Hede. Kærbøl bys indvånere formener, det er dem til for
trængsel, eftersom de i over 100 år uden diskussion har nydt heden og 
haft den i brug. Derfor er for rum tid siden 4 kommissarier, 2 af kon
geriget Danmark og 2 af hertugdømmet Slesvig, befalet at begive sig til 
de omtvistede åsteder og ende sagen. Men kongen erfarer nu, at den 
befalede kommission endnu ikke er efterkommet. Derfor får adressa
terne fuldmagt til med de 2 kommissarier fra Slesvig at begive sig til de 
omtvistede åsteder og der i nærværelse af lensmændene på Riberhus 
og Haderslevhus at granske og erfare, hvorledes det er beskaffent og 
derefter enten forhandle med parterne i mindelighed el. skille dem 
ved dom. De skal selv beramme en tid, hvor alle kan mødes på åste- 
derne. Det, de gør, skal de under deres hænder og signeter give fra sig 
til de interesserede. JT, 13, 62. Indl. 30. jan. 1650.

27. juli (Koldinghus) Jørgen Seefeld fik brev angående Peder Lassen i 
Sellerup, der har andraget, hvorledes han år efter andet har lidt stor 
skade på sit kvæg, som er dødt for ham, så han er gerådet i stor armod. 
Han begærer, at han må efterlades forleden års landgilde, som han re
sterer med, da han ikke har midler at afstedkomme den med, hvis han 
skal besidde gården. Da kongen af JSs erklæring erfarer, at PLs angi
vende er sandfærdigt, er han tilfreds, at PL forskånes, og det skal blive 
JS godtgjort. JT, 13, 63. K.
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27. juli (Koldinghus) Jørgen Seefeld fik brev om afslag i landgilden for 
Axel Gardtz, boende i Ødsted. AG har andraget, at han for kort tid si
den har antaget den gd., han påbor. Den er i sidst forledne fejde tid 
blevet meget fordærvet på bygningerne, og han har på egen bekost
ning ladet den opbygge. Der foruden har han i sidst forledne år lidt 
stor skade på sin rug af kulde og uvejr og endog af havfloden på 
høbjergningen. Han begærer derfor, at han må få efterladt sin rug- og 
smørlandgilde, som han resterer med fra forgangen år. Da kongen af 
JSs erklæring erfarer, at AGs angivende er sandfærdigt, er han tilfreds, 
at han forskånes. Det skal godtgøres JS. JT, 13, 64. K.

28. juli (Flensborghus) Oprejsning til Hansjostsen, forpagter på lade
gården ved Frederiksborg. Han har andraget, hvorledes Jes Morten
sen i Vejle har ladet hænde dom over hans hustru og siden søgt nam 
og vurdering, hvorved han mener sig at være vederfaret uret og derfor 
agter at indstævne dommen. Det kan han dog ikke gøre uden oprejs
ning, da dommen er forblevet ustævnet over den tid, som recessen for
melder. Kongen oprejser og fornyr sagen, så han kan indstævne byfo
gedens dom for den tilbørlige overdommer, dog skal han straks og 
uden ophold gøre dette. SjR, 23, 253.

28. juli (Koldinghus) Hans Dibolt jægermester fik brev om at lade fru 
Mette Rosenkrantz, enke efter Niels Vind til Grundet, på hendes 
ansøgning til hendes søns begravelse være to store dyr følgagtig. Beta
lingen er erlagt i Kongens eget Kammer. Han skal lade dem skyde på 
de steder i Koldinghus len, hun begærer, og hvor det kan være vildtba
nen mindst til skade. SjT, 32, 364.

28. juli (Koldinghus) Cornelius Lerche fik brev om at annamme gang
bar mønt i Spanien for det salt, som der tilkommer kongen. Kongen 
erfarer, at han ikke kan få andet end kobbermønt i Spanien for det, 
kongen har tilgode for salt. Han skal på kongens vegne annamme kob
bermønt efter dens værdi, som det er brugeligt i riget der, og siden 
føre det til regnskab. SjT, 32, 364.

28. juli (Koldinghus) Bevilling for hertug Christian Ludvig af Braun
schweig-Lüneburg til toldfrit at udføre 14 heste og hopper. Dog skal 
denne till, igen leveres til tolderne på det toldsted, hvor udførselen 
sker, da den ikke skal gælde mere end denne ene gang. JR, 12, 74.
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3. aug. (Kbh.) Anders Sørensen, renteskriver, fik brev om et kannike- 
dømme i Lund Domkirke efter afd. Christen Poulsen, fhv. dansk kan
cellitjener. Der vakerer et kannikedømme i Lund Domkirke, og kon
gen bevilger med dette å.b., at AS må bekomme det og bruge det med 
bønder, ÿenere og al rente og rette tilliggelse, dog skal han rette sig ef
ter det den 16. aug. 1650 udgåede ms. og den bevill., der er givet til af
læggelse af rigets gæld. Han skal residere ved domkirken og gøre slig 
tynge og tjeneste som andre residerende kanniker smst. og være un
dergivet den gejstlige ordinans og kapitlets statutter. Han skal holde 
den gård og residens, han bekommer, ved god hævd, og holde bøn
derne ved lov og ret, og han skal ikke forhugge de tilliggende skove. 
SkT, 6, 265.

8. aug. (Kbh.) Mageskifte mellem K.M. og hr. Joakim Gersdorff. JG har 
til magelæg til K.M. udlagt af sit gods under Kalø len, Egense s. og by: 
Søren Madsen, skylder årligt 1 ørte rug, 2‘/2 ørte 3 skp. byg, 1 fjdg. 
smør, 1 svin, 1 kande honning, 1 lam, rd. gæsteri; Agri s. og by: An
ders Nielsen, l’/2 ørte rug, ll/2 ørte byg, 1 otting smør, */2 får, */2 lam, 
'/2 gås, 2 høns; Jørgen Jensen, 1 '/2 ørte rug, 1 '/2 ørte byg, 1 otting smør, 
*/2 får, */2 lam, */2 gås, 2 høns; 1 gadehus smst. giver årligt 1 lam, 2 sk. 
grot; Knebel s. og by: Rasmus Pedersen, 2 ørter rug, 2 ørter byg, */2 td. 
havre, 1 otting smør, 1 svin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 5 sk. penge; Lau
rids Pedersen, 2 ørter rug, 2 ørter byg, 1 otting smør, 1 svin, 1 får, 1 
lam, 1 gås, 4 høns, 5 sk. penge; Niels Sørensen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 
1 otting smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns; Peder Rasmussen, 1 */2 ørte rug, 1 */2 
ørte byg, 1 otting smør, */2 lam, ’/2 gås, 1 høne; Peder Skipper 2 ørter 
rug, 3 ørter byg, 1 fjdg. smør, 1 svin, 2 lam, 2 gæs, 8 høns; Begtrup: 
Søren Jensen Foss, 2 ørter rug, 2 ørter byg, 3 skp. havre, 1 otting smør,
1 svin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 5 sk. penge; Strands: Rasmusjensen,
2 ørter rug, 2 ørter byg, 1 otting smør, */2 brændsvin, ’/2 får, ’/2 lam, '/2 
gås, 1 høne, */2 foderfole, */2 rd. gæsteri, med al ejendom, landgilde, 
herlighed, rente og rette tilliggelse. Derimod har K.M. igen udlagt af 
kronens gde under Kalø len, Tved s. og by: Niels Pedersen, 5 sk. led
ing, 12 skp. rug, 17’/2 skp. byg, 10 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 
1 brændsvin, 10 hofhestegæsteri, 10 alb. jægerskatgæsteri af de 7 styk
kerjord på Blåkærmark, 2 sk. leding af 2'/2 stykke jord og af 18 enge 
på Bøstrup Mark, 2 grot leding af 2 stykker jord på Tvedmark, 6 penge 
leding nok af 4 stykker jord på Dejret Mark, 6 penge leding; Laurids 
Mikkelsen og Anders Lauridsen, 6 sk. leding, 12 skp. rug, 14 skp. byg, 
8 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 brændsvin, 10 hofheste-
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gæsteri, 3 sk. jægerskatgæsteri; Laurids Sørensen, 4 sk. leding, 1 ørte 
rug, 14 sk. byg, 1 td. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 svin, 10 hofhe- 
stegæsteri, 3 sk. jægerskatgæsteri, i 2 stykker jord i Strandsmark 1 sk. 
leding; Anders Lauridsen Egelund og Rasmus Jensen, 8 album leding, 
6 skp. 1 fjdgk. rug, 11 skp. byg, 6 skp. havre, 1 far, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 
1 svin, 8 hofhestegæsteri, 3 sk. jægerskatgæsteri; Anders Lauridsen af 8 
stykker jord på Torup Mark og Østervangfælled foruden Pilleshule 4 
sk. leding; Deiret: Mikkel Pedersen, 2 sk. leding, 6 skp. 1 fjdgk. rug, 7 
skp. byg, 4 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 brændsvin, 5 hofhe
stegæsteri, 8 album jægerskatgæsteri; Søren Sørensen, 2 sk. leding, 7 
skp. rug, 11 skp. byg, 6 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 brænd
svin, 8 hofhestegæsteri, 3 sk. jægerskatgæsteri; Søren Jensen, 2 sk. led
ing, ’/2 ørte rug, 8 skp. byg, 4 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 
brændsvin, 6 hofhestegæsteri, 8 album jægergæsteri, hvilke gde og 
gods samt jorder med al ejendom, herlighed, landgilde, rente og rette 
tilliggelse osv. efter ordinær stil. JR, 12, 74. (Jf. Kr.Sk., 32).

8. aug. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorffs genbrev på førnævnte mageskifte 
[med henvisning til fol. 75 og fol 74]. JG har bedt Otte Krag og Her
man Kaas, K.M.S sekretærer, med sig at forsegle og underskrive til vit
terlighed. JR. 11,76.

8. aug. (Kbh.) Bevilling for Iver Pedersen Heisager at være smed på 
Koldinghus. Han har en tid lang været kongens rustvognssmed og må 
nu forvalte samme bestilling på Koldinghus. Han må til årlig løn af 
Koldinghus skriverstue gives 24 dl. kur., for en gemen hofklædning 9 
dl. kur. ‘/2 ort 7 sk., til 2 par sko penge 3 ort, beløber sig 33’/9 dl. ll/2 
ort 7 sk., på en smedesvend 8 dl. kur., til 2 par sko penge 3 ort kur., be
løber sig 872 dl. kur. 1 ort. JR, 12, 76.

9. aug. (Kbh.) Jørgen Daas arvinger fik 14 proklamata. De har andraget, 
at de ikke har beviser for deres afdøde bror og svogers bortskyldige gæld 
og forløfter, og da de har vedtaget at indløse hans hånd og segl, hvor de 
findes, begærer de, at kongen vil lade forkynde proklama til alle lands
tingene i Danmark og købstæderne Kbh., Malmø, Ribe og Odense og 
L1 niversitetet i Kbh. Alle, der kan have noget at fordre, for forløfte el. an
den forskrivning, skal inden år og dag skriftligt angive det og fremlægge 
breve og dokumenter hos øverste ren te riskriver Peder Pedersen, som si
den vil forstændige arvingerne derom. Hvis det ikke sker inden den fo
reskrevne tid, skal tilkrav være døde og magtesløse. SjR, 23, 254.
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Ligesådanne breve kom til Jyll., Skåne, Møn, Langel., Loll, og Fal
ster, Blekinge, Bornholm, Fyn, Kbh., Malmø, Ribe og Odense og Uni
versitetet i Kbh.

9. aug. (Kbh.) Skøde til Christoffer Beyer barber på en haveplads in
den for fæstningen. Eftersom CB skal miste sin haveplads uden for 
Nørreport formedelst byens fortifikation, er til vederlag udvist ham en 
anden haveplads uden for Helsingør Port i Jyllandsgade, som er fortil 
mod gaden 56 al. i bredden, bagtil mod Laurs Mikkelsens haveplads 
lige så bred, i længden er pladsen imellem Jochum Wallpurgers og 
Cort Traps pladser 108 al., hvilken haveplads med grund og ejendom 
osv. som fol. 241 [se s. 165]. SjR, 23, 255. K. (Tr.: KD, III, 400).

9. aug. (Kbh.) Skøde til kaptajn Jørgen Hoffmann på en byggeplads 
liggende inden for fæstningen ved Nørreport på hjørnet af Fiolstræ
de. Den strækker sig som følger: først fortil mod pladsen ved porten 
29 al., siden 1 i Valgaden også 29 al., den tredje side ved Christen Chri
stensens plads er 58 al. et kvarter og den fjerde side ind langs de gam
le plankeværker 47 al., hvilken plads JH og hans arvinger skal beholde 
etc. som fol. 241 [se s. 165]. SjR, 23, 255. K. (Tr.: KD, III, 401).
1 ) Den kursiverede tekst er hentet fra K.

9. aug. (Kbh.) Skøde til Jacob Petersen portner i Helsingør Port på en 
plads liggende uden for Helsingørporten ved paille maillen, 21 al. 
bred fortil mod gaden og tvært over i Schonens gade lige så bred, si
den er pladsen ved Poul Høyers plads 141 al. lang og den fjerde side 
lige så lang, hvilken haveplads JP og hans arvinger skal beholde etc. 
som fol. 241 [se s. 165]. SjR, 23, 255. K (Tr.: KD, III, 401).

9. aug. (Kbh.) Skøde til Hieronymus Weizius [Weitz] på en haveplads 
liggende uden for fæstningen i Ny Vartov. Pladsen er udvist og afmålt 
og befindes først fortil mod Sjællandsgade 57 al. bred, den anden side 
i Seegaden tværs over for Verner Kloumands plads er 158 al. lang, si
den er pladsen i Paillemaillegaden 117 al. bred og den fjerde side lig
gende langs grøften inden for tranchementerne er 206 al., hvilken 
haveplads HW og hans arvinger skal beholde etc. som fol. 241 [se s. 
165]. SjR, 23, 255. (Tr.: KD, III, 401, hér Hieronymus Weirium).

9. aug. (Kbh.) Hans Dibolt fik brev om at forskaffe Falk Gøye til Hvid
kilde på hans ansøgning 3 store dyr uden betaling til hans datters be-



214 1652

gravelse. Han skal lade dem skyde på de steder i Sorø vildtbane, hvor 
det kan være mindst til skade. SjT, 32, 364.

9. aug.1 (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev angående nogle holland
ske skibe i Sundet, som skal søge og antaste nogle engelske koffardi- 
skibe, som har ligget for anker der. Hvis det befindes rigtigt, skal han 
straks begive sig til den holl. resident og på kongens vegne med god 
maner remonstrere, at kongen ikke gerne ser dette på sine strømme. 
Han skal begære, at residenten gør den anordning for kaptajnerne og 
officererne på de holl. orlogsskibe, at de ikke søger deres fjender på 
kongens strømme. Begiver sig nogen for sikkerheds skyld ind under 
slottet, det være sig holl. el. eng., skal han forsvare dem med stykkerne 
af fæstningen, så de kan ligge der sikre og fri. SjT, 32, 364. K.
1) Datoen ifølge K, mangler i kopibogen.

9. aug. (Kbh.) Axel Juel og Valdemar Daa fik brev om at åbne afd. Iver 
Christoffersen Lykkes bo. Valdemar Lykke har berettet, at adressater
ne af landsdommerne i Nørrejyll. for en tid lang siden er tilfundet ef
ter recessen at indstævne hans afd. far ILs kreditorer til vis tid og sted 
og da registrere, taksere og mod gæld til hans kreditorer udlægge 
hans efterladte gods og løsøre. Han klager over, at det endnu ikke er 
sket, til stor skade for ham, og begærer kongens befaling til adressa
terne. De får fuldmagt til at rette deres lejlighed efter at efterkomme 
dette, og det, de gør, skal de under deres hænder og signeter give fra 
sig til de interesserede. JT, 13, 64. Indl. 5. maj.

9. aug. (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om under Kalø len at an
namme noget gods, som hr. Joakim Gersdorff for magelæg udlægger: 
Egen s. og by: Søren Madsen, skylder årligt 1 ørte rug, 2’/m ørte 3 skp. 
byg, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 kande honning, 1 lam, */2 rd. gæsteri. Agri s. 
og by: Anders Nielsen, 1 ‘/2 ørte rug, 1 */2 ørte byg, 1 otting smør, */2 får, 
'/2 lam, !/2 gås, 2 høns; Jørgen Jensen, l’/2 ørte rug, l'/2 ørte byg, 1 ot
ting smør, */2 får, l/2 lam, ’/2 gås, 2 høns; 1 gadehus, giver 1 lam, 2 sk. 
grot. Knebel s. og by: Rasmus Pedersen, 2 ørter rug, 2 ørter byg, ’/2 td. 
havre, 1 otting smør, 1 svin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 5 sk. penge; Lau
rids Pedersen, 2 ørter rug, 2 ørter byg, 1 otting smør, 1 svin, 1 får, 1 
lam, 1 gås, 4 høns, 5 sk. penge; Niels Sørensen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 
1 otting smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns; Peder Rasmussen, 1 '/2 ørte rug, 1 */2 
ørte byg, 1 otting smør, ’/2 lam, */2 gås, 1 høne; Peder Skipper, 2 ørter 
rug, 3 ørter byg, 1 fjdg. smør, 1 svin, 2 lam, 2 gæs, 7’/2 høne. Begtrup:



1652 215

Søren Jensen Foss, 2 ørter rug, 2 ørter byg, 3 skp. havre, 1 otting smør,
1 svin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 6 sk. penge. Strands: Rasmus Jensen,
2 ørter rug, 2 ørter byg, 1 otting smør, */2 brændsvin, */2 får, */2 lam, */2 
gås, 1 høne, */2 fjorfole, ’/2 rd. gæsteri. GR skal annamme det under le
net, indskrive det i jordebogen og årligt gøre regnskab for dets visse og 
uvisse indkomst. JT, 13, 65.

9. aug. (Kbh.) Henrik Thott fik brev om Jon Nielsen, Peder Nielsen og 
Hans Pedersen, kronens tjenere i Houlbjerg h., som det er brændt for. 
De har andraget, at 2 af deres gde for kort tid siden er brændt ganske 
i grunde, med al formue af sædekorn o.a. De begærer, at de må for
undes noget til bygningstømmer af kronens skove og frihed for skyld 
og landgilde, ægt og arbejde, så de nogenlunde kan komme til rette. 
Da kongen af HTs erklæring erfarer, at deres angivende er sandfær
digt, er han tilfreds, at de må bekomme bygningstømmer, hvor det 
mindst kan være til skovskade, så meget, som HT eragter, de i det rin
geste behøver. Derforuden må de i to næstfølgende åringer være fri 
for skyld og landgilde og al anden øvrigheds tynge, hvilket skal blive 
ham godtgjort.JT, 13, 65.

11. aug. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev angående de engelske folk. 
Kongen erfarer, at nogle skibsfolk har begivet sig på en båd til lands 
fra et engelsk skib, som tidl. var taget i Sundet, og er ankommet til Hel
singborg. OG har begæret at vide, hvorledes der skal forholdes der
med. Kongen er tilfreds, at dersom båden tilhører de eng. købmænd 
el. skibet, må den igen være dem følgagtig. Og dersom nogen af folke
ne fra skibet er i eng. tjeneste, så skal han lade dem være følgagtige. 
Men har de været på det holl. kaperskib, som har berøvet de eng. i 
Sundet, skal han lade dem anholde i arrest. SjT, 32, 365. K.

11. aug. (Kbh.) Bevilling efter begæring for afd. Patrick Dombar til 
Spanderups afd. frues, Maren Munks efterladte børn til at deres mor 
må stå overjorde over den ordinære tid. Begravelsen må opsættes 14 
dage over denne tid efter forordningen. SkR, 6, 266.

11. aug. (Kbh.) Søren Munk fik brev om at levere fru Sofie Friis, enke 
efter Frederik Munk, en genpart af den registrering, som han har 
været med til at gøre. JT, 13, 66.

12. aug. (Kbh.) Bevilling efter anmodning til fru Sofie Rantzau, enke
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efter Mogens Gyldenstjerne til Søholm, til tre ugers opsættelse af hen
des datter Anne Sofie Parsbergs begravelse. SjR, 23, 256.

12. aug. (Kbh.) Befaling til Kjeld Lange til Kølbygård at være kaptajn 
for livgarde og drabanter. Han har tilsagt at være huld og tro og holde 
sig i denne tjeneste som en retskaffen kaptajns kvalitet anstår og ellers 
lade sig finde villig og flittig i alt, han bliver befalet. For hans tjeneste 
er han med dette å.b. til pension og besoldning bevilget 500 rd., som 
årligt skal betales ham på Rtk., og hans bestilling skal begynde 8. juli 
sidstforleden. Rentemestrene skal lade ham give de nævnte 500 rd. i 
rette tid. SjR, 23, 256.

12. aug. (Kbh.) Instruktion medgivet skibshøvedsmand Lucas Henrik
sen, som skal ligge med skibet Hannibal ved Kronborg. Han skal straks 
med nævnte orlogsskib begive sig i Øresund og forsvare koffardiskibe- 
ne, som er der el. ankommer, og ikke tilstede, at de tilføjes nogen ge
valt af kapere el. andre. Såfremt sådanne ikke kan forhindres ved ad
varsel, skal han bruge de midler, som kan forhindre slig fjendtlig over
last på kongens strømme. Dog dersom han befinder magten ved 
mængden at være ham for stærk, skal han ikke indløbe videre i fæg
ten, end han selv eragter at kunne udføre med god manér. SjR, 23, 
257. K.

12. aug. (Kbh.) C Christian Sparre fik brev om at være værge for Sidsel 
Kaas, da der skal holdes skifte mellem Erik Kaas til Bremersvold og 
hans datter jomfru SK. Han skal overvære, når skiftet foretages, og 
påtage sig SKs værgemål og have indseende med, at hun vederfares 
ret. Når skiftet er gjort, skal han overlevere værgemålet. SjT, 32, 365. 
Indl. 2. aug. (2).

12. aug. (Kbh.) Jørgen Kaas og Christian Grubbe fik brev om at være 
kommissarier over et skifte. Erik Kaas til Bremersvold beretter, at han 
agter at holde skifte med sin datter, jomfru Sidsel Kaas. De skal rette 
deres lejlighed efter at være til stede. Dersom nogen tvist opstår, skal 
de enten forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem ved en
delig dom. Det, de gør, skal de give beskrevet fra sig under deres hæn
der og signeter til de interesserede. Dersom en af dem får lovligt for
fald, skal den, som kommer tilstede, have fuldmagt til i stedet at tage 
en anden god mand til sig. SmT, 8, 35.
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13. aug. (Kbh.) Nogle lensmænd og landsdommere i Danmark fik 
breve, at tilstående herredage, som er berammet til 16. aug., skal op
sættes til en anden tid på grund af sygdom, der befrygtes ved sådan 
forsamling at udspredes videre. Kongen har med Danmarks Riges 
Råds råd fundet for godt, at herredagene opsættes til en anden belej
lig tid. Adressaterne skal lade det forkynde ved færgestederne i deres 
len.

Til landsdommerne, at de skal lade det forkynde til landstinget til al
les efterretning. SjT, 32, 366. K.

Landsdommere: Peder Lange, Laurids Below, Henning Pogwisch, 
Lave Beck, Vincents Steensen, Jørgen Seefeld, Kjeld Krag, Hans Clau
sen Worm, Villum Thomsen, Hans Pedersen. [Lensmænd:] Hr. Axel 
Urup, Otte Thott, hr. Ove Giedde, Arent von der Kuhla, hr. Wentzel 
Rothkirck, hr. Hans Lindenov, hr. Frederik Reedtz, hr. Mogens Kaas, 
hr. Jørgen Brahe, Tyge Below, Jørgen Seefeld, Erik Rosenkrantz.

13. aug. (Kbh.) Menige Torsted sognemænd fik konfirmation på et 
fæste. Otte Krag har på kongens vegne til Torsted sognemænd fæstet 
kongens anpart af korntienden af Torsted s., hvorpå nu søges konfir
mation, lydende, at OK med dette å.b. gør vitterligt at have fæstet til 
Laurids Hoflisen, Hans Christensen i Vinkælder, Mads Mortensen i 
Espen og Niels Christensen i Kirkeby på menige Torsted sognemænds 
vegne kongens tiendekorn af Torsted s., som afd. hr. Jacob Sørensen 
tilforn havde i fæste; de skal beholde den deres livstid, dog på vilkår, at 
de årligt inden fastelavn deraf giver den sædv. afgift i godt, rent og 
ustraffeligt korn, nemlig 4 ørter rug og 4 ørter byg, hvoraf de selv 
årligt skal yde 3 ørter rug og 3 ørter byg, som Chr. 3. har perpetueret 
til Torsted præst, og det øvrige, som er 1 ørte rug og 1 ørte byg, skal de 
levere på Bøvling Slot. Otte Krag. - Kongen konf. dette. JR, 12, 78.

13. aug. (Kbh.) Anne, Peder Ravns fik konfirmation på en tiende. Kon
gen er ansøgt om konfirmation på et stadfæstelsesbrev1 udgivet af 
hans far, lydende, at Chr. 4. konf. et fæstebrev, hvorved Mogens Bille 
til Tirsbæk på kongens vegne til Anne Sørensdatter, Peder Ravns i 
Skærup fæster kongens anpart af korntienden af Vinding s., som hen
des mand tilforn havde i fæste; hun må nyde den sin livstid på vilkår, at 
hun årligt inden fastelavn deraf giver den sædv. afgift, nemlig 3 ørter 
rug, 3 ørter byg og 4 ørter havre, 2 ørter havre at levere her på Kol
dinghus, og 10 ørter rug, 10 ørter byg og 2 ørter havre at yde sogne
præsten til Vinding s., som K.M. har bevilget ham til hans underhold;
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AS har til indfæste betalt 10 rd. Dersom kongen bliver til sinds selv at 
ville bruge tienderne til nogen af sine slotte el. gårde, vil MB have sig 
det forbeholdt på hans vegne at lade annamme og give hende det der
på udgivne stedsmål tilbage. MB befaler på kongens vegne menige 
sognemænd i Vinding s. at tiende i kærven efter recessen. Er der no
gen, som tiender uretfærdigen, må AS lade deres korn kaste, og befin- 
des nogen brist, skal de tiltales og straffes derfor. Koldinghus, den 27. 
marts 1647.’ MB. - Kongen konf. dette fæstebrev. Kbh. 2. maj 1647. - 
Kongen konf. dette brev. JR, 12, 79.
1) Se KB 1647, 135.

13. aug. (Kbh.) Mogens Krag fik konfirmation på en tiende. Ebbe Ul
feldt har på kongens vegne til MK fæstet kongens anpart af korntien
den af Hem s., hvorpå nu søges konfirmation, lydende, at EU med det
te å.b. gør vitterligt, at han på K.M.s vegne til MK har fæstet kongens 
anpart af korntienden i Hem s., som Mogens Jensen i Skive tilforn hav
de i fæste og nu oplader for ham, hvilken tiende MK skal beholde i sin 
livstid og deraf give K.M. til indfæstning 27 rd. in specie, herforuden 
årligt til Skivehus yde 9 ørter rug, 9 ørter byg og 8 ørter havre, som in
den fastelavn skal leveres på Skivehus i godt, rent og ustraffeligt korn 
efter recessen. Skivehus, den 26. april 1652. EU. Kongen konf. dette 
fæstebrev. JR, 12, 80.

14. aug.1 (Kbh.) Bevilling til at forfremmes til kald for Peder Christen
sen Hjermind, der for ungefær 3 år siden har forset sig med lejermål. 
Efter hans ansøgning bevilger kongen, at hans forseelse må efterlades, 
da han har udstået kirkens disciplin og siden forholdt sig vel. Han må 
igen komme til kald, hvor han lovligen kan kaldes efter ordinansen 
o.a. kgl. forordninger. SjR, 23, 257. Indl. 12. april 1650, 25. april og 
udat.
1 ) Brevet har maj.

14. aug. (Kbh.) Dekanen og medici i Kbh. fik brev angående blodsot 
og hidsig feber, som findes ikke alene i Kbh., men også på landet, vel 
fortjent af den højeste Gud, men af kristelig omsorg for undersåtterne 
eragtes det dog ikke urådeligt at bruge tjenlige midler. Da der ikke 
over alt på landet findes medici, som kan beÿene den rige såvel som 
den fattige, skal adressaterne forsamles og opsætte deres mening, 
hvorledes de grasserende sygdomme ved Guds nådige bistand kan 
forekommes. De skal siden lade det publicere på da. sprog til alles ef-
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terretning og have i agt, at der søges den fattiges som den riges bedste, 
bl.a. forskrive midler, som de fattige kan få fat på. SjT, 32, 366. (Tr.: 
KD, V, 353).

14. aug. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev angående Claus Frede
riksen, skipper fra Amsterdam. Hvad CF har andraget, kan JG se af 
hosføjede supplikation. Kongen er tilfreds, at hans forseelse må efter
lades denne gang, så hans fradømte skib og dertil hørende redskab, så 
vidt det tilkommer kronen, må tilbagegives, dog at han herefter ikke 
lader sig finde i lignende forseelse. Hvad han har at besvære sig over 
Islandske Kompagni, kan han udføre ved lovlig ret. SjT, 32, 367.

14. aug. (Kbh.) Å.b. om, at Simon Vibe får provstiet i Vendsyssel efter 
Philip Julius Bornemann. Der vakerer et provsti i Vendsyssel efter afd. 
PJB. Kongen tillader, at SV må modtage det med al rente og rette til
liggelse til alle kirker i de herreder, som ligger under provstiet. Dog 
skal han have flittig indseende med, at kirkerne, hvor han skal høre 
regnskab, sker skel og fyldest og rette sig efter kongens til kapitlerne 
udgåede brev, dat. 16. aug. 1650,1 og den bevill., der er givet til af
læggelse af rigets gæld. Han skal have flittigt tilsyn med, at kirkernes 
indkomst anvendes til bygningernes bedste, og holde bønderne lig
gende til provstiet ved lov og ret, og han skal ikke forhugge kronens 
skove. JR, 12,81.
1) Se KB 1650, 305-06.

14. aug. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik konfirmation på noget gods i 
Fårup. Kongen anholdes om konfirmation på et skøde udgivet til hr. 
Anders Bille på vegne af hospitalet i Viborg af hr. Frands Pogwisch og 
menige prælater og kanniker i Viborg Kapitel med bispen, mag. 
Frands Rosenberg, lydende, at FP samt menige prælater og kanniker i 
Viborg Kapitel med bispen gør vitterligt at have solgt fra Viborg Ho
spital til AB og hans arvinger af hospitalets gods: Fårup: 1 gd., Chri
sten Hansen sidst iboede, på den ’/«j part og den anden !/2 part hans 
mor Maren Mikkelsdatter, skylder årligt 10 skp. rug, 12 skp. byg, 20 
skp. havre, 1 pd. smør, 1 svin, 24 sk. 2 albus gæsteri. Item 1 gd., Niels 
Andersen Munk påbor, skylder 10 skp. rug, 12 skp. byg, 20 skp. havre, 
2 pd. smør, 1 svin og 24 sk. 2 albus gæsteri. Item 3 gadehuse smst., 
skylder hver årligt 1 ’/2 rigsmk. Desligeste i Elsborg: Christen Andersen 
og Niels Knudsen påbor, skylder 10 skp. rug, 12 skp. byg, 20 skp. havre 
og 1 pd. smør, hvilket jordegods med al rente og rette tilliggelse, eng,
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ager, skov, mark, fiskevand og fægang skal følge AB og hans arvinger. 
Hospitalet og de fattige kendes ingen videre lod, del el. ret at have til 
nævnte jordegods. Til yderligere stadfæstelse har de trykt kapitlets 
segl. Viborg, den 6. aug. 1652. FP, FR. Kongen konf. skødet. JR, 12, 82. 
(Jf. Kr.Sk., 32).

14. aug. (Kbh.) Dr. Poul Moth, kongens hofmedikus, fik brev på et 
provsti i Vendsyssel.’ Der vakerer et provsti i Vendsyssel efter afd. Phi
lip Julius Bornemann. Kongen tillader, at PM må modtage det med al 
rente og rette tilliggelse til alle kirker i de herreder, som ligger under 
provstiet. Dog skal han have flittig indseende med, at kirkerne, hvor 
han skal høre regnskab, sker skel og fyldest og rette sig efter kongens 
til kapitlerne udgåede brev, dat. 16. aug. 1650, og den bevill., der er gi
vet til aflæggelse af rigets gæld. Han skal have flittigt tilsyn med, at kir
kernes indkomst anvendes til bygningernes bedste, og holde bønder
ne liggende til provstiet ved lov og ret, og han skal ikke forhugge kro
nens skove. JR, 12, 84.
1 ) Det forekommer uforklarligt, at brevets indhold svarer til det, der samme 
dag blev udstedt til Simon Vibe, se s. 220.

14. aug. (Kbh.) Hr. Oluf Parsberg fik brev om at erklære sig om noget 
gods, som Iver Krabbe begærer til mageskifte. IK begærer gods af kro
nen i Refs h., Heltborg s., Futtrup, som Niels Nielsen påbor, hvorimod 
han til vederlag tilbyder gods på Thyholm, Søndbjerg s., Dalsgård, 
som Laurids Madsen og Niels Nielsen påbor; 1 gd. i Hassing h., Lod
bjerg s., Skausted by, som Christen Mikkelsen påbor. Såfremt det ikke 
slår til, tilbyder han ydermere af sit gods, liggende i Fyn. OP skal erfa
re samme gdes og gods’ lejlighed og siden erklære, om det for belej- 
ligheds skyld kan mistes imod det, han tilbyder, og indskikke erklærin
gen i Kane. JT, 13, 66. Indl. 2. marts 1653 (2).

15. aug. (Kbh.) Åben befaling til bønderne i Kristianopel len at forret
te arbejde til deres ladegård i de udlagte bønders sted. Fra lenet er en 
del bønder blevet udlagt og pantsat til aflæggelse af rigets gæld, hvor
for det tilkommer adressaterne at forrette disses arbejde til lenets la
degård. Kongen har af lensmanden, Jacob Grubbe til Røgles erklæ
ring erfaret, at det dog udgør en ringe del for enhver af dem. De skal 
rette sig efter dette, såfremt de ikke vil tiltales og straffes. SkR, 6, 266. 
Indl. 5. aug.
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16. aug. (Kbh.) Christen Skeel fik brev om, at det er begæret af afd. fru 
Anne Lunges børn, at de må bekomme de tiender, hun har haft i fæste 
og nydt til sin gd. Gjorslev, og at de må bortfæstes til de af børnene, 
som Gjorslev arveligen tilfalder. Kongen er tilfreds, at de bliver det. 
SjT, 32, 367. Indl. 11. aug.

16. aug. (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev om fortsættelse af arbejdet på 
Landskrone fæstning, og hvad han selv vil forstrække. Han har tilken
degivet, at det befalede værk ved Landskrone Slot er færdigt med det 
første, og begærer, at der må fortsættes ved byen, hvor hr. Axel Urup 
har anvist, at der er behov. Kongen er tilfreds med, at arbejdet fortsæt
ter, og at dertil må bruges den øvrige bevil!., der for 2 år er gjort af kro 
nen, adelen og kapitlerne, så vidt Landskrone len og Froste h. stræk
ker sig. SkT, 8, 251. K. Indl. 14. aug.

16. aug. (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om, at samlige sandemænd 
i Gjerlev h. har andraget, at de, siden de for et års tid siden blev lagt 
under Mariager Kloster len, ingen frihed har nydt for deres bestilling. 
De begærer, at de fremdeles må nyde frihed, så længe de betjener san- 
demænds bestilling, ligesom andre sandemænd og ligesom de havde 
det tilforn, da de var under Dronningborg len. Han skal lade dem 
nyde denne frihed. JT, 13, 67. K. Indl. 4. marts.

17. aug. (Kbh.) Å.b. med bevilling til Simon Vibe, kongens tyske kan- 
celliforvandter, af et kannikedømme i Roskilde Domkirke efter Philip 
Bornemann. SV må igen bekomme dette kannikedømme med dets 
rente og rette tilliggelse, dog at han retter sig efter kongens sub dato
16. aug. 16501 udgåede ms. til Roskilde Kapitel og bevill. til rigets 
gælds aflæggelse. Han skal residere ved domkirken og gøre slig tynge 
og tjeneste som andre residerende kanniker der, se fol. 235. SjR, 23,
257.
1) Se KB 1650, 305-06.

17. aug. (Kbh.) Anordning om lig at bestedige til jorden i Kbh. i denne 
svage tid. Kongen har været forårsaget at forfatte en anordning vedr. 
lig og deres begravelse i denne svage tid og nu grasserende sygdom. 
Alle, det vedkommer, såvel som borgmestre og råd skal tage den i god 
observans. 1. Gejstligheden, borgmestre og råd, kongens fornemste 
betjente af borgerstanden og de fornemste købmænd, der afgår ved 
døden, må i det højeste stå 4-6 dage overjorden under 10 dl. straf; de
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andre indvånere skal lade deres lig begrave på 2. el. 3. dag under 5 dl. 
straf. 2. Gejstligheden, borgmestre og råd, kongens fornemste betjen
te af borgerstanden og de fornemste købmænd her i byen må ikke 
indbyde over 4-6 par mand- og kvindfolk i huset, som kan følge liget til 
kirken og siden fra kirken til huset igen; de andre indbyggere 3-4 par 
af hver slags og ej flere, og det under lige straf som i artikel 1. Og på 
det, ligprædiken ikke skal opholdes for længe, skal kvindfolkene straks 
følge mandfolkene til kirken. 3. Bedemanden el. de, der bestiller sligt, 
må ikke bede flere at bære end lige gøres velfornødent, eftersom liget 
eragtes at være stort til el. gangens længde. Efter at liget er begravet, 
må aldeles ingen videre bekostning gøres, enten med mad el. gæste
bud om aftenen. 4. Der må bedes 4 dannekvinder, som kan brede lig
båren. Rektor og provsten skal indfordre bøderne ved deres betjente, 
det samme byfogeden med dem, der er underlagt byens ret. Af bøder
ne skal den, som angiver, påtaler og indsamler, have en femtepart, det 
øvrige af de gejsdiges bøder skal komme til de fattige syge studenter, 
borgerskabets og kongens betjentes bøder anvendes til pest- og børne
huset. 5. Når klokken er 1, efter at ligene tilforn er bestilt til den ny 
kirke uden for byen, begyndes der at ringe for lig, og da ringes for et 
fornemt lig ikke længere end 2 kvarter, mens der for et lig, der bæres 
fra et sogn til et andet, haves længden af gangen i agt, og ringes 3 kvar
ter, eftersom det agtes. Er der lig til flere kirker, skal der, når klokken 
er slagen et el. og før, ringes til Vor Frue, og liget snarest muligt beste- 
diges til jorden, siden i lige måde til Helliggejst, så til Skt. Nikolaj, der
næst til Holmen og endelig til den tyske kirke. Fordrister en klokker 
sig til at ringe længere, skal han til kirken, hvor han er klokker, give 3 
rd. in specie, de to gives til kirkeværgen og føres kirken til regnskab, 
den ene til den, der tilkendegiver det for kirkeværgen. 6. Så snart det 
begynder at ringe for et lig, skal skolemesteren med sin kollega og di
sciple forføje sig for huset, hvor de skal lade børen brede og liget kom
me ud og ikke opholde skolen over et halvt el. i det længste et kvarter. 
Den, som lader liget begrave uden sang el. opholder skolemesteren 
længere, skal til straf give 5 rd. in specie, som provsten skal oppebære, 
og de 4 skal gives til fattige skoledisciple, den femte til den, som giver 
provsten sådant til kende. Alene gejstligheden med borgmestre og råd 
og de fornemste købmænd bevilges at have den hele skole for sig med 
latinsk og da. sang, disciplene med kapper på, og derfor gives 10 rd., 
men de andre skal lade sig nøje med den gemene skole og sang og 
derfor betale efter den takst, der er gjort. 7. Præsterne må ikke gøre 
længere ligprædikener med oplæsning af testamentet end 2 el. i det
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højeste 3 kvarter. Borgmestre og råd skal lade dette forkynde. SjR, 23,
258. K. (Efter hr. kanslers befaling). Indl. udat. (Tr.: KD, III, 402-04. 
CCD, VI, 101-05).

17. aug. (Kbh.) Villum Leyel fik vicarie altaris S. Catharina? senioris i 
Roskilde efter dr. Fabricius, fhv. medikus. Han skal have og beholde 
det ad gratiam med bønder, tjenere og al anden rettighed som andre, 
der er forlenet med sådan benådning, dog skal han rette sig efter kon
gens ms. 16. aug. 1650 til Roskilde Kapitel1 og den bevill., der er givet 
til aflæggelse af rigets gæld. Han er til gengæld forpligtet til at holde 
bønderne ved lov og ret, han skal ikke forhugge el. lade forhugge sko
vene, som ligger dertil, han skal holde residensen ved god hævd og 
magt, han skal residere ved det beneficium, han bekommer, og gøre 
sådan tynge og tjeneste uden og inden for kirken som andre reside
rende kanniker dér og ellers i alle måder være kapitlets statutter og 
love undergivet. SjR, 23, 260.
1) Se KB 1650, 305-06.

17. aug. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at have fornødent ved til 
hofholdningen i beredskab. Han skal efterkomme den allerede givne 
befaling til at tilvejebringe fornødent hø, og desuden anordne, at der 
bliver hugget, indført og holdt i beredskab så meget ved, som er for
nødent til hofholdningen på Koldinghus i tilkommende vinter. JT, 13, 
67. K.

18. aug. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til hr. Jens Jensen, sogne
præst til Søborg og Gilleleje, til fri for ægt og arbejde at nyde den øde
gårdsjord i Søborg, som han hidtil har nydt efter Chr. 4.s bevill.1 til 
hans formand, dog at han som tilforn i rette tid udreder landgilde der
af. SjR, 23, 260.
1) Ses ikke i KB 1588-1648.

18. aug. (Kbh.) Hr. Henning Valkendorf fik brev om eftergivelse af for
seelse af Knud Jensen murmester i Odense. KJ har begæret, at hans 
forseelse denne gang må efterlades, med straffen, som han er idømt, 
fordi han har malet mel i sit hus på håndkværn imod forordningen. 
Kongen er tilfreds, at han eftergives det, han er tildømt at udgive til 
kongen, dog toldbetjentenes rettighed forbeholden. FT, 7, 112. K. 
Indl. 16. juni, 6. aug.
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18. aug. (Kbh.) Laxmand Gyldenstjerne fik konfirmation på en tiende. 
Anders Bille har på kongens vegne til LG fæstet kronens anpart af korn
tienden af Søvind1 s., hvorpå nu søges konfirmation, lydende, at AB 
med dette å.b. gør vitterligt, at han på K.M.s vegne til LG har fæstet kon
gens anpart af korn tienden af Søvind s., som Henrik Mund tidl. havde i 
fæste og har opladt for ham for 16 rd. i stedsmålspenge, som han med 
det første skal levere til ABs skriver på Skanderborg. Denne tiende skal 
LG beholde i sin livstid og deraf årligt give den sædv. afgift, som er 6 ør
ter rug, 5 ørter byg og 5 ørter havre, og det i godt, rent og ustraffeligt 
korn at levere på Skanderborg Slot inden fastelavn. AB befaler på kon
gens vegne menige sognemænd i Søvind s. at tiende efter recessen. 
Skanderborg 28. juli 1652. AB. - Kongen konf. dette brev. JR, 11,84.
1) Kopibogen har Sønd, men et brev 8. okt. 1646 vedr. samme sag anfører 
sognet Søvind, se KB 1646, 265.

18. aug. (Kbh.) Laxmand Gyldenstjerne fik konfirmation på en tiende. 
[Identisk med det foregående, men det vedrører kirkens anpart af 
korntienden af Søvind s., og de 16 rd. stedsmålspenge skal leveres til 
Søvind Kirkes kirkeværger].JR, 12, 85.

18. aug. (Kbh.) Jens Jensen i Øster Uttrup fik brev om, at han må blive 
i landet, og hans forseelse med lejermål efterlades ham. Han har an
draget, at han har forset sig med lejermål med en kvinde, han er be
slægtet med i 3. led, med begæring, at hans forseelse må efterlades, og 
det bevilges ham at blive her i landet. Da kongen af Erik Juels erklæ
ring erfarer, at JJ ellers har forholdt sig skikkeligen, bevilger kongen 
dette, dog skal han aftinge det efter formue og bevisliggøre, at de ikke 
er hinanden nærmere beslægtet. JR, 12, 86.

18. aug. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om at udvise bønderne i Skan
derborg len noget tømmer. De har begæret at få udvist noget til vogn
tømmer, og kongen er tilfreds, at AB gør det, ligesom det er sket i for
rige tider. JT, 13, 67. Indl. 29. juli.

18. aug. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om at lade det brøstfældige 
jagthus i Nim reparere med mindst mulige bekostning. Det skal blive 
ham godtgjort. JT, 13, 67. K. Indl. 27. maj.

19. aug. (Kbh.) Bevilling til Christen Jørgensen Skeel og jomfru Birgit
te Rosenkrantz til at lade sig vie på salen. SjR, 23, 261.
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19. aug. (Kbh.) Falk Gøye fik brev om at indtage en søn, Christen Niel
sen, af hr. Niels, tidl. sognepræst i Bøvling len, forordne ham under di
sciplin og forholde sig mod ham lige med andre skolebørn. SjT, 32, 
367.

Ligesådant brev fik han at indtage hr. Mathias’ søn i Staby.

19. aug. (Kbh.) Hans Dibolt fik brev om at forskaffe hr. Joakim Gers
dorff på hans ansøgning 3 store og 4 rådyr til hans datters begravelse 
uden betaling. Han skal lade dem skyde, hvor det kan være vildtbanen 
mindst til skade. SjT, 32, 368.

19. aug. (Kbh.) Caspar Gersdorff fik brev om at forskaffe hr. Joakim 
Gersdorff på hans ansøgning 24 retter karper og 10 retter karudser til 
hans datters begravelse uden betaling. SjT, 32, 368.

[I margenen ud for står:] Erik Rosenkrantz og Peder Reedtz fik brev 
angående parlamentets høje postulat, dat. 21. aug. 1652, læs fol. 468. 
[Se s. 227-28].

19. aug. (Kbh.) Bevilling for Søren Lauridsen i Kyllesbæk, Ålborghus 
len, til at give sig i ægteskab med Ors Pedersdatter, hvis tidl. mand var 
beslægtet med ham i 3. led. Da kongen af Erik Juels erklæring erfarer, 
at de ikke er nærmere beslægtet, bevilger han dette, dog skal SL til 
børnehuset i Ålborg give 10 rd. JR, 12, 87. Indl. 5. juli.

19. aug. (Kbh.) Kvittansiarum. Steen Holgersen Bille har gjort ende
ligt regnskab for sin afgift af den årl. risse og uvisse rente og indkomst 
af Sejlstrup len fra Philippi Jacobi 1640, da han fik det efter afd. Niels 
Friis, og til årsdagen 1651, da han igen blev det kvit, eftersom det da 
mestendels til aflæggelse af rigets gæld var blvet udlagt til Jacob Kohl, 
tidl. borgmester på Øsel. Han har desuden gjort regnskab for unions
skatter, bådsmandsskatter, kornskatter, kobber- og tinskatter o.a. kon- 
tributioner, deslige betalt de antegnelser, der har været gjort i hans 
regnskaber og mandtalsregistre, og forklaret det inventarium, han an
nammede med slottet og leveret sit lensbrev fra sig. Han er intet blevet 
skyldig efter de på Rtk. indleverede regnskaber, mandtalsregistre og 
krittanser, og kongen lader ham og arvingerne kvit, fri og kravsløse. 
JR, 12, 88.

I margenen står: NB Hr. Oluf Knudsen i Ørskov, brev om et øde 
jord, findes i Sjæl. Regist. 1652, fol. 261. Er og registreret i denne bog 
fol. 381. [Ses. 226].
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19. aug. (Kbh.) Erik Rosenkrantz og bispen i Århus fik brev om i Århus 
Hospital, når plads bliver ledig, at indtage en pige af Skurstrup, som er 
Mette Pedersdatters søster smst., og forholde sig mod hende lige med 
andre hospitalslemmer dér. JT, 13, 67.

19. aug. (Kbh.) Landkommissarierne i Jyll. fik brev om den kontribu- 
tion, som adelen godvilligen har lovet til Frederiksodde fæstning. 
Imod al forhåbning står endnu en del tilbage dermed, og somme har 
intet erlagt, somme i et års tid. Da sådan udgift er bevilget at anvendes 
til fædrelandets bedste, skal adressaterne skriftligt med al alvor advare 
dem, som endnu findes at restere, at de straks skal levere deres bevil
gede kontribution og tage kvittering. Såfremt intet udrettes dermed, 
skal de ved lovlig proces søge de skyldige og indfordre det, som står til
bage, og siden indskikke deres beretning i Kane. JT, 13, 67. K. Indl. 14. 
aug.

19. aug.1 (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om to mænd i Dyrbyhov- 
gård. Hvad de 2 har andraget og hvad Henrik Thott har erklæret om 
en hede, som er taget derfra, kan MA se af hosføjede supplikation og 
erklæring. Han skal erklære sig om sagens beskaffenhed, så kongen 
kan vide at resolvere. JT, 13, 68.

1) Brevbogen har 19. juli, men brevet står umiddelbart efter et brev 
dateret 19. aug., og det er dateret Hafnia, mens brevene fra perioden 
31. maj-28. juli alle er dateret Flensborghus.

21. aug. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til hr. Oluf Knudsen til fri for 
landgilde at nyde den selvejergd. med øde byggested i Ørskov,1 [Vor 
h.] i Skanderborg len, han nu besidder og hidtil har givet landgilde af 
til kronen. JR, 12, 89.2 SjR, 23, 261. K. Indl. 28. juli og udat.
1) Kopibogen har stedsangivelsen Ørskouff, Indl. har Ørsted. 2) Dér kun an
ført, med henvisning til SjR, fol. 261, hvor brevet er indført, og (urigtigt) JR, 
fol. 381.

21. aug. (Kbh.) Erik Rosenkrantz og Peder Reedtz, gesandter i Eng
land, fik brev om yderligere at formane parlamentet til ikke at sætte 
deres postulata så højt, at traktaterne med Holland forhindres. Af sva
ret, som parlamentet har givet adressaterne på deres formaning til 
ikke at sætte fredelige traktater med Generalstaterne slet tilbage, for
nemmer kongen, at den store satisfaktion og forsikring, som de be
gærer for den hostilitet, som de har tillagt admiral Tromp, er den for
nemste årsag til traktaternes ruptur. Adressaterne skal endnu engang
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remonstrere for deres kommissarier, statsrådet el. parlamentet, hvad 
de nu finder mest tjenligt, at kongen ugerne af deres relation fornem
mer, at der er et så ringe håb tilbage for, at den farlige krig ml. de to 
mægtige republikker ikke tager overhånd til en stor konfusion i hele 
kristenheden. Kongen kan derfor ikke undlade for alverden at bevise 
sin store omsorg for i tide at dæmpe den farlige ild og endnu at for
mane regeringen i England til ikke at sætte deres postulata så højt, at 
det kunne afskrække fra alle fredelige traktaters genoptagelse, og ikke 
alene vise, hvad magt de har til at udføre krigen, men også hvilken kri
stelig intention de har til at forekomme den store blodsudgydelse, 
som ville påfølge blandt naboer og religionsfæller, m.m., som kunne 
være tjenligt til at overtale dem til mere moderate råd. Skulle det give 
årsag til, at adressaterne anmodes om en erklæring, om kongen vil 
have en virkelig mellemstilling, skal de undgå sådant på bedste måde, 
idet de skal hævde, at det ikke er begæret af nogen af parterne, og 
kongen måske ikke regnes for så upartisk, som sådan mæglings natur 
kræver. Og kongen ville selv prostituere sig mere, end udrette noget 
frugtbart, når sådant er sket, og intet fulgte deraf, som kongen ønske
de, og adressaterne i deres traktater ikke finder at være instrueret fuld
komment i det, de engelske begærer, især om disse ville insistere på 
den ubillige artikel om at tilbagekalde alle andre traktater for deres 
skyld. De skal udnytte den bedste lejlighed, som disse traktater giver 
dem, og søge på bedste maner at licentiere sig derfra. Hvis der ikke 
kan besluttes til nogen fuldkommenhed, skal de opsætte det til videre 
traktater, og begive sig på hjemrejsen. SjT, 32, 468

21. aug. (Kbh.) Henrik Villumsen fik brev om at blive i republikken 
England for at iagttage den danske konges interesser, når den svenske 
ambassade ankommer. Kongen har fundet for godt at kræve gesand
terne hjem fra England. Han har fornemmet, at en ambassade fra Sve
rige skal være for hånden at udskikkes, og agter fornødent, at der for
bliver en på hans side, som kan have hans interesser i agt. HV skal ret
te sin lejlighed efter at forblive en tid lang i republikken og iagttage 
kongens, hans rigers og undersåtters gavn og bedste efter gesandter
nes bortrejse derfra, især når den svenske ambassade ankommer, så at 
intet præjudicerligt for kongen foretages ml. den svenske krone og 
den engelske republik, men han skal hindre dette så vidt muligt, i hvil
ken hensigt kongen herhos fremskikker ham et brev til parlamentet. 
SjT, 32, 469.
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23. aug. (Kbh.) Erik Lunov og Valdemar Lykke fik brev angående Hans 
Juel, der har andraget, at blandt de breve, som står deponeret hos ka
pitlet i Viborg, findes adskillige vedr. Stårupgård gods, som han nu be
høver til at forsvare det. Han begærer, at de må udtages af adressater
ne og tilstilles ham. De skal rette deres lejlighed efter at efterse nævn
te breve, om der blandt dem findes sådanne breve, som de skal udtage 
og tilstille HJ mod hans revers, som de siden igen skal henlægge ved 
de andre breve. JT, 13, 68. K.

23. aug. (Kbh.) Peder Lange fik brev om at erklære sig om noget gods, 
hr. Anders Bille begærer til magelæg af kronen i Asmild Kloster len:1 
Rind: 1 bol, Christen Hansen påbor. Lysgård h., Ans: 1 gd., Rasmus 
Andersen påbor; !/2 gd., Niels Thomsen påbor. Middelsom h., Mam
men: 1 gd., Anders Rasmussen og Anders Andersen påbor; 1 gd., Chri
sten Mogensen påbor. Lysgård h., Højbjerg: 4 gde, Christen Jensen, 
Jep Jensen, Daniel Hansen og Christen Kudsk påbor; 1 gadehus, Chri
sten Smed påbor. N.N. er øde. Mammen s., Vejrumbro: 1 bol, Niels 
Rasmussen påbor. Hornum h., Sønderup: 1 gd., Christen Christensen 
påbor. Hindborg h., Volling: 1 gd., Jesper Christensen påbor. Hem s. 
og by: 2 gde, Jens Thomsen ogjens Hvid påbor; 1 gadehus, JH bruger. 
Hvorimod han til vederlag tilbyder af sit gods: Nørlyng h., Tapdrup s.: 
Skovsgård Hovedgård, Surbæk Mølle,2 Spanggård, Christen Sørensen 
påbor; Tapdrup by, Østergård, Jens Christensen påbor; 6 gde, Palle 
Smed og Peder Sørensen Bach, Mads Eskesen, Christen Sørensen, 
Mads Sørensen, Jens Christensen Hvas og Christen Møller, Christen 
Jensen og Jep Nielsen påbor. Nok følgende bolsmænd: Store Søren 
Andersen, Lille Anders, Mads Smed, Kirsten Snedkers, Peder Lassen, 
Jens Ibsen og Peder Jensen, og hvis kronens gods ikke kan opløbe 
imod ABs, da begærer han udlæg i Lan um [Lånum] by, hvor AL erag
ter det bekvemmest at kunne ske. Han skal erfare godsets lejlighed og 
siden erklære, om det, AB begærer til magelæg, for belejligheds skyld 
kan mistes imod det, han tilbyder at udlægge, og indskikke erklærin
gen i Kane. JT, 13, 68. K.
I) Var siden 1606 forenet med Viborg Skt. Hans Kloster, der var landsdom
merlen. 2) Brevbogen har Sønderliungherrett. Thaptrup s., Skouffsgaard 
Hoffuedgaard, Sudbech Mølle.

24. aug. (Kbh.) Cosmus Bornemann fik brev på et kannikedømme i 
Lund efter afd. Philip Julius Bornemann. Der vakerer et kannikedøm
me i Lund Domkirke, og kongen bevilger det med dette å.b. til hans
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søn CB ad gratiam. Han må bekomme det og bruge det med bønder, 
tjenere og al rente og rette tilliggelse, dog skal han rette sig efter det 
den 16. aug. 1650* udgåede ms. og den bevill., der er givet til aflæggel
se af rigets gæld. Han skal residere ved domkirken og gøre slig tynge 
og tjeneste som andre residerende kanniker smst. og være undergivet 
den gejstlige ordinans og kapitlets statutter. Han skal holde den gård 
og residens, han bekommer, ved god hævd, og holde bønderne ved 
lov og ret, og han skal ikke forhugge de tilliggende skove. SkR, 6, 267. 
1) Se KB 1650, 305-06.

24. aug. (Kbh.) Johan Adolf Bornemann fik brev på et vikarie i Lund 
efter afd. Philip Julius Bornemann. Kongen bevilger, at JAB må be
komme det vikarie i Lund, som hans afd. far har været forlenet med. 
Han må bruge det med bønder, tjenere og al anden rettighed ad gra
tiam, dog at han i alle måder retter sig efter det den 16. aug. 16501 ud
gåede ms. og den bevill., der er givet til aflæggelse af rigets gæld. Til 
gengæld skal han holde bønderne ved lov, skel og ret og ingen for
urette. Han skal ikke til upligt forhugge skovene, der ligger dertil, og 
residenser, der ligger dertil, skal han holde ved god magt. Han skal 
være forpligtet at residere ved det beneficium han får, og gøre slig tyn
ge og tjeneste som andre residerende kanniker smst. og være undergi
vet kapitlets statutter og love. SkR, 6, 268.
1) Se KB 1650, 305-06.

24. aug. (Kbh.) Laurids Galtung fik brev om at være værge for afd. fru 
Maren Munks børn. Kongen erfarer, at MM nylig er død, og der findes 
ej nogen i landet, som er nærmere beslægtet med hendes børn1 end 
adressaten. Han skal indtil videre og indtil det kan erfares, om nogen 
er dem nærmere beslægtet, i Jyll. el. andetsteds, påtage sig hendes ef
terladte 5 små børns værgemål og have indseende med adminstratio- 
nen af deres gods og løsøre, så de i deres umyndige år vederfares ret. 
SkT, 8, 252. K. Indl. 4. aug.
1) Frands, Falk, Patrick, Christian og Mette Marie Dumbar.

25. aug.1 (Kbh.) Åben befaling til Niels Olesen, tidl. ridefoged på Møn, 
til straks at klarere de regnskaber, der står tilbage. Han er efter sidste 
års forpagtning2 blevet kronen en sum penge skyldig og skal gøre 
regnskab herfor ligesom for andet vedr. lenet og levere fra sig jorde
bøger og andet til Henrik Ramel, som nu er forlenet med Møn. SjR, 
23,261.
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1) Står efter brev af 26. aug. 2) NO forpagtede 2. okt. 1651 de to ladegårde på 
Møn, se KB 1651,298.

25. aug. (Kbh.) Instruktion for skibskaptajn Lucas Henriksen, der lig
ger med kongens skib Hannibal i Øresund, hvorledes han skal forhol
de sig over for Generalstaternes orlogsskibe. Generalstaterne må efter 
den med dem oprettede akkord alene med 2, 3, 4 el. højest 5 skibe i 
samlet tal, efter som lejligheden kræver det, passere el. repassere Øre
sund el. Bæltet uden at tilkendegive det for kongen. Når deres orlogs
skibe ankommer i Sundet og hver efter gammel skik har fyret 2 gange, 
skal de stryge det øverste sejl på stormasten for Kronborg, indtil de er 
løbet forbi. Forefinder de dér kongens orlogsskibe, skal de på hver 
side fyre mod hinanden 2 gange og dermed være fornøjet. SjR, 23, 
261. K.

25. aug.1 (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om at forfremme Lud
vig Hansen til tolder på Møn. LH har i langsommelig tid tjent kongens 
far og begærer at måtte forfremmes til tolderiet i Stege, som nu er le
digt. Kongen er tilfreds hermed. SjT, 32, 369.
1 ) Står efter brev 26. aug.

26. aug. (Kbh.) Bevilling til kongens smed [på Holmen] Hans [Ulrik] 
Swidtzers søn Henrik Drager, som rejser ud af landet på sit håndværk, 
på 40 rd. årligt udover det, der allerede er bevilget til fortsættelse af 
hans rejse, regnet fra brevets dato, at betale af rentemestrene. SjR, 23, 
261. Indl. udat.

26. aug. (Kbh.) Å.b. til Søren Laursen [af Kbh.], at Ejler Didriksen 
Brower skal efterlades sin forseelse. SL har andraget, at skipper EDB, 
som hans far havde fragtet til at indtage en skibsladning korn i Ny
købing, af borgmestre og råd dér er tilkendt at have forset sig imod 
kongens toldordinans. Han begærer, da forseelsen er sket formedelst 
storm og uvejr, som forhindrede ham i at sætte i Bæltet, at hans forse
else denne gang må efterlades, hvilket kongen bevilger. SjR, 23, 262. 
Indl. 8. marts, 17. marts, 20. aug.

26. aug. (Kbh.) Å.b. med bevill. for livstid til Anders Olufsen, kongens 
fhv. kusk, på en ledig græsmølle ved Frederiksborg uden fæste og fri 
for landgilde, dog skal han afstå det, han hidtil har haft af kongen i 
løn, kostpenge og klæder, beregnet fra brevets dato. SjR, 23, 262. K.
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Indl. 18. aug. og udat.

26. aug. (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik brev om, at Thomas Andersen og 
Laurids Sørensen Møller har andraget, at de har tilforhandlet sig nog
le møllesten og bastreb og søm til møllernes fornødenhed, hvorved de 
har forset sig imod toldordinansen og ikke angivet det, med begæring, 
at forseelsen denne gang må blive dem efterladt. Kongen er tilfreds 
med, at dette sker. SjT, 32, 368. Indl. 14. juli og 14. aug.

26. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev angående hr. Sivert Urne, der 
har andraget, at han forhindres i at få kvittansiarum, fordi han ikke 
har gjort regnskab for mageskiftegods, som er kommet til Tryggevæl- 
de i hans formands tid og fra Gabriel Laxmand i hans egen tid. Han 
har begæret, at disse mangler må godtgøres ham, da han ikke har 
vidst, at der skulle gøres regnskab derfor. Hvis ikke andet hindrer 
nævnte kvittansiarum, er kongen tilfreds, at det meddeles ham. SjT, 
32, 368. Orig. i DKanc. B 179h.

26. aug. (Kbh.) Christen Skeel og Henrik Lindenov til Gavnø fik brev 
om at levere værgemålet for Just Høgs børn til Mogens Høg, der har 
andraget, at han er bedt om at påtage sig værgemålet for sin afd. bror 
JHs efterladte børn, og har begæret, at adressaterne ville overlevere 
ham det. De får fuldmagt til at rette deres lejlighed efter at gøre dette, 
efter at boet er registreret med løsøre, tilstående og bortskyldig gæld, 
bøndernes restancer, fogedernes regnskaber, ejendomsbreve og alt 
andet, deslige rigtig jordebog forfattet på alt deres gods, til pant el. 
ejendom. De skal også besigtige skovene og efter lovligt syn give det 
beskrevet fra sig, og tilstille MH alt under deres hænder og signet. SjT, 
32, 368. Indl. 23., 24. og 30. aug.

26. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev angående mag. Hans Swidtzer, 
kongens smed, der har andraget, at hans afd. svoger Morten Nielsen 
har påtaget sig at klarere regnskaberne for kongens afd. brors køk
kenskriver, men er gjort til mangel for 486 rd., som han har oppebåret 
af tolderne i Sundet i 1640 og ikke har ført til indtægt. Da man forme
ner, de efter ordre igen er leveret til andre, begærer han, at de må kvit
teres imod 137 rd. 3’A sk., som HS har tilgode på svogerens regnskab, 
for at det ikke skal komme ham til skade, da der efter dennes død ikke 
findes anden efterretning derom. Kongen er tilfreds, at dette sker. SjT, 
32, 369. Indl. 9. aug.
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26. aug. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for jomfru Anna Katharina 
Krag at være sin egen værge, dog må hun intet af sit jordegods sælge 
uden sin rette værges samtykke. JR, 12, 89.

26. aug. (Kbh.) Niels Sørensen i Valkemølle i Dronningborg len fik 
brev om at være gild og gæv. Han er på Viborg Landsting dømt til at 
bøde 3 mk. for uhjemmel, fordi han har fisket i Årslev Mølledam. Han 
begærer at forundes oprejsning i sagen, eftersom han har tilfredsstillet 
fru Elsebe Juel, enke efter Ove Juel, som var interesseret deri. Kongen 
bevilger, at han må være gild og gæv, stå i lov og tov med gildemænd 
og gæve og ikke være mindremand. JR, 12, 89.

26. aug. (Kbh.) Laurids Ulfeldt fik brev om en fange ved navn Svend 
Pedersen. LU har begæret at vide, hvorledes der skal forholdes med 
fangen SP, som sidder på Stjernholm Slot og er dømt at lide på sin hals 
for drab. Da LU mener, at han ikke er ved sin fulde fornuft, skal han 
først ved præsten lade ham undervise i sin saligheds sag og mest mu
ligt til pønitense og derefter med det forderligste lade ske eksekution. 
JT, 13, 69.

26. aug. (Kbh.) Erik Rosenkrantz og bispen i Århus fik brev om, når 
der bliver ledig plads, at indtage Obbe Pedersen1 af Skanderborg len, 
og forholde sig mod ham som med andre hospitalslemmer. JT, 13, 70. 
Indl. 19. febr. og udat.
1) Indl. har Obbe Nielsen, Salten, Skanderborg len.

26. aug. (Kbh.)1 Hr. Henrik Rantzau fik brev om at forskaffe bygnings- 
og hjultømmer til en del bønder, der har anholdt om at få fornede 
træer dertil. Kongen er tilfreds, at de, der behøver det, må forundes 
det, ligesom i forrige lensmænds tid. JT, 13, 70. K.
1) I margenen hér: Otte Krag, jomfru Anne Cathr. Krag, 106.

26. aug. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev angående Eltangs sognemænd, 
som kongens far på deres ansøgning har bevilget, at deres kirkes ind
komst og penge må anvendes til dens vedligeholdelse, og ikke noget 
deraf gives til andre kirker. De har nu ansøgt om, at kongen vil stad
fæste dette, og han er tilfreds, at de må nyde denne bevill. JT, 13, 70. K.

26. aug. (Kbh.) Hr. Henrik Rantzau fik brev om, at Rasmus Olufsen i 
Randlev s. og by har andraget, at hans gd. med al hans formue er
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brændt, og begærer, at han må forskånes for et års landgilde og arbej
de. Kongen er tilfreds med dette for nærværende år, og det skal blive 
HR godtgjort. JT, 13, 70. K. Orig. i Åkær lensrgsk. Indl. 17. maj og 8. 
juli.

26. aug. (Kbh.) Erik Juel og Laurids Below fik brev angående Mogens 
Høg, der har andraget, at han har påtaget sig at gøre sine søskende o.a. 
arvinger rede for sin afd. søster, fru Sidsel Høgs efterladte gods og for
mue, som kan tilfalde dem, efter at hendes gæld er betalt. Han har efter
kommet det og fået kvittering, undtaget af fru Anne Høg, enke efter 
Axel Rosenkrantz. De får fuldmagt til at fordre MH og AH for sig og ad
skille dem vedr. alle tvistige poster enten ved billig forhandling el. ret
mæssig endelig dom, så MH kan blive kvitteret. Det, de forretter, skal de 
under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interessere
de. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan være til stede, skal den, 
der kommer, have fuldmagt til at tage andre gode mænd til sig. JT, 13,71.

26. aug.1 (Kbh.) Hans Juel og Kjeld Krag fik brev om at overvære, når 
Otte Krag leverer sin søster, jomfru Anna Katharina Krags værgemål 
fra sig. OK andrager, at han agter at levere fra sig sin søsters værgemål, 
som han har forestået siden deres fars død, eftersom hun er bevilget 
selv at forestå sit gods. De skal rette deres lejlighed efter, når overleve
ringen sker, at være til stede og have indseende med, at hun sker ret. 
Siden skal de efter befunden rigtighed kvittere OK på hendes vegne. 
Dersom en af dem får lovligt forfald, skal de, som kommer tilstede, 
have fuldmagt til i stedet at tage en anden god mand til sig. JT, 13, 196. 
1 ) Står efter brev 25. maj 1652 og brev 3. jan. 1653.

27. aug. (Kbh.) Bevilling for fru Sofie Rantzau til at opsætte sin datters 
barns begravelse på grund af den store svaghed, som er på hendes 
gård, og lade den gøre inden 6 uger fra brevets dato, når det kan falde 
hende belejligt. SjR, 23, 262.

27. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre afregning med tidl. 
kusk Anders Olufsen for det, han til denne dag med rette kan tilkom
me i løn og kostpenge, hvilket skal betales ham efterhånden. Fra bre
vets dato skal han afkvittere det, han hidtil har haft for den benåd
ning, der er givet ham på græsmøllen efter derpå givet å.b.1 SjT, 32, 
370. Orig. i DKanc. B 179h.
1 ) Se SjT 26. aug.
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27. aug. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at forunde fru Ka
ren Lange, enke efter Christoffer Gøye, bygningstømmer til 2 gde, 
som ganske er afbrændt i Kulby i Sæbygård len. WR skal lade hende 
udvise fornødent bygningstømmer af kronens skove i lenet, hvor det 
kan være skoven til mindst skade. SjT, 32, 370.

27. aug. (Kbh.) Henrik Villumsen fik efter tidl. ordre befaling til at for
føje sig hjem med gesandterne. For nogen tid siden har kongen af vis
se årsager befalet ham at blive i London, men har nu anset for godt, at 
han forføjer sig hjem. SjT, 32, 370.

27. aug. (Kbh.) Befaling til jægermesteren at skaffe Tønne Reedtz 2 
store dyr og 2 rådyr uden betaling til hans bryllup. Han skal lade dem 
skyde i Jyll., hvor det kan være vildtbanen til mindst skade. SjT, 32, 370.

27. aug. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om den store udgift, som bor
gerne i Helsingør påtvinges på grund af service til det gevorbne kom
pagni. Borgerskabet har højlydt beklaget sig over ikke at kunne udstå 
den store udgift. Da soldaterne for nogen tid siden er bevilget ’A rd. 
mere end tilforn, og da de her i byen indkvarterede ikke har bekom
met service, hverken officerer el. soldater, skal AB gøre den anord
ning, at borgerskabet lige som andre steder skal være forskånet for at 
udgive service. SjT, 32, 371.

27. aug. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om, at hvis det gøres for
nødent, skal de 9 holl. orlogsskibe, som er bevilget at ligge ved slottet, 
retirere sig under dette og nyde defension. SjT, 32, 371.

27. aug. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om de 9 statiske orlogs
skibe, der må ligge inden for slottet, og at han selv må antage de for
nødne bøsseskytter. Den deputerede fra Generalstaterne har begæret, 
at disse 9 skibe, som har konvojeret skibe til Sundet, må ligge der, da 
de muligvis forårsages at blive der nogen tid. Kongen er tilfreds med 
dette, dog at de forholder sig i denne sejlads som tilforn. Da han har 
begæret at måtte tilskikkes nogle bøsseskytter, er kongen tilfreds at 
han antager dem, og det, han tilsiger til besoldning, vil blive dem be
talt og godtgjort ham. SjT, 32, 371. Indl. 19. pg 26. aug. og udat.

27. aug. (Kbh.) Jægermesteren skal forskaffe fru Anne Margrete von 
Gøtzen, enke efter Jørgen Schulte, 2 store dyr og 2 rådyr uden beta-
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ling på hendes ansøgning til hendes mands begravelse. Han skal lade 
dem skyde i Jyll., hvor det kan være vildtbanen til mindst skade. SjT, 
32, 371.

27. aug. (Kbh.) Mageskifte mellem kongen på Lund Kapitels vegne og 
hr. Knud Ulfeldt. KU har til Lund Kapitel af sit jordegods udlagt føl
gende i Skåne: Rønnebergs h., Tofte: Truid Hansen, skylder årligt 2 
pd. byg, 1 rd. fodernødspenge, 1 rd. gæsteri; Niels Pedersen, 6 td. byg, 
1 rd. fodernødspenge, 1 rd. gæsteri; Mathis Knudsen, 8 td. byg, 1 rd. 
fodernødspenge, 1 rd. gæsteri. Hellerup: Knudjensen, 2 pd. byg, 1 rd. 
fodernødspenge, 1 rd. gæsteri; Peder Sørensen, som Jeff i Landskrone 
nu bruger, 2 pd. byg, 1 rd. fodernødspenge, 1 rd. gæsteri. Tulstrup: 
Anders Troelsen, 3 pd. byg, 3 td. havre, l’/2 mk. skat, 1 teje, 1 rd. 
gæsteri. Kvistoft: Mathis Simonsen, 2 pd. byg, 6 skp. havre, 1 rd. foder
nødspenge, 1 teje; Mogens Jensen, 2 pd. 5 skp. byg, 1 fodernød, 1 teje, 
1 dl. gæsteri. Harjagers h., Sønder Hviding: Poul Pedersen, 2 pd. byg, 
3 td. havre, 13’/^ sk. skat, 1 teje, 1 skp. gåsehavre, 1 rd. gæsteri; Niels 
Madsen, 2 pd. byg, 2 td. havre, */2 teje. Store Haijager: Mogens Niel
sen, 2 pd. byg, 18 sk. landgilde; Anders Mortensen, 4 pd. byg, 2 mk. 4 
sk. landgilde. Froste h., Råby: Ole Tulesen, 2 pd. smør, 1 dl. gæsteri,
1 ’/s mk. dagsværk, 1 teje, 1 fodernød. Kiønge: Sadtsen Mogensen, l’/2 
pd. byg, 4 mk. 6 sk. landgilde, 1 dl. gæsteri, 1 td. havre, 1 teje, 1 foder
nød, ege- og bøgeskov til 60 svins olden. Herre: Anders Nielsen, 1 pd. 
byg, */2 fodernød, */2 teje. Verninge: Jens Nielsen, 6 pd. smør, 1 dl. 
gæsteri, 1 td. havre, 1 fodernød, skov til 10 svins olden. Villands h., 
Råby: Anders Pedersen, 1 pd. byg, 2 td. havre, 1 dl. fodernødspenge, 9 
sk. landgilde. Øster Ljungby: Svend Pedersen, 1 pd. byg, 1 fodernød, 3 
mk. gæsteri. Toftebjerg: Erik N., 2 mk. 4 sk. Torne h., Kjeldbyvang: 
Niels Pedersen, 1 pd. byg, 2 mk. landgilde, med al fornævnte gdes 
ejendom, landgilde, rente og rette tilliggelse, efter det brev, KU har gi
vet kongen på Lunde Kapitels vegne. Derimod har kongen til fyldest 
vederlag på Lunde Kapitels vegne udlagt til KU følgende af kapitlets 
gde i Skåne: Torne h., Skelshøj: Laurids Pedersen, 2 pd. byg, 2 td. hav
re, 2 mk. dagsværk, 1 dl. skatgæsteri, deraf er 2 sk. grot skat, efter den 
gl. jordebog, 1 teje, 1 td. byg for tiende, 2 læs ved; Niels Clemendsen,
2 pd. byg, 2 td. havre, 2 mk. dagsværk, 1 dl. skatgæsteri, deraf 2 sk. grot 
skat efter den gi. jordebog, 1 teje, 1 td. byg, 1 teje [!], 1 td. bygtiende, 
2 læs ved; Jens Nielsen, 2 pd. byg, 2 td. havre, 1 mk. dagsværk, 1 dl. 
skatgæsteri, deraf 2 sk. grot efter den gi. jordebog, 1 teje, 1 td. bygti
ende, 2 læs ved; Mogens Laxen, 2 pd. byg, 2 td. havre, 2 mk. dagsværk,
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1 dl. skat og gæsteri, deraf 2 sk. grot efter den gi. jordebog, 1 teje, 1 td. 
bygtiende, 2 læs ved; Christen Hansen, 2 pd. byg, 2 td. havre, 2 mk. 
dagsværk, 1 dl. skat og gæsteri, deraf 2 sk. grot skat efter den gi. jorde
bog, 1 teje, 1 td. bygtiende, 2 læs ved. Øster Oderslev: Poul Jensen, 4 
td. byg, 1 teje, 1 dl. fodernødspenge, 4 td. havregæsteri, 8 skp. bygti
ende, 2 læs ved; Anders Pedersen, 1 '/2 pd. byg, 2 td. havregæsteri, 1 
teje, */2 pd. bygtiende, 2 læs ved; Peder Andersen, ll/2 pd. byg, 1 teje, 2 
læs ved, 10 skp. bygtiende; Jens Pedersen, 1 ’/2 pd. byg, 1 teje, 2 læs ved, 
10 skp. bygtiende; Jep Nielsen, 1 pd. 4 skp. byg, 1 teje, 10 sk. rigs skat, 
1 rigsmk. gæsteri, 1 fodernød, 2 læs ved, 8 pd. bygtiende. Vester Oder
slev: Terre Jensen, 12 skp. byg, 4 skp. bygtiende. Gedinge: N.N., 24 
skp. byg, 2 td. havregæsteri, 1 teje, 6 skp. bygtiende; Knud Lauridsen, 
24 skp. byg, 1 teje, 2 læs ved, 1 mk. 16 album gæsteri, 1 mk. dagsværk, 
af denne gd. skal tienden årligt følge kapidet. Illøse: Oluf Bentsen, 3 
pd. byg, 12 skp. bygtiende. Håstad: Staffen Pedersen, l’/2 pd. 6 skp. 
byg, 1 teje, 12 sk. ruggæsteri, 1 fodernød, 2 læs ved, 10 skp. bygtiende; 
Jens Nielsen, 36 skp. byg, 1 teje, 2 td. havre, 2 læs ved, 2 skp. bygtiende, 

1 skp. rugtiende, 2 skp. havretiende, hvilke gde med al deres ejendom 
osv. [se s. 180]. SkR, 6, 268. (Jf. Kr.Sk., 32).

27. aug. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik befaling til at tage ingeniørkaptajn 
Peder Bysser og Oluf Steenwinckel til sig og bese Landskrone havn og 
erfare, hvorledes den kan forvares med blokhus og en slusebom, hvor
om han skal gøre en relation, og de 2 øvrige skal gøre et overslag på 
tømmer o.a. bekostning og tilstille kongen det. SkT, 8, 252. K. Indl. 4. 
sept.

27. aug. (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev om havnen ved Landskrone og 
om at handle med borgerne om godvilling betaling dertil. Kongen har 
anset for godt at sikre havnen ved Landskrone og til den ende affærdiget 
hr. Axel Urup og 2 ingeniører for at erfare dens beskaffenhed. KU skal 
på kongens vegne fornemme af borgerskabet, hvad og hvor meget det vil 
udgive til byens sikring. Han skal lade kongen vide sit forslag til, hvorle
des materialerne bedst kan tilvejebringes. SkT, 8,253. K. Indl. 28. aug.

27. aug. (Kbh.) Knud Gabrielsen og Laurids Galtung fik brev angåen
de fru Sidsel Giedde, enke efter Jacob von Ahn, der har begæret, at 
adressaterne vil indstævne hans kreditorer for at give dem udlæg i 
hans løsøre og formue, da hans arvinger ikke er her i landet. Da hun 
beretter, at han for hendes livstid har bebrevet hende alt, der findes ef-
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ter ham, og fælles bo og løsøre straks efter hans død blev registreret og 
forseglet, får adressaterne fuldmagt til med det forderligste af lade 
boet vurdere og siden indstævne kreditorerne med beviser på deres 
fordringer. Disse skal først have udlæg af løsøret, hvad enhver tilkom
mer, så vidt det rækker, siden af jordegodset, indtil enhver er konten- 
teret. Hvad der bliver tilovers, skal de specificere ved registrering, så 
det kan vides, hvad arvingerne har at fordre efter hendes død. Hvad 
de forretter, skal de give beskrevet fra sig under deres hænder og segl 
til de interesserede. SkT, 8, 254. K. Indl. 20. aug.

27. aug. (Kbh.) Bevilling efter begæring for fru Anne Margrete von 
Gøtzen, enke efter Jørgen Schulte til Finstrup, til at hendes husbonds 
lig må stå 14 dage overjorden over den ordinære tid. FR, 6, 177.

27. aug. (Kbh.) Hr. Iver Vind fik brev om af sit lens, Dalum Kloster lens 
årlige uvisse indkomst at tage 60 rd., eftersom der i lenets afgift mang
ler så meget på grund af det gods, der fragik til aflæggelse af rigets 
gæld. Det skal blive ham godtgjort. FT, 7, 113. K.

27. aug. (Kbh.) Laurids Ulfeldt fik brev om at kvittere Niels Høg, råd
mand i Horsens, hans rådmandssæde. NH har begæret at blive entle
diget derfra, og kongen er tilfreds dermed, og at en anden forordnes i 
hans sted. JT, 13, 70. K. Indl. juni og 19. juni.

28. aug. (Kbh.) Bestalling for Jean Proudhomme i det kgl. kapel. I sin 
tjeneste skal han lade sig bruge flittigt i kapellet og andetsteds, hvor 
kongen behøver hans tjeneste, og han bliver tilsagt af kapelmesteren. 
Til årlig løn er han tilsagt 400 rd. af Rtk., begyndende fra 1. sept, sidst 
forleden, hvilket rentemestrene påbydes at erlægge. SjR, 23, 262. K.

28. aug. (Kbh.) Hr. Axel Urup og Oluf Brockenhuus fik brev om at 
overvære, når Christian Jørgensen Urne overleverer værgemålet for 
sin bror Otte Urne. CJU har anholdt om kongens befaling til adressa
terne om dette, og de skal rette deres lejlighed efter at være til stede 
og have indseende med, at det går rigtigt til, og med OU underskrive 
det befundne. SjT, 32, 372.

30. aug. (Kbh.) Skøde til Hans Mulle, fyrbøder i rådstuen, på en byg
geplads inden for fæstningen i Kirkegade, imellem Rigensgade og Hir
segade, som er 24 al. bred og 52 al. lang, hvilken byggeplads, således
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som den er forefundet og afstukket, HM skal have etc., vide fol 239 [se 
s. 162]. SjR, 23, 263. K. (Tr.: KD, III, 404).

30. aug. (Kbh.) Ordre til fiskemesteren på Frederiksborg om uden be
taling at forskaffe kansleren, hr. Christen Thomesen ferske fisk til hans 
datters bryllup, nemlig 12 retter karudser, 12 retter brasen, 20 retter 
karper og 5 retter gedder. SjT, 32, 372.

[Ud for brevet står i margenen:] Henrik Villumsen fik brev om den 
engelske dont 28. aug. 1652, findes fol. 469 [se s. 228, 21. aug.].

31. aug. (Kbh.) Å.b. til alle lensmændene om rostjeneste. Alle under
såtter, af adel, gejstlighed, borgerstand og andre, af hvad stand og 
kondition, de være kan, som enten som ejendom el. pant nyder frit 
jordegods, skal vide, at kongen med Danmarks Riges Råd i disse farli
ge tider har fundet for godt, at en rigtig rostjeneste bliver forfattet for 
Sjæll. og Smålandene. Dertil behøves et rigtigt summarum på enhvers 
jordegods, enten ejendom el. pant, hvorfor enhver til 8. okt. skal leve
re et sådant underskrevet summarum til rigsråderne i Sjæll., som der
efter skal lægge enhver i rostjeneste efter den gamle takst. Skulle no
gen mod forhåbning udeblive, skal de tiltales og straffes. Kongen tviv
ler ikke på, at enhver vil lade sig finde som hørsom og god undersåt, 
anseende det angår enhvers såvel som fædrelandets fælles konserva- 
tion. SjR, 23, 263. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mø- 
dernes Hist., 11,1,419-20).

Ligesådanne breve udgik til Skåne og Bornholm at levere til 30. 
sept., i Fyn og Lavind 12. okt. i Odense, i Jyll. i Viborg 18. okt.

31. aug. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om uden betaling at lade 
kansleren, Christen Thomesen, være 4 store dyr, 5 rådyr og 4 dådyr 
følgagtig på hans ansøgning til hans datters bryllup, hvor det kan sky
des nærmest Kbh., og er vildtbanen til mindst skade. JG skal befale 
skovriderne dette på de steder, hvor han eragter, at vildtet bekvemme- 
ligst kan fås. SjT, 32, 372.

31. aug. (Kbh.) Iver Krabbe og Knud Urne til Axelvold fik brev om at 
overlevere Patrick Dombars børns værgemål til Laurids Galtung. De skal 
begive sig til Spanderup Hovedgård, der tilhører PDs børn, og der åbne 
og registrere løsøre o.a. og siden under deres hænder overlevere det til 
LG, der er forordnet til at forestå børnenes værgemål. De skal have ind
seende med, at børnene vederfares den del, som ret er. SkT, 8,255. K.
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1. sept. (Kbh.) Ms. til alle lensmændene i Danmark om på alle by-, 
herreds- og birketing o.a. steder at forkynde vedlagte åbne breve om 
rostjenesten. SjT, 32, 373. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK.

1. sept. (Kbh.) En del lensmænd i Sjæll. såvel som Roskilde Kapitel fik 
brev angående restancen af graverskatten til Kbh.s fortifikation. Hr. 
Hans Lindenov fik brev om, at der i hans len resterer 350 rd. af den 
udlovede graverskat for 1650. Han skal gøre den anordning, at skatten 
med det forderligste bliver erlagt i Kbh. til hr. Axel Urup. SjT, 32, 373. 
Orig. i Frederiksborg lensark., LAK. Indl. udat.

Ligesådanne breve fik hr. Frederik Reedtz, Vordingborg len, om 146 
rd. 32 sk., Christen Skeel i Tryggevælde len om 130 rd. 22 sk., Arent 
von der Kuhla i Kronborg len om, at der for 1648 resterer 255 rd. 8 sk. 
og for 1650 223 rd. 8 sk., Otte Pogwisch i Frederiksborg len for 1648 
344’ rd. 16 sk. og for 1650 118 rd. 40 sk., Roskilde Kapitel 150 rd. 
1) Indl. har 394.

1. sept. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev angående Hans Køning- 
hams arvinger, idet adskillige har foregivet at være arvinger, og ingen 
vished kan erfares. WR skal for sig tage dem, der foregiver at være det, 
tilholde dem at bevise, hvor nær de er det, og finde den, der står ham 
nærmest og efter landets lov billigt bør arve ham. Dem skal WR lade 
HKs efterladte gods og løsøre i lenet være følgagtig imod nøjagtig kau
tion, at de vil svare derfor, om der herefter videre med rette kan for
dres. SjT, 32, 373. Indl. 13. aug. 1648, 13. marts, 13. og 23. aug., 4. okt. 
og udat. (3).

1. sept. (Kbh.) Rigsråderne fik brev om at møde på en bestemt dag, 
hver i sin provins, om rostjeneste og jordebøgers summarum.

I Jyll. hr. Anders Bille, hr. Oluf Parsberg, hr. Mogens Høg, hr. Hen
rik Rantzau og Erik Juel. Kongen har ladet å.b. udgå over Nørrejyll. 
vedr. rigtig summarum over frit jordegods, ejendoms- el. pantegods, 
som adelen såvel som gejstligheden og borgerskabet skal overlevere 
underskrevet til adressaterne i Viborg 18. okt. De skal rette deres lej
lighed efter at være til nævnte tid i Viborg og annamme de under
skrevne summarier og siden efter beskaffenhed lægge og taksere en
hver i rostjeneste efter den gamle rostjenestetakst, hvorefter enhver 
kan vide at rette sig. SjT, 32, 374. K. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. 
RR.s og St.mødernes Hist., 11,1,472-73).

Ligesådant brev fik rådet i Skåne til den 30. sept, i Lund.
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Hr. Ove Giedde, hr. Tage Thott, hr. Christoffer Ulfeldt.
Nok rådet i Fyn til den 12. okt. i Odense. - Hr. Mogens Kaas, hr. Iver 

Vind, hr. Jørgen Brahe. - Nok i Sjæll. i Roskilde til den 8. okt. - Hr. 
Christoffer Urne, Jørgen Seefeld, hr. Hans Lindenov, hr. Frederik 
Reedtz, hr. Niels Trolle, Henrik Rainel og Christen Skeel.

1. sept. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz og Henrik Ramel fik brev om at 
være kommissarier på skiftet ml. fru Anne Bild, enke efter Otte Brahe 
til Næsbyholm, og hendes datterbarn Otte Christoffer Ulfeldt. De får 
fuldmagt til at rette deres lejlighed efter som kommissarier at over
være, når skiftet foretages. Dersom tvist opstår ml. de interesserede 
parter, skal de forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem ved 
endelig dom, hvilket de under deres hænder og signeter skal give be
skrevet til de interesserede. Udebliver én, skal de øvrige have fuldmagt 
til at tage en anden god mand. SjT, 32, 374.

1. sept. (Kbh.) Otte Thott og dr. Peder Vinstrup fik brev angående As
serums1 sognemænd i Sølvesborg len og den herredagsstævning, som 
de har taget til sidst berammede herredag i Kbh. vedr. den landemo- 
deafsigt, som er gået i Lund imellem deres sognepræst, mag. Peder 
Struch, og dem. Sognemændene begærer, at de må få kongens be
faling til adressaterne, at disse tager for sig deres indstævnede sag med 
alle dokumenter på første landemode i Skåne og afsiger endelig dom 
ml. PS og dem i alle de beskyldninger, som de har mod denne el. kan 
overbevise ham om, for at de dermed kan komme til en ende i den 
langsommelige trætte, idel de tilbyder godvilligt at afstå nævnte 
herredagsstævning. Adressaterne får fuldmagt til at indstævne PS og 
Asserum2 sognemænd for sig og dømme efter beskaffenheden af 
deres tvistighed og siden under deres hænder og segl give det beskre
vet fra sig til de interesserede. SkT, 8, 255. K.
1) Kopibogen har fejlagtigt Aaserup. 2) Kopibogen har Aastrup.

1. sept. (Kbh.) Otte Thott fik brev om at skaffe tømmer og spiger til en 
sluse ved Malmøhus. Efter Axel Urups forslag skal OT i kronens skove 
i lenet på de steder, hvor det er til mindst skovskade, til slusen ved gra
ven ved Malmøhus lade hugge 4 tylter egeplanker, hver 18 al. lange og 
4 fingre tykke, nok 2 tylter egestolper, hver 1 '/<2 kvarter tykke og 8 al. 
lange. Dertil skal han af lenets indkomst for ringeste pris lade indkøbe 
500 6 tommes spiger, hvilket skal blive ham godtgjort på Rtk. SkT, 8, 
256. K. Indl. 29. aug.
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2. sept. (Kbh.) Bevilling for Hans Vilhjem (Vilhelms)1 af Odense på et 
jordsmon til teglbrænderi. Kongen har forleden år forundt HV til 
fortsættelse af et teglbrænderi, som han har påtaget sig at anrette ved 
landsbyen Elmelunde under Dalum Kloster, 6 agerender tilhørende 6 
mænd i nævnte by, efter till, givet Kbh. 21. april 1651.2 Han har nu an
draget, at disse agerender falder ham noget for lidet, eftersom det me
ste er indtaget til teglladen, ovnen og våningen. Derfor begærer han 
endnu en del af den derhos liggende jord, nemlig 9 agerender, lig
gende ved de 6. De haves af 7 mænd i Elmelunde, Laurids Rasmussen 
Juel, Hans Andersen, Hans Pedersen, Mads Knudsen, Knud Poulsen, 
Peder Lauridsen ogjørgen Rasmussen. Han tilbyder til gengæld at be
tale af de 7 mænds landgilde, 6 fodernød og 1 foderokse. Af Iver Vinds 
erklæring erfarer kongen, at denne på hans vegne har været på åste- 
derne og tilspurgt bønderne, om de formente at have nogen skade af 
at miste de 9 agre, og at de svarede, at de var vel tilfredse dermed. Kon
gen bevilger derfor dette, dog skal HV holde boderne i Elmelunde 
med gærder og grøfter, såfremt han agter at nyde denne benådning. 
FR, 6, 177. K. Indl. 29. juli. (Jf. Kr.Sk., 32-33).
1) Fhv. generalproviantmester. 2) Se KB 1651, 119.

3. sept. (Kbh.) Otte Thott fik brev angående herredsfogeder og -skri
vere i hans len, om hvem kongen erfarer, at en del bor på adelens 
stavn og dog har nævnte bestillinger. Han skal tilholde disse, at de ind
flytter på kronens stavn, såfremt de agter at nyde disse bestillinger. Gør 
de det ikke, skal han afskedige dem og i deres sted forordne andre, 
som besidder kronens gods. SkT, 8, 257. K. Indl. 28. aug.

4. sept. (Kbh.) Skøde til Jørgen Kønige1 Smed på en plads inden for 
fæstningen. JK skal formedelst byens fortifikation miste sin jord og 
smedje liggende inden for Nørreport. Til vederlag er udvist og afmålt 
ham en anden byggeplads, liggende inden for fæstningen i Voldgade 
imellem porten og Kongens Have, er til gaden i bredden 18 al. og bag 
til den gamle stadsgrav lige så bred, siden er pladsen ml. kongens de
stillerer Niels Holsts og Claus Nagelmøllers pladser 48 al. lang på hver 
side, hvilken plads, som den er forefundet og afstukket, JK skal have 
etc. SjR, 23, 264. K. (Tr.: KD, III, 404).
1) Overskriften har Konning.

4.1 sept. (Kbh.) Kvittansiarum til Sivert Urne på Roskildegård len. SU 
har gjort endeligt regnskab for den årl. visse og uvisse rente og ind-
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komst af Roskildegård len fra Philippi Jacobi 1632 og til årsdagen 
1641, da han igen blev det kvit, og hr Niels Trolle blev forlenet med 
det. Han har desuden gjort regnskab for pengeskatter, unionsskatter 
og bådsmandsskatter, som han har annammet af lensmænd og køb
stæder i Sjæll., desligeste gjort besked for kornskatter og leveret sit 
lensbrev fra sig, ligeledes lenets inventarium. Han er intet blevet skyl
dig efter de på Rtk. indleverede regnskaber, mandtaller og inven
tariumsregistre, og kongen lader ham og arvingerne kvit, fri og kravs
løse. SjR, 23, 264.
1 ) K har 10. sept.

4. sept. (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev om forbud mod ud
førsel af korn og smør. Det erfares fra de fleste steder, at væksten på 
kornet ikke er efter ønske, hvorved er forårsaget dyrtid, som dagligt vil 
tiltage, medmindre der i tide optænkes midler derimod. Derfor har 
kongen med rigsrådets råd anset for godt at gøre forbud mod udførsel 
af korn og smør. Adressaterne skal alle steder i deres len forbyde ud
skibning og udførsel efter 15. okt. af smør og korn, det være sig rug, 
mel, byg, hvede, malt, havre, alle slags gryn o.a. Det, der denne dag og 
før findes indladet og fortoldet i skiberum, må frit udskibes, dog hvad 
bælgkorn angår, må intet udføres allerede fra forkyndelsen af disse 
breve. Hermed er dog ingen forment at gøre tilførsel til Norge, dog så
ledes, at der sættes kaution for, at det ikke bliver henført andetsteds 
end til Norge, og at der føres bevis tilbage igen for dette. SjT, 32, 375. 
K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK, i Odensegård lensark., LAO. 
(Tr.:CCD,VI, 105-06).

4. sept. (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz, Peder Vibe og Otte Krag fik brev 
om at forhøre beskyldninger, som Daniel Pillerier dansemester og 
Martin Esovart tillægger hinanden. Der er irring ml. de nævnte, og 
adressaterne har fået leveret begges supplikationer o.a. dokumenter. 
De skal rette deres lejlighed efter at indstævne de tvistige personer o.a. 
interesserede i sagen, forhøre dem om beskyldningerne og siden til
stille kongen deres relation herom. SjT, 32, 375. Orig. i DKanc. B 173.

6. sept. (Kbh.) Dr. Hans Resen og hospitalsforstanderne i Kbh. fik brev 
om, når de besøges derom, og så snart der er plads, at indtage Hans 
Olufsen i Vartov. SjT, 32, 376. (Tr.: KD, V, 353).

6. sept. (Kbh.) Gunde Rosenkrantz og Christoffer Bille fik brev an-
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gående Skærsøgård. De skal rette deres lejlighed efter at registrere det 
løsøre, der findes på Skærsøgård tilhørende afd. hr. Just Høgs børn, 
samt forhøre regnskaberne over deres gods i Nørrejyll., forfatte rigtig 
jordebog derpå og besigtige skoven og give det beskrevet fra sig under 
deres hænder og signeter og skikke det til Christen Skeel til Vallø og 
Henrik Lindenov, som af kongen er befalet at levere JHs børns værge
mål til deres farbror, Mogens Høg.JT, 13, 71. K.

7. sept.1 (Kbh.) Bevilling efter begæring til studiosus Niels Jensen Vin
ter til at komme i kald. NJV har for ca. 6 år siden forset sig med lejer
mål med en kvinde, med hvem han siden lod sig trolove. Da kongen af 
adskillige testimonier erfarer, at han siden har forholdt sig kristeligt, 
bevilger han ham at komme til kald, hvor han lovligt efter ordinansen 
og andre kgl. forordninger kan blive kaldet, dog at der iagttages det, 
som er anordnet om studenter, der forser sig i slige tilfald. SjR, 23, 
264.
1 ) Kopi bogen har aug., men brevet står efter brev 4. sept.

7. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at Hans Møss og Peder Ib
sen, borgere i Korsør, klageligen har andraget, at tolderen i Korsør på 
Rtk. er blevet gjort et toldbeløb til mangel, som han leverede dem til
bage, da de kom fra Oldeslo marked og ikke havde solgt, men førte 
med tilbage de heste, som de tilforn havde fortoldet. Tolderen har 
igen fordret tolden, hvorfor de begærer, at den må godtgøres ham på 
Rtk. Kongen er tilfreds, at den bliver dette. SjT, 32, 376. Orig. i DKanc. 
B 179h. Indl. 21. maj og 17. aug.

7. sept. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om en del eng. orlogsski
be, som han har angivet er ventet til Sundet. Såfremt de kommer og 
sætter under Lappen el. går slottet så langt forbi og sætter uden for, så 
han ikke kan nå el. træffe dem med stykkerne fra fæstningen, skal han 
straks udskikke en officer fra slottet og fornemme, i hvilken hensigt de 
er kommet i så stor mængde, eftersom det er usædv., at fremmmede 
orlogskibe i så stort tal kommer i Sundet uden kongens bevill., også 
selv om de tilhører kongens allierede. Sejler de så nær forbi slottet, at 
han kan nå dem med stykkerne, skal han fyre på dem og gøre sit bed
ste imod dem. Dersom de også attakerer de holl. orlogsskibe, som lig
ger i Sundet, skal han rette sig efter den tilforn givne ordre, og sekun
dere disse, om de retirerer under slottet. SjT, 32, 376. K.
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7. sept. (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev angående blokhuset ved 
Landskrone. Af erklæringer fra ham og borgerskabet i Landskrone er
farer kongen, at dette for andre store udgifter ikke kan gøre videre 
hjælp til blokhuset end med [ram] bukning af pæle og fyldning af sten. 
Kongen er tilfreds, at KU af kronens skove i lenet lader hugge en del 
bøge og risege uden for stor skovskade. Kongen har også befalet hr. 
Ove Giedde og Peder Vibe at lade hugge en del bøge og risege til blok
huset i Helsingborg lens og Herrisvad Kloster lens skove, og hvis det 
ikke kan fås så hurtigt, skal for ringest mulige pris indkøbes så meget 
fyrre- og egetømmer, som uforbigængeligen behøves. KU skal lade det 
betale af toldkisten i Landskrone, og det skal blive ham godtgjort efter 
regnskab. SkT, 8, 257. K. Indl. 4. sept, og 22. sept.

7. sept. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om at skaffe tømmer til Lands
krones blokhus. Kongen erfarer, at en del tømmer skal bruges til blok
huset ved Landskrone fæstning, Når han anmodes derom af hr. Knud 
Ulfeldt, skal han i sit lens skove på de steder, hvor det kan gøres med 
mindst skovskade, lade hugge så mange bøge og risege, som KU be
gærer, og siden lade dem udføre til Landskrone ved lenets bønder. 
SkT, 8, 258. K.

Ligesådant brev fik Peder Vibe at lade hugge og udføre i Herrisvad 
Kloster len.

7. sept. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for jomfru Kirsten Orning til 
at være sin egen værge, dog på vilkår, at hun uden sin rette lavværges 
samtykke intet må sælge. JR, 12, 90.

7. sept. (Kbh.) Christen Jørgensen Urne fik brev på et prælatur i Vi
borg Domkirke. Efter afd. Gabriel Akeleye vakerer et prælatur i Vi
borg Domkirke, kaldet Nørholms provsti. Kongen bevilger CJU det ef
ter kapitlets statutter, med bønder og al rente og rette tilliggelse, kvit 
og frit uden afgift, dog således, at når han ikke længere er hindret af 
kongens daglige tjeneste, skal han residere ved kirken og gøre slig tyn
ge inden og uden for kirken som andre residerende prælater og kan
niker efter den gejstlige ordinans og kapitlets statutter og kongens til 
Viborg Kapitel udgåede miss, af 16. aug. 1650’ samt bevill. givet til af
læggelse af rigets gæld. Han skal holde den residens, han får, ved god 
magt og holde bønderne ved lov og skel og ikke forhugge nogen sko
ve. JR, 12,90.
1) Se KB 1650, 305-06.
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7. sept. (Kbh.) Peder Seefeld fik brev på et præbende i Århus. Efter 
afd. Gabriel Akeleye vakerer et præbende i Århus Domkirke. Kongen 
bevilger PS det med bønder og al rente og rette tilliggelse, dog skal 
han rette sig efter kongens til Århus Kapitel udgåede ms. af 16. aug. 
16501 og den bevill., som er givet til aflæggelse af rigets gæld og resi
dere ved Århus Domkirke og gøre sådan tynge og tjeneste inden for 
og uden for kirken, som andre residerende kanniker smst. og være un
dergivet den gejstlige ordinans og kapitlets statutter. Han skal også 
holde den gård og residens, han bekommer, ved god hævd og magt og 
holde bønderne ved lov, skel og ret og ikke forhugge skovene. JR, 12, 
91.
1) Se KB 1650, 305-06.

7. sept. (Kbh.) Erik Rosenkrantz og bispen i Århus fik brev om i hospi
talet, når der bliver plads ledig, at indtage Anne Knudsdatter og for
holde sig mod hende som mod andre hospitalslemmer dér. JT, 13, 71.

7. sept. (Kbh.) Otte Krag fik brev om at aftinge med en bondesøn i 
Bøvling len. Kongen erfarer, at en bonde i hans len mod sin vilje har 
skudt en anden. OK begærer at vide, hvorledes han skal forholde sig. 
Kongen er tilfreds, at OK på kongens vegne lader aftinge med ham, 
dog såfremt han igen findes i lignende forseelse, skal han straffes 
uden al nåde. JT, 13, 72.

7. sept. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om, at hertug Ernst Günthers 
14 heste og 6 folk er ankommet el. med det første kommer til Kolding. 

JS skal skaffe folkene fornødent underhold og hestene foder. Det skal 
blive ham godtgjort. JT, 13, 72. K.

8. sept. (Kbh.) Nogle lensmænd fik brev om årligt at skikke ved til Pro
vianthuset i Kbh. Adressaterne skal gøre den anordning, at de ufejl
barligt og uden undskyldning med det forderligste lader levere N fav
ne ved, som ifølge tidl. anordning, dat. 10. juni 1651, skal hugges i le
nets skove, idet der ikke er ved i forråd. De skal uden videre ordre 
årligt lade sådant ved fremsende og tage proviantskriverens bevis, 
hvorefter de vil blive kvitteret af Rtk., hvilket rentemestrene har fået 
befaling til. Adressaterne skal selv komme overens med skipperne om 
fragten af hver favn, hvilket skal blive godtgjort i lensregnskabet. SjT, 
32, 377. K.

Kbh.s len 80 favne. Kronborg len 100 favne. Antvorskov len 250. Ka-



246 1652

lundborg len 50. Abrahamstrup len 100. Skanderborg len 150. Åkær 
len 100. Kalø len 100. Koldinghus len 100. Malmøhus len 100. Helsing
borg len 60. Kristianopel len 100. Sølvesborg len 100. Bohus len 1.000.

Hr. statholderen befalede Morten Nielsen at tale med og bestille 
brevene hos sekretærerne.

8. sept. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om selv el. ved en ingeniør at af
ridse et blokhus ved Landskrone. AU skal enten selv el. ved en inge
niør, som han afskikker til Landskrone, udse den bekvemmeste plads 
til det blokhus, som skal ligge der, og siden lade det afstikke således, at 
det kan forfærdiges med den ringeste bekostning. SkT, 8, 259. K.

8. sept. (Kbh.) Vincents Bille og Oluf Brockenhuus fik brev om at være 
til stede, når Erik Kaas holder skifte med sin datter. De får fuldmagt til 
at rette deres lejlighed efter som kommissarier at overvære, når skiftet 
foretages. Dersom tvist opstår ml. de interesserede parter, skal de for
handle med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom, hvil
ket de under deres hænder og signeter skal give beskrevet til de inter
esserede. Kan den ene for lovligt forfald ikke møde tilstede, skal den 
anden have fuldmagt til at tage en anden god mand. SmT, 8, 36.

8. sept. (Kbh.) Jørgen Kaas fik brev om at påtage sig værgemålet for 
Erik Kaas til Bremersvolds børn. EK agter at holde skifte med sin dat
ter. JK skal rette sin lejlighed efter at være til stede og påtage sig vær
gemålet og have indseende med, at hun vederfares den del ret er, som 
han agter at forsvare. SmT, 8, 37.

8. sept. (Kbh.) Knud Pedersen1 dyrevogter fik konfirmation på nogle 
boliger. Kongen søges om konfirmation på et fæstebrev, udgivet af 
Frands Pogwisch til KP, lydende, at FP med dette å.b. gør vitterligt, at 
han på K-M.s vegne til KP fæster en af K.M.S boliger, liggende i Vedho
ved, såvel som et stykke jord sønden og østen for hans hus, ved en dal, 
som kaldes Stendal. I Vedhoved Mark kan sås 10 td. korn af alle slags. 
Huset og det stykke jord, som han skal opbryde af adelhede, skal KP 
beholde sin livstid og efter hans død hans hustru Karen Nielsdatter sin 
livstid, dog på vilkår, at når han får samme stykke jord i brug, skal han 
være forpligtet at levere en billig afgift her til slottet og ellers holde hu
set ved god hævd og magt. Hald, den 8. febr. 1652. LP. - Kongen konf. 
dette. JR, 12, 92. Indl. 23. juli.
1) Indl. har Knud Nielsen.
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9. sept. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas, Otte Thott og hr. Hans Lindenov fik 
brev om at sende byglandgilde til Provianthuset ved Kbh.s Slot, da det 
uforbigængelig behøves i bryggeriet. SjT, 32, 378. K. Indl. sept.

9. sept. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om, at hr. Johannes, tidl. 
slotspræst på Hammershus, må være skibspræst og have sin tjeneste fra 
Philippi Jacobi sidst forleden, med årlig besoldning, løn og kostpenge 
som andre skibspræster, hvorimod han skal lade sig bruge, hvor og når 
hans tjeneste behøves. SjT, 32, 378. K.

9. sept. (Kbh.) Ordre til kaptajnen Cornelius Kruse om at begive sig 
herfra med jagten Søbladet at ligge på Lappen. Fornemmer han, at 
nogle eng. orlogsskibe ankommer, skal han straks begive sig til deres 
admiral og på kongens vegne forstændige ham, at det er usædv., at 
fremmede orlogsskibe, om de også tilhører kongens allierede, på én 
gang ankommer til kongens strømme uden særlig bevill. el. anmel
delse. Han skal advare ham om, at hvis han begiver sig videre på kon
gens strømme, må han fra slottet forvente den modstand, som kan 
gøres med stykkerne derfra for at forhindre deres forsæt. SjT, 32, 378. 
K.

9. sept. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om snarest muligt at komman
dere et kompagni af Sjæll. Regiment, 300 musketerer og fornødne of
ficerer, hid til Kbh. til besætning på flåden. SjT, 32, 378. K.

9. sept. (Kbh.) Hr. Christian Friis fik brev om at skikke 12 af de gro
veste jernstykker, som findes på Tøjhuset, på 18 el. 24 pd. med til
hørende munition til Helsingborg og levere dem til hr. Ove Giedde. 
SkT, 8, 259. K.

10. sept. (Kbh.) Peder Christensen Aand, byskriver i Kbh., fik arrest på 
Jens Olsens tjener Steen Christensen af Trondhjem. PCA har andra
get, hvorledes JO i Trondhjem sammen med ham har godsagt for 500 
rd. til Christen Boelesen. Da JO for nogen tid siden var i Kbh., indsat
te han på dette håndskrift en sum penge hos en anden mand. Derefter 
begavJO sig til Jyll., hvor han døde for nogen tid siden, hvorefter hans 
tjener SC befattede sig med hans gods og ikke vil svare til den halvpart 
hovedstol, rente og omkostning, som de begge har lovet for, men me
ner, at han bør søges derfor i Trondhjem len. PCA begærer kgl. arrest 
på SC, at han ikke begiver sig fra Kbh., førend han har gjort alting til
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en ende med ham. For at forekomme større vidtløftighed bevilger 
kongen, at PCA må lade SC arrestere, hvor han kan antræffe ham, ind
til han gør regnskab på JOs vegne. SjR, 23, 265. Indl. 28. aug.

10. sept. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om på ansøgning til 
Jørgen Seefeld på Koldinghus af dette lens ruglandgilde at forskaffe så 
meget, som er fornødent til at så på Antvorskov Ladegård. Kongen har 
efter WRs anmodning befalet JS dette, og denne vil blive kvitteret der
for. SjT, 32, 379. K.

10. sept. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at lade hr. Wentzel Roth
kirck efter dennes ansøgning få så meget af lenets ruglandgilde, som 
han angiver at. behøve til at lade så på Antvorskov Ladegård. JS skal 
tage hans bevis derpå, og det vil blive ham godtgjort i lenets regnskab. 
SjT, 32, 379. K.

10. sept. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om, at en del af den graver- 
skat, som var udlovet af hans len, endnu ikke er fremkommet. Han 
skal gøre anfordring både hos hr. Christoffer Ulfeldt, for det han til
forn har opbåret, og hos adelen for det, der endnu kan restere, så at 
skatten med det forderligste kan fremkomme og blive forbrugt. SkT, 8,
259.

10. sept. (Kbh.) Henrik Thott fik brev om at lade reparere den lange 
bro ved Randers. HT har andraget, at broen er brøstfældg og behøver 
hjælp. Til vedligeholdelsen gives i brokorn årligt 50 td. byg og 50 td. 
havre. Kongen er tilfreds, at HT af dette lader broen forsvarligt repa
rere med ringest mulige omkostning, og det skal blive ham godtgjort. 
JT, 13, 72. K. Indl. 4. aug. 1651.

10. sept. (Kbh.) Laurids Ulfeldt fik brev om at lade noget reparere på 
Stjernholm Slot. Han har andraget, at lofterne over såvel kongens 
egne gemakker som andetsteds der på slottet er således, at de hverken 
er tætte el. er sådan, at nogen med tryghed kan gå derpå, langt min
dre kongens korn ligge der velforvaret. Lofterne behøver uforbigæn- 
gelig reparation efter det af ham fremskikkede tingsvidne. Kongen er 
tilfreds, at han af lenets indkomst lader de forrådnede lofter forfærdi
ge med mindst mulige bekostning. Det skal blive ham godtgjort. JT, 
13, 72. K.
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10. sept. (Kbh.) Henrik Thott fik brev om, at han til reparation af 
Thorup fiskerhus ved Randers må anvende 100 rd. Kongen erfarer af 
hans erklæring, at fiskerhuset mesten er forgået, så det behøver repa
ration. Kongen er tilfreds, at han af lenets indkomst anvender 100 rd. 
dertil, og det skal blive ham godtgjort.JT, 13, 73. K. Indl. 4. aug. 1651. 
Orig. i Dronningborg lensrgsk., RA.

11. sept. (Kbh.) Skøde til Villum Fyren, borger og indvåner i Kbh., på 
en plads uden for Helsingør Port. VF mistede formedelst Kbh.s fortifi
kation for nogle år siden sin frugthave liggende uden for Nørreport. 
Til vederlag er udvist ham en anden belejlig haveplads, liggende uden 
for Helsingør Port ved paille maillen, befindes først i Sjællandsgade 
168 al. bred og tvært i paillemaillegaden lige så bred, siden er pladsen 
i Strandgaden 198 al. lang og den 4. side tvært imod lige så lang, hvil
ken plads etc., vide fol. 239 [se s 162]. SjR, 23, 266. K. (Tr.: KD, III, 
404).

11. sept. (Kbh.) Cornelius Lerche, resident i Spanien, fik brev om at 
lade Henrik Villumsen få 10.000 rd. for hans resident-bestilling, idet 
han har begæret at måtte bevilges noget på regnskab af det, som han 
kan befindes at restere med rette. CL skal på hans ansøgning lade ham 
få 10.000 rd. af de første penge, der falder og bliver erlagt af kongen i 
Spanien. SjT, 32, 379.

11. sept. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om efter den holl. depu- 
teredes solicitation at tilholde den tyske præst i Helsingør at vie den 
holl. kontrollør til en kvinde dér, selv om han ikke er af den augs- 
burgske lutherske religion. Kongen har også bevilget ham at bruge 
den næring, som nævnte kvinde hidtil har brugt. Dette skal han for
stændige borgmestre og råd der i byen. SjT, 32, 379. K.

11. sept. (Kbh.) Falk Gøye fik brev om at fæste mag. Bremer nogle ti
ender af Alsted og Fjenneslev sogne, som slotspræstens hustru ved Fre
deriksborg tilforn har haft i fæste, og nylig er død fra. SjT, 32, 380. 
Indl. 28. sept.

Ligesådant brev fik Wentzel Rothkirck om at fæste ham en anpart 
kongetiende i Antvorskov len, som Ejler Stodmester er død fra.

12. sept. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om, at der uforbigænge- 
ligen behøves 2.000 rd. til kongens skibsfolk. Da der ikke kendes an-
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dre midler, skal han straks lade toldkisten åbne, tage 2.000 rd. og leve
re dem til rentemestrene, som siden skal levere dem på tilbørlige ste
der, så de kan blive uddelt til bådsfolkene. SjT, 32, 380. K. Orig. i 
DKanc. B 172.

12. sept. (Kbh.) Hr. Christoffer Ulfeldt fik brev om med det forderlig- 
ste under sin hånd at levere hr. Ove Giedde forklaring på det, han har 
oppebåret af den lovede graverskat i Helsingborg len, ligeledes hvor 
meget og hos hvem der resterer, så den kan blive indkrævet. SkT, 8,
260.

13. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev vedr. Aucke Fickesen, borger i 
Christiania, der har andraget, at tolderen på Moss, Hans Jacobsen, på 
Rtk. har fået mangel på den frihed, som AF har nydt på ind- og udført 
gods efter de privilegier, som er forundt Christiania-borgerne i 3 år. 
Årsagen er, at AF ikke bor i Christiania, men på Moss. Han begærer, at 
han må forundes samme friheder, som sine medborgere før ham, så 
han må forskånes for den resterende told fra Philippi Jacobi 1650 til 
årsdagen 1651, som beløber sig til 431 rd. 10 sk. Kongen er tilfreds, at 
han forskånes for denne, og de skal godtgøre ham den. SjT, 32, 380. 
Orig. i DKanc. B 179h.

13. sept. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om straks at begive sig til Hel
singborg og med flid erfare, på hvad maner værket bedst kan gøres, så 
de nedskikkede stykker [kanoner] kan stå og bruges mest bekvemt, og 
slottet bedst og med ringeste omkostning kan sikres mod et anløb. 
SkT, 8, 260. K.

14. sept. (Kbh.) Skøde til Hans Mortensen på en byggeplads i den ny- 
afstukne Borgergade, fortil mod gaden 24 al. bred og bagtil lige så 
bred og i længden på hver side 69 al., hvilken byggeplads etc., vide fol. 
239 [se s. 162]. SjR, 23, 266. K. (Tr.: KD, III, 405).

14. sept. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til jomfru Dorete Urne til at 
være sin egen værge og selv oppebære indtægten af sit gods, på sådan
ne vilkår, at hun ikke uden sin rette lavværges samtykke må sælge el. af
hænde noget af godset. SjR, 23, 266.1 Indl. 10. sept.
1) I SkR, 6, 271, en henvisning i margenen: NB Jomfru Dorete Urne brev at 
være sin egen værge, findes i Sjæll. Reg. for 1652, fol. 266.



1652 251

14. sept. (Kbh.) Landkommissarierne i Skåne fik brev om at tilholde 
adelen at levere det korn, rug, byg og havre, den har lovet at udgive til 
indretning af magasiner. Adressaterne skal skrive til adelen og begære, 
at enhver med det forderligste leverer det meste af det lovede korn i 
Ysted, hvor de skal annamme det og opskikke det til fæstningen Kri
stianopel og tilstille Jacob Grubbe det. Falder det nogen for tungt, for
di de er bosiddende for langt fra Ysted, skal de tilskrives, at de kan ind- 
skikke det i den fæstning, de eragter bedst. SkT, 8, 260.

14. sept. (Kbh.) Jacob Grubbe fik brev om at annamme det korn, ade
len skal levere til Kristianopel fæstning. Kongen har befalet kommissa
rierne i Skåne, at de skal tilskikke ham alle slags korn til fæstningen. 
Han skal annamme det og kvittere derfor. SkT, 8, 261. K.

14. sept. (Kbh.) Manderup Due ogjacob Grubbe fik brev om at besig
tige noget gods, som Johan Brockenhuus begærer til magelæg på Thy- 
holm i Hvidbjerg s., Styvel, 6 gde, hvorimod han til vederlag tilbyder af 
sit gods i Vestervig Kloster len i Lyngs s. 1 gd. kaldet Odgård, Jens 
Knudsen og Christen Pedersen påbor; 1 gd. i Serup [Odby s.], Anders 
Christensen, Poul Nielsen og Mads Nielsen påbor; 1 gd. i Gettrup s. i 
Kobberrød, Terkel Jensen påbor; 1 bolig i Heltborg s., kaldet Hon
ninghul, Anders Pedersen påbor; herforuden 2 halvgde imod det 
gæsteri, som går af kronens gde i Styvel. De får fuldmagt til at begive 
sig til nævnte gde og gods, granske og erfare godsets ejendom, skat, 
landgilde, herlighed og rente o.a., ligne og lægge det ene mod det an
det, så at kronen og JB sker skel og fyldest, anseende, at kongen vil 
have så megen landgilde igen som den, der bortskiftes; hvad skoven 
angår, skal forholdes som sædv. Det, de erfarer, skal de give skriftligt 
fra sig under deres hænder og signeter, og indskikke i Kane. Såfremt 
kronen sker forkort for deres forsømmelse, skal de stande til rette. 
Kongen har befalet hr. Oluf Parsberg at være til stede, når besigtigel
sen foretages, og foregive, hvad han kan have at sige på kongens veg
ne, og siden forsegle og underskrive med adressaterne. JT, 13, 73. K.

14. sept. (Kbh.) Oluf Parsberg fik brev om at overvære det mageskifte, 
Johan Brockenhuus begærer. Kongen har befalet Manderup Due og 
Jacob Grubbe at ligne og lægge gods ml. kongen ogJB. Når lignelsen 
skal foretages, og han advares derom, skal han møde til stede og på 
kongens vegne foregive det, som han har at sige, og siden forsegle og 
underskrive med kongens mænd. JT, 13, 74. K.
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15. sept. (Kbh.) Lensmændene i Fyn fik brev om at forkynde åbne bre
ve i købstæderne om fjerdeparten af folkeløn. Kongen agter det bil
ligt, at alle borgerskabets tjenestefolk i adressatens underliggende 
købstæder beregnet fra førstkommende Mikaelis i 2 terminer til hjælp 
til landekisten mister Qerdeparten af deres fulde årsløn efter udgåede 
åbne breve.1 Adressaten skal tilkendegive borgmestre og råd i lenets 
købstæder, at de foreholder borgerskabet i deres by, at deres tjeneste
folk må miste fjerdeparten af deres løn, og at de straks lader forfatte 
mandtal på deres tjenestefolk, for at det kan gå des rigtigere til, hvor
efter pengene kan indkræves, og i rette tid leveres til landkommissari- 
erne. SjT, 32, 350. (Jf. CCD, VI, 106-07).
1) Å.b. 1 . maj 1652, som da ikke trådte i kraft for Fyn, se s. 155.

15. sept. (Kbh.) Landkommissarierne i Fyn skal annannne fjerdepar
ten af folkeløn. Kongen har ladet udgå åbne breve om fjerdeparten af 
alle tjenestefolks løn i købstæderne og har befalet professorerne, 
præsterne, borgmestre og råd og det samtlige borgerskab i købstæder
ne i Fyn og Langel, til adressaterne at overlevere fjerdeparten af deres 
tjenestefolks fulde årsløn i 2 terminer, halvparten til førstkommende 
Martini, halvparten til påske, beregnet fra første Mikaelis. De skal kvit
tere enhver og siden i landekisten lade henlægge det, der tilstilles 
dem. SjT, 32, 350.

15. sept. (Kbh.) Å.b. til gejstligheden og borgerskabet i Fyn og Kbh. 
om den 4. part af deres folkeløn. Det er fornuftigt blevet eftertænkt, at 
alle ordrer om fædrelandets defension er forgæves i disse vanskelige ti
der, medmindre der optænkes middel, hvorved en anselig sum penge 
kan indsamles og haves i forråd. Derfor er det blevet anset for godt og 
bevilget, at alle tjenestefolk over Danmark, mands- el. kvindepersoner, 
enten de tjener borgerskabet el. gejstligheden i købstæderne, alene 
undtaget de sejlende, dette år i to terminer beregnet fra Mikaelis skal 
miste den 4. part af deres fulde årsløn, halvparten til Martini, halvpar
ten til påske, som husbonden skal indeholde og levere til landkom
missarierne. Herimod har kongen bevilget, at tjenestefolk, som ellers 
skulle give skat, dette år skal være fri for al anden skat. Kongen tvivler 
ikke om, at alle af gejstligheden og borgerne i disse købstæder som 
gode patrioter vil finde sig villige hertil, da det angår enhvers velstand 
og gavn. Dette så meget mere, som deres godvillige udgift alene går til 
fædrelandets værn og derfor leveres til hver provins’ landkommissari- 
er, som henlægger den i landekisterne, hvorfra pengene ikke tages,
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medmindre noget uformodeligt tilstøder. SjT, 32, 351. (Udt.: CCD, VI, 
106).

Ligesådant brev udgivet til borgmestre og råd og samtlige borgere i 
Kbh. 8. okt., jf. s. 299.

15. sept. (Kbh.) Arent von der Kuhla og hospitalsforstanderne i Hel
singør fik brev om at indtage Jørgen Lauridsen portner i hospitalet, 
når de besøges derom, og der er ledig plads, og forordne ham under
hold. SjT, 32, 381.

15. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at godtgøre fru Lisbet Ska
de noget af Lønborggårds afgift og afskrive det på hendes afd. mand, 
Hartvig Sax til Tanderups restseddel. Hun har andraget, at hun reste
rer med en del penge fra det sidste år, HS havde gden i forpagtning, 
hvilke penge er frastjålet dem af deres egne tjenere, da de havde dem 
i beredskab. Hun begærer, at pengene med resterende rente må blive 
afkortet i en restseddel, som hendes mand havde fået af kongens far 
for gjort tjeneste i forledne fejde, lydende på 2.360 rd. Kongen er til
freds hermed. SjT, 32, 381. Orig. i DKanc. B 179h.

15. sept. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om, hvorledes han skal for
holde sig mod de forventede engelske orlogsskibe. Hvis de i Sundet 
sætter under Lappen el. ligger så langt forbi byen, at de ikke kan nås 
med stykkerne fra blokhuset, skal han straks udskikke en officer fra 
slottet til dem og lade fornemme, i hvilken intention de ankommer i 
så stor mængde, eftersom det er usædv. Løber de byen og blokhuset så 
nær, at han kan nå dem med stykkerne, skal han fyre på dem og gøre 
sit bedste. Dersom de attakerer de i Sundet liggende holl. skibe og dis
se retirerer under byen og blokhuset, skal han forsvare dem så vidt 
muligt, så de kan være sikre der. SkT, 8, 261. K.

15. sept. (Kbh.) Otte Skade fik brev om forlov fra Kristianopel i 6-8 
ugers tid for at forrette sine magtpåliggendde ærinder. Dog skal han 
gøre den anordning, at intet vedr. hans charge forsømmes. SkT, 8, 
262. K.

16. sept. (Kbh.) Bartholomæus Mikkelsen, boende på Lindhavn i 
Skåne, fik arrest på Christoffer Bring af Malmø. BM har andraget, 
hvorledes han med sine medarvinger er gerådet i trætte med CB, nu 
boende i Kbh., for det, som CB efter langvarig proces er tilfundet at
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være dem skyldig, hvilket beløber sig til 1.752’/o sldl. Skønt han ved 
herredagsdom og ved Christoffer Urne er tilfundet at rette for sig og 
fyldestgøre likvideringen, har han dette uagtet og til ophold taget 
stævning i sagen til førstkommendede herredag til allerstørste skade, 
omkostning og pengespild. Kongen bevilger, at BM må lade CB arre
stere, hvor han kan antræffe ham, såfremt han ikke stiller nøjagtig 
kaution til sagens afslutning. SjR, 23, 267.

16. sept. (Kbh.) Landkommissarierne i hver provins fik brev angående 
adelen, som resterer med udlovet kon tribution. Med største forun
dring erfarer kongen den store efterladenhed, som findes hos en part 
af adelen i N, idet mange forglemmer deres egen konservation og de
res fædrelands velfærd, ja, en del deres eget løfte, så det, der er bevil
get og lovet til landets bedste, af en stor del formenes at udeblive, så 
den villige kedes over at udgive noget. Adressaterne skal med det al
lerførste indskikke en designation på det, enhver siden sidste krig har 
ladet indlevere i Rtk., og hvad der siden er bevilget, og alvorligt tilskri
ve dem, der befindes at restere noget, at de straks lader fremkomme 
det, hvormed de resterer. De skal føre dem til gemyt, hvor spotteligt 
det må være for dem blandt andre ærlige patrioter, at de, som er plig
tige med liv og blod efter deres fædres berømmelige eksempel at for
svare deres fædreland, ikke i denne farlige tid vil søge deres egen kon
servation med en ringe hjælp af deres midler. Dersom nogen befindes 
fortrædelig med det, der skal udgives efter den af adelen selv i Odense 
1638 vedtagne beslutning, skal de erfare det og indskikke udførlig for
klaring om deres forretning i Kane., så kongen og rigsrådet videre kan 
betænke, hvorledes de uvillige én gang for alle kan blive bekendt 
iblandt de oprigtige ret adelige patrioter. (Efter hr. kanslers eget kon
cept). SjT, 32, 381.

Kommissarierne i Jyll.: Peder Lange, Jørgen Kruse, Manderup Due 
ogjacob Grubbe til Kabbel. Fyn: Henrik Gyldenstjerne, Henrik Pode
busk. Sjæll.: Lave Beck, Otte Pogwisch. Skåne: Otte Thott, hr. Niels 
Krabbe, Kjeld Krag.

16. sept. (Kbh.) Iver Jensen Bonidsbill fik arrest på Jørgen Leyskov af 
Christianshavn for en sum penge. Han har andraget, at JL skylder ham 
en sum penge efter udgiven obligation, som JL ved domme er tilfun
det at betale ham med rente og omkostning el. også at stille borgen. JL 
har til sagens ophold erhvervet kongens stævning til herredagen for at 
forhindre eksekutionen, og IJB formener sig at kunne lide skade og
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har begæret kongens hjælp til, atJL enten skal stille kaution el. selv bli
ve borgen. Adressaten* skal på rettens vegne tilholde JL, at han depo
nerer pengene i retten til sagens afslutning. SjT, 32, 383.
1 ) Det fremgår ikke, hvem denne er.

16. sept. (Kbh.) Erikjuel fik brev om at likvidere mellem 2 præster. Hr. 
Hans Hansen, sognepræst til Skt. Nikolaj Kirke i Varde, har andraget, 
at mag. Anders Andersen, fhv. sognepræst til samme kirke og nu bi
skop over Ålborg stift, ikke vil bekvemme sit til efter ordinansen at be
tale ham for kost o.a., endog han til AA har oppebåret indkomsten det 
år af kaldet, da han blev kaldet til Bremerholm af kongens far, så at 
HH intet har nydt afkaldet, uden det ringe offer, som faldt dette år. 
Derfor begærer han kongens befaling til EJ, at han kan udtale sig ml. 
parterne. Han får fuldmagt til at beramme belejlig tid og sted og stæv
ne parterne for sig, forhandle ml. dem i mindelighed om deres tvistig
hed el. adskille dem ved endelig dom. Det, han gør, skal han give fra 
sig til de interesserede under sin hånd og signet. JT, 13, 74. K.

17. sept. (Kbh.) Bevilling til borgmestre og råd i Køge til toldfrit at få 
så megen vin, som accisen af vin til 100 rd. kan udgøre. Kongen har 
ved brev, dat. Kbh. 12. febr. 1652*, bevilget borgmestre og råd i Køge 
årligt at få så megen vin accisefrit, som accisen til 100 rd. kan beløbe 
sig til. Efter anmodning bevilger kongen fremdeles, at under nævnte 
accise af vin til 100 rd. må også forstås tolden, som skal gives af samme 
vin, og at told og accise må godtgøres dem enten i Kbh., el. hvor det 
bliver indført fra fremmede steder, dog ikke højere, end det kan be
løbe sig både med told og accise til 100 rd. SjR, 23, 267. Indl. 13. sept. 
1) Ses. 42.

17. sept. (Kbh.) Instruks for Køn Joakim Grabow at ligge i Sundet. 
KJG, kongens admiral, skal begive sig til Øresund til kongens orlogs- 
og admiralskib Hannibal og der indtil videre ordre sejle med de andre 
skibe, som bliver tilforordnet ham under samme admiralsflag. Hvis 
der ankommer nogle engelske orlogsskibe, som skulle forbisejle, så 
der bliver fyret fra slottet el. fra Helsingør, skal han gøre sit bedste 
mod dem, hvorom han skal forstændige den holl. admiral, som han 
finder i Sundet, og forene sig med ham i admiralskab, så at de kan 
have god korrespondance om, hvorledes de kan sekundere hinanden, 
om der påkommer noget uforudset i Sundet. Kommer de engelske 
dog med sådan magt, at man efter krigsråd med den holl. admiral ikke
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uden øjensynlig fare kan gøre modstand, da skal de rette sig derefter, 
og ellers i anden måde vide at have kongens højhed i agt. SjR, 23, 268.

17. sept. (Kbh.) Privilegium på 10 år for Christian Cassuben at op
lægge mag. Poul Andersens postil påny. CC, boghandler, har andraget, 
at han til kongens undersåtters bedste i Norge og efter en del anmod
ninger derfra agter på ny på egen omkostning at oplægge og trykke 
mag. PAs postil in qvarto og begærer at måtte forundes privilegium på 
den. Kongen bevilger, at ingen i 10 år må lade den trykke el. indføre 
trykt andetsteds uden hans samtykke. Drister nogen sig hertil, er alle 
eksemplarer forbrudt, halvparten til kronen og halvparten til CC. SjR, 
23, 268. K. Indl. 4. sept.

17. sept. (Kbh.) Skøde til Villum Hornbold på en byggeplads inden for 
fæstningen. VH skal formedelst byens fortifikation miste sin have 
uden for Nørreport. Til vederlag er udvist ham en anden byggeplads 
inden for fæstningen, liggende i den nyafstukne Klerkegade og er for
til mod gaden 38 al. bred og bagtil mod kongens vinskænk Henrik 
Vinterbergs plads lige så bred, siden er pladsen næst ved Hans Rost- 
gaards plads 51 al. i længden og den 4. side lige sådan, hvilken have
plads etc. efter ordinær stil. SjR, 23, 268. (Tr.: KD, III, 405).

17. sept. (Kbh.) Rigsrådet i hver provins fik brev om landeværn. Hr. 
Anders Bille, hr. Oluf Parsberg, hr. Mogens Høg, hr. Henrik Rantzau 
og Erik Juel. Kongen har for nogen tid siden ladet udgå åbne breve 
om at lade gøre anordning af fornødent landev^ern til hest og fods i 
denne farlige tid, ligeledes indretning af magasiner, eftersom det er 
blevet samtykt af rigets adel ved dens deputerede, hvilket lensmænde
ne over hele riget har fået befaling til at sætte i værk. Adressaten skal 
have indseende med, at kongens vilje efter nævnte å.b. og ms. bliver 
efterkommet, så riget om fornødent kan have forsikring deraf. SjT, 32, 
352. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 
11,1,428).

Ligesådanne breve fik rådet i Skåne, hvori blev indført Bornholm. 
Hr. Ove Giedde, hr. Tage Thott og hr. Christoffer Urne. Ligeledes rå
det i Sjæll., hvori blev indført Møn og Smålandene. Hr. Christoffer 
Urne, Jørgen Seefeld, hr. Hans Lindenov, hr. Frederik Reedtz, hr. 
Niels Trolle, Henrik Ramel og Christen Skeel.

17. sept. (Kbh.) Peder Juel fik brev om at hjælpe Johanne, enke efter
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Johan Cosmussen af Odense, til rette i Sverige. PJ kan af hendes hos
føjede Supplikation og medfølgende dokumenter se, hvad hun har an
draget. Han skal så vidt muligt, og som de ml. rigerne oprettede pag
ter tilsteder, befordre hende hos dronningen af Sverige, så hun kan 
blive mægtig det, der på Øsel befindes at tilkomme hende. SjT, 32, 
382. K.

17. sept. (Kbh.) Rigens marsk skal stille regimenterne over hele Dan
mark i fuldkommen god skik og have indseende med officererne, at 
de ikke understår sig at forandre rullerne, som lensmændene har ind
leveret, meget mindre at tage penge af nogen for at leje soldater el. be
svære dem med noget arbejde. Han skal tilholde officererne at omgås 
med al skikkelighed med deres soldater på deres munsterplads og ikke 
opholde den ene længere end den anden. SjT, 32, 382. K.

17. sept. (Kbh.) Else Pedersdatter, enke efter Hans Rasch, indvåner i 
Sølvesborg, fik efter begæring brev på vinhandelen dér. Hun må be
holde de privilegier på fransk, spansk o.a. hedvin, som hendes afd. 
husbond havde fået af kongens fader.1 Da kongen af hr. Niels Krabbes 
erklæring erfarer, at vinhandelen dér er højlig fornøden, både for de 
omliggende kirker og for den rejsende mand, og da der findes ringe 
borgerskab dér, som kunne bruge den, har kongen bevilget, at EP ale
ne må holde vinkælder i Sølvesborg. Dog skal hun være forpligtet til at 
holde god og uforfalsket fransk, spansk o.a. hed vin og sælge for billig 
pris. SkR, 6, 271. Indl. 20. aug.
1) Se KB 1639, 748.

17. sept. (Kbh.) Hr. Ebbe Ulfeldt fik brev om at lade et stykke jord tak
sere ved uvildige mænd. Han har for kongen andraget, at et stykke 
jord ved Skivehus Slot, som er 5-6 agre og hører til kirken der, ligger 
midt inde i slotsmarken, kaldet Indmarken, og begærer, at det må skif
tes med andet af slottets jord, som ligger udenfor og er kirken nærme
re og kaldes Markmands Toft. Hvis det ikke skulle strække til, da gives 
udlæg i andet. Kongen er tilfreds, at han lader jorden taksere ved uvil
dige mænd og siden skifter det ene mod det andet, idet han har ind
seende med, at alt går ret til på begge sider. Han skal siden anmode 
om kongens ratifikation. JT, 13, 74. Indl. 22. aug.

18. sept. (Kbh.) Åbent patent anlangende hr. Corfitz Ulfeldt. CU har 
for nogen tid siden hemmeligt og uden afsked forladt kongeriget, og
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kongen har med stor forundring erfaret, hvorledes han ganske har 
forglemt den pligt og respekt, han er skyldig som edsvoren undersåt 
og højt betroet betjent, især at han udenrigs på tryk på da. og andre 
tungemål har ladet udgå et skrift, Højttrængende æres forsvar, hvori 
kongen, rigsrådet, justitien og hele regeringen angribes med mangfol
dige ugrundede beskyldninger, således at han formedelst gevalt og 
ulovlig medfart var tvunget til at forlade sit fædreland og undergive sig 
fremmed protektion, at der i Dinas, Walters og andre sager var ført 
uordentlige og ulovlige processer, at sandhed var undertrykt, magt 
gået for ret, og at han ikke måtte høres. Herredagsdomme foragtes 
hånligt, uret er ikke ændret, og han har flyet den uretfærdige magt. 
Hvad årsag der egentlig har tvunget ham til i største dølgsmål at und
fly fædrelandet, er ham selv bedst bekendt, kongen lader det bero, 
men forbeholder sig tiltale for hans administration. Det havde været 
ønskeligt, at CU lovligt havde udført det, håndfæstningen giver anled
ning til, og ikke ved skandskrifter mod konge og regering. Dinas og 
Walters sager, hvor han mener, den største uret er øvet, er forhørt af 
kongen og rigsrådet. Dina er eksamineret i to dage i CUs egen nær
værelse og med deltagelse af hans bror, hr. Flemming Ulfeldt, og fæt
ter, hr. Henning Valkendorf, så CU takkede kongen og rigsrådet. Wal
ters sag understod han sig ikke selv at udføre, selv om han blev anmo
det om det, måske fordi hans påstand imod ham ikke stod til at bevise, 
og kongen og rigsrådet selv har dømt Walter til at forlade Danmark og 
Norge. Dina var ikke CUs fange, og hendes beskyldning angik kongen, 
en anden kongens tjener, hvorfor kongen i denne farlige sag måtte 
lade CU vide, at han skulle blive til stede i byen, og CU kan ikke bevi
se, at der ville være vederfaret ham gevalt. At det blev begæret over for 
CUs venner, at de skriftligt skulle forebringe, hvad de på hans vegne 
søgte om, er ikke mærkeligt, da sagen var kommet til proces, og en
hver uden forandring skulle informeres om, hvad der blev forebragt. 
Da kongen for Gud og alverden kan vide sig og sin regering fri for de 
grove, ugrundede, uforsvarlige calumnier, kan han ikke stiltiende for
bigå et sådant skandskrift. Kongen har overvejet dette med sit råd, hr. 
Christen Thomesen, kongens kansler, hr. Anders Bille, rigsmarsk, hr. 
Ove Giedde, rigens admiral, hr. Christoffer Urne, rigens kansler, hr. 
Mogens Kaas, hr. Tage Ottesen Thott, hr. Christoffer Ulfeldt, hr. Oluf 
Parsberg, Jørgen Seefeld, landsdommer i Sjæll., hr. Gregers Krabbe, 
statholder i Norge, hr. Hans Lindenov, hr. Iver Vind, hr. Jørgen Brahe, 
hr. Frederik Reedtz, hr. Niels Trolle, hr. Joakim Gersdorff, statholder i 
Kbh., Henrik Ramel, Mogens Høg, hr. Henrik Rantzau, Christen Skeel
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og Erik Juel, og har fundet, at skriftet er digtet til kongens og regerin
gens vanære, til oprør og uenighed ml. undersåtterne. Det befales un
dersåtterne ikke at agte det anderledes. Da recessen forbyder indfør
sel af da. bøger trykt i udlandet, påbydes det alle, af hvad stand de er, 
ikke at lade dette skammelige skrift finde hos sig, men de eksemplarer, 
som nogen kan have i købstæderne i Danmark og Norge, skal de leve
re til borgmestre og råd, og de, der er på landet, til landsdommerne i 
hver provins, i Norge til nærmeste lagmand, hvorefter de siden ind- 
skikkes i Kane. Alle advares om, at tage sig i vare for at have, bruge el. 
befatte sig med slig digt, under højeste straf. Understår nogen sig her
efter at skrive, trykke, digte og udbrede noget skandskrift til kongens, 
rigsrådets og regeringens vanære, vil kongen vide med tilbørlig iver at 
straffe det, enten på liv, lemmer el. fængsel, og lade sådant, som hån
ligt udspredes, brænde af mestermanden. [Underskrevet af kongen 
og rigsråderne]. SjR, 23, 269 og 886.

Orig. (med rigsrådernes egenhændige underskrifter) i Rigsrådets 
arkiv, papir, 1646-50. K. (med rettelser ved sekretær Erik Krag og med 
kongens og rigsrådernes egenhændige underskrifter. (Tr.: Rise Han
sen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 429-35. CCD, VI, 
107-13).

18. sept. (Kbh.) Hr. Falk Gøye fik brev om at indtage hr. Christen Han
sens 2 sønner, Hans Christensen og Jens Christensen, i Sorø Skole, når 
han besøges derom og der bliver ledig plads, forordne dem disciplin 
og ellers forholde sig mod dem lige med andre skolebørn. SjT, 32, 383.

19. sept. (Kbh.) Erik Rosenkrantz og Peder Reedtz fik brev om med 
det forderligste at begive sig fra England. Kongen har ved ms. 21. aug. 
ladet dem forstændige, og de skal rette sig derefter, men han frygter, 
at det ikke er kommet dem i hænde. Derfor overskikkes dem hermed 
en kopi. De skal med Henrik Villumsen søge på bedste maner at licen- 
tiere sig derfra og med det forderligste begive sig på hjemrejsen. SjT, 
32, 383. K.

20. sept. (Kbh.) Mageskifte ml. Laurids Pogwisch og Sorø Akademi. LP 
har til kongen på Sorø Akademis vegne udlagt følgende af sit jorde
gods i Vendsyssel i Vennebjerg h., Kvissel by: Niels Lauridsen i Stor
gård skylder årligen 3 td. byg, 8 skp. rug, 1 td. torsk, 1 '/2 pd. smør, 1 
svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns; Jens Christensen og Sidsel 
Svendsdatter, 1 td. byg, 2'A vendelboskp. 1 ’A fjdg. rug, ’A td. torsk, ’A
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pd. smør, ’A svin, 'A fødenød, ’A lam, *A gås, ’A af 2 høns. Vester [Hor
ne] h., Henne s., Fidde by 1 bol1, 3 mk. landgilde, med alle jorder, 
landgilde, herlighed og rette tilliggelse efter det brev, LP har givet 
kongen på Sorø Akademis vegne. Til vederlag har kongen til LP ud
lagt af Sorø Akademis gods i Nørrejyll., Nørre [Horne] h., Sønder 
Bork s. og by: Mads Sørensen, 2 ørter byg, 12 sk. gæsteri, 3 sk. vogn
penge; Claus Pedersen og Søren Madsen, 4 ørter byg, 30 sk. gæsteri, 
hvilke gde og gods med al deres ejendom, herlighed, landgilde, rente 
og rette tilliggelsse, som er ager, eng, skov, mark, fiskevand og fægang, 
tørvegrøft og lyngslet, intet undtaget, LP skal have. SjR, 23, 272. (Jf. 
Kr.Sk.,33).
1) Det følgende genbrev angiver beboeren: Peder Christensen.

20. sept. (Kbh.) Laurids Pogwischs genbrev på ovennævnte mageskif
te. [Samme tekst, blot med de to parter i omvendt orden]. LP har bedt 
Otte Krag og Erik Krag at forsegle og underskrive til vitterlighed. SjR, 
23, 273.

20. sept. (Kbh.) Dr. Hans Resen fik brev om at ordinere nærværende 
Mikkel Henriksen til at være slotspræst på Kbh.s Slot. HR skal eksami
nere ham efter efter ordinansen, om han befindes så dygtig dertil, som 
det sig bør, og siden vie og ordinere ham til præst, så han straks kan 
indtræde i sit embede. SjT, 32, 384. K. (Tr.: KD, V, 354).

20. sept. (Kbh.) Falk Gøye fik brev om under Sorø Akademi at annam
me det gods, som Laurids Pogwisch til Skrumsager giver igen til mage
sk., nemlig i Vendsyssel i Vennebjerg h., Kvissel by: Niels Lauridsen i 
Storgård, skylder årligen 3 td. byg, 8 skp. rug, 1 td. torsk, l’A pd. smør, 
1 svin, 1 fodernød, 1 lam, 1 gås, 2 høns; Jens Christensen og Sidsel 
Svendsdatter, 1 td. byg, 2'A vendelboskp. l’A fjdg. rug, ’A td. torsk, ’A 
pd. smør, ’A svin, ’A fodernød, ’/a lam, '/s gås, ’A af 2 høns. Vester 
[Horne] h., Henne s., Fidde by: 1 bol, Peder Christensen påbor, skyl
der 3 mk. landgilde. FG skal annamme dette gods, indskrive det i jor
debogen og indkræve den årlige visse og uvisse rente til akademiet. 
SjT, 32, 384.

20. sept. (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om at levere sit lens magasin
korn til Tyge Below til Frøstrup. Adelen har til oprettelse af magasiner 
lovet af hver 100 td. htk. at give 1 td. rug, 1 td. byg og 1 td. havre, og 
tilstille lensmanden det, hvor det bekvemmest kan falde. SB skal mod-
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tage kornet og skikke det til TB, som er befalet at modtage det og for
vare det indtil påæskes. FT, 7, 113. K.

20. sept. (Kbh.) Hr. Iver Vind fik brev om at levere sit lens magasin
korn til hr. Henning Valkendorf til Glorup [osv. som ovenfor til Steen 
Bille]. FT, 7, 113. K.

20. sept. (Kbh.) Tyge Below fik brev om at modtage magasinkorn af 
Rugårds lensmand og forvare det med sit eget indtil påæskes, da lens
manden er befalet at tilskikke ham det korn, der leveres ham af ade
len. FT, 7, 113. K.

20. sept. (Kbh.) Hr. Henning Valkendorf fik brev om at modtage Da
lum Kloster lens magasinkorn og beholde det i forvaring med sit eget 
indtil påæskes, da lensmanden er befalet at tilskikke ham det korn, 
der leveres ham af adelen. FT, 7, 114. K. Orig. i Odensegård lensark., 
LAO.

20. sept. (Kbh.) Hr. Jørgen Brahe fik brev om at modtage korn leveret 
af adelen i sit eget len og forvare det hos sig selv. FT, 7, 114. K.

20. sept. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om at modtage magasinkorn 
i sit eget len og oplægge halvparten til forvaring i Nyborg og halvpar
ten i Svendborg. FR, 7, 114. K.

20. sept. (Kbh.) Mageskifte mellem K.M. og Hans Friis til Kragerup. 
HF har til kongen udlagt af sit gods i Sønderhald h., Stånum 1 gd., 
Thomas Andersen påbor, skylder årligt 2l/2 ørte rug, 2 ørter byg, 1 ot
ting honning, 8 sk. engpenge, 1 svin, 1 fodernød, 2 jægergæste ri, 12 
hestegæsteri. 1 gd. Kjeld Sørensen påbor, 2l/2 ørte rug, 2 ørter byg, 1 
otting honning, 1 svin, 1 fodernød, 2 jægerhestegæsteri, 12 heste
gæsteri. 1 gd. Mikkel Rasmussen påbor, 2x/2 ørte rug, 2 ørter byg, 1 ot
ting honning, 1 svin, 1 fodernød, 2 jægerhestegæsteri, 12 hestegæsteri. 
1 bol på Essenbæk Mark, 5 skp. rug. Hørning: 1 gd., Søren Rasmussen 
påbor, l’/2 ørte rug, 2 ørter byg, 1 fodernød, 1 svin, 20 sk. gæsteri. 
Søby: Oluf Pedersen, 2 ørter rug, 2 ørter byg, 1 svin, 20 sk. gæsteri, er 
til samme gd. skov til 3 svins olden, med alle gårdes ejendom, herlig
hed, landgilde, rente og rette tilliggelse. Til fyldest vederlag har kon
gen til HF udlagt af kronens gods i Sønderhald h., Tustrup: 1 gd.,Jens 
Pedersen og Rasmus Andersen påbor, årligt 3 ørter maltgæsteri, 1 fjdg.
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1 lispd. smør, 2 kander honning, 2 svin, 2 mk. vinterskat og leding, er 
til samme gd. skov til 42 svins olden. Vestergård: Christen Pedersen, 4 
sk. leding, 6 sk. skattepenge, 1 svin, 3 ørter malt for 12 hestegæsteri, 
hvilke gde og gods med al ejendom osv. efter ordinær stil. JR, 12, 93. 
Orig. (på pergam.) i Hans Friis’ privatark., RA. Indl. 18. nov. (Jf. 
Kr.Sk., 33).

20. sept. (Kbh.) Hans Friis’ genbrev. [Delvis samme tekst i omvendt or
den, men ellers med henvisninger til fol. 94 og 93]. HF har bedt Otte 
Krag og Erik Krag at forsegle og underskrive til vitterlighed.

20. sept. (Kbh.) Otte Krag, hr. Ebbe Ulfeldt, Henrik Below, Manderup 
Due og hr. Oluf Parsberg fik brev om at levere magasinkorn til Erik 
Juel. Adelen har til oprettelse af magasiner lovet at give af hver 100 td. 
htk. 1 td. rug, 1 td. byg og 1 td. havre og tilstille lensmanden det, hvor 
det falder dem bekvemmest. Adressaterne skal lade annamme det 
korn, der bliver leveret, og siden skikke det til Erik Juel, som er befalet 
at beholde det i god forvaring, indtil påæskes. JT, 13, 75. K. (til OK og 
(se fig.) AB, HR, FP, MS).

Ligesådant brev fik hr. Anders Bille, Mogens Høg og Gunde Rosen
krantz at levere Erik Rosenkrantz deres lens magasinkorn. Nok hr. 
Henrik Rantzau at levere Laurids Ulfeldt sit magasinkorn. Hr. Frands 
Pogwisch at levere sit til Mogens Arenfeld. Hr. Mogens Sehested og Pe
der Reedtz at levere deres lens magasinkorn til Jørgen Seefeld.

20. sept. (Kbh.) Erik Juel fik brev om at annamme magasinkorn af 
Bøvling, Skivehus, Ørum, Åstrup og Vestervig Kloster len. Adelen har 
til oprettelse af magasiner lovet at give af hver 100 td. htk. 1 td. rug, 1 
td. byg og 1 td. havre og tilstille lensmanden det, hvor det falder dem 
bekvemmest. Han skal lade annamme kornet, som leveres af adelen el. 
af lensmændene i ovennævnte len, og holde det i god forvaring, indtil 
påæskes.JT, 13, 75. K. (EJ, ER, LU, MA,JS).

Ligesådant brev fik Erik Rosenkrantz at annamme magasinkorn af 
Skanderborg, Silkeborg og Kalø len. Laurids Ulfeldt af Åkær len. Mo
gens Arenfeldt af Hald len. Jørgen Seefeld af Riberhus og Lundenæs 
len.

20. sept. (Kbh.) Henrik Thott fik brev angående sit lens magasinkorn. 
Adelen har til oprettelse af magasiner lovet at give korn og tilstille 
lensmanden det, hvor det er bekvemmest. Han skal lade annamme
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kornet, der leveres ham, og holde det i god forvaring. JT, 13, 76. K.

20. sept. (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch og Jørgen Marsvin fik brev at lik
videre noget gods, som hr. Anders Bille begærer til magesk., liggende 
til Asmild Kloster. Rind, Christen Hansen 1 bol. Lysgård h., Ans: 
Rasmus Andersen 1 gd.; Niels Thomsen x/2 gd. Middelsom h., Mam
men: Anders Rasmussen og Anders Andersen 1 gd.; Christen Mo
gensen 1 gd. Lysgård h., Høbjerg: Christen Jensen 1 gd., Jep Jensen 1 
gd., Daniel Hansen 1 gd. og Christen Kudsk 1 gd.; 1 gadehus, Christen 
Smed. N.N. er øde. Vester Velling s., Mogensgård, 1 bol, N.N. påbor. 
Mammen s., Vejrumbro: Niels Rasmussen 1 bol. Hornum h., Sønde
rup: Christen Christensen 1 gd. Hindborg h., Volling: Jesper Christen
sen 1 gd. Hem s. og by: Jens Thomsen 1 gd., Jens Hvid 1 gd.; 1 gade
hus, JH bruger. Hvorimod AB til vederlag tilbyder af sit gods: Nørlyng 
h., Tapdrup s.1: Skovsgård Hovedgård, Surbæk Mølle, Spanggård, 
Christen Sørensen, 1 gd. Tapdrup by, Østergård: Jens Christensen, 1 
gd., Palle Smed og Peder Sørensen Bach 1 gd., Mads Eskesen 1 gd., 
Christen Sørensen 1 gd., Mads Sørensen 1 gd., Jens Christensen Hvas 
og Christen Møller 1 gd., Christen Jensen og Jeppe Nielsen 1 gd. Bols- 
mænd: Store Søren Andersen, Lille Anders, Mads Smed, Christen 
Snedker,1 Peder Lassen, Jens Ibsen og Peder Jensen. De skal rette de
res lejlighed efter at begive sig til nævnte gods, granske og erfare god
sets ejendom osv. og siden lægge og ligne det ene mod det andet, an
seende, at kongen vil have lige så megen landgilde igen, som der bort
skiftes. Hvad skoven angår skal forholdes som sædv. Det, de erfarer, 
skal de give beskrevet fra sig under deres hænder og signeter og ind- 
skikke i Kane. Såfremt kronen sker forkort for deres forsømmelse, skal 
de stande til rette. Kongen har befalet Peder Lange at være til stede, 
når besigtigelsen foretages, og foregive, hvad han kan have at sige på 
kongens vegne, og siden forsegle og underskrive med adressaterne. 
JT, 13, 76. K. (Efter Otte Krags ordre).

1 ) Se note s. d 2) JT, 13, 69 har Kirsten Snedkers.

20. sept. (Kbh.) Peder Lange fik brev om at være tilstede, når godset 
skal likvideres, som hr. Anders Bille begærer. Kongen har befalet hr. 
Frands Pogwisch ogjørgen Marsvin at ligne og lægge gods ml. kongen 
og AB. PL skal møde, når det foretages, og han advares derom, og på 
kongens og kirkens vegne tilkendegive, hvad han har at sige, og for
segle og underskrive med dem. JT, 13, 77. K. (Efter Otte Krags ordre).
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20. sept. (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om under lenet at an
namme gods, som Hans Friis har givet til mageskifte.

HF har til kronen udlagt af sit gods i Sønderhald h., Stånum: 1 gd., 
Thomas Andersen påbor, skylder årligt 2’A ørte rug, 2 ørter byg, 1 ot
ting honning, 8 sk. engpenge, 1 svin, 1 fodernød, 2 jægerhestegæsteri, 
12 hestegæsteri; 1 gd., Kjeld Sørensen påbor, 2l/z ørte rug, 2 ørter byg, 
1 otting honning, 1 svin, 1 fodernød, 2 jægerhestegæsteri, 12 heste
gæsteri; 1 gd. Mikkel Rasmussen påbor, 27*2 ørte rug, 2 ørter byg, 1 ot
ting honning, 1 svin, 1 fodernød, 2 jægerhestegæsteri, 12 hestegæsteri; 
1 bol på Essenbæk Mark, skylder 5 skp. rug. Hørning: 1 gd., Søren 
Rasmussen påbor, skylder 17*2 ørte rug, 2 ørter byg, 1 fodernød, 1 svin, 
20 sk. gæsteri. Søby: 1 gd., Oluf Pedersen påbor, 2 ørter rug, 2 ørter 
byg, 1 svin, 20 sk. gæsteri, er til samme gd. skov til 3 svins olden. GR 
skal annamme godset, indskrive det i jordebogen og årligt gøre regn
skab. JT, 13. 77. K.

21. sept. (Kbh.) Instruktion medgivet skipper Niels Andersen, der 
med en galiot skal sejle til England til gesandterne. NA skal straks med 
medhavende galiot sejle til London og angive sig hos kongens gesand
ter hos republikkens parlament med de breve, som er tilstillet dem, og 
siden forrette det, de befaler ham. Dersom gesandterne mod forvent
ning har begivet sig på hjemrejsen, og han ikke finder dem, skal han 
straks rejse tilbage med de nævnte breve. SjR, 23, 276. K.

21. sept. (Kbh.) Å.b. til hr. Axel Urup og Otte Krag. Kongen har affær
diget AU og OK til den i Sundet ankommende parlaments-admiral fra 
republikken England for at forrette noget hos ham efter deres in
struktion. Det er kongens begæring, at de må antages og sættes tro til 
det, de foregiver på kongens vegne. SjR, 23, 276.

21. sept. (Kbh.) Instruktion medgivet hr. Axel Urup og Otte Krag til 
de engelske i Sundet. De skal straks forføje sig til den engelske admi
ral, som ligger på Lappen for Kronborg med sin flåde, og melde ham, 
hvor meget uformodeligt det forekommer kongen, at det engelske 
parlament har skikket en mægtig flåde og krigsmagt midt ind i H.M.s 
lande, foruden tilforn at advare ham el. begære permission dertil. Det 
var aldrig tilforn tenteret af nogen, som ikke havde besluttet sig for at 
begynde hostiliteter. Selv de, som har traktat med H.M., har ikke haft 
anden bevill., end at de 3 uger tilforn skulle advertere, når en sådan 
flåde skulle komme på strømmene. H.M. havde vel hørt rygte om, at
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en sådan flåde skulle komme, men al den stund hverken H.M. selv el. 
hans gesandter i England var advaret derom, kunne H.M. ikke indbil
de sig, at parlamentet skulle resolvere sig til sådant, som aldrig tilforn 
var sket af denne krones naboer. H.M. gav dem selv at betænke, hvor
dan det ville blive optaget i England, dersom en sådan mægtig flåde 
uden foregående varsel el. permission skulle ankomme på Themsen. 
H.M. havde gjort den engelske republik den ære at skikke en anselig 
ambassade derhen, tilbudt traktater og venskab, og allermindst for
modet, at i stedet for med lige ære at blive begegnet ved en ambassade 
af den engelske republik at skulle se en sådan mægtig flåde. Hvad be
kostning det ville forårsage i en hast at skulle udrede flåden, kan de 
lettelig eragte. Derfor vil H.M. have dem ombedet, at de ikke vil un
derstå sig at begynde nogen hostilitet på H.M.s strømme, men retirere 
sig længere væk. Dette skal de skriftligt overgive admiralen og begære 
skriftligt svar. Skulle de engelske foregive at være kommet for at af
hente og konvojere de engelske i havnen, skal de svare, at H.M. havde 
salveret dem med sin protektion fra deres fjender, formenende, at det 
ikke skulle være hans tak, at han skulle braveres med sådan magt i sine 
lande. Kongen forventer en erklæring og satisfaktion. Dette skal AU 
og OK efterkomme, dog skal de ikke begive sig ud på den engelske flå
de, men fra Helsingør udskikke en el. to officerer med deres kreditiv 
til den engelske admiral med begæring, at han vil sende én el. flere af 
sine betroede med lige fuldmagt og ligeledes fremskikke parlamentets 
brev til kongen el. underretning om admiralens ordre at gå hid. Der
som han mod forhåbning ingen fremskikker, skal de ved officerer ud
skikke det, som skriftligt er meddelt dem, og ervarte hans svar. SjR, 23, 
276.

21.’ sept. (Kbh.) Å.b. til hr. Mikkel Henriksen om at være slotsprædi
kant. Kongen har antaget MH som slotsprædikant på Kbh.s Slot efter 
afd. mag. Morten Poulsen. Han skal årligt nyde samme pension som 
formanden, hvorimod han er forpligtet at forholde sig som en sand 
Guds tjener og en ret sjælesørger. Rentemestrene skal rette sig heref
ter. SjR, 23, 277. K.
1 ) K. har 22. sept.

21. sept. (Kbh.) Nogle lensmænd og borgmestre og råd i Kbh. fik brev 
om at skaffe bådsmænd til Kbh. Otte Thott skal fra Malmø forskaffe 50 
bådsmænd, som i det seneste i overmorgen kan være i Kbh. og angive 
sig på Bremerholm hosjørgen Bjørnsen. Kongen behøver i en hast en
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del bådsfolk i 2-3 uger. De skal blive betalt for den tjeneste, som de gør. 
SjT, 32, 384. K. (Tr.: KD, V, 354).

Ligesådant brev fik hr. Axel Urup at forskaffe 20 mand fra Køge. Hr. 
Ove Giedde fra Helsingborg 20. Arent von der Kuhla fra Helsingør 40. 
Hr. Knud Ulfeldt fra Landskrone 20. Ligeledes borgmestre og råd i 
Kbh. at forskaffe 500 mand fra Kbh.

21. sept. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om straks og ufortøvet at hid
kommandere 200 mand, af dem, som er næst for hånden og snarest 
kan bekommes, være sig af Sjæll. el. Skånske Regiment, med tilhøren
de officerer og gewehr, som straks kan blive fordelt på skibene. SjT, 32, 
385. K. (Tr.: KD, V,354).

21. sept. (Kbh.) Otte Thott, hr. Niels Krabbe og Kjeld Krag, kommissa
rier i Skåne, fik brev om årligt at kontentere Oluf Steenwinckel, kon
duktør, af kommissarietolden i Skåne efter hans besoldningsbrev. OS 
har konduktørbestilling i Skåne og er i værk med fortificering af 
Malmø. De skal betale ham årligt af kommissarietolden der i landet. 
SkT, 8, 263. K. Indl. 17. sept.

21. sept. (Kbh.) Bevilling efter begæring for Hans Nielsen billedhug
ger i Middelfart at være fri for skat og tynge. Han har til gengæld til
budt at gøre det billedhuggerarbejde, som kongen kan behøve på Kol
dinghus, og lade sig betale stykvis efter billighed. Kongen bevilger det
te på vilkår som HNs tilbud. FR, 8, 179. K. Indl. 6. aug.

21 sept. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for Anders Billes søn til at rej
se udenlands, uanset han ikke har den alder, at han efter forordnin
gen må rejse. JR, 12, 95.

21 sept. (Kbh.) Å.b. angående borgerskabet i Skagen om forbedring 
på tolden o.a. Borgmestre og rådmænd på Skagen har på egne og bor
gerskabets vegne begæret, at de må beholde deres håndkværne i byen, 
idet de tilbyder til gengæld at give en vis sum penge årligt for accise og 
malttold af det, der kan formales på håndkværne, som skal overgå det, 
der tilforn er udgivet i told og accise. I lige måde begærer de forlin
dring i tolden på de flyndere, som fiskes der fra landet, eftersom de 
ikke er så gode el. af den pris, som andre. Da kongen af Erik Juels er
klæring erfarer, at der intetsteds omkring 1 ’/s mils vej er vandmøller, 
og at indbyggerne får stor tilførsel både til lands og til vands af øl og
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brød, så at det er til kongens fordel, når der efter deres eget tilbud gi
ves 50 rd. årligt for accise og malttold, så er han tilfreds, at der gives 50 
rd. i 2 terminer, til Martini og Philippi Jacobi, og leveres til tolderen, 
hvorimod de må beholde deres små håndkværne. Angående tolden af 
deres flyndere bevilger kongen, at der af 1.000 små skagbo flyndere i 
told til kronen må gives 12 sk. og til kommissarierne 6 sk. JR, 12, 96. 
Indl. 24. aug. (Tr.: CCD, VI, 113-14).

22. sept. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om, at kongen har erfa
ret, at bolværkerne ved havnen i Kbh. skal være meget forfaldne og 
brøstfældige, især ved den ny toldbod. JG skal lade erfare, hvad repa
ration bolværkerne uforbigængeligen behøver, og hvorledes de kan 
blive forfærdiget med mindst mulig bekostning, ligeledes hvor højt 
han regner, at omkostningen kan beløbe. Siden vil kongen vide at re
solvere derpå. SjT, 32, 385. K. (Tr.: KD, V, 354).

22. sept. (Kbh.) Køn Joakim Grabow fik brev om sin instruks til de en
gelsket!] i Sundet. Den formelder, at han skal forene sig med den 
holl. admiral i Sundet, når han ankommer dertil. Han forstændiges vi
dere, at når der holdes krigsråd om det, som foretages ml. dem, skal 
han have kongens højhed i agt og som kongens admiral beklæde det 
øverste og første sted, og efter ham den holl. admiral. Dernæst kon
gens og hans underordnede viceadmiral, siden den holl. viceadmiral 
og efter ham KJGs sædv. vagt, derefter den holl. schoutbynacht, siden 
KJGs ældste skibskaptajn, efter ham en holl., skibskaptajn og så frem
deles, for at vota ikke skulle prævalere på én af siderne. Hvad der bli
ver sluttet i sådant krigsråd, skal han forrette på bedste måde. For
nemmer han, at der ankommer flere holl. orlogsskibe for at antaste de 
engelske, og den holl. admiral, der nu ligger i Sundet, vil sekundere, 
skal han ikke befatte sig dermed, men blive liggende stille, medmin
dre de engelske angriber el. forfølger de holl. på denne side i Sundet. 
Da kan han forholde sig efter den tidl. givne ordre. SjT, 32, 385. K

22. sept. (Kbh.) Mageskifte mellem K.M og hr. Joakim Gersdorff til 
Tunbyholm. JG har af sit jordegods i Skåne til kongen for magelæg ud
lagt følgende: Helsingborg len, Luggude h., Helsingborg s., Følbåren: 
Knud Troelsen,l skylder årligt 5 td. byg, 1 dl. gæsteri, 1 fodernød, 5 
skp. havre. Frillestad s. og by: 1 gd., Peder Knudsen påbor, 1 l/2 lispd. 
11 mk. smør, dog det øvrige af landgilden og herligheden forbeholdt 

JG. Bjerge h., Førslev s., Hvidstrup: Aage Knudsen og Erik Terkilsen,
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*/2 td. smør, 1 fodernød, 1 dl. gæsteri. Ribbelberg s. og by, Skvatte- 
mølle: 1 gd., Tue Olsen påbor, 8 pd. smør, 1 dl. gæsteri, 1 fodernød, 1 
mk. havrepenge, 1 td. havre, 1 teje; Johan Nielsen, 4 pd. smør, 6 mk. 
gæsteri, 1 fodernød. Herslev s., Virup by: Niels Andersen, 30 skp., 3 
mk. landgildepenge, 1 teje, 1 fodernød, 1 dl. gæsteri; Laurids Nielsen, 
2 pd. byg, 1 skp. havre, 12 sk. skattepenge, 3 mk. landgildepenge, 1 fo
dernød, 1 teje, 1 dl. gæsteri, med al nævnte gårdes ejendom, landgil
de, herlighed, rente og rette tilliggelse. Til fyldest vederlag har kongen 
udlagt til JG følgende af kronens gods i Skåne i Helsingborg len, Byv 
s., Byvstrup: Mogens Troelsen og Troels Mogensen, 12 sk. herregæste- 
ri, 2 skp. rug, 27 skp. byg, 1 stød, 1 tærskerskæppe, 24 skp. havre, 3 skp. 
herrehavre, 1 fjdg. smør, 1 ko, 1 galt, 2 gæs, 7 høns, 4 læs hø, 30 læs 
ved, 1 støkegarn, 6 heste; Mogens Gudmandsen, 1 skp. rug, 12 skp. 
byg, 3 td. havre, 1 galt, 1 gås, 2 høns, 15 læs ved, 4 læs hø. Byv: Niels 
Jensen, 1 skp. rug, 12 skp. byg, 2 td. havre, 1 galt, 1 gås, 2 høns, 10 læs 
ved, 2 læs hø. Brogård: Aage Gudmandsen, 24 skp. byg, 1 fodernød, 1 
dl. gæsteri. Morshøj: Hans Hansen, 1 Qdg. smør, 1 fodernød, 1 gås, 2 
høns, 1 lam, 5 mk. gæsteri, hvilke gde med al deres ejendom osv. [se s. 
180 ]. SkR, 6, 272. (Jf. Kr.Sk., 33-34).

Hr. JGs genbrev til H.M. på ovennævnte magesk. [Samme tekst, blot 
med de to parter i omvendt orden]. JG har bedt Otte Krag og Erik Bil
le, K.M.S sekretærer, at forsegle og underskrive til vitterlighed.
1) Kopibogen har Tullesen, jfr. imidlertid SkT, 8, 249 og 263.

22. sept. (Kbh.) Mageskifte mellem K.M. på Århus Kapitels1 vegne og 
Preben Gyldenstjerne. PG har for magelæg til K.M. på Århus Hospi
tals1 vegne udlagt jordegods i Hatting h., Hedensted s. og by: Søren Pe
dersen 10 skp. rug, 3 td. byg, 2’/2 td. havre, 1 Qdg. smør, 1 svin, 1 mk. 
landgildepenge; Hans Sørensen 1 ørte rug, 15 skp. byg, 10 skp. havre, 
’/2 fjdg. smør, 1 svin, ’/2 mk. landgilde, med al rente og rette tilliggelse. 
Derimod har kongen på hospitalets vegne til vederlag til PG udlagt 
gods i Øster Lisbjerg h.,2 Feldballe s., Essig: Jens Jensen, Jørgen An
dersen 20 skp. [rug], 3 td. byg, 5 td. havre, 1 Qdg. smør, 1 svin, 1 lam, 1 
gås, 4 høns, 1 fodernød, 28 sk. ekkepenge, 1 kande honning, 8 mk. 
gæsteri, hvilke gårde og gods etc. efter ordinær stil. JR, 12, 97. (Jf. 
Kr.Sk., 33).
1) Mens overskriften har Århus Kapitel, har selve brevet Århus Hospital. 2) 
Feldballe s. ligger i Djurs Sønder h.

22. sept. (Kbh.) Preben Gyldensÿernes genbrev. [Kopibogen har blot:
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efter ordinær stil. [Underskrifter] Preben Gyldenstjerne, Otte Krag, 
Erik Krag]. JR, 13, 98.

23. sept. (Kbh.) Bevilling efter begæring til Niels Hansen, rådmand i 
Kbh., at være forskånet for sjettepenge af arv. NH har andraget, hvor
ledes byfogeden i Kbh. har fordret sjettepenge efter afd. Jacob Jør
gensens hustru Anna Hansdatter1, som skal være tilfaldet 1637 i Kbh. 
»i friheden« og udgør 200 sldl., og han har fået dom over ham. Kon
gen bevilger, at NH må være fri for kronens anpart af nævnte sjette
penge. SjR, 23, 278. Indl. 28. april 1646 og udat.
1) Af Indl. fremgår, at JJs hustru døde i 1637, og at hendes arvinger da boede 
i Holsten.

23. sept. (Kbh.) Landkommissarierne i hver provins, Fyn undtaget, fik 
brev om adelens soldaterudskrivning. For nogen tid siden har adelen 
bevilget at lade udskrive soldater af deres gods. Adressaterne skal i 
hver deres provins forstændige adelstanden, at kongen vil, at sådant 
skal sættes i værk med det første, for at riget kan have nogen geneste 
deraf. De skal have i agt, at kompagnierne bliver forsynet med gode 
kaptajner og officerer. SjT, 32, 386. K.

23. sept. (Kbh.) Adam Henrik Pentz fik brev om at lade Henrik Mark
danner arrestere. Kongen erfarer, at der er forløbet nogen misfor
stand mellem to af hofjunkerne, Claus von Buchwald og HM, så HM 
med en pistol har skudt efter CB. AHP skal på kongens vegne lade HM 
arrestere i hans losemente og tage forsikring af ham, at han ikke vil gå 
ud el. undvige indtil udgangen på sagen. Siden skal han lade holde 
hof- og gårdsret og forhøre vidnesbyrd. SjT, 32, 386. Indl. 2. okt., 5. 
nov., 8. dec. og udat. (2).

23. sept. (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev om at forkynde et 
åbent patent,1 hvis indhold de kan erfare deraf. SjT, 32, 387. K. Orig. i 
Frederiksborg lensark., LAK, i Odensegård lensark., LAO.
1 ) Se følgende.

23. sept. (Kbh.) Landsdommerne i Danmark og lagmændene i Norge 
fik brev om at lade forkynde åbne mandater om hr. Corfitz Ulfeldts 
skrift. I mandaterne står bl.a., at hvis nogen, som bor på landet, har de 
deri specificerede eksemplarer af CUs skrift, skal de levere dem til 
adressaterne, der skal annamme dem til sig og siden med det forder-
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ligste indskikke dem i Kane. SjT, 32, 387. K.
Jyll.: Peder Lange, Laurids Below. Fyn: Laurids Pogwisch. Langel.: 

Vincents Steensen. Sjæll.: Jørgen Seefeld. Loll, og Falster: Lave Beck. 
Møn: Hans Clausen. Skåne: Kjeld Krag. Blekinge: Villum Thomsen. 
Bornholm: Hans Pedersen.

Ligesådanne breve fik lagmændene i Norge at lade forkynde til lag
tinget: Vigen: Hans Frandsen. Frederikstad: Hans Nielsen. Tønsberg: 
Peder Lauridsen. Oslo: Niels Hansen. Oplandene: Otte Mogensen. 
Skien: Thomas Jensen. Agdesiden: Augustinus Olufsen. Stavanger: Ja
cob Rash. Bergen: Hans Hansen. Trondhjem: dr. Peder Alfsen. Nord
landene: Manderup Skonebølle.

23. sept. (Kbh.) Hr. Henrik Rantzau fik brev om at begive sig til Hel
singør og derfra ud på orlogsskibet Trefoldighed, hvorefter han indtil 
videre ordre skal blive liggende i Sundet og der have kongens og kro
nens interesse i agt, efter den instruks og ordre, som er givet Køn Joa
kim Grabow. Han skal tage til sig soldater og landfolk, som bliver leve
ret af hr. Anders Bille. SjT, 32, 388. K. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. 
t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 439).

23. sept. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om strandvagt m.m. Kongen 
har i provinserne Sjæll. og Skåne ladet opmane soldatesken og i Sjæll. 
landfolket til at holde strandvagt langs stranden, hvor det mest be
høves. Han skal [anordne], at løbegrave, bål og bavn, som i slige tider 
bruges, bliver forfærdiget i lenet langs stranden imod Helsingør. SjT, 
32, 388.

Ligesådant brev fik Arent von der Kuhla i hans len og hr. Ove Gied
de i hans len.

23. sept. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om i en hast at skaffe hr. 
Anders Bille så mange søfarende folk, som han kan. Kongen har befa
let AB i Sundet at lade gøre fornøden anordning med soldatesken. AK 
skal i byen som i lenet skaffe ham så mange søfarende folk som muligt 
og lade dem være garnisonen følgagtig imod andre af landfolket, 50 
mand, som han begærer deraf. Landfolket, der indkommer, skal han 
lade være advaret, at de holder borgervagt, så fæstningen kan være no
genledes forsikret. SjT, 32, 388. K.

23. sept. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om straks at opmane rostje
nesten i Sjæll. såvel som i Skåne, ligeledes det udskrevne landfolk til
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fods i disse provinser, og anordne, at rytterne batterer frem og tilbage 
langs strandsiden for at forhindre landgang af nogen af de englænde
re el. andre, som nu er i søen, el. anden insolence. Soldatesken skal 
han lade henligge i Kbh., Helsingør og Helsingborg, og efter at flåden 
er forsynet dermed på bedste måde, skal der holdes strandvagt langs 
strandsiden af det øvrige, hvor der frygtes landgang. Om deres under
hold meddeles videre ordre. SjT, 32, 389. K.

23. sept. (Kbh.) Hr. Jørgen Brahe, hr. Frederik Reedtz, Henrik Ramel 
og Erikjuel fik brev om at efterse mandtallet og kommissariernes kvit
teringer vedr. unionsskatten, da der mangler til at underholde fæst
ningerne og soldatesken, hvortil unionsskatten i Danmark og kommis
sarietolden i begge rigerne er destineret. For at nævntes beskaffenhed 
bedre kan vides, skal de tage dem for sig og gennemse dem og erfare, 
om noget er anvendt til andet end den anordnede brug, og hvad end
nu resterer el. står uklaret tilbage. De skal forfatte deres skriftlige be
retning og indskikke den i Kane. SjT, 32, 389. K* (Tr.: Rise Hansen: 
Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 440).

24. sept. (Kbh.) Å.b. at Christoffer Lindenov må opsætte begravelsen 
af sin frue så længe, han vil, ud over den ordinære tid. SjR, 23, 278.

25. sept. (Kbh.) H.M.s resolution givet admiralen for det engelske par
laments flåde. Af et brev fra kommandanten på den engelske eska
dron, leveret 23. sept, sildig aften, har kongen erfaret, at admiralen af 
stændernes råd i republikken England er hidskikket med 28 orlogsski
be for at konvojere alle de engelske skibe, som en tid lang har ligget 
her. Han begærer at vide, om han må komme med sin flåde efter disse 
skibe el. om ordre må gives for en sikker ledsagelse til hans flåde. Kon
gens resolution er, at det forekom ham meget uformodeligt, at en 
sådan mægtig flåde skulle komme på kongens strømme i sigt af kon
gens fæstning uden nogen advarsel el. permission el. brev fra hans 
principaler, da kongen ingen årsag har givet til, at de engelske skibe, 
som nu findes i havnen, er retireret dertil. De har selv ansøgt stathol
deren om det og bragt sig i sikkerhed for deres fjender. Siden er fra 
Generalstaterne ankommet en flåde, som skulle passe på dem og an
dre skibe, og havde bemægtiget sig dem, dersom de ikke her havde 
haft deres retræte. Da der ikke er vederfaret dem noget, har kongen 
allermindst formodet, at han over sådan nådig beskærmelse skulle an
modes om det, som kunne infestere hans strømme og forårsage største
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despekt i hans højhed og største usikkerhed i hans egne lande. Han 
formoder, at den engelske og holl. flåde, så længe der ingen anled
ning gives dertil, ikke forgriber sig på kongens højhed. Men kommer 
de til at disputere om de mange skibe, som ligger her, er det at befryg
te, at kongen får skylden for at have givet anledning til at tabe respekt. 
Kongen agter det ikke for rådsomt, at de her i havnen sikkert liggende 
skibe er et emne for to af hans venners og republikkers flåde, men for
under dem endnu gerne den sikkerhed, som de har nydt, i for
håbning, at tiderne kan forandre sig, så de kan blive befriet uden læ
dering af kongens respekt og dem selv til mindre hasard. SjR, 23, 278.

25. sept. (Kbh.) Å.b. med bevill. for Henrik Würger, kongens faktor i 
Lybæk, til frit at udføre ni heste, dog kun for denne ene gang, hvorfor 
brevet skal leveres til tolderne på det sted, hvor hestene udføres. SjR, 
23, 279.

25. sept. (Kbh.) Hofmarskallen fik brev om at forstændige hofoffice
rerne og hofjunkerne at holde i beredskab deres heste og folk, som de 
er skyldige at holde under hoffanen, til brug i kongens tjeneste. SjT, 
32, 389.

25. sept. (Kbh.) Adam Henrik Pentz fik brev angående (Haus von 
Buchwalds tjener Sigismunds sag, som af Danmarks Riges Råd, såvel 
som Hofretten, er blevet henvist til en ny hofrets dom og decision. 
AHP skal lade sætte en upartisk hofret af 12 personer, som ikke er af 
adel. Den skal kende imellem dem efter gårdsretten og landsloven 
samt vidnesbyrd og det, der lægges i rette. De skal siden give dommen 
beskrevet fra sig til de interesserede, og de skal også lade Henrik Mark
danner det vide. SjT, 32, 390. Indl. udat.

25. sept. (Kbh.) Ebbe Gyldenstjerne og Mogens Friis fik brev om at be
sigtige gods ml. Århus Kapitel og Hans Friis, der til mageskifte be
gærer gods liggende til Hørning præbende i Sønderhald h., Tustrup 
by, 1 gd., Christen Pedersen og Thomas Mogensen påbor; item kon
gens anpart af tienden, som præbendarius oppebærer, 2 td. rug, 2 td. 
byg, 2 tiendelam, nok 17 skp. rugafgift. Hvorimod HF til vederlag til
byder af sit gods 1 gd. i Brabrand, Esben Madsen påbor; 1 stykke jord 
på Vejlby Mark, som Anders Lydiksen bruger; 1 gd. i Østrup,’ Peder 
Nielsen påbor; 1 gd. i Mejlby s., Thueltoft, Christen Rasmussen påbor. 
Adressaterne får fuldmagt til at rette deres lejlighed efter at begive sig
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til nævnte gods, granske og erfare godsets ejendom osv. og siden 
lægge og ligne det ene mod det andet, anseende, at kongen vil have 
lige så megen landgilde igen, som der bortskiftes. Hvad skoven angår 
skal forholdes som sædv. Det, de erfarer, skal de give beskrevet fra sig 
under deres hænder og signeter og indskikke i Kane. Såfremt kapitlet 
sker forkort for deres forsømmelse, skal de stande til rette. Kongen 
har befalet kapitularierne at være til stede, når besigtigelsen foretages, 
så de el. deres fuldm. kan foregive, hvad de på kapitlets vegne kan 
have at sige, og siden forsegle og underskrive med adressaterne. JT, 
13, 78. K. (Efter Otte Krags ordre).
1 ) Formentlig Ogstrup, Mejlby s., Øster Lisbjerg h.

25. sept. (Kbh.) Kapitlet i Århus fik brev om at overvære Hans Friis’ 
mageskifte. Kongen har befalet Ebbe Gyldenstjerne og Mogens Friis at 
ligne og lægge gods ml. sig på kapitlets vegne og HF. Når lignelsen 
foretages, og de advares derom, skal de lade deres fuldm. møde tilste
de og foregive, hvad de på kapitlets vegne kan have at sige, og have 
indseende med, at kapitlet sker fyldest og tillige forsegle og underskri
ve med nævnte mænd. JT, 13, 79. K.

26. sept.1 (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz2 fik brev angående den holl. flå
de. Kongen har erfaret, at en holl. flåde af koffardiskibe med det 
første er i vente i Sundet. FR skal straks skikke en af sine underhaven
de skibskaptajner til den eng. admiral, som ligger dér, og lade ham 
sige, at eftersom han tilforn har ladet forsikre, at hans instruktion 
medfører, at han intet fjendtligt vil forsøge på kongens strømme, ser 
kongen hen til, at han lader denne flåde umolesteret, eftersom de 
eng. skibe i kongens havne og strømme intet viderligt er hændt, men 
er forsvaret af Kronborg. SjT, 32, 391.
1) Står efter breve 27. sept. 2) Brevet er i K stilet til Henrik Rantzau, jfr. også 
Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1,450.

27. sept. (Kbh.) Hofmarskallen fik brev om at holde hofret over Claus 
von Buchwalds tjener og en drabant. Han har tidl. fået kongens befa
ling til at holde hofret over CBs tjener Sigismund med 12 personer, 
som ikke er af adel. Han skal på samme tid ved gårdsretten lade døm
me den drabant, som forleden på Flensborghus begik den eksorbitan- 
ce at stikke sin kammerat, og dommen skal de, der betjener retten, si
den give beskrevet til interessenterne. SjT, 32, 390.
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27. sept. (Kbh.) Bisperne i Danmark, Norge og Island fik brev om at 
forstændige præsterne ikke mere at gøre bøn af prædikestolen for 
prinsessen, da hun nu er rejst ud af landet. SjT, 32, 390. K. Orig. i Fyns 
bispeark., LAO.

27. sept. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om at kommandere det op- 
manede rytteri og landfolk i Skåne og Sjæll., for at hindre al fjendtlig 
landgang. Kongen er tilfreds, at rytteri og landfolk igen kontramande- 
res og indtil videre forbliver hjemme, dog at vedkommende advares 
om at holde førnævnte folk i godt beredskab, om det imod forhåbning 
igen behøves. SjT, 32, 390. K.

27. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at godtgøre Jørgen Mo
gensen Kaas til Gudumlund 1 års afgift af hans len i Norge. JKM har 
begæret at få godtgjort nævnte afgift for dette år fra Philippi Jacobi 
sidst forleden, hvilket adressaterne skal gøre. SjT, 32, 391. K. Orig. i 
DKanc. B 179h.

27. sept. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om under Helsingborg len at 
annamme noget gods, som hr. Joakim Gersdorff i magelæg udlægger 
af sit jordegods1 i Skåne i Helsingborg len, Luggude h.: Følbåren: 
Knud Truelsen [Troelsen], skylder årligt 5 td. byg, 1 dl. gæsteri, 1 fo
dernød, 5 skp. havre. Frillestad s. og by: 1 gd., Peder Knudsen påbor, 
1 '/2 lispd. 3 mk. smør, dog det øvrige af landgilden og herligheden for- 
beholdtJG. Bjerge h., Førslev s., Hvidstrup: Aage Knudsen og Erik Ter- 
kilsen, ’/2 td. smør, 1 foder nød, 1 dl. gæsteri. 1 skvatmølle, Peder 
Jensen, 1 td. smør, 1 fodernød, 1 dl. gæsteri. 1 skvatmølle i Ribbelberg 
s. og by, Thue Olsen, 8 pd. smør, 1 dl. gæsteri, 1 foder nød, 1 mk. hav
repenge, 1 td. havre, 1 teje; Johan Nielsen, 4 pd. smør, 6 mk. gæsteri, 1 
fodernød. Herslev s., Virup by: Niels Andersen, 30 skp. byg, 3 mk. 
landgildepenge, 1 teje, 1 foder nød, 1 dl. gæsteri; Laurids Nielsen, 2 
pd. byg, 1 skp. havre, 12 sk. skattepenge, 3 mk. landgildepenge, 1 fo
dernød, 1 teje, 1 dl. gæsteri. Han skal lade annamme nævnte gde og 
gods, indskrive det i jordebogen og gøre regnskab for den visse og 
uvisse indkomst. SkT, 8, 263.
1) Gårdlisten afviger på flere punkter fra den i brev af 22. sept, i SkR anførte, 
har således Knud Truelsen i stedet for Knud Tullesen og for Peder Knudsen 
halvsyvende lispd. iij mk. smør i stedet for i j lispd. xj mk. smør, og i SkR 
mangler Peder Jensen, jfr. s. 268-69.
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27. sept. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om al lade slottet, broen og 
blokhuset i Helsingborg reparere efter den afstik,1 som ingeniøren Pe
der Bysser har gjort. OG skal lade det anførte forfærdige derefter med 
ringest mulige bekostning. Kongen har også befalet hr. Anders Bille at 
lade gøre den anordning hos landkommissarierne, at der bliver leve
ret penge til OG til at bekoste det, ligeledes penge til lønning af de 
100 soldater, indtil graverskatten indkommer fra hr. Christoffer Ul
feldt. SkT, 8, 264. K. Indl. 22. sept.
1 ) K. til brevet til AB har afsigt.

28. sept. (Kbh.) Bevilling efter begæring til Manderup Brahe til at for
løves et års tid af kongens tjeneste for at rejse ud af landet. SjR, 23, 
279.

28. sept. (Kbh.) Bestalling for Anders Kindener at være skovrider i 
Hørsholm birk og len. Brevviseren, AK, skal med største flid tage vare 
på, at ingen dyr skydes el. ødelægges, ej heller noget fjedervildt, gæs, 
ænder el. andet. Kommer han over nogen, som skyder el. ødelægger 
dyr i kronens skove, el. befmdes nogen gående med lange rør uden 
for alfarvej, skal han gøre sin yderste flid at blive dem mægtig og føre 
dem til Hørsholm, og kan han ikke blive deres overmand, skal han ef
terfølge dem og opspørge, hvem de er og tilhører, og tilkendegive 
lensmanden det og se igennem fingre med intet. På samme måde med 
krybskytter af almuesfolk, og vil de ikke give ham besked, hvem de til
hører, har han fuldmagt til at skyde et lod i dem og ikke lide skade el. 
tiltale. Det er ham under højeste straf forment selv at skyde dyr el. for
urette kronens bønder. Han skal have flittig indseende med, at ingen 
geder holdes der, som kunne gøre skade på underskoven, og finder 
han nogen geder i skovene, efter at de tilforn er forbudt, skal han sky
de dem el. drive dem til Hørsholm. Finder han nogen hunde, skal han 
skyde dem. Han skal forholde sig trolig og flittig i sin tjeneste efter ed 
og forpligt. For hans tjeneste bevilges han årligt til besoldning 16 rd., 
en sædv. hofklædning og foder til en hest, og hver måned til kostpen
ge 4 dl., som kongens fuldm. på Hørsholm årligt skal give ham. Hans 
pension og bestilling begynder fra brevets dato. SjR, 23, 279. K. Indl.
26. sept.

28. sept. (Kbh.) Peder Juel fik brev angående Staffen von Kinchel og 
Diderich Kløeker. Hvad disse har andraget, kan han se af deres hos
føjede supplikation. Han skal på bedste manér anbringe deres sag hos
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enkedronningen og befordre den så vidt muligt, så de kan erholde en 
god resolution. SjT, 32, 391.

28. sept. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om plyndringer, som de 
engelske har begået. Det er for kongen berettet, at de engelske har 
borttaget en båd og ellers handlet ilde med nogle af kongens under
såtter. AK skal med flid erfare derom og ved ed forhøre dem, som det 
er vederfaret, og tilskikke kongen fuld efterretning. SjT, 32, 391. K.

28. sept. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om afslag på landgilde 
i Antvorskov len, hvor kronens tjenere har andraget, hvorledes de har 
lidt stor skade på deres korn formedelst den langvarige hede og tørke, 
som denne sommer har ført med sig, så de ikke kan blive ved magt, 
medmindre de forundes noget afslag på deres landgilde. Af WRs er
klæring erfarer kongen, at deres angivende er sandfærdigt, og de må 
nyde følgende afslag: Bjergby: Niels Mikkelsen, 3 td. byg, Christen 
Rasmussen 3 td., Christen Jensen 1 pd., Christen Andersen l’/2 pd., 
Anders Sørensen 3 td., Hans Jensen Krog 3 td., Niels Olufsen 1 pd., 
Hans demensen 1 pd., Peder Bormand 3 td., unge Laurids Olufsen 1 
pd., Søren Olufsen 3 td., Peder Hansen 1 pd., Anders Olufsen 1 pd., 
Niels Jensen 2 pd., Lauridsjensen 3 td., Jens Jensen 3 td., Hans Jensen 
3 td., Staffen Pedersen ’/2 pd., gi. Peder Jensen l’A pd., gi. Hans 
Jensen 1 pd., Laurids Hansen 1 pd., Mads Nielsen 3 td., Laurids Niel
sen 3 td., Christoffer Andersen 3 td., Christen Brøger 3 td. Gerleir. Pe
der Jensen 1 pd., gi. Niels Nielsen 3 td., Jep Nielsen 3 td., unge Niels 
Nielsen ’/2 pd., Rasmus Ibsen ’/2 pd., Jens Ibsen 1 td., Anders Chri
stensen 3 td., Niels Jensen 1 pd., Poul Nielsen ’/2 pd., Hans Troelsen 1 
pd., Gregers Nielsen 1 td., Christen Olufsen ’/2 pd., Poul Pedersen ’/2 
pd. Lundforlund: Peder Knudsen ’/2 pd., Jørgen Hansen ’/2 pd., Lau
rids Pedersen 1 td., Hans Nielsen 1 td., Niels Jensen 1 td., Søren 
Rasmussen 1 td., Anders Rasmussen ’/2 pd. Sludstrup-. Rasmus Peder
sen 1 td., Hans Pedersen l’/2 td., Rasmus Knudsen 1 td., Oluf Chri
stensen 1 td., Christen Hansen 1 td., Jens Ibsen '/2 pd. Sørbyliller. Mads 
Jensen 1 td., Jep Jensen ’/2pd.,Jens Marcussen 1 td., Jørgen Pedersen 

1 td., Jens Hansen '/2 pd. Harrestedz Christoffer Sørensen '/2 pd., Hans 
Pedersen '/2 pd., Niels Møller ’/2 pd., Niels Rasmussen 3 td., Hans 
Jensen 1 pd., Laurids Nielsen 1 td., Hans Christensen ’/2 pd., Jens Pe
dersen '/2 pd., Peder Esbensen ’/2 pd., Hans Juel ’/2 pd., Niels Nielsen 
3 td., gi. Hans Rasmussen 3 td., Niels Pedersen 3 td. Sørbymagle. Anders 
Jensen */2 pd., Anders Nielsen ’/2 pd., Niels Pedersen ’/2 pd., Hans
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Nielsen */2 pd., Hans Jensen Boemand */2 pd., Oluf Jensen */2 pd., 
Hans Jespersen ‘/2 pd., Peder Jensen */2 pd., Niels Jørgensen 3 td., 
Mads Knudsen */2 pd., Hans Jensen ’/2 pd., Frands Jensen */2 pd. Ro
sted: Just Madsen 3 td.,Jens Nielsen 3 td., Hansjensen 1 pd., Niels Møl
ler */2 pd., Oluf Hansen 3 td., Rasmus Møller 3 td., Hans Andersen 1 
pd., Anders Hansen 1 pd., Jens Ibsen 1 pd., Rasmus Hansen 3 td. Bød- 
strupr. Peder Hansen 3 td., Hans Pedersen 1 td., Henning Andersen '/2 
pd., Hans Lauridsen 1 td., Peder Madsen 1 td., Simon Nielsen ’/2 pd. 
Tjustrup: Anders Jacobsen 3 td., Jens Hansen '/2 pd., Rasmus Nielsen 
l’/2 td., Niels Pedersen */2 pd., Niels Jensen 3 td., Jørgen Mikkelsen 3 
td., Peder Lauridsen 3 td. Vindstrup: Peder Bertelsen 3 td., Villum Niel
sen */2 pd., Mads Nielsen 3 td., Morten Nielsen ‘/2 pd., Hans Nielsen */2 
pd., Christoffer Mortensen 5 td., Laurids Hansen 1 pd., Niels Hansen 
3 td., Peder Jacobsen ’/2 pd., Jacob Andersen 3 td., Jørgen Olufsen 1 
pd., Jep Jørgensen 1 pd., Peder Andersen {/2 pd., Peder Nielsen 1 pd., 
Frands Pedersen 3 td.,Jørgen Pedersen 3 td., Mads Hansen 1 pd. Hald- 
agerlille: Niels Tuesen ’/2 pd., Søren Hansen ’/2 pd., Mads Hansen 1 td., 
Hans Jacobsen ’/2 pd. Ravnebjerg. Hans Pedersen 1 pd., Oluf Nielsen 1 
pd. Gimlinge. Hans Hansen 1 pd., Esben Pedersen '/2 pd., Oluf Hansen 
3 td., Jens Nielsen 3 td., Hans Nielsen 3 td., Laurids Nielsen 1 pd., Ole 
Rahr 1 pd. Vemmeløse. Anders Christensen 1 pd., Christen Poulsen l’/2 
pd., unge Hans Christensen 1 pd., Niels Ibsen ’/2 pd., Jens Pedersen */2 
pd., Hans Mortensen 1 pd., unge Hans Mortensen 3 td., Knud Peder
sen 3 td., Hans Andersen 3 td., Christen Hansen ’/2 pd., store Hans 
Olufsen 3 td. Vollerupgård: Thomas Hansen l'/2 pd. Vollerup: Jacob 
Olufsen ’/ 2 pd., Jens Nielsen '/2 pd., Hans Nielsen ’/2 pd., Oluf Jensen 
l/2 pd., Jacob Jensen */2 pd., JacobJensen ‘/2 pd., Peder Christensen ‘/2 
pd., Mads Mortensen 3 td., Jens Pedersen ‘/2 pd. Bjerup: Morten 
Jensen 3 td., Hans Madsen 1 pd., Hansjensen l/2 pd. GimlingTorp: Lau
rids Hansen 1 pd., Niels Pedersen 1 pd., Jens Jørgensen V2 pd., Knud 
Pedersen */2 pd. Skørpinge: Laurids Hansen 3 td., Peder Nielsen 1 pd., 
Peder Ibsen 3 td., Jens Olsen 1 pd., Laurids Olsen */2 pd., Mads Smed 
1 pd., Ole Olsen 1 td., Peder Hansen ’/2 pd., Hans Kønpe */2 pd., Hans 
Rasmussen ’/2 pd., Hans Olsen 5 td., Oluf Rasmussen 1 */2 pd., Hans 
Hans Lavind 3 td., Hans Mortensen 1 td. Halkevad: Peder Ibsen */2 pd., 
Mads Hansen */2 pd., Niels Jyde ‘/2 pd. Fårdrupr. Erik Sørensen ’/2 pd., 
Peder Lauridsen ’/2 pd., Niels Lerche ‘/2 pd., Mogens Hansen ’/2 pd., 
Niels Christensen 3 td., unge Hans Nielsen 3 td. Eggeslevlille. Mikkel 
Lauridsen 1 pd. Hesselby: Christen Hansen */2 pd. Eggesleumagle: Oluf 
Madsen ’/2 pd., Christen Nielsen */2 pd., Peder Jespersen '/2 pd. Lyng-
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by: Morten Hansen */2 pd., Peder Nielsen 3 td., Peder Pedersen ’/2 pd., 
Jens Olsen 1 td. Espe:' Mads Jensen 1 pd., Rasmus Nielsen ’/2 pd., Lau
rids Jespersen */2 pd., Hans Andersen ’/2 pd., Oluf Pedersen */2 pd., 
Jens Nielsen ’/2 pd., Peder Ibsen */2 pd. Sønderup?. Mounts Poulsen ‘/2 
pd., Hans Nielsen ’/*> pd., Peder Lauridsen ‘/2 pd., Peder Jørgensen 3 
td., Oluf Jensen 3 td. Egerup: Hans Rasmussen 3 td. Nceble. Svend 
Thomsen */2 pd., Christen Iversen 3 td., Jens Grodich 1 pd., Jørgen Ib
sen */2 pd., Niels Pedersen */2 pd., Laurids Pedersen */2 pd. Bøgebjerg. 
Søren Mikkelsen l’/2 pd. Gryderupr. Rasmus Tygesen 1 pd., Jacob 
Sørensen 1 td., Mads Hansen 1 pd., Thomas Jensen 1 td. Atterup: Oluf 
Madsen */2 pd. Hemmeshøj: Laurids Nielsen V? pd., Peder Lerke ’/2 pd., 
Peder Lauridsen ’/2 pd., Oluf Pedersen '/2 pd., Henning Olsen */2 pd., 
Oluf Andersen 1 pd., Hans Nielsen ’/2 pd., Niels Henningsen '/2 pd. 
Slude. Niels Hansen 3 td., Laurids Ibsen '/2 pd. Erdrup: David Olsen ’/2 
pd., Oluf Andersen */2 pd., Anders Nielsen ’/2 pd., Peder Mikkelsen 3 
td. Vemmeleir. Christen Mortensen 3 td., Peder Olsen ’/2 pd., Jens Han
sen 3 td., Claus Nielsen */2 pd., Rasmus Poulsen */2 pd., Jørgen Peder
sen */2 pd., Niels Jensen 3 td., Niels Jensen 3 td., Oluf Nielsen */2 pd., 
Peder Rasmussen 3 td., Peder Nielsen 1 td., Jens Pedersen 3 td., Niels 
Pedersen 3 td., Søren Pedersen 3 td., Christoffer Sørensen 3 td., Lau
rids Madsen 3 td. Forleir. Niels Jensen ’/2 pd., Laurids Andersen ‘/2 pd., 
Jens Møller 3 td. Ormsleu. Rasmus Nielsen 3 td., Jens Christoffersen 3 
td., Jep Staffensen 3 td., Peder Nielsen ’/2 pd. Hejninge. Rasmus Peder
sen */2 pd., Lauridsjensen ’/2 pd., Laurids Pedersen ’/2 pd., Peder Niel
sen 3 td., Jens Olsen */2 pd., Hans Christensen 1 td., Oluf Andersen 1 
pd., Laurids Olufsen */2 pd., Christen Smed ’/2 pd., Niels Hansen !/2 
pd., Oluf Nielsen 3 td., Niels Jensen 1 pd., gl. Niels Hansen */2 pd., 
Niels Lauridsen ‘/2 pd., Iver Nielsen 3 td., Mads Hansen 1 pd. Lands- 
graxr. Jens Andersen 3 td., Peder Nielsen 1 pd., Tjelle Hansen 3 td., 
Laurids Bache 3 td., Oluf Madsen 3 td., Niels Jensen l'/2 pd., Laurids 
Jensen 1 pd., Laurids Christensen 1 pd., Niels Nielsen 1 pd., Niels Pe
dersen 1 pd., Hans Nielsen 1 pd. HyUerup2: Hans Hansen 1 td., Hans 
Jensen */2 pd., Niels Jyde ’/2 pd., Jens Madsen */2 pd. Holmstrup: Niels 
Pedersen l’/2 pd.,Jens Pedersen 1 pd.,Jens Hansen 1 pd., Peder Niel
sen 3 td., Hans Madsen 1 td., Laurids Andersen 3 td. Valby, unge Tor
kild Eskilsen ’/2 pd., Jørgen Lauridsen 2 pd., Niels Hansen 1 '/2 pd., Pe
der Ottesen 2 pd., Ove Pedersen l’/2 pd., Anders Eskildsen 2 pd., 
Hans Andersen 2 pd., Christen Dinesen l’/2 pd., Mads Hansen 1 td., 
Peder Hansen 3 td. Valby 0.: Peder Christensen 3 td., Peder Lauridsen 
3 td., Jens Christensen 2 pd., Christoffer Christensen 3 td., Hans Bent-
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sen 1 pd., Niels Lauridsen 1 pd., Søren Jensen 2 pd., Anders Lauridsen 
1 pd., Mads Ibsen 1 td., Peder Nielsen 1 pd., Rasmus Knudsen 3 td., 

Jens Nielsen 1 pd. Jembjerg Jens Hansen l’/2 pd., Jep Andersen 1 '/•> 
pd., Peder Ibsen l’/2 pd. Brorup: Peder Christensen l’/2 pd., Rasmus 
Nielsen l’/2 pd., Laurids Nielsen l’/2 pd., Niels Jensen 1 pd. 2 td. hav
re. Oluf Schiet 3 pd. 2 td. havre, Laurids Hansen 1 pd. 2 td. havre, Brix 
Lauridsen 1 pd. 2 td. havre. N ce sby ved Stranden: Hans Ibsen 1 pd., Hans 
Sørensen 1 pd., Anders Jensen 5 td., Peder Jyde 1 pd., Laurids Ander
sen 1 pd., Laurids Jørgensen 3 td., Niels Jensen l'/2 pd., Peder Sligting 
(Schlicten) 2 pd., Niels Ibsen 3 td., Karl Jensen 2 pd., Peder Nielsen 
l'/2 pd., Jep Vagnsen l’/2 pd., Peder Jensen 2 pd., Niels Lauridsen 5 
td., Niels Ebbesen l’/2 pd.,Jens Andersen 2 pd. 1 td., Hans Karlsen l’/2 
pd. 1 td., Oluf Lauridsen 1 pd. Kjelstrup: Jørgen Jensen 3 td., Laurids 
Pedersen 3 td., Mathias Snedker l’/2 td., Anders Hjort 1 pd., Hans 
Olufsen 1 pd., Hans Lauridsen ’/2 pd., Hans Jørgensen 1 pd., Niels 
Hansen 1 pd. Kirke-Stillinge. Peder Nielsen '/2 pd., Christoffer Nielsen 
’/2 pd., Laurids Lauridsen ’/2 pd., Christen Nielsen ’/2 pd., Anders 
Hansen 3 td., Niels Christensen 1 pd., Villads Jensen ’/2 pd., Morten 
Andersen 1 pd., Laurids Pedersen l’/2 pd., Jep Olsen ’/2 pd. Øsler-Slil- 
linge. Peder Jensen 3 td., Jens Olsen ’/2 pd., Jens Christensen 2 pd., Pe
der Sørensen 3 td., Hans Lauridsen ’/2 pd., Peder Nielsen ’/2 pd., Pe
der Nielsen */2 pd., GI. Laus Pedersen 3 td., Ole Hemmingsen 3 td., 
Jens Ibsen ’/2 pd., Mikkel Pedersen ’/2 pd., Frands Frandsen 3 td., Jens 
Ibsen '/2 pd., Jacob Rasmussen ’/2 pd., Laurids Jensen l/2 pd., Hans 
Jensen 3 td., Anders Ibsen 1 td. Bildsø'. Søren Pedersen '/2 pd, unge 
Niels Hansen '/2 pd., Hans Torstensen l’/2 pd., Poul Hansen 3 td., 
Rasmus Sørensen l’/2 pd.,Jens Samsing 3 td., Laurids Ibsen 3 td., Jep 
Nielsen l’/2 pd., gi. Niels Hansen 2 td.,Jørgen Pedersen 1 */2 pd., Niels 
Pedersen 3 td., Peder Jacobsen 1 td., unge Lauridsjensen 3 td., Søren 
Madsen 1 td., Christen Madsen 3 td., Peder Jensen 3 td., Hans Ander
sen ’/2 pd. Bakkendrup'. Jørgen Nielsen ’/2 pd., Peder Hansen */2 pd., 
Jens Hansen ’/2 pd., Rasmus Rasmussen ’/2 pd., Jens Olufsen ■A pd., 
Søren Jensen ’/2 pd., Peder Pedersen 1 pd. Havrebjerg Jens Olufsen ’/2 
pd., Peder Andersen 1 pd., Laurids Lauridsen 3 td., hr. Christen 2 td., 
Jep demensen ’/2 pd., Mads Clausen */2 pd., unge Peder Andersen 3 
td., Niels Pedersen */2 pd., Knud Lauridsen ’/2 pd., Mikkel Jensen 3 td., 
Jep Jensen ’/2 pd. Blcesinge: Niels Skrædder 2 td., Peder Hansen 2 td., 
Rasmus Jensen ’/2 pd., Jens Olufsen ’/2 pd., Peder Bertelsen 3 td., Jens 
Lauridsen 3 td., Jens Rasmussen ’/2 pd., Jens Andersen ’/2 pd., Laurids 
Lauridsen 3 td.,Jens Børresen 2 td. Knud Nielsen ’/2 pd., Oluf Hen-
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ningsen ’A pd., Laurids Jensen 3 td. Sønderup: unge Hans Mortensen 1 
td., Hans Christensen ’/2 pd., Mads Hansen ’A pd.,Jens Christensen ‘A 
pd., Mads Mikkelsen 'A pd. Årslev: Peder Knudsen 3 td., Niels Ander
sen 3 td., Hans Møller 3 td., Søren Nielsen 3 td., Søren Sørensen 1 pd., 
Niels Ottesen */2 pd., Niels Nielsen Møller 2 td., Mads Bertelsen 1 td., 
Knud Rasmussen ’/2 pd., Anders Hansen */2 pd., gi. Niels Nielsen */2 
pd. Hallelev. Oluf Møller */2 pd., Laurids Mogensen ‘/2 pd., Jens Mo
gensen */2 pd., Jørgen Pedersen 3 td., Peder Christensen ‘/2 pd., Lau
rids Eskildsen 3 td., Hans Nielsen */2 pd., Mogens Hansen 3 td., Niels 
Andersen 1 pd., Oluf Christensen 3 td., Christen Rasmussen '/2 pd. Sol
bjerg: Niels Lauridsen 3 td., Jens Madsen ’/2 pd.. Niels Madsen 3 td., Ja
cob Nielsen l'A pd. Nordrup: Niels Pedersen 1 pd., Rasmus Hansen 1 
pd., Hans Pedersen 1 pd., Niels Klindt 1 pd., Niels Hansen 1 pd., Ing- 
vard Lauridsen 1 pd., Laurids Jensen */2 pd., Jep Nielsen */2 pd., Oluf 
Olufsen 'A pd., Peder Jyde 'A pd., Christoffer Nielsen */2 pd., Morten 
Olufsen 'A pd., Mourids Poulsen 'A pd. Herrestrup. Hans Andersen 1 
pd. Skaftelev. Hans Jensen 1 pd., Peder Christensen 3 td., Jens Laurid
sen */2 pd., Niels Knudsen */2 pd., Niels Gjorsen 3 td., Peder Hansen */2 
pd., Ingvord Hansen 3 td., Jens Bertelsen 3 [tci.]. Ødemark: Hans Lau
ridsen 1 pd., Niels Smed 1 td. Ebberup. Laurids Pedersen 6 td., Jens 
Lauridsen 7 td., Hans Andersen 6 td. Neesby under Skoven: Jens Hansen 
2*/-2 pd., Peder Hjort 1 */2 pd., Rasmus Rasmussen 2 td., Hans Andersen 
l'A pd., Anders Nielsen l'A pd., Peder Mortensen l'A pd., Niels 
Bloch 11 A pd., Jens Mikkelsen 7 td., Ingver Lauridsen 7 td., Oluf Pe
dersen 1 ‘A pd., Jens Rasmussen l'A pd., Jens Lauridsen 1 'A pd., Hans 
Borlegaard 2 pd. Sorterup Jens Jyde 3 td., Anders Kjeldsen 3 td., Poul 
Christensen 3 td., Hans Jensen 3 td. Tyvelse. Ni els Christensen 'A pd., 
Hans Olufsen 'A pd., Jørgen Hansen 'A pd., Laurids Jensen 'A pd., 
Laurids Hansen 'A pd., [mangler] Andersen 'A pd. Ollerup. Laurids 
Andersen 1 pd., Jens Sørensen 1 pd., Oluf Nielsen 3 td., Jørgen Lau
ridsen 1 pd., Niels Christensen 1 pd. Gudum: Jens Lauridsen 1 pd., 
Niels Sørensen 11 A pd., Søren Bloch 1 pd., Søren Olufsen 1 pd., Oluf 
Lauridsen 5 td., Niels Olufsen 1 pd., Christoffer Jensen 1 pd., Christen 
Olsen 5 td. Skovsø: Poul Mikkelsen 1 pd., Morten Christensen 11 A pd., 
Oluf Lauridsen l'A pd. 1 td., Hans Hansen 11A pd. 1 td., Jørgen 
Jensen l'A pd. 1 td., Anders Christoffersen 6 td., Laurids Troelsen 1 
pd. 1 td., Rasmus Pedersen 'A pd., Niels Lauridsen 3 td. Ottestrup: Niels 
Mogensen 1 td. Vedbysønder. Søren Hansen 3 td., Oluf Lauridsen 'A 
pd., Laurids Hansen 'A pd., Oluf Nielsen ‘A pd., Esben Olufsen '/■_» 
pd., Hans Lauridsen 'A pd., Jørgen Andersen 'A pd., Hans Pedersen
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*/2 pd., Christen Jensen */> pd., Hans Grode 1 pd., Niels Skoning 
[mangler]. Stenderup. Søren Frost 1 pd., Oluf Nielsen l’/2 td., Peder 
Rasmussen l’/2 td., Hans Jensen 3 td. Gesser. Henrik Nielsen ’/2 pd., 
Oluf Jensen ’A pd., Hans Andersen ’/2 pd., Hans Pedersen ’/2 pd., 
Hans Nielsen */2 pd., Anders Kiøge ‘/2 pd., Viste Jensen ’/2 pd. Vedby- 
nørre. Anders Groe 1 pd., Jens Pedersen '/2 pd., Jens Pedersen Smed ’/2 
pd., Hans Lauridsen 72 pd., Christen Jensen ’/2 pd., Peder Nielsen ’/2 
pd., Anders Ibsen ’/2 pd., Morten Jensen ’/2 pd., Hans Nielsen 'A pd., 
Jens Olufsen Hjort ’/2 pd., Anders Bloch ’/2 pd., Poul Pedersen 3 td., 
Peder Pedersen 3 td. Stenlille. Niels Andersen */2 pd., Morten Eskildsen 
3 td., Jens Mikkelsen 1 pd., Hans Madsen 3 td., Niels Nielsen 7-2 pd., 
Jep Nielsen */2 pd., Peder Treven 3 td., Jep Poulsen 'A pd. Ovedstrup 
[WdstrupJ: Laurids Pedersen ’A pd., Peder Nielsen */2 pd., Laurids Pe
dersen 3 td., Jens Mikkelsen '/2 pd. Orebo: Peder Skovrider '/2 pd. 
Fårup Jørgen Hansen */2 pd., Laurids Nielsen ’/2 pd., Hans Olsen 3 
td., Hans Olsen ’/2 pd. Brandstrup. Peder Christensen 1 pd., Anders Pe
dersen 1 td.,Jep Pedersen 1 td., Oluf Pedersen 1 td. Kirke Helsinge*': 
Hans Ibsen 1 pd. Dalby'. Jens Olsen 1 pd. Knudstrup. Laurids Pedersen 
3 td. Sønderød: Hans Jensen 3 td., Laurids Pedersen 3 td., Laurids Stol
pe 1 pd., Svend Madsen 1 pd., Jens Andersen 3 td., Jens Jensen 3 td., 
Peder Jensen 3 td., Knud Jensen 1 td., Mads Olsen 1 pd. Buerup. Hans 
Andersen 3 td. Reerslev: Niels Christensen 1 td., Peder Oder 1 td., 
Thomas Officerer 1 td., Jens Christensen 1 td., Anders Christensen 1 
td. Flakkebjerg h., s. og by: Hans Andersen l‘/2 pd., Niels Jørgensen l'/2 
pd., Oluf Andersen l’/2 pd., Peder Pedersen ’/2 pd., Peder Jensen 1 
pd., Morten Jørgensen 3 td., Christen Mortensen 1 pd., Rasmus Han
sen 3 td., Peder Mortensen 2 td. Høve. Peder Olsen l'/2 td., Poul Lau
ridsen 2 td., Niels Rasmussen 2 td., Hans Nielsen 2 td., Hans Morten
sen 1 pd., Oluf Pedersen Degn 1 td., Niels Hansen 1 td. Sønder Bjerge. 
Jens Torsen 3 td., Peder Knudsen 3 td., Niels Henningsen 1 td., Hen
ning Andersen 2 td., Laurids Torsen 2 td., Mads Torsen 1 pd., Peder 
Mouritsen 1 pd. Bendsleir. Hans Jørgensen */2 pd. Flenstofte. Hans Niel
sen 3 td., Søren Madsen 3 td., Jens Nielsen 1 pd., Morten Nielsen 3 td., 
NielsJensen 3 td. Hyllested: Hans Henriksen 2 td., Hans Davidsen 2 td., 
Jens Nielsen 3 td. Sønderjellinge. Henning Pedersen 3 td., Laurids Pe
dersen 1 td., Laurids Jensen 3 td. Krummerup Hans Lauridsen l’/2 td., 
Peder Poulsen 2 td., Peder Jensen 2 td., Oluf Hansen 2 td. Haldager- 
magle. Peder Rasmussen 1 td., Hans Skytte 4 td., Esbern Thomsen 1 
td., Niels Hansen l'/2 td., Hans Jyde 2 td., Niels Olsen 1 td., Peder 
Eskesen 1 td., Oluf Smed 3 td., Hans Fynbo 1 td., Laurids Torsen 1 td.,
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Jesper Nielsen l'/y td., Morten Nielsen 3 td., Laurids Olsen 1 td., Lau
rids Pedersen 3 td., Jørgen Skrædder 1 td.,Jens Hansen 2 td., Oluf 
Christensen 2 td. Ting Jellinge. Hans Mortensen 1 pd., Niels Jensen 3 
td., Adam Hansen V/2 pd., Peder Madsen l’/2 pd., Oluf Jacobsen 1 
pd., Laurids Jensen l’/y pd., Peder Andersen 2 td., Peder Rasmussen 
V/2 pd. Fuglebjerg. Laurids Jensen ll/2 td., Jens Lauridsen, er forarmet, 
3 pd., Laurids Lauridsen '/2 pd., Jep Lauridsen 2 td., Jens Christensen 
l!/2 pd.,Jep Hansen 3 td. Slagelse h., Frølunde. Laurids Hansen 72 pd., 

Jens Skomager l/2 pd., hvilket skal blive ham godtgjort. SjT, 32, 392. K. 
Indl. 27. juli, 2. aug., 15. og 16. sept.
1) I kopibogen står vistnok Vips. 2) Kopibogen har Gyllerup. 3) Kopibogen 
har H. Helsen.

28. sept. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om, at bønderne i Kor
sør len har andraget, at de har lidt stor skade på deres korn med stor 
misvækst på grund aflangvarig hede og tørke denne sommer. De kan 
ikke blive ved magt, medmindre de får noget afslag på deres landgil
de, hvilket kongen af WRs angivende har erfaret er sandfærdigt. Kon
gen er tilfreds, at de får følgende afslag: Slagelse h., Svendstrup: Stef
fen Nielsen 2 td. byg, Hans Andersen 4 td., Mads Jensen 4 td., Peder 
Lauridsen 8 td., Jens Madsen 2 td., Frits Madsen 2 td., Mikkel Jensen 
1 7j td., Rasmus Væver 2 td., Lucas Poulsen 2 td. Frølunde: Oluf Sohne 
8 td., Laurids Steffensen 8 td., Peder Olufsen 8 td., Niels Juel 4 td., 
Laurids Andersen 4 td., Niels Nielsen 8 td. byg, Hans Poulsen 1 td., 
Oluf Lauridsen 1 td.,Jens Nielsen 1 td., Hans Andersen 2 td. Halseby: 
Anders Christensen 6 td., Anders Sørensen 6 td., Oluf Madsen 6 td., 
Hans Nielsen 4 td., Hans Hermansen 4 td., Jørgen Pedersen }/2 td. 
Tjæreby: Peder Hansen 4 td., Anders Knudsen 5 td., Niels Jyde 5 td., 
Laurids Svendsen 7 td., Hans Olufsen 4 td., Jørgen Pedersen 5 td., 
Niels Pedersen 1 '/2 td. Forlev: Niels Pedersen 5 td., Peder Mortensen 6 
td., Oluf Nielsen 4 td., Peder Christensen 2 td., Knud Svendsen 3 td., 
Oluf Lauridsen 3 td. Hemmeshøj:1 Peder Hansen 2 td. byg, Oluf Ibsen 
6 td. Erdrup: Hans Pedersen 2 td. Stude: Niels Hansen 1 td., Jens Han
sen 1 td. Erik Nielsen 4 td., Jørgen Ågesen 1 td., Laurids Sørensen 2 
td., Poul Nielsen 2 td. Hulby: Hans Svendsen 8 td., Jens Skibsbygger 4 
td., Jep Jensen 8 td., Laurids Andersen 8 td., Anders Hering, er forar
met, 1 r/2 td., Niels Hansen, er forarmet, 1 V/2 td., Rasmus Jensen, for
armet, 11 ’/«J td., Frands Rasmussen, forarmet, 11’/2 td., Mikkel Knud
sen 5 td. Gryderup: Rasmus Pedersen 8 td., Thomasjensen 4 td., Oluf 
Nielsen 4 td., Laurids Nielsen 8 td. Næble: Jørgen Pedersen 5 td. byg,
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Jens Olufsen 4 td. Trenderup: Jørgen Lauridsen 5 td., Christen Mor
tensen 6 td., Christen Jensen 8 td., Morten Nielsen 7 td., Bo Nielsen 7 
td., Hans Nielsen, forarmet, 11 td., Oluf Bosen, forarmet, 11 td. Ege- 
rup: Niels Bosen 4 td. Lindeskov: Villads Sørensen 5 td., Jørgen Ibsen 
3 td., Rasmus Skrædder, forarmet, 4 td. Bonderup: Niels Ibsen 2 td., 
Niels Madsen 5 td., Rasmus Andersen 2 td., Hans Madsen 2 td., Mikkel 
Christensen 1 td. Agersø: Hans Mortensen 2 td. byg, Christen Simon
sen 2 td., Mads Nielsen 2 td., Jens Nielsen 3 td., Anders Angel 2 td., 
Niels Hansen 1 td., Christen Nielsen 1 td., Anders Skrædder 1 td., Oluf 
Hansen 2 td., Peder Olufsen 1 td., Jep Andersen 1 td., Rasmus Han
sen, forarmet, 4 td., Peder Angel l'A td., Oluf Nielsen l'A td., Niels 
Olufsen 2 td., Peder Vendes 1 td., Hans Nielsen l'A td., Thomas Hen
riksen 1 td., Niels Pedersen 1 td., Hans Andersen 2 td., Hans Jensen 2 
td., Thomas Hansen 2 td., Peder Bloch 1 ‘A td. Omø: David Christen
sen 1 td., Hans Jørgensen 3 td., Oluf Pedersen 1 td., Hans Svendsen 2 
td., Hans Rasmussen 4 td., Jesper Olufsen 1 td., Niels Hansen 2 td., 
Oluf Hansen 3 td., Jesper Lauridsen 1 td., Henrik Hansen 1 td., Hans 
Knudsen 1 td., Anders Eriksen 1 td., Jacob Jørgensen 2 td., Peder Han
sen 1 td., Pederjørgensen 2 td. Vester Flakkebjerg h., Flakkebjerg s. og 
by: Nilaus Andersen, er forarmet, 9 td. byg, Hans Nielsen 3 td., Hans 
Pedersen 2 td., Laurids Olufsen 2 td., Anders Hansen, forarmet, 9 td., 
Peder Nielsen 6 td., Niels Hansen l’A td. Høve: Kjeld Nielsen 2 td., 
Oluf Hansen 1 td. Sønder Bjerge: Peder Ibsen 2 td., Hans Mikkelsen 2 
td., Rasmus Hansen 3 td., Hans Lauridsen 1 td. Frankerup: Niels Oluf
sen l'A td., Nielsjensen 3 td. Skørpinge: Anders Nielsen 6 td., Laurids 
Rasmussen 7 td., Søren Rasmussen 4 td., Frands Sørensen 14 td. Får- 
drup: Jens Jensen 4 td., Hans Pedersen 4 td. Snekkerup: Oluf Peder
sen 2 td., Mads Hansen 4 td., Rasmus Hansen 2 td., Niels Lauridsen 3 
td., Christen Lauridsen 2 td. Eggeslevmagle: Peder Olufsen 6 td., Oluf 
Madsen 2 td. Eggeslevlille: Niels Mikkelsen 5 td. Hårslev: Anders Oluf
sen 1 td., Morten Jensen 2 td., Thomas Hansen 2 td., Jens Sørensen 3 
td., Peder Mikkelsen 2 td., Niels Knudsen 5 td. Sønderjellinge: Niels 
Hansen 1 td. Hyllested: Peder Nielsen 3 td. byg, Hans Andersen 1 td., 
hvilket skal blive ham godtgjort. SjT, 32, 399. K. Indl. 19. aug., 16. sept. 
Orig. i Korsør lensrgsk., RA.
1 ) Kopibogen har Hemmesøe.

28. sept. (Kbh.) Kjeld Krag fik brev om at overvære skifte efter fru In
geborg Ulfstand og siden at påtage sig jomfru Lisbet Vinds værgemål. 
Der skal holdes skifte på Gundestrupgård ml. afd. IUs efterladte børn.
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KK skal, når skiftet foretages, påtage sig værgemålet for LV, havende 
indseende med, at hun vederfares det, som ret er. Det, der tilfalder 
hende på skiftet, skal KK siden levere til hendes bror, Holger Vind, 
som hendes rette lavværge. SkT, 8, 265. K.

28. sept. (Kbh.) Otte Thott fik brev om at overvære skifte og påtage sig 
værgemålet for Christian Vind. [Bortset fra navnet ligelydende med 
brevet af s.d. til Kjeld Krag vedr. søsteren Lisbet]. SkT, 8, 265. K. Indl.
28. sept, og udat.

28. sept. (Kbh.) Peder Lange og hr. Mogens Sehested fik brev om at 
gennemse breve fra Anders Christensen af Norge og Niels Nielsen Ob- 
ling. AC har andraget, at NNO ved adskillig underfundighed og grove 
praktiker vil tilegne sig arv, som er faldet i Ribe og ved herredagsdom 
er tilkendt ACs oldefar Niels Sørensen af Norge, eftersom han i sam
me sag har tjent ham som prokurator. Han begærer kongens befaling 
til adressaterne til at gennemse alle dokumenterne og hjælpe ham til 
rette, eftersom sagen ellers ikke kan udføres uden stort tids- og penge
spild. De får fuldmagt til at indstævne parterne med alle dokumenter, 
som de skal gennemse, og efter befunden beskaffenhed gøre deres 
bedste for enten at forhandle med dem i mindelighed el. hjælpe til en
delighed. Det, de gør, skal de under deres hænder og signeter give 
skriftligt fra sig til de interesserede. JT, 13, 79. Indl. sept.

29. sept. (Kbh.) Ejler Evert Bille fik brev om at være værge for fru 
Anne Bild, enke efter Otte Brahe til Næsbyholm, på skifte ml. hende 
og hendes datterbarn Otte Christoffer Ulfeldt. Han skal have flittig 
indseende med, at hun vederfares den del, ret er. SjT, 32, 401. Indl. 28. 
aug.

29. sept. (Kbh.) Hr. Henrik Rantzau fik brev om at begive sig fra flåden 
i Sundet til Kbh. Han har i nogen tid været befalet at være på flåden i 
Sundet og have kommando over den. Hans person behøves der ikke 
mere, og han må forføje sig til Kbh., dog skal forud Køn Joakim Gra
bow befales at rette sig efter den ham meddelte instruktion. SjT, 32, 
401. K. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 
11,1,452).

Postscriptum. Kongen vil, at orlogsskibene i Sundet skal forføje sig 
hid, undtaget Spes og en jagt, som skal blive liggende og rette sig efter 
de instruktioner, der er meddelt skibskaptajn Lucas Henriksen, som
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HR før sin bortrejse skal give skriftlig ordre.

29. sept. (Kbh.) Ålborg Skole fik jus patronatus til Øster og Vester Has
sing Kirker. Kongen har erfaret, at skolen i Ålborg ikke havde megen 
indkomst imod andre store skoler i riget, og dertil ikke har middel til 
at underholde en konrektor. Derfor har kongen til skolens forbedring 
givet den jus patronatus til Øster og Vester Hassing sognes kirker, så 
vel som kaldet dér og herligheden til præstegården, dog så, at den, 
som er skolemester, altid i fæste skal have kronens anpart af nævnte ti
ender, som herefter skal følge skolen for den sædv. afgift. Når kaldet 
vakerer, skal lensmanden på Ålborghus med bispen i Ålborg indsætte 
en skikkelig person, som kan findes dygtig dertil efter ordinansen, og 
tilforordne ham sådan løn, at han kan nære sig deraf. Det af indkom
sten, der overstiger præstens løn, skal komme skolen til bedste. Lens
manden skal med bispen selv sætte kirkeværgerne, forhøre kirkernes 
regnskaber og disponere deres indkomster og holde dem vedlige. 
Såfremt nogen nød tilstøder riget, skal kirkerne og deres tjenere kom
me til hjælp efter deres formue. JR, 12, 98. (Jf. DKL, III, 372. Kr.Sk., 
34).

29. sept. (Kbh.) Kvittansiarum. Hr. Gregers Krabbe har gjort endeligt 
regnskab for den årl. visse og uvisse rente og indkomst af Riberhus og 
Møgeltønderhus fra Philippi Jacobi 1648, til hvilken dag han fik kvit
tansiarum, dat. 20. aug. 1649, og til årsdagen 1651, da han igen blev de 
2 len kvit, og Mogens Sehested blev forlenet med dem. Han har des
uden gjort regnskab for pengeskatter, kornskatter o.a. kon tributioner 
og forklaret det ringe inventarium, som fandtes i behold, efter at rigets 
fjender undveg landet 1645. Ligeledes har han afbetalt de antegnelser, 
som har været gjort i hans regnskaber og mandtalsregistre, og leveret 
sit lensbrev fra sig. Han er intet blevet skyldig efter de på Rtk. indleve
rede regnskaber, mandtalsregistre og kvittanser, og kongen lader ham 
og arvingerne kvit, fri og kravsløse. JR, 12, 100.

30. sept. (Kbh.) Samuel Samuelsen, byfoged i Roskilde og kapitlets ri
defoged dér, fik oprejsning i en sag angående Jens Sørensen Horns 
død smst. Sagen er ikke procederet inden 6 uger, som den burde, og 
han har begæret oprejsning. Kongen rejser og fornyr sagen. SjR, 23, 
281. K. Indl. udat.

30. sept. (Kbh.) Bevilling for Adam Henrik Pentz angående at leje
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Henrik Müllers værtshus og nyde privilegierne, så længe, der ikke hol
des værtshus. AHP har berettet, at han har til sinds at leje HMs værts
hus ved boldhuset på Slotspladsen i Kbh., dog med kondition, at HMs 
privilegier dermed ikke skal forbrydes. Kongen bevilger dette. SjR, 23, 
281. K. (Tr.: KD, 111,405).

30. sept. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om af sit lens indkomst at lade 
Thies Fisker på Frederiksborg Slot bekomme noget af hans resterende 
løn, idet denne beretter, at der resterer ham en sum for gjorte tjene
ster. OP skal lade ham bekomme af lenets indkomst efter den pris, 
som det gælder, så det kan blive afkortet i hans fordring. SjT, 32, 402. 
Orig. i Frederiksborg lensark., LAK. Indl. udat.

30. sept. (Kbh.) Å.b. til bønderne i Danmark om skat. Kongen har i 
denne farlige tid osv. [med motivering som i å.b. 26. juli 1648, se KB 
1648, 116] eragtet for godt at påbyde dem en aim. pengeskat som ef
terfølger: hver 10 jordegne bøndergde, besiddet af ejeren af bonde
ejendommen el. fæstet til en anden, skal lægges i læg og give 20 rd. in 
specie, daleren beregnet til 6 mk. da., den rige hjælper den fattige; li
geledes skal hver 10 fæstebønder lægges i læg og give 10 rd. Deslige 
skal hver smed, skrædder, skomager, murmester og møller, som bor på 
landsbyen og bruger avl, give 1 rd., de, som ikke bruger avl, ’/y rd., 
hver pebersvend 1 dl. I lige måde skal hver tjenestedreng, som tjener 
til fuld løn, hvad enten han har kornsæd el. ikke, give ’/y enkende rd. 
og de, som ikke tjener for fuld løn, 1 rigsort. Ligeledes skal bønder
sønner, som er hjemme hos forældrene, give skat lige med andre tje
nestekarle og drenge. Når skattebrevene er læst, skal ingen tjeneste
karl, søn el. dreng begive sig bort, uden han har leveret det, han bør, 
til sin husbond el. til den, hvor han har sit ophold; hvor han siden fin
des, skal han bevise, til hvem han har betalt sin skat, el. husbonden 
selv svare dertil og betale. Hvor flere bønder bor på en gård, enten 
jordegen el. fæstegods, og bruger avl, skal hovedmanden skrives for 
hel og de andre som inderster for halv skat. I lige måde skal ugedags- 
mænd ved kronens slotte, klostre el. gårde give ’/y enkende rd. Ingen 
skal være fri, hverken fogeder, skrivere el. andre, kun adelens uge
dagsbønder, som bor ved deres sædegårde med avl og i sognet, hvor 
sædegården ligger, og de, som har været fri af arilds tid, og bønder, 
som er forarmede, hvilket skal bero på nøjagtige tingsvidner, som 
lensmændene selv skal påskrive. Lensmændene skal have indsigt med, 
at kun de regnes for ugedagsbønder, som bør regnes derfor. Adelen
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må selv lægge deres egne tjenere. Pengeskatten skal udgives til Martini 
førstkommende i rd. in specie. Foruden denne skal til kronens skibs
flådes udredning til 1. nov. erlægges: hver 8 helgde, selvejere el. fæste
gods, 1 td. rug, byg el. hvede el. i dens sted 4 sldl. efter deres egen vil
je; en gadehusmand skal give 1 rigsort, efter rigtige tingsvidner; de, 
der er til huse hos bonden, og ikke har fæstet, men tjent i år el. endnu 
er i tjeneste, dage, uger el. måneder, skal også give 1 rigsort; i lige 
måde skal af gadehusmænd og tjenestefolk gives 1 rigsort til flåden. 
Lensmændene har fået befaling til selv at skrive skatten og ikke ved no
gen anden. SjT, 32, 402. K. Indl. 23. okt. (Udt.: CCD, V, 114).

I Blekinge, nemlig Sølvesborg og Kristianopel len, skal gives halv 
skat af alle nævnte species og penge.

30. sept. (Kbh.) Miss, til alle lensmænd om at lade skattebreve forkyn
de. Kongen må kontinuere den ringe militie, og til skibsflådens ud
redning behøves en aim. landehjælp. Adressaten skal straks lade det 
å.b. forkynde og i egen person, ikke ved sin skriver, lade bønderne lig
ne og have flittig indseende med, at det går ligeligt til. Ingen skal være 
forskånet, hverken fogeder, herredsfogeder, delefogeder, skrivere el. 
andre, uden alene bønder, der er forarmede, hvilket skal bero på 
nøjagtige tingsvidner, som adressaten selv skal påskrive, hvorefter det 
skal godtgøres hos landkommissarierne. Hvis nogen bonde forskånes, 
som burde give skat, skal han tilkendegive, af hvilken årsag det er sket. 
Adelen må selv lægge deres egne tjenere, men forsømmer de det, skal 
han have det i agt. Især skal han have indseende med, at ingen regnes 
for halve gårde uden de, der er det. I lige måde skal han have inspek
tion med, at ågerkarle og de, der bruger storkøb, forprang og handel 
med korn og øksne, lægges i skat og giver efter deres formue. For at 
der ikke skal begås underslæb, skal han tilholde hver sognepræst at le
vere et rigtigt mandtal, når han begærer det, på alle karle og drenge i 
hans sogne og de bønder, de tjener el. er hos. Ingen skal forskånes 
uden en karl hos hver sognepræst og de, som er soldater. Bønder, som 
er hos forældrene, skal give skat ligesom andre tjenestekarle og dren
ge, eftersom de kunne være dygtige til at tjene hos andre. Pengeskat
ten skal han indfordre til førstkommende Martini + og overlevere til 
landkommissarierne, det, der er påbudt til flådens udrustning, skal 
indfordres til 1. nov. Han skal gøre sin største flid at tilvejebringe pen
gene i rd. SjT, 32, 405. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK, i Odense- 
gård lensark., LAO.

Imellem tegnene + + [der ses dog kun ét] skal i brevene til
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lensmændene, som er kommissarier, indføres: og annamme til sig, 
hvilket de skal lade levere på de befalede steder.

NB Efterfølgende skal indføres i lensmandsbrevene til lensmænde
ne i købstæderne: I lige måde tilskikkes adressaten nogle å.b. til køb
stæderne, af hvilke han videre kan erfare lejligheden. Han skal tilstille 
borgmestre og rådmænd i hver købstad brevene og have indseende 
med, at skatten udgives ligeligen og fordre ligningen for sig.

NB De lollandske lensmænd skal levere deres skat til Lave Beck, og 
grev Rantzau sin til kommissarierne i Fyn.

30. sept. (Kbh.) Å.b. til købstæderne i Danmark om skat. Kongen har i 
denne farlige tid osv. [med motivering som i å.b. 26. juli 1648, se KB 
1648, 116] eragtet for godt at besøge adressaten såvel som andre køb
stæder om en mulig hjælp og ladet taksere købstaden N for .. rd. el. 
dens værd, nemlig 6 slmk. for hver dl. Alle tjenestedrenge, købsvende 
o.a. tjenestefolk i byen, som tjener for løn, skal dette år være forskånet, 
fordi de skal udrede den 4. part af deres løn. De skal erlægge pengene 
til førstkommende Martini til lensmanden, der skal lade dem levere og 
have tilsyn med, at der omgås retfærdigt med ligningen, så den rige 
hjælper den fattige og lægges efter handel, brug og næring. SjT, 32, 
407. Orig. i Horsens rådstueark. (D 13-104), i Skagen rådstueark. 
(D25-52), i Århus rådstueark. (D 2-198), LAV. (Tr.: CCD, VI, 115).

Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at levere deres skat til land- 
kommissarierne i Sjæll.

Købstæderne over al Danmark: Sjæll.: Kbh. 1.500 rd. - Helsingør 
400. - Køge 300. - Næstved 200. - Skælskør 125. - Slagelse 200. - Ros
kilde 100. - Kalundborg 200. - Slangerup 75. - Holbæk 175. - Korsør 
50. - Ringsted 30. - Nykøbing Sjæll. 30. - Præstø 30. - Vordingborg 50. 
- Stege 50. - Store Heddinge 30. - Loll, og Falster: Nakskov 300. - Ma
ribo 75. - Nykøbing Falster 125. - Stubbekøbing 75. - Nysted 40. - 
Sakskøbing 30. - Fyn: Nyborg 281. - Odense 572. - Kerteminde 135. - 
Svendborg 281. - Fåborg 68. - Assens 177. - Rudkøbing 50. - Middel
fart 114. - Bogense 104. - Skåne: Helsingborg 150. - Ysted 300. - Lund 
100. - Falsterbo 5. - Simmershavn 30. - Kristianstad 104. - Sølvesborg 
30. - Rønneby 60. - Skanør 20. - Jyll.: Ribe 520. - Ålborg 800. - Århus 
451. - Randers 384. - Viborg 261. - Horsens 312. - Kolding 302. - Vej
le 190.-Varde 156.-Skagen 10.-Thisted 120. - Nykøbing Mors 21.- 
Sæby 68. - Lemvig 108. - Ebeltoft 50. - Hjørring 42. - Hobro 21. - Ski
ve 32. - Mariager 78. - Ringkøbing 111. - Holstebro 54. [Byen] Fik in
tet skattebrev, formedelst det er brændt for dem.
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30. sept. (Kbh.) Å.b. til kapitlerne i Danmark om skat. Kongen har i 
denne farlige tid osv. [med motivering som i å.b. 26. juli 1648, se KB 
1648, 116] eragtet for godt at besøge adressaten såvel som andre ka
pitler, provster, præster og menige kieresi om en mulig hjælp. De, der 
har noget pro persona skal til førstkommende Martini give 297 rd. 2 
ort 7‘/2 sk. 2’A penning, dog således, at de, der har noget pro officio, 
forskånes heri (og af det gods, som kapitlet har mistet, skal heller ikke 
gives noget, ikke heller af det, som ligger til universitetet i Kbh.)1. De 
skal selv ligne det således, at enhver giver af sit præbende i forhold til 
det, han i kapitlet har i indkomst, så hjælpen kommer uden nogen 
undskyldning og bliver sendt til landkommissarierne i Sjæll., alt i rd. 
in specie. SjT, 32, 409. Orig. i Ribe bispeark. (C 4-252), LAV. (Jf. CCD, 
VI, 115).

Ligesådant brev fik Lund Kapitel at give 350 rd., Århus at give 182 
rd., 1 ort, Ribe Kapitel 300 rd., dog i denne sum at skulle afkortes det, 
som mag. Søren Andersen nyder som sit pro officio. Viborg Kapitel at 
give 150 rd., når der er fratrukket de 50 rd., som de i kapitlet har pro 
officio.
1 ) Til sidst i brevet står, at det, der er anført i parentesen, alene skal indføres i 
brevet til Roskilde Kapitel.

30. sept. (Kbh.) Miss, til bisperne i Danmark om præsteskatten. Kon
gen har i denne farlige tid osv. [med motivering som i å.b. 26. juli 
1648, se KB 1648, 116] eragtet for godt at besøge alle provster og 
præster, såvel i købstæderne som på landsbyerne, om en aim. skat, så
ledes som adressaten kan se af hosføjede å.b. Han skal tilskikke hver 
provst i stiftet en rigtig kopi af nævnte å.b. under sin hånd og segl. Når 
der holdes kalente el. på anden belejlig tid, skal provsterne forkynde 
brevet for menige præster i hvert herred og befale dem at ligne skat
ten ml. sig, så den rige hjælper den fattige. Siden skal de indkræve 
skatten og levere den til landkommissarierne med register og mand
tal. SjT, 32, 410. Orig. i Ribe bispeark. (C 4-252), LAV.

Mag. Peder Kragelund, Ribe stift. Dr. Jacob Matthisen, Århus stift. 
Mag. Frands Rosenberg, Viborg stift. Mag. Anders Andersen, Vendel
bo stift. Hr. Laurids Jacobsen, Fyns stift. Dr. Hans Resen, Sjæll.s stift. 
Dr. Peder Vinstrup, Skåne stift.

30. sept. (Kbh.) Landkommissarierne i hver provins fik brev om at an
namme skatten. Kongen har befalet, at hele den i år påbudte penge
skat i Jyll. skal leveres til adressaten. Han skal modtage den af
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lensmændene efter skattebrevenes indhold, kvittere dem derfor og 
anvende pengene til betaling af soldatesken i pågældende provins. 
SjT, 32, 411.

I lige måde1 Henrik Gyldenstjerne og Henrik Podebusk i Fyn og 
Langel., Lave Beck og Otte Pogwisch i Sjæll. Otte Thott, hr. Niels Krab
be og Kjeld Krag i Skåne. Lave Beck af Loll, og Falster.
1 ) Af det følgende fremgår, at selve brevet er skrevet til en jysk lensmand, men 
han er ikke anført.

30. sept. (Kbh.) Å.b. til provster og præster i Danmark om skat. Kon
gen har i denne farlige tid osv. [med motivering som i å.b. 26. juli 
1648, se KB 1648, 116] eragtet for godt, at besøge adressaterne [i 
Skåne stift] såvel som andre undersåtter om en mulig hjælp i så måde, 
at enhver provst el. sognepræst, såvel i købstæderne som på landsbyer
ne, skal give 4 rd. in specie (og enhver provst el. sognepræst i Blekinge
2 rd. in specie)1 el. 6 sletmk. for hver dl. Provsten i hvert herred skal 
ligne præsterne, så det går ret til, at den rige hjælper den fattige. 
Adressaterne skal uden al undskyldning til førstkommende Martini le
vere pengene til dr. Peder Vinstrup, superintendent over Skåne stift. 
Kongen tvivler ikke på, at de godvilligt lader sig finde heri. SjT, 32, 
411. Orig. i Ribe bispeark. (C 4-252), LAV. (Jf. CCD, VI, 115).
1) Til sidst i brevet står, at det, der anføres i parentesen, alene indføres i det 
skånske.

30. sept. (Kbh.) Rigsrådet i Fyn fik brev om at tilholde adelen af gøre 
en anordning om landets defension, således som denne har vedtaget 
at ville gøre. FT, 7, 114. K. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og 
St.mødernes Hist., 11,1, 481-82).

30. sept. (Kbh.) Hr. Henning Valkendorf fik brev om, at nogle bønder 
i hans len må få et års afslag på deres landgilde. Kronens bønder i 
Lumby og Anderup har begæret at måtte få noget afslag i deres land
gilde på grund af misvækst. Al' HVs erklæring erfarer kongen, at deres 
beretning er sandfærdig. Kronens bønder i Lumby og de 2 mænd i An
derup må forskånes for ’A af deres byglandgilde i år, så de bedre kan 
komme på fode. Det skal blive ham godtgjort. FT, 7, 115. K. Orig. i 
Odensegård lensark., LAO. Indl. 16. og 24. aug.

30. sept. (Kbh.) Dover sognemænd må efter begæring efterlades 2 års 
afgift af deres tiender, fra 1647 og 1648, som hvert af årene er 20 td.
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rug og 6 td. byg. De beretter, at de ikke uden deres største skade kan 
udgive den, og kongen efterlader den. JR, 12, 101. Indl. 16. maj og 
udat.

1. okt. (Kbh.) Bevilling for Jochim Frederik Vind til at afhænde sit 
gods i Heckeberg. Efter ansøgning fra Holger Vind har kongen bevil
get, at hans bror, JFV, må sælge sin anpart i Heckeberg gård og gods, 
som er arveligt tilfaldet ham efter hans forældre, uanset han ikke er 25 
år gl., da HV, hans rette lavværge, såvel som han selv beretter, at det 
kan være ham til fordel. SkR, 6, 273. Indl. 16. sept.

1. okt. (Kbh.) Bevilling for jomfru Lisbet Vind efter begæring til at 
være sin egen værge og selv forestå sit gods og oppebære sin indkomst. 
Hun må selv afhænde det, dog at det sker med hendes rette værges 
samtykke. SkR, 6, 273. Indl. 16. sept.

1. okt. (Kbh.) Kommissarierne i Skåne fik brev om at flytte landekisten 
til Malmøhus, da kongen eragter det rådsomt, at den bliver sikret. De 
skal hensætte den på et bekvemt sted på slottet. SkT, 8, 266. K.

1. okt. (Kbh.) Lisbetjensdatter, enke efter Jens Lauridsen i Vestergård, 
fik oprejsning til at påtale en sag. Hun har andraget, at Jens Nielsen, 
borger i Varde, ved dom har ladet sig indføre i en gældsfordring på 
130 rd., lydende på Mathias Olesen i Overgård, hvortil hun mener sig 
og sine børn at være berettiget. Hun mener, det ikke er sket så lovligt, 
som det burde, hvorfor hun agter at lade sagen tale ved retten. Da sa
gen er gået over den ordinære tid, som recessen taler om, begærer 
hun oprejsning af sagen, hvilket kongen giver. JR, 12, 101.

1. okt. (Kbh.) Bevilling efter begæring for hr. Christen Jensen Hvid, 
sognepræst til Borris og Faster, til fri for fæste, ægt og arbejde for den 
sædv. årlige landgilde for sig og efterkommere at nyde en af kronens 
boliger, Vesterby, som Jens Villumsen påbor, under præstegårdens 
brug. Boligen ligger ml. præstegårdens jord og agermark til stor skade 
for ham. Han tilbyder at udminde og tilfredsstille bonden, som bor 
derpå. Da kongen af erklæring fra Palle Rosenkrantz erfarer, at bolet 
kan forundes ham med ringe skade for kronen, bevilger kongen dette, 
dog skal CJH årligt i rette tid udgive den sædv. landgilde til kronen og 
udminde og tilfredsstille bonden. JR, 12, 102.
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2. okt. (Kbh.) Konfirmation til Hans Pedersen af Slagelse på et fæste
brev. Kongen er ansøgt om konfirmation på et fæstebrev udstedt til 
HP af mag. Hans Laursen, forstander i Duebrødre Kloster i Roskilde, 
lydende, at HL med Roskilde Kapitels samtykke til HP har fæstet kon
gens anpart af Kirkerup sogns tiende, som er lagt til skolepersoners og 
fattige folks underhold i Roskilde Hospital. Han må oppebære den for 
livstid og lade den age til et sted i Kirkerup s. og ikke besvære sogne- 
mændene med at føre den ud af sognet. Han skal af tienden årligt i 
rette tid give 1 pd. rug, 1 pd. byg, 3 td. havre og 1 rd. og betale afgiften 
med penge i Roskilde efter kapitelskøb 8 dage efter påske marked i 
det seneste, efter at kornkøbet er sat på kapitlet. Alle, som i Kirkerup 
s. bruger kornsæd, formanes at tiende af alle slags til HP. Til vitterlig
hed er trykt kapitlets segl med signet og underskrevet, Roskilde 3. okt. 
1651. Kongen konf. fæstebrevet i alle dets ord, klausuler og punkter. 
SjR, 23, 281. Indl. 24. aug.

2. okt. (Kbh.) Rigsmarsken fik brev om at tilholde landofficererne til 
fods at blive i den provins, hvori ligger de kompagnier, som de skal 
kommandere, under deres traktements fortabelse, om nogen befindes 
at gøre herimod. SjT, 32, 412. K.

2. okt.1 (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om at komme til Kbh., hvor 
han videre skal blive forstændiget om kongens vilje. SkT, 8, 266. K.
1) Kopibogen har 20 okt., men K. 2. okt. og brevet står før brev af 5. 
okt.

2. okt. (Kbh.) Landkommissarierne i Jyll. fik brev om at levere mand
tallerne og rullerne over hvert len i Jyll. til rigens marsk, hr. Anders 
Bille. De har tidligere fået befaling til dette, så han kan gøre fornøden 
anordning. JT 12, 80. K.

2. okt. (Kbh.) Mogens Høg fik brev angående Christen Jensen i Nort- 
vig, som det er brændt for. CJ har andraget, at hans gd. er brændt, 
hvorved han har mistet sin formue og er geråden i armod, med be
gæring, at han må efterlades et års landgilde. Da kongen af MHs er
klæring erfarer, at hans angivende er sandfærdigt, er han tilfreds der
med. Det skal blive godtgjort MH. JT, 13, 83.
1) Står efter brev 19. okt.

3. okt. (Kbh.) Ebbe Pedersen, fhv. byfoged i Rudkøbing, fik brev om at
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være gild og gæv. EP har for nogen tid siden aflagt et vidne angåede 
påskrivelse af nogle breve til Langel.s Sønder h.s ting, og han har ind
ført en doms afsigt i tingbogen, da han var herredskriver på dette ting, 
og er derfor på Langel.s landsting blevet dømt nederfældig. Han be
gærer, at han må forundes oprejsning, eftersom han har tilfredsstillet 
sagvolderen. Kongen bevilger, at han igen må være gild og gæv, stå i 
lav og tog med gildemænd og gæve og ikke være mindremand. Dog er 
det ham ikke tilladt at betjene de bestillinger, han hidindtil har be
tjent. FR, 6, 179. K.

5. okt. (Kbh.) Jægermesteren fik brev om at lade Christoffer Lindenov 
på hans ansøgning være et stort dyr følgagtigt til hans frues begravelse. 
Han skal lade det skyde i vildtbanen ved Vordingborg Slot, hvor det 
kan være til mindst skade. SjT, 32, 412. Indl. udat.

5. okt. (Kbh.) Casper Gersdorff fik brev om at lade Christoffer Linde
nov på hans ansøgning uden betaling være 24 retter fisk følgagtig til 
hans frues begravelse. SjT, 32, 413.

5. okt. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om årligt afslag på landgil
de i Kronborg len. Klonens tjenere i Smidstrup, Udsholt, Bakkebjerg, 
Hesselbjerg og Unnerup har klageligen andraget, at de har lidt stor 
skade på deres engjord og engbund, så en del heraf nu er idel sand
bakker, så de ikke kan blive ved magt, medmindre de får afslag på de
res årlige landgilde. Af hans erklæring erfarer kongen, at deres angi
vende er sandfærdigt, og at de uforbigængeligen behøver følgende af
slag: Smidstrup: Christen Thisen 2 skp. rug, 4 skp. byg; Jens Jensen 2 
skp. rug, 4 skp. byg; Christen Lauridsen 2 skp. rug, 4 skp. byg; Anders 
Nielsen 2 skp. rug, 4 skp. byg; Rasmus Lauridsen 2 skp. rug, 4 skp. byg; 
Jørgen Jørgensen 2 skp. rug, 2 skp. byg. Udsholt: Rasmus Jensen 2 skp. 
rug, 3 skp. byg; Mads Andersen 2 skp. rug, 3 skp. byg; Jens Andersen 2 
skp. rug, 3 skp. byg; Rasmus Jensen 2 skp. rug, 3 skp. byg; Anders Pe
dersen 2 skp. rug, 3 skp. byg; afen øde jord 2 skp. rug, 3 skp. byg; Hans 
Andersen 2 skp. rug, 3 skp. byg; Oluf Christensen 2 skp. rug, 3 skp. 
byg; af en liden øde jord 1 skp. rug, 1 skp. byg; Oluf Nielsen 2 skp. rug, 
3 skp. byg; af en øde jord 2 skp. rug, 4 skp. byg; Hans Ibsen 8 skp. rug, 
8 skp. byg; Laurids Pedersen 2 skp. rug, 3 skp. byg; Ejler Bentsen l’A 
skp. rug, 2 skp. byg; Bent Tordsen 1 ‘/2 skp. rug, 2 skp. byg; Hans Lau
ridsen 2 skp. rug, 3 skp. byg; af en øde jord 2 skp. rug, 3 skp. byg; Oluf 
Lauridsen af sin gd. og 1 liden øde jord 2’/s skp. rug, 3 skp. byg. Bak-
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kebjerg: Peder Andersen 3 skp. rug, 4 skp. byg; Mads Jørgensen 1 skp. 
rug, 2 skp. byg; Jørgen Baltsersen af sin gd. og 1 liden øde jord 2'/2 
skp. rug, 3 skp. 4 skp.[!] byg. Hesselbjerg: Peder Hansen 4 skp. rug, 6 
skp. byg; Poul Andersen 4 skp. rug, 6 skp. byg; Hans Jensen 5 skp. rug, 
6 skp. byg. Unnerup: Peder Knudsen 3 skp. rug, 4 skp. byg; Jep Olsen 
3 skp. rug, 2 skp. byg; Niels Mortensen 3 skp. rug, 3 skp. byg; Niels 
Mortensen 3 skp. rug, 3 skp. byg; Jens Nielsen 3 skp. rug, 3 skp. byg, 
hvilket årligt skal blive ham godtgjort på Rtk. SjT, 32, 413. Indl. 20. juli.

5. okt. (Kbh.) Hr. Christian Friis fik brev om at oberstløjtnanten og 
stykhauptmanden på Tøjhuset skal underskrive sammen med ham og 
for hver slags specificere, at det er fundet godt. SjT, 32, 414. K.

5. okt. (Kbh.) Otte Thott fik brev om at lade Jens Jensen årligt bekom
me så meget, som det kan bevises, han har nydt af den gård, der var 
udlagt ham. JJ er for tjeneste i forledne fejdetid kvit og frit forundt en 
af kronens gde, Ingelstrup, i adressatens len, efter det brev, som er gi
vet ham derpå. Siden er gden udlagt til aflæggelse af kronens gæld. 
OT skal af lenets indkomst årligt til JJ erlægge så meget, som denne 
beviser at have haft til indkomst af nævnte gd., og det skal blive ham 
godtgjort. SkT, 8, 266. K. Indl. 16. juni 1647, 20. sept.

5. okt. (Kbh.) Otte Thott fik brev om 5 fæster, der må gøres til 2’/2 
gård. Han har andraget, at der i Hovetstrup i Haijagers h. ligger 5 
fæster, som længe før fejdetiden stod øde, fordi de skal være meget for 
højt skyldsat, så de ikke kan være besat, medmindre de får nogen lin
dring. OT har foreslået, at de må besiddes som 2 ’/2 gd og forskånes for 
halv landgilde, dog at de udgiver fuld skat. Kongen er tilfreds hermed. 
SkT, 8, 267. K. Indl. 3. okt.

5. okt. (Kbh.) Hr. Jørgen Brahe fik brev om, at Johan Koppen må hol
de smakke og færge i Assens. JK har begæret at få bevill. på alene at 
holde færge i Assens til at overføre folk, der kunne behøve hans tjene
ste, til fyrstendømmet Slesvig. Kongen bevilger dette, dog skal han 
være forpligtet at holde en smakke, fornøden færge og bojert til at 
overføre rejsende samt øksne o.a., og det for så billig pris, at ingen 
med rette kan besvære sig derover. Herforuden skal han til borgme
stre og råd i Assens årligt give 20 rd., som hans formænd har givet for 
rigets færge. FT, 7, 115.
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5. okt.1 (Kbh.) Bevilling efter begæring for Dirich Domme, indvåner i 
Amsterdam, til at udføre 100 td. kød, som Gunde Rosenkrantz har for
undt ham i betaling af kronens gæld. Kongen bevilger dette, dog skal 
han tilbørligt fortolde det. JR, 12, 107.
1 ) Står efter brev 4. nov.

6. okt. (Kbh.) Kongens svar [til Johan Schmidt, tolder], at de her lig
gende engelske skibe må sælge af deres laster. Det er de hér liggende 
engelske købmænd uforment efter begæring at sælge af deres last til 
betaling af det, de allerede har fortæret og optaget, dog skal den sædv. 
told først erlægges. Heri må dog kortes det, som de allerede har betalt 
i Sundet. De, der ikke har erlagt told, bør straks lade deres ladning 
specificere hos tolderne. SjR, 23, 282. K. Indl. udat.

6. okt. (Kbh.) Mageskifte mellem K.M. på Lunde Kapitels vegne og 
Gunde Rosenkrantz. GR har til kongen på Lunde Kapitels vegne for 
magelæg af sit jordegods i Skåne udlagt følgende: Froste h.: Borlunde: 
Peder Andersen, skylder årligt 2 pd. byg, 1 dl. gæsteri, 1 dl. fodernød; 
Haagen Nielsen Smed, som førnævnte PA bruger, 2 pd. landgilde, 1 
dl. gæsteri, 1 dl. fodernød. Vemmenhøjs h.: Almerød: Tue Jensen, 2l/2 
pd. byg, 1 fodernød, 1 rd. gæsteri, 1 teje. Ingelsted h.: Bennestad: 
Hans Mortensen, 2 pd. byg, 2 td. havre, 2 rd. 24 sk. ekkepenge, 2 mk. 
gæsteri; Haagen Andersen, 1 pd. byg, 2 td. havre, 2 rd. ekkepenge, 2 
rigsmk. gæsteri, 12 sk. landgilde. Hannes s. og by: Peder Jonsen, 2 pd. 
byg, 9 sk. skat, 12 sk. kopenge, 1 teje. Lynids h.: Vermløse: Niels Svend
sen, 1 '/2 pd. byg, l’A rnk. penge, af en fæstegd. lagt derunder 5 Vs mk. 
penge, x/2 teje; Niels Isaksen, 1 pd. byg, 2 dl. penge, 1 teje, 1 td. havre, 
af et fæste 5 A mk. penge, '/2 teje. Tingrød: Troels Mortensen, 3 pd. 
byg, 1 ’/a dl. gæsteri, 1 fodernød, 1 teje; Peder Nielsen, som Morten An
dersen nu påbor, 3 pd. 5 skp. byg, 6 mk. gæsteri, 1 fodernød, 1 teje, 1 
td. havre. Nørre Villie: Peder Lauridsen af 1 fæste 1 pd. byg, 2 dl. pen
ge, 1 teje, 1 td. havre. Fers h.: Hårdrup: Peder Ben tsen, 2 mk. landgil
de, 1 mk. herregæsteri, 3 mk. fogedgæsteri, 1 mk. ekkepenge, ll/2 rnk. 
fodernød, skov til 40 svins olden, med al nævnte gdes ejendom, herlig
hed, landgilde, rente og rette tilliggelse. Til fyldest vederlag har kon
gen på Lunde Kapitels vegne igen udlagt til GR følgende kapitelsgods 
i Froste h.: Findholt: Truid Andersen, 6 mk. landgilde, 2 td. havre, 1 
bolgalt, 1 mk. 5 sk. 1 albus herregæsteri, 1 rd. gæsteri, 2 læs ved. Har- 
jagers h.: Ålstrup: Bent Lauridsen, 1 pd. byg, 2 td. havre, 1 teje, 1 mk. 
herregæsteri, 1 rd. gæsteri, 2 læs ved. Torne h.: Gedinge: Jep Nielsen,
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2 pd. byg, 1 teje, 1 mk. 3 sk. gæsteri, 6 skp. bygtiende, 2 læs ved. Onsø 
h.: Asmindrup:1 Knud Aagesen, 36 skp. byg, 1 teje, 1 mk. skat, 1 mk. 
gæsteri, 2 læs ved, ’/2 pd. bygtiende; Knud Pedersen, 36 skp. [?byg], 1 
teje, 1 mk. skat, 1 mk. gæsteri, 2 læs ved, ’/2 pd. bygtiende; Knud Pe
dersen, 36 skp. byg, 1 teje, 1 mk. skat, 1 mk. gæsteri, 2 læs ved, */2 pd. 
bygtiende. Østerby: Peder Olufsen, 3’/2 nik. 4 sk. landgilde, 2 tejer, 2 
mk. gæsteri, 2 fodernød, 4 læs ved, 2 mk. dagsværk, 12 skp. bygtiende, 
2 td. havretiende. Omstrø: Jens Lauridsen, 2*/2 pd. byg, 1 teje, 12 sk. 
skat, 1 td. havregæsteri, 1 mk. dagsværk, 2 td. havretiende, 2 læs ved; 
Bent Olsen, 2’/2 pd. byg, 1 teje, 12 sk. skat, 1 td. havregæsteri, 1 mk. 
dagsværk, 2 td. havretiende, 2 læs ved; Ture Haagensen, 1 pd. byg, 2 
td. havre, 1 teje, 22 sk. gæsteri, 2 læs ved, af en fæste 12 sk. penge, 1 
teje, 1 td. havre, 1 mk. dagsværk, 3 skp. bygtiende; Christen Andersen, 
1 pd. 4 skp. rug, 2 td. havre, 1 teje, 1 mk. dagsværk, 1 mk. gæsteri, 2 læs 
ved, 4 skp. bygtiende; Peder Jensen, l’/2 pd. 6 skp. byg, 1 teje, 1 mk., 1 
td. havrelandgilde, 1 td. havregæsteri, 1 td. bygtiende, 2 læs ved. For 
tredingstienden, som udgives af GRs ovennævnte bønder, har han 
gjort kapitlet nøjagtig satisfaktion og udlæg i htk. Disse gde med al de
res ejendom osv. [se s. 261] skal GR og hans arvinger bruge og behol
de. Kongen forpligter sig til at hjemle og tilstå GR disse gde for hver 
mands tiltale. SkR, 6, 274. (Jf. Kr.Sk., 34).

GRs genbrev til K.M., lyder ord for ord som foregående muta tis mu
tandis og med samme dato. Til vitterlighed underskrevet og forseglet 
af Otte Krag og Erik Krag.
1) Asmindrup ligger i Rønnebergs h., ikke i Onsø h.

7. okt.1 (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til Anna Engels, enke efter 
Bentjansen Bund i Amsterdam, til at antage Bernhardt Vogt som pro
kurator, da én og anden af kongens undersåtter i Bergen skylder hen
de penge, hvorfor hun forårsages at søge dem ved retten. SjR, 23, 284. 
Indl. 12. aug.
1 ) Brevet står efter brev 20. okt.

7. okt. (Kbh.) Køn Joakim Grabow fik miss, om igen at begive sig i Sun
det med flåden, og blive liggende der og rette sig efter den tilforn 
medgivne instruks. SjT, 32, 414. K. Indl. 7. okt.

7. okt. (Kbh.) Otte Thott fik ms. om at tinge med en borger i Trelle
borg. Af OTs angivelse har kongen erfaret, at borgeren har forset sig 
imod Malmøs privilegier med kornkøb, og har tilbudt at aftinge og ud-
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give 60 dl. Kongen er tilfreds, at OT annammer dem og anvender dem 
til reparation af Malmøs fæstning. SkT, 8, 267.

7. okt. (Kbh.) Hr. Anders Bille m.fl. fik brev om at annamme kirkernes 
halve beholdning i Jyll., Fyn og Langel, til Frederiksodde kirkes byg
ning. Kongen har befalet samtlige lensmænd i Århus stift såvel som ka
pitlet i Århus til adressaterne at levere halvparten af kirkernes behold
ning i Århus stift, såvel som hr. Henning Valkendorf at annamme og si
den tilstille dem halvparten af kirkernes beholdning i Fyn og Langel., 
som er bevilget til bygningen af Frederiksodde fæstnings kirke. De skal 
annamme pengene og kvittere derfor. De skal også annamme halvpar
ten af deres egne lens kirkers beholdning. JT, 13, 80. K. Orig. i Oden- 
segård lensark., LAO.

Ligesådanne breve fik Erik Juel at annamme halvparten af kirkernes 
beholdning af lensmændene og dem, som i Ålborg stift er forlenet 
med provstierne. Hr. Henning Valkendorf ligeledes af Fyns stift og til
stille hr. Anders Bille. Mogens Høg ligeledes af Viborg stift og Viborg 
Kapitels kirker. Hr. Henning Rantzau ligeledes af Ribe stift.

7. okt. (Kbh.) Lensmændene i Århus, Viborg, Ribe og Ålborg stifter 
samt Fyn og Langel., så og kapitlerne og provstierne fik brev angående 
deres kirkers beholdning. Kongen har bevilget halvparten af deres 
lens kirkers beholdning til kirkens bygning i Frederiksodde. De skal 
lade beholdningerne indfordre og tilstille hr. Anders Bille mod hans 
bevis. JT, 13, 80. K.

[Lensmændene i Århus stift] Erik Rosenkrantz - Laurids Ulfeldt, 
Henrik Thott - Mogens Arenfeld, kapitlet i Århus - Gunde Rosen
krantz. Ligesådant brev fik lensmændene i Viborg stift, nemlig hr. 
Frands Pogwisch - hr. Ebbe Ulfeldt og Viborg Kapitel at levere deres 
kirkers halve beholdning til Mogens Høg. Lensmændene i Ribe stift, 
nemlig Mogens Sehested - Peder Reedtz -Jørgen Seefeld at levere de
res lens, så og Erik Krag, Gunde Lange, Falk Gøye, Peder Lange at le
vere deres provstiers kirkers halve beholdning til hr. Henrik Rantzau. 
Lensmændene i Ålborg stift, nemlig hr. Oluf Parsberg - Henrik Below 
at levere deres lens, Otte Krag - Iver Jacobsen Krabbe, dr. Poul Moth 
at levere deres provstiers kirkers halve beholdning til Erik Juel. 
Lensmændene i Fyn og Langel., nemlig hr. Mogens Kaas - hr. Steen 
Bille - hr. Jørgen Brahe - Tyge Below - hr. Christian Rantzau at levere 
deres lens kirkers halve beholdning, så og hr. Christoffer Urne og 
Henning Pogwisch deres provstiers kirkers halve beholdning til hr.
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Henning Valkendorf, som siden skal levere til hr. Anders Bille.

7. okt. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om, at bønderne i Skanderborg 
len må give penge for ved. Han har fået befaling om en del ved, som 
årligt skal hidskikkes fra Skanderborg Slots skove. Kongen er tilfreds, 
hvis det falder kronens bønder lettere dette år at give penge, at de da 
må forskånes og give 200 sldl. derfor. JT, 13, 81. K.

8. okt.1 (Kbh.) Konfirmation efter ansøgning til Christoffer Pedersen, 
rådmand i Holbæk, på et fæstebrev, udstedt af Oluf Brockenhuus, på 
kongens og kirkens anpart af korntienden af Uggerløse s., lydende, at 
OB på kongens vegne til CP, rådmand i Holbæk, for livstid fæster kir
kens anpart af nævnte korntiende, som afd. Hans Rasmussen møller i 
Ugggerløse sidst havde i fæste. Dog med kondition, at han årligt til fa
stelavn leverer den sædv. afgift deraf i godt, ydefærdigt korn, nemlig 3 
pd. rug, 3 pd. byg, 3 td. havre, 2 skp. boghvedegryn, leveret i Holbæk 
el. hvor kirkeværgerne anviser det. Leverer han ikke tienden til den 
angivne tid el. betaler i rede penge, så snart kirke regn kåbe t er forhørt, 
er fæstebrevet forbrudt. OB beder kongen befale menige sognemænd 
o.a., som bruger sæd smst., at de skal tiende til CP i neget efter ordi
nansen, recessen o.a. kgl. forordninger. Til stedsmål skal han give 10 
rd., som inden kyndelmisse skal tilstilles kirkeværgerne, som skal med
tage dem i nærværende års kirkeregnskab. Actum Holbæk Slot 10. 
sept. 1652. Sjr, 23, 284.
1 ) Brevet står efter brev 20. okt.

8. okt. (Kbh.) Å.b. til borgmestre og råd og samtlige borgere i Køben
havn om den 4. part af deres folkeløn. [Jf. s. 153]. SjT, 32, 352. (Tr.: 
KD, V, 355. Jf. CCD, VI, 115).

8. okt. (Kbh.) Å.b. til dekan og menige professorer på Det kgl. Akade
mi Sorø. |Jf. s. 156]. SjT, 32, 353.

8. okt. (Kbh.) Falk Gøye fik brev om folkeløn, vedlagt å.b. om profes
sorernes tjenestefolks løn. Han skal straks forkynde det for dem, det 
vedkommer. SjT, 32, 353.

8. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om folkeløn, vedlagt 
å.b. om fjerdeparten af tjenestefolkenes løn. De skal straks forkynde 
det for dem, det vedkommer. SjT, 32, 354.
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8. okt. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om, mens rette tid er, ved bøn
derne i sit len at lade indsamle 2 td. slåen til kongens vinkælder på 
Kbh.s Slot. SjT, 32, 415. K. Indl. 8. okt.

Ligesådant brev fik Aient von der Kuhla om 2 td. Hr. Niels Trolle 
om 1 td.

8. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om fortegnelse på 
fremmede logerende. De skal tilholde samtlige borgere, at enhver, 
som har fremmede logerende i deres huse, straks lader forfærdige en 
specifikation og tilstiller hr. Joakim Gersdorff. SjT, 32, 415.

8. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at de skal lade Børge Rosen
krantz bekomme kvittansiarum for Lundenæs og Agdesiden len. BR 
har begæret, at han må efterlades det, som han resterer med på hans 
afdøde fars regnskaber, eftersom han ingen middel har at betale med. 
Dersom der befindes at være gjort regnskab for Lundenæs len for det 
sidste år, som var forundt BR til nådsensår, beregnet fra Philippi Jaco
bi 1651 til 1652, er kongen tilfreds, at der meddeles ham kvittansiar
um. SjT, 32, 415. Orig. i DKanc. B 179h.

8. okt. (Kbh.) Dirich Domme, borger i Amsterdam, fik anvisning i Kalø 
lens indkomst. Han beretter, at han for leverancer gjort til rigets for
nødenhed 1645 i Norge efter rigtige regnskaber tilkommer 3.9741 rd. 
3’/‘2 ort 5 sk. og begærer, at pengene må betales ham. Kongen bevilger, 
at de må udbetales ham af Kalø Slots indkomst og af den afgift, som 
Gunde Rosenkrantz skal betale, i de to næstfølgende år, hvert år halv
delen. JR, 12, 103.
1 ) Brevet af samme dato til Gimde Rosenkrantz har 3.954 rd.

8. okt. (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om at betale Dirich Domme 
af Amsterdam 3.954 rd. DD har andraget, at han for leverancer til ri
gets fornødenhed i Norge i 1645 efter regnskaber, som herhos tilskik
kes GR, resterer 3.954 rd. 3’/^ ort 8 sk., som han begærer må betales. 
Kongen er tilfreds, at GR på hans ansøgning i 2 år lader ham få pen
gene af lenets indkomst, efter den DD givne indvisning. GR skal tage 
hans bevis, og det bliver ham godtgjort.JT, 13, 81.

9. okt. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev angående den tyske præst 
hr. Mathias Felhaffer i Helsingør og en vandrende. MF har begæret, at 
det friske vand må indledes i hans hus fra den store hovedrende, som
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går med vand til slottet, og ikke ligger vidt fra hans hus. Af AKs erklæ
ring erfarer kongen, at noget af vandet kan forundes MF. Kongen er 
tilfreds, at AK lader det indlede, dog at det sker med mindst mulig be
kostning og efter AKs eget forslag forsynes med skruer og haner, så det 
kan indelukkes, når der er overflødigt vand på slottet, så dette ikke mi
ster vand. SjT, 32, 415. K. Indl. 4. okt.

9. okt. (Kbh.) Bevilling for fru Lisbet Skade, enke efter Hartvig Sax til 
Tanderup, til at bruge Frederik Terkelsen som prokurator imod Lau
rids Jørgensen i Flenstofte.1 Hun beretter, at hun er forårsaget at be
gynde en trætte med LJ og begærer, at sagen må føres af FT. Kongen 
bevilger dette. FT, 7, 115.
1 ) Kopibogen har Flemtofte.

9. okt. (Kbh.) Poul von Støffken fik bevilling på østersfang ved Ballum. 
For nogen tid siden er Anders Thomsen, boende ved Ballum, blevet 
bevilget østersfanget, som PS, indvåner i Hamborg, tilforn havde i for
pagtning, men havde forbrudt, fordi han blev angivet for at have be
gået manddrab. PS anholder om igen at måtte forundes østersfanget 
efter kongens såvelsom hans fars tilforn givne å.b., eftersom han bevis
liggør at være blevet frikendt for nævnte drab af hertugen af Holsten. 
Kongen bevilger, at han som tilforn må bruge østersfanget, dog skal 
han i år betale det, som AT har lovet, og desuden lade ham beholde 
det, han har af østersfisket til den tid, PS ved dom blev frikendt, nem
lig 29. juli sidstleden. Men det, AT siden den dato har af østersfanget, 
skal han gøre regnskab for til PS, som derimod skal betale AT den be
kostning, han bevisliggør at have haft siden den tid. JR, 12, 104.

9. okt. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev angående Anders Thom
sen i Ballum og Poul von Støffken. AT er for nogen tid siden bevil
get østerlingfanget, som PS tilforn havde i forpagtning, men fordi 
han blev angivet for at have begået manddrab havde forbrudt. Da PS 
nu bevisliggør at være blevet frikendt for nævnte drab af hertugen af 
Holsten, skal MS tilkendegive AT, at han intet videre skal befatte sig 
med nævnte østerlingfiskeri, men ubehindret lade PS nyde dette ef
ter kongens fars bevillingsbrev1. Dog skal PS lade AT beholde det, 
han har af østersfisket til den 29. juli sidstforleden, da PS ved dom 
blev frikendt. Men det, AT siden den dato har af østersfanget, skal 
han gøre regnskab for til PS, som derimod skal betale AT den be
kostning, han bevisliggør at have haft siden den tid. Herom skal MS
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på deres ansøgning bedst muligt midie imellem dem, om de ikke 
selv kan forenes. JT, 13, 82. K.
1) Se KB 1644-45, 535, jf. 1648, 167.

10. okt. (Kbh.) Miss, til oberstløjtnanten og stykhauptmanden om her
efter sammen med hr. Christian Friis, at underskrive beviserne på det, 
der leveres på Tøjhuset, specificeret efter hver slags. SjT, 32, 416. K.

10. okt. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om, at Steffen von Kinckel og 
Diderich Kløeker af Flensborg på deres ansøgning må få penge af Ny
borg og Fåborg told, når toldkisterne åbnes. Han skal lade dem på de
res fordring være 1.000 rd. følgagtig og tage deres bevis, hvilket skal 
blive ham godtgjort. FT, 7, 116.

10. okt. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om, at bønderne i Falster 
må give penge for den 3/4 part af deres landgilde. Af hans erklæring 
har kongen erfaret, at der i år har været stor armod og misvækst i Fal
ster, så bønderne ikke kan afstedkomme at udgive deres landgilde ef
ter jordebogen. Kongen er tilfreds, at de alene udgiver ’/.> af deres 
landgilde i korn, og for de øvrige 3 parter erlægger penge, nemlig for 
hver td. byg 7,/«> mk. og for hver td. havre 4 mk. Han skal føre det til 
regnskab, og det vil blive ham godtgjort. Kongen vil også, at den tidl. 
skriver og ridefoged herefter skal befatte sig med det, der kan tilkom
me kongen. SmT, 8, 37. K.

10. okt. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om at lade en åben befaling 
forkynde for bønderne i sit len. Han tilskikkes vedlagt en åben befa
ling til bønderne i Nykøbing og Ålholm len, som han straks skal lade 
læse, og siden have indseende med, at den efterkommes. SmT, 8, 37. 
K.

Ligesådant brev fik hr. Flemming Ulfeldt om bønderne under Hal
sted Kloster.

10. okt. (Kbh.) Å.b. om at bønderne under Halsted Kloster skal yde de
res landgilde til deres lensmand på Halsted Kloster og til ingen anden, 
såfremt de ikke vil tiltales og straffes. SmT, 8, 38. K.

Ligesådant brev udgik til bønderne i Loll, og Falster i Nykøbing og 
Ålholm len.

10. okt. (Kbh.) Jørgen Kaas og Herman Frandsen Kaas fik brev om at
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taksere noget gods efter afd. fru Mette Munk, efter ansøgning fra hen
des arvinger. De skal taksere Brandholmgård og åbne de skrin og ki
ster, der er på gården, og registrere breve o.a. deri, og siden under de
res hænder og signeter give det beskrevet fra sig til de interesserede. 
JT, 13, 82. K.

11. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik breve om at lade Susanna Kruse, 
dronningens pige, bekomme 500 rd. til hendes bryllup for hendes tje
neste såvel for kongens far som siden. På hendes ansøgning skal de 
lade hende dem være følgagtig. SjT, 32, 416.

11. okt. (Kbh.) Rigens marsk fik brev om, at officererne over adelens 
soldater og landfolket skal forordnes deres besoldning. Adelsstanden 
har bevilget udskrivning af soldater på deres gods. Han skal gøre den 
anordning, at officererne bliver forordnede, så de får deres rigtige be
soldning som andre officerer under landregimenterne, og da der også 
behøves officerer til at eksercere landfolket i lenene, skal de også for
undes den sædv. besoldning. SjT, 32, 416. K.

11. okt. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev angående et barnevær- 
gemål, som Niels Andersen i Mørkegård skal påtage sig. NA har til
budt uden værgemålspenge at påtage sig værgemålet for sin stedsøn 
Christen Christensens arvepart efter Erik Knudsen, tidl. rådmand i 
Slagelse, idet der ingen på fædrene el. mødrene side findes her i lan
det, som kan forestå det, og man kan frygte, at arveparten kan blive 
forødt, om borgmestre og råd i Slagelse skulle forordne ham uveder
hæftige formyndere. Kongen er tilfreds, at NA gør dette, dog som til
budt uden værge målspenge. WR skal sætte NA til CCs værgemål, så 
han kan tage arven til sig og NA svare alle arvinger. SjT, 32, 417. Indl.
12. sept, og 6. okt.

12. okt. (Kbh.) Rentemestrene skal erlægge 200 rd. til Brostrup Gied
de af hans resterende besoldning for hofjunkertjeneste. SjT, 32, 417. 
K.

12. okt. (Kbh.) Å.b. til Nykøbing Falsters borgerskab om fri ildebrænd- 
sel i Nykøbings og Nymarkes skove. Gejstligheden og borgmestre og 
råd i Nykøbing har anholdt om som tilforn efter gamle privilegier at 
måtte bevilges nødtørftigt ildebrændsel af Nykøbings og Nymarkes 
skove. Kongen bevilger dette, såvidt byens lod og del er, således som
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de har nydt det i kongens farmor, dronning Sofies tid. Dog vil kongen 
have forbeholdt sig sin rettighed, lod og del i nævnte skove. SmR, 7, 
45. K.

13. okt. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om af lenets indkomst at betale 
Adam Berck, der har begæret af Frede ri ksborgs indkomst at måtte få 
betalt det, som han kan befindes at tilkomme for sin tjeneste smst. 
Kongen er tilfreds, at OP efterhånden gør dette, idet varerne anslås ef
ter den takst, som gælder for landkøb. SjT, 32, 418. K. Orig. i Frede
riksborg lensark., LAK. Indl. 12. okt.

13. okt. (Kbh.) Hr. Christoffer Urne fik brev om at anvende 50 rd. til 
reparation af Dragsholms brøstfældighed. Det skal blive ham godt
gjort. Hvad angår slotskirkens reparation, vil kongen, at det skal være 
indtil videre anordning. SjT, 32, 418. K. med orig. Indl. udat.

13. okt. (Kbh.) Christen Skeel fik brev om af lenets indkomst at betale 
Jørgen Hansen agerhønsefanger hans resterende 34 rd. 4 sk. for tjene
ste for prinsen efter hosføjet afregning. Det skal blive ham godtgjort. 
SjT, 32, 418. K. Orig. i Tryggevælde lensrgsk. Indl. 10. okt. og udat.

13. okt. (Kbh.) Bevilling for Georgius Bilhardt at være apoteker i 
Odense. GB har andraget, at Anne Villumsdatter, afd. dr. Christoffer 
Schultzes, som har haft kgl. bevill. og været privilegeret at indrette et 
apotek i Odense, er død for nogen tid siden. Han begærer at få apote
ket med de samme privilegier som AV har haft. Kongen bevilger, at al
ene GB må holde apotek, og til købs holde alle slags konfekt, som er 
præpareret med sukker, og alle slags indsyltet tøj, deslige alle medika
menter, composita simplicita, materialia, medicinalia og alt andet, 
som hører til lægedom, at indføre toldfrit, dog undtaget sukker og ge- 
vyrts, hvoraf den ordinære told skal gives som tilforn. Han skal være til
pligtet altid at holde i forråd gode, ferske og ustraffelige medikamen
ter o.a. varer og sælge alt til hvem, der behøver det, for en billig værd. 
For at alt kan have desbedre skik, er han forpligtet at holde en dygtig 
apotekersvend. FR, 6, 180. K.

13. okt. (Kbh.) Hr. Christian Rantzau fik brev om, at Ebbe Pedersen 
må beholde sit herredsskriveri, som han i nogen tid har betjent på 
Langel, og er frakommet for sin forseelse. Kongen er tilfreds, at han 
må nyde det, så længe han forholder sig vel. FT, 7, 116. K.
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14. okt. (Kbh.) Hr. Jørgen Schultes frue fik brev om, at det må bero 
med den ved, som det er befalet at hugge i Antvorskov lens skove. Kon
gen har erfaret, at broen, hvor det skal udskibes, er utjenlig dertil, og 
at der skal anvendes stor bekostning på dens reparation. Han er til
freds, at det indtil videre må bero med nævnte veds udskibning. FT, 7, 
116. K.

14. okt. (Kbh.) Rubeck Pors fik brev om at sidde i landsting i Lave Beck 
til Førslevs sted. Da LB både er beladt med sygdom og ellers i andet 
vedkommende hans landkommissariusbestilling forhindret, så han 
ikke selv kan sidde i landsting, beder kongen RP om at rette sin lejlig
hed efter at sidde i landstinget i hans sted 20. okt. så vel som de 4 næst
følgende og der dømme i de sager, der indstævnes for ham. SmT, 8, 
38. K.

15. okt.1 (Kbh.) Skøde til Johan Sølvgraff møller på en vejrmølle uden 
for løngangen på volden, med kondition, at han med det allerførste 
på egen bekostning nedbryder møllen og flytter den hen ml. Vester
port og Nørreport og der opsætter den på runddelen kaldet Hane
skanse. Herforuden skal han til kongen betale 500 sldr., dog må pen
gene kortes og godtgøres i det, han maler til Provianthusets fornøden
hed. Han skal tage proviantskriverens kvittering herpå og bevisliggøre, 
når de 500 sldl. er betalt. SjR, 23, 285. K. Indl. udat. (Tr.: KD, III, 406). 
1 ) Brevet står efter brev 20. okt.

15. okt. (Kbh.) Bevilling for Mikkel Pedersen at nyde Al bæk Mølle ef
ter sin fars død. Peder Nielsen Østrup, boende på Albæk Mølle, be
gærer, at hans søn MP efter hans død må beholde møllen for sædv. 
fæste og afgift, hvorved han igen kunne få nogen erstatning for den 
bekostning, har har anvendt på møllens opbygning. Kongem bevilger 
dette. JR, 12, 105.

16. okt.1 (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til Hans Attesen Holst, byfo
ged i Slangerup, at være skattefri så længe han beÿener byfogedstillin
gen, eftersom han dermed forsømmer sin næring og brug og har hel 
ringe løn derfor. SjR, 23, 286. K. Indl. 14. juni 1593, 11/10.
1 ) Brevet står efter brev 20. okt.

16. okt. (Kbh.) Rigsrådet, undtaget hr. Hans Lindenov, fik brev om as
sistance til flådens udredning. Kongen er til undersåtternes beskær-
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melse i disse vanskelige tider forårsaget at udruste flåden. Dertil be
høves en anselig sum penge, som ikke kan tilvejebringes uden rigsrå
dets assistance og undersåtternes hjælp. Derfor begærer han, at de 
ikke blot efter egen evne vil tilskynde andre med deres eksempel og 
forstrække med penge el. varer, men også formå andre af adelen til at 
gøre forstrækning. Til gengæld vil kongen med sin obligation forsikre 
enhver på rente og kapital og på begæring forordne assignation på 
renten, og hvis denne el. kapitalen ikke bliver betalt, da til brugeligt 
pant udlægge af kronens gods, som ikke er i vildtbanen el. så nær kon
gens slotte, at det ikke kan undværes. Hver td. htk. anslås til 50 el. 60 
rd. efter godsets værdi, og godset kan beholdes, indtil kapital og rente 
skadesløst er betalt. Vil nogen straks lade sig fornøje med gods til bru
geligt underpant, og i stedet beholde oppebørslen med vis og uvis ren
te, ægt og arbejde, er kongen tilfreds med det. Så snart kongen erfa
rer, hvad de el. andre vil forstrække el. tilvejebringe ved kredit, vil han 
lade gøre sådan forvaring, at enhver holdes skadesløs. Dette i lige 
måde, om nogen af adelen vil sige god enten hos gejstlige el. borgere, 
som har midler. For at rostjeneste o.a. udgift på adelsgods ikke skal af
skrække nogen el. bringe forvirring blandt udskrevne soldater på kro
nens gods, fritager kongen sådant pantsat gods for rostjeneste o.a. ud
gift, som kan følge adelens gods, men udskrivningen af soldater på 
sådant gods bliver ved magt, såvel som skatterne. Kongen imødeser, at 
adressaterne viser deres affektion imod fædrelandet. SjT, 32, 418. K. 
(Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 
582-83).

16. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at levere 300 rd. til for
tæring undervejs til den enspænder, som er befalet at følge den mo
skovitiske envoyee til Hamborg. SjT, 32, 420.

16. okt. (Kbh.) Konfirmation til Jesper Skov af Rønneby på å.b. fra 
Chr. 4.1, lydende, at JS, ridefoged til Medelsted2 h., boende i købsta
den Rønneby, giver til kende, at der er stor mangel på vin i Rønneby 
såvel som på landet til kirkerne. Han begærer derfor, at det må bevil
ges ham alene at måtte falholde fransk, spansk o.a hed vin i denne 
købstad, og kongen bevilger ham at indrette en vinkælder. Han er for
pligtet til at falholde god, uforfalsket fransk, spansk o.a. god vin og 
sælge det for en billig pris. Kbh. 12. maj 1639. Kongen konf. dette 
brev. SkR, 6, 277. Indl. 12. maj 1639, 12. okt.
1) Se KB 1639, 761. 2) Kopibogen har misforstået Velsted h.
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16. okt. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om at erklære sig vedr. Hans 
Grauffs supplikation om noget bark. Hvad HG andrager, kan NK se af 
hans hosføjede supplikation. Han skal erklære sig, om nævnte bark 
uden kronens og bøndernes skade i de 10 næste år kan forundes HG, 
og indskikke sin erklæring i Kane. SkT, 8, 268. K. Indl. 30. sept.

16. okt. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om en gård og mølle vedr. 
Jesper Skov, ridefoged i Medelsted h. JS bruger Sønderholdsgård i 
Rønneby s., Medelsted h. med Over Mølle ved Rønneby. Han begærer, 
at den nå forundes ham, hans hustru og børn en efter anden for årlig 
landgilde og skat, stedsmål, hver gang én afgår ved døden, og årlig af
gift for ægt og arbejde, eftersom han har antaget gden meget forfal
den og anvendt stor bekostning på den. NK skal indskikke erklæring 
om dette i Kane. SkT, 8, 268. K.

16. okt. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om at lade Gabriel Renns- 
berg årligt få 400 rd., 1 læst byg og l/2 læst rug, som er den årlige afgift, 
som gives til kronen af Bispens 0 [Ladegård], beregnet fra den tid, 
kongen selv ved sine fuldm. lader indkomsten af Loll, og Falster oppe
bære, efter det ham forundte bevillingsbrev, dat. Kbh. 2. okt. 1651. FB 
skal lade den årlige afgift af Bispens 0 efter hans ansøgning være ham 
følgagtig. Det skal blive ham godtgjort. SmT, 8, 38.

17. okt. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev angående bønderne i Ballerup, 
Tåstrup1, Bagsværd, Værløse og Kollekolle i Kbh.s len. De har andra
get, at der er sket dem indpas i deres fædrift med det stykke skov og 
skovland, som for nogen tid siden er forundt Henrik Müller, og som 
de tilforn har haft til fælles fædrift. De har begæret, at de derfor må 
forundes noget afslag i den årlige afgift, som de har givet til kronen 
for to enge, som for nogen tid siden er forundt dem, eftersom de bor 
i skovegnen og har ringe avl. Kongen erfarer af erklæring fra Oluf 
Brockenhuus, daværende befalingsmand på Kbh.s Slot, at deres angi
vende er sandfærdigt. Han er tilfreds, at de årligt må kortes 20 sldl. af 
den årlige afgift af de to enge, hvilket AU skal lade indskrive i jorde
bogen. Det skal blive ham godtgjort. SjT, 32, 420. K. Indl. 12. aug. og 
10. dec. 1650, 3. april 1651 el. 1652.
1 ) Kopibogen har Taaberup.

19. okt. (Kbh.) Miss, til Køn Joakim Grabow om at begive sig herop fra 
Sundet med en del af flåden. Han skal straks forføje sig hid med de or-
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logsskibe, der ikke længere er provianterede. Med dem, der endnu for 
nogen tid er forsynet med proviant, skal kongens skibskaptajn Laurids 
Nielsen forblive liggende endnu nogen tid. SjT, 32, 421. K Indl. udat.

19. okt. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at lade fiskerne Hans Wer
der og Jørgen Lyben på Frederiksborg Slot bekomme noget for deres 
resterende kostpenge. De har begæret at måtte få nogen af disse pen
ge og har berettet, at de skal tilkomme dem for S’A år. Kongen er til
freds dermed og befaler OP efterhånden, som han har midler dertil af 
lenets indkomst, at lade dem få noget, alting anslået efter den ordi
nære landtakst, som varerne nu gælder. Han skal tage deres bevis, og 
det vil blive ham godtgjort. SjT, 32, 421. K. Orig. i Frederiksborg 
lensark., LAK Indl. 12. okt.

19. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at kvittere borgmestre og 
råd i Ribe for deres resterende skatter. De beretter, at de resterer med 
115 rd. 1 ort 2 sk. af deres skatter, og begærer, at de må kvitteres der
for, idet de tilbyder, når det kræves, at underholde så mange udskrev
ne bådsfolk i deres by, som førnævnte sum kan løbe op. Kongen er til
freds, at de kvitterer dem for de resterende skatter. SjT, 32, 421.

19. okt. (Kbh.) Bygmesteren skal bese dammene i Kronborg len og 
give beskrevet fra sig, hvorledes han mener, at de med mindst bekost
ning kan repareres. SjT, 32, 422. K. Indl. 5. aug.

19. okt. (Kbh.) Bevilling for borgmestre og råd i Ribe til at være fri for 
resterende skat på 315 rd. 1 ort 2 alb. De har begæret at måtte kvitte
res for denne resterende skat og tilbudt, når det krævedes og blev be
gæret af dem, at underholde så mange udskrevne bådsfolk i byen, ind
til de kan komme hid, som nævnte el. en større sum kan beløbe. Kon
gen bevilger dette, dog skal de holde deres løfte, når det bliver be
gæret. JR, 12, 105.

19. okt. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev om den resterende skat 
af Ribes borgere. Borgmestre og råd i Ribe har andraget, at de står til
bage med 315 rd. 1 ort 2 alb. af deres skatter, og begærer, at de må bli
ve kvitteret derfor. De tilbyder, når fornødenhed kræver det, og det 
begæres af dem, at underholde så mange udskrevne bådsfolk i byen, 
som nævnte el. en større sum kan beløbe, indtil de kan komme frem. 
Kongen er tilfreds dermed, og når nogen udskrivning sker, skal MS
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have indseende med, at deres løfte efterkommes. JT, 13, 83.

20. okt. (Kbh.) Breve om borgelejepenge og pas til budene. Skåne 1, 
Sjæll. 1., Fyn 1, Loll, og Falster 1, Jyll. 1=5 breve. Kongen har forord
net, at købstæderne skal udgive borgelejepenge efter følgende forteg
nelse. Jyll.\ Ribe 42 personer, Ålborg 52, Randers 29, Vejle 14, Grenå 8, 
Ebeltoft 10, Århus 33, Kolding 24, Lemvig 12, Horsens 18, Varde 10, 
Thisted 10, Ringkøbing 10, Skive 8, Hobro 6, Sæby 11, Holstebro 0, 
Hjørring 9, Viborg 26, Nykøbing Mors 11, Skagen 4. Fyn: Odense 36, 
Nyborg 16, Kerteminde 16, Fåborg 8, Bogense 8, Rudkøbing 10, Mid
delfart 11, Svendborg 19, Assens 10. Sjæll.: Næstved 18, [Store] Hed
dinge 7, Skælskør 10, Stege 7, Ringsted 4, Kalundborg 16, Holbæk 16, 
Slangerup 9, Præstø 6, Køge 24, Vordingborg 7, Nykøbing Sjæll. 9, Sla
gelse 15, Helsingør 20, Roskilde 6, Korsør 4, Hillerød 1. Loll, og Falster. 
Nakskov 28, Nysted 9, Stubbekøbing 10, Sakskøbing 6, Maribo 14. 
Skåne. Lund 14, Helsingborg 8, Skanør 5, Falsterbo 1, Ysted 28, Sim
mershavn 8, Rønneby 12. Summarum 788 personer. Borgmestre og 
rådmænd i de anførte købstæder skal anordne, at borgelejepengene, 
som fra 1. nov. 1652 til påskeaften, 9. april 1653 skal udgives med 9 sk. 
for hver person om dagen, straks med nærværende bud bliver frem
skikket i god gangbar mønt som tilforn, hvis ikke borgmestre og råd 
selv vil stande til rette derfor. De og menige borgerskab skal alle steder 
nyde benådninger og afslag, som er forundt dem en vis tid. SjR, 23, 
282. Orig. i Grenå rådstueark. (D 8-47), LAV.

20. okt. (Kbh.) Nærværende brevfører er affærdiget fra Kbh. til Fyn og 
Nørrejyll. til købstæderne for at indfordre borgelejepenge. Lensmæn
dene skal tilholde borgerskabet i købstæderne under deres len, at de 
uden al forsømmelse erlægger pengene efter den gjorte takst og giver 
brevførerne bevis, når de ankommer og igen rejser, at det kan vides, 
hvis forsømmelse det er, om pengene ikke fremkommer i rette tid. Li
geledes skal de på egen bekostning skaffe budet fri vogn til den næste 
købstad, fri færge over færgestederne og frit underhold med mad og 
øl. SjR, 23, 284.

20. okt. (Kbh.) Kaptajnløjtnant Christian Vendelbo under Sjæll. Regi
ment fik befaling til fogeden på Hørsholm til at lade taksere en gård af 
uvildige mænd. CV begærer selv at besidde den gård under Hørsholm, 
som er tillagt ham for hans bestilling. Fogeden på Hørsholm skal 
straks lade optage uvildige mænd, som kan dømme ml. CV og den der-
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på boende bonde, hvad han bør give bonden igen for hans udlagte 
fæste og den af ham anvendte bekostning på gården. SjT, 32, 422. K. 
Indl. 26. nov.

20. okt. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om i sit len at lade hugge 
30.000 fade knapholt til bødkerhuset og lade dem hidføre dertil. SkT, 
8, 268. K. Indl. 19. okt.

21. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at Villum Mecklenborg, 
kommissarius i Norge, efter ansøgning er bevilget afslag på 200 rd. 
årligt i forpagtningen af Egers på Semb fra Philippi Jacobi førstkom
mende. SjT, 32, 422. Orig. i DKanc. B 179h.

21. okt. (Kbh.) Iver Krabbe og Steen Brahe fik brev om at være kom
missarier på skifte efter fru Ingeborg Ulfstand til Gundestrup. De får 
fuldmagt til, når skiftet foretages, at være til stede som kommissarier, 
og indfalder der nogen tvist, da enten at forhandle med arvingerne i 
mindelighed el. adskille dem ved dom. Hvad de forretter, skal de un
der deres hænder og segl give beskrevet fra sig til de interesserede. 
SkT, 8, 269. K. Indl. 19. okt. (2).

21. okt. (Kbh.) Knud Gabrielsen og Erik Banner fik brev om at taksere 
Gundestrupgård, eftersom der skal holdes skifte efter fru Ingeborg 
Ulfstand, enke efter Jørgen Vind, ml. hendes børn. De skal efter bør
nenes ansøgning forføje sig til Gundestrupgård og give deres forret
ning fra sig til de interesserede. SkT, 8, 269. K.

22. okt. (Kbh.) Bevilling for Slagelse at være fri for skat, borgelejepen- 
ge og accise i tre år, efter at borgmester og råd har andraget, at mere 
end den halve part af byen for kort tid siden på ca. tre timer er af
brændt ved en ulykkelig ildebrand. De skal imidlertid igen opbygge 
byen og gøre regnskab for den accise, der hidindtil er indkommet der. 
SjR, 23, 286. Indl. 26. sept.

22. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gennemse fordring fra 
Selio Marselis, indvåner i Christiania, for leverancer og forstrækninger 
til ryttere og officerer i Norge. Han har andraget, at han ifølge likvida
tion og regnskab fra 1649 tilkommer 56.614 rd. 22 sk., heriblandt over 
20.000 rd. i bare penge forskud, med begæring, at der må gøres rigtig 
afregning på Rtk. med indvisning derfor. De skal tage fordringen med
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regnskaber, likvidation og dokumenter for sig og gennemse alt og 
gøre skriftlig relation, så kongen kan vide at resolvere. SjT, 32, 423.

22. okt.1 (Kbh.) Hr. Henning Valkendorf fik brev om apoteket i Oden
se. Kongen har for få dage siden forundt Georgius Bilhardt privilegi
um derpå og tilskikker herhos HV kopi til efterretning. HV skal alvor
ligt tilholde GB og have indseende med, at han altid har gode og fer
ske varer af alle slags som på et velbestilt apotek og sælger dem for den 
pris, som de er sat for i Kbh. FT, 7, 116. K.
1 ) Står efter brev 23. okt.

23. okt. (Kbh.) Bevilling for Maren Ernsts i Kbh. til at lade Nickel Koch 
af Marstrand arrestere. Han er 28. juli 1643 blevet hende 153 rd. skyl
dig efter udgivet obligation, og hun har været forårsaget at lade ham 
søge ved retten og belægge med arrest, hvorfra han er undveget. Hun 
må lade ham arrestere, indtil han har kontenteret hende. SjR, 23, 286.

23. okt. (Kbh.) Bevilling for Christen Bollesen, forvalter på Herlufs
holm, til at lade anholde Peder Christensen, skriver i Kbh. CB har ved 
rigens ret og forfølgning tiltalt PC for 500 rd., som denne har været 
skyldig i 13 år efter håndskrift. Uanset der er erhvervet og læst røm
ningsbreve over ham, har han endnu ikke rettet sig og erlagt pengene. 
CB må lade ham anholde, indtil han gør nøjagtig forvaring el. kon- 
tenterer ham. SjR, 23, 287. Indl. 20. okt.

23. okt. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at lade Henrik Muller på 
dennes ansøgning for betaling efter uvildige mænds vurdering be
komme 4 ege, tjenlige til aksler o.a. til hans nyoprettede mølle. Han 
skal lade dem udvise i Nærum Skov. SjT, 32, 423. K. Indl. 8. okt.

23. okt. (Kbh.) Hr. Henning Valkendorf fik brev om straks at åbne 
toldkisterne i lenet og med visse bud til Rtk. hidskikke de penge, der 
findes deri. FT, 7, 116. K. Orig. i Odensegård lensark., LAO.

Ligesådanne breve fik hr. Jørgen Brahe, Jørgen Seefeld, Tyge Below, 
hr. Mogens Sehested og Otte Krag.

25. okt. (Kbh.) Knud Axelsen Urne fik brev om at være Christian Vinds 
værge på skifte efter dennes mor, fru Ingeborg Ulfstand, eftersom der 
skal holdes skifte ml. hendes og Jørgen Vinds arvinger. De skal have 
indseende med, at CV vederfares den del, som ret er. SkT, 8, 269. K.
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Indl. 22. okt.

25. okt. (Kbh.) Bevilling til at Gjord Galt og jomfru Maren Mormand 
må vies på Serridslevgård. Henrik Mund til Serridslevgård begærer, at 
det i denne skrøbelige tid må bevilges ham at lade sammenvie GG og 
hans hustrus broderdatter jomfru MM, som agter at indlade sig i æg
teskab med hinanden, eftersom han ikke er til sinds at lade gøre noget 
stort bryllup. Kongen bevilger, at han må lade dem sammenvie på sin 
gård. JR, 12, 106.

I margenen står: NB Cornelius Jacobsen om en prokurator, læs Sk. 
Reg. 1652, fol. 277.

27. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at bestille og betale, hvad 
der gøres fornødent til hofmesterindens begravelse, idet kongen har 
anset for godt selv at lade denne gøre i Kbh. SjT, 32, 423. Orig. i 
DKanc. B 179h.

27. okt. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om at skikke oldensvin til 
Provianthuset. Når tid er, skal han til Provianthuset henskikke de svin, 
som dette år tilkommer på skovene for olden i hans len. SmT. 8, 39. K.

Ligesådant brev fik hr. Flemming Ulfeldt.

28. okt. (Kbh.) Niels Trolle og dr. Hans Resen fik brev om at dømme 
ml. mag. Erik Olufsen, sognepræst til Vor Frue Kirke i Kbh. og provst i 
Sokkelund h., og mag. Hans Enevoldsen Brochmand, sognepræst til 
Skt. Nikolaj Kirke i Kbh. HEB har ansøgt om at få kongens befaling til 
adressaterne at dømme i den irring og tvistighed, der er ml. EO og 
ham. Når de besøges af HEB med indlæg om stævning, skal de foreta
ge sagen og dømme som billigt og ret kan være. (Efter hr. kanslers or
dre). SjT, 32, 423. Indl. 4. okt.

28. okt. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om at skikke nogle red
skaber fra Holmens smedje til Koldinghus. Det er for kongen andra
get, at inventaret af redskaber hos smedjen på Koldinghus Slot ganske 
er forkommet i sidst forledne fejde, så der alene er en gammel utjen
lig ambolt tilbage. JG skal anordne, at der, såfremt så meget kan mi
stes, fra Holmens smedje med første gode lejlighed overskikkes 1 am
bolt, 1 bælg, 1 spærhage, 1 form, som bælgen ligger i, 3 forhammere, 
3 håndhammere, 6 håndtænger og 2 klynejern og leveres til lensman
den. SjT, 32, 424. K.
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28. okt. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om afslag for nogle bøn
der i Vordingborg len. En del af kronens bønder i lenet har andraget, 
at de i år har lidt stor skade på deres afgrøde, så de ikke kan udgive de
res fulde landgilde efter jordebogen, medmindre de får noget afslag 
dette år, hvilket de begærer. Da kongen af FRs erklæring erfarer, at de
res angivende er sandfærdigt, er han tilfreds, at følgende bønder må 
nyde afslag: Hammer h.: Stenbjerg: Hans Jensen, Hans Nielsen, Poul 
Hansen, Hans (.lausen og Claus Jensen. Knudsby: Søren Pedersen, 
Rasmus Nielsen, Rasmus Mortensen, Niels Rasmussen, Peder Olufsen, 
Peder Rasmussen, Jens Tuesen, Hans Mikkelsen, Rasmus Ibsen og 
Steffen Rasmussen, som må efterlades den halve landgilde. Bårse h.: 
Ove reven: 4 gde, forskånes også for al landgilde dette år. Stevnsby 
birk: Græsbjerg: Erik Nielsen, Christen Nielsen, Niels Nielsen, Peder 
Hansen, Hans Tuesen, Niels Eriksen, Christen Jyde og Jens Vibe. Ny
råd: Niels Hemmingsen og Hans Hansen. Vintersbølle: Laurids 
Rasmussen, Peder Piil, Rasmus Brager og Knud Pedersen. Kildehave: 
Peder Mortensen, hvilke må efterlades Qerdeparten af deres landgilde 
i nærværende år. Kalvehave: 28 hele gde, som dette år må efterlades 
den tredje part af deres landgilde. Såvelsom Niels Frost 6 skp. havre, 
som han giver af et vænge. Skovledgård: Oluf Pedersen og Jens Knud
sen. Stensby: Peder Henningsen Piil, Poul Øster, Jørgen Piil, Jens Pe
dersen, Jens Skaaning, Rasmus Lauridsen Brager, Peder Jensen Banke, 
Hans Juel, Jesper Lauridsen, Rasmus Lalle, Anders Madsen 2 gde, 
Mads Pedersen, Rasmus Jensen og Hans Poulsen, Niels Banke, Rasmus 
Olsen, Henning Lauridsen, Niels Pipper, Morten Plougmand, Ole 
Myre, Jens Ibsen Koch, Laurids Mikkelsen, Jens Rasmussen, Hans 
Poulsen, Hans Piil, Henning Olufsen, Troels Pedersen, Rasmus Oluf
sen Banke, Oluf Pedersen, Jep Pedersen og Rasmus Jensen, [mangler] 
Lauridsen. Langebæk: Niels Hemmingsen, Knud Pedersen, Laurids 
Pedersen, Peder Hansen Staal og Hans Hansen, Laurids Jyde, Poul 
Jensen, Peder Trav, Jens Trav, Peder Klokker, Pecker Muus, Rasmus Pe
dersen og Oluf Ibsen, Niels Jensen Staal og hr. Karl Terkelsen af l1/? 
fæstegd. og et vænge. Lang[ø]: 4 gde. Tærø: 4 gde. Vrangsgårde: 
Rasmus Lauridsen. Vestenbæk: Laurids Olsen, Jep Olsen i Stensby 
Mølle, Hans Mikkelsen, Oluf Møller, Oluf Olufsen, Hans Skaaning, 
Niels Bunde,Jens Fick, Hans Mikkelsen i Vestenbæk ogjep Mikkelsen 
i Stensby Mølle af et vænge. Bakkebølle: Oluf Kimer, Jens Bunde, 
Søren Bruus, Jens Nielsen, Oluf Rasmussen, Niels Pedersen Stage, 
Knud Stage, Oluf Sørensen, Peder Bunde, Morten Piil, Oluf Ref, 
Søren Kaare, Peder Kimer, Rasmus Hansen, Claus Henningsen og
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Niels Bunde, hvilke gde og byer, nemlig Skovledgård, Stensby, Lange
bæk, Stensby Mølle, Langø, Tærø, Vrangsgårde, Vestenbæk og Bakke- 
bølle enhver og i lige måde må efterlades en tredjepart af dette års 
landgilde, hvilket skal blive ham godtgjort i Rtk. SjT, 32, 424. K. Indl. 
5., 20. (5) og 25. aug.

28. okt. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om afslag for nogle bøn
der. Kronens bønder i Balle og Viemose, nemlig 36 helgde og 2 halv- 
gde, har forgangen år lidt stor misvækst på deres rugsæd og afgrøde, 
så de ikke kan formå at udgive forleden års ruglandgilde, som de end
nu resterer med, såfremt de skal blive ved gårdene. Ligeledes en kir
kebonde i Snesere Torp, Peder Nielsen, som har lidt stor skade på sit 
korn af hagl. Af FRs erklæring erfarer kongen, at deres angivende er 
sandfærdigt, og er tilfreds, at hver helgd. forskånes for ’/«2 pd. rug, den 
ene halvgd. for 8 skp. og den anden for 5l/2 skp. rug, og PN for det, 
han resterer, */2 mk. 4 sk., hvilket skal blive godtgjort FR. SjT, 32, 426. 
K. Indl. 1. marts, 13. juli og 25. aug.

28. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at fordre regnskab af gene
ral toldfor val ter Anthoni Knip i Norge for konfiskationspenge. De skal 
fordre AK for sig med de kvittancer o.a. dokumenter, han har vedr. 
konfiskationspenge, som er oppebåret i hans tid, og siden gøre skrift
lig relation derom. SjT, 32, 427. Orig. i DKanc. B 179h.

28. okt. (Kbh.) Bevilling for mag. Peder Bertelsen Struch1 at bruge 
Bernhardt Vogt og for Cornelius Jacobsen at bruge Gert Gregersen i 
Ålborg som prokuratorer. PBS har begæret og kongen bevilget, at han 
for billig betaling må bruge BV til at udføre den proces, han har imod 
sine egne sognemænd, dog at det går lovligt til. SkR, 6, 277. Indl. 26. 
okt.

Ligesådant brev fik CJ om at bruge GG, borger i Ålborg, i de sager, 
han har at udføre på vegne af sin principal Henrich van Elftens og af
døde Hans Boselmand imod borgmestre og råd og byfogeden i Århus. 
1) Sognepræst i Asserum, Blekinge.

28. okt. (Kbh.) Bevilling for Ingelsted herredsmænd at være fri for 
brokorn til en bro ved Ysted. De har begæret, at de må forskånes for 
det brokorn, de hidtil har givet efter kongens fars bevillingsbrev1 til 
borgmestre og råd i Ysted hvert 5. år, til at vedligeholde en bro neden 
ved strandsiden øst for Ysted, kaldet Nybro, eftersom de har flere bro-
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er der i herredet, foruden en særlig bro over åen, på landevejen ml. 
Kristianstad og Ysted, kaldet Allevads bro. Kongen bevilger, at de må 
være forskånet for det brokorn, de i nogle år har udgivet hvert 5. år til 
vedligeholdelse af Nybro. Dog skal de vedligeholde den anpart af bro
en, som tilkommer dem ifølge lensmanden Otte Thott. SkR, 6, 277.
1) 14. maj 1607, se CCD, III, 229-30, jf. KB 1607, 576.

28. okt. (Kbh.) Otte Thott fik brev angående en bro ved Ysted, som In- 
gelsted herredsmænd giver til. De har begæret, at de må forskånes for 
det brokorn, som de i nogle år hvert 5. år efter kongens fars bevil
lingsbrev1 har givet til borgmestre og råd i Ysted til vedligeholdelse af 
en bro neden ved strandsiden, østen for byen, kaldet Nybro. De har 
flere broer ih., som også skal vedligeholdes, foruden en særlig bro 
over samme å, Allevads bro, på vejen ml. Kristianstad og Ysted. OT skal 
gøre den anordning, at enhver i stedet selv forsvarligt skal vedligehol
de broen, så vidt som det tilkommer ham. SkT, 8, 270. K. Indl. 14. maj 
1607, 28. juni 1641, 18. aug., 19. aug.
1) 14. maj 1607.

28. okt. (Kbh.) Knud Ottesen, forpagter på Elvedgård, fik efter be
gæring brev om, at hans forseelse med noget konfiskeret smør må ef
terlades. Forseelsen er for nogen tid siden begået imod toldordinan- 
sen i Kerteminde, og smørret er af borgmestre og råd der prisedømt. 
Kongen løsgiver igen sin anpart af det konfiskerede smør. FR, 6, 180.

28. okt. (Kbh.) Brev om årlig løn på 40 rd. til Peter Johansen, tolder i 
Nysted. Han har andraget, at hans løn for nogen tid siden er forringet 
og lønnen for tolderen i Sakskøbing forhøjet, uanset at indtægten af 
tolden og accisen i Nysted i et år er højere end i 2 år i Sakskøbing. Af 
Frederik Barnewitz’ erklæring erfarer kongen, at det forholder sig så
ledes, og bevilger PJ 40 rd. i årlig løn. SmR, 7, 46. K.

28. okt. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om forbedring af tolderens 
løn i Nysted. Peter Johansen, tolder i Nysted, har andraget, at hans løn 
for nævnte bestilling for nogen tid siden er blevet forringet og tolde
rens løn i Sakskøbing forhøjet, uanset at indtægten af tolden og acci
sen i Nysted på 1 år beløber sig højere end i Sakskøbing på 2 år, hvilket 
kongen også af FBs erklæring erfarer forholder sig sådan. Kongen vil 
heri have gjort den forandring, at tolderen i Nysted herefter årligt skal 
gives 40 rd. og den i Sakskøbing 20 rd. SmT, 8, 39. K.
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28. okt. (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev angående Cornelius Jacob
sen af Lybæk, der har andraget, at han er gerådet i vidtløftig proces 
med borgmestre og råd samt byfogeden Laurids Rasmussen i Århus 
formedelst en arrest. Han begærer, at der bliver tilforordnet en veder
hæftig dannemand i Århus, som kan dømme ml. dem. ER skal tilfor
ordne en sådan dannemand, som kan dømme, eftersom ret eragtes. 
JT, 13, 83. Indl. 18. okt.

29. okt. (Kbh.) Erik Juel m.fl. lensmænd i Jyll. fik brev om at erklære 
sig om noget gods, som Christen Albretsen Skeel til Vallø begærer til 
pant. CAS har efter kongens ansøgning til flådens udrustning i disse 
vanskelige tider godvilligt tilbudt at gøre undsætning og begærer til 
gengæld til underpant 2 bol i Nørre Bindslev. De skal erklære om god
sets belejlighed, og hvor nær det ligger Ålborghus, ligeledes om det er 
beliggende i vildtbanen, og indskikke erklæring og derhos deres be
tænkende om, hvad de formener, hver td. htk. kan være værd, i Kane.; 
de skal også specificere, hvad der årligt gives til landgilde. JT, 13, 84. K.

Ligesådant brev fik følgende om gods, som CAS begærer, nemlig 
Henrik Thott i Dronningborg len 3 gde i Årup, 1 gd. kaldet Hedegård 
og noget selvejergods i Holbæk Kær og Udby. Manderup Due i Ørum 
len om 2 el. 3 gde i Bodum. Hr. Laurids Pogwisch i Hald len om 2 el. 3 
gde på Bodum.1 Hr. Oluf Parsberg i Vestervig Kloster len om 1 gd. i 
Thy på Bodum.
1) En lokalitet med navnet Boddum findes i sognet af samme navn i Refs h. i 
Thy.

30. okt. (Kbh.) Kvittansiarum. Hr. Mogens Kaas til Støvringgård har 
gjort endeligt regnskab for den årl. visse og uvisse rente og indkomst 
af Nyborg Slot og len fra Philippi Jacobi 1649, da han senest fik kvit
tansiarum, og til årsdagen 1652. Han har desuden gjort regnskab for 
pengeskatter, bådsmandsskatter, kornskat og ortsskatten, som er for
ordnet til landekisten, og har forklaret og afbetalt antegnelserne i 
regnskaber og mandtalsregistre. Han er intet blevet skyldig efter de på 
Rtk. indleverede regnskaber, mandtalsregistre og kvittanser, og kon
gen lader ham og arvingerne kvit, fri og kravsløse. FR, 6, 180. Orig. i 
K. pakke

Dette kvittansiarum er registreret i K.M.s Rtk. Jens Christensen, An
ders Sørensen. Jørgen Rosenkrantz.

31. okt. (Kbh.) Begravelsesbreve til Sjæll. og Skåne vedr. hofmesterin-
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den. Gud har bortkaldet velb. fru Juliana Elisabet Reinkingk, enke ef
ter Martin von Krichau1, de kgl. børns hofmesterinde. Kongen vil gøre 
hendes begravelse i Kbh. 17. nov. og begærer, at adressaten dagen før 
forføjer sig til byen med frue og jomfruer og på andendagen ledsager 
hendes lig til nedsættelsesstedet i den tyske kirke. SjT, 32, 427.
1 ) Jf. følgende brev.

31. okt. (Kbh.) Breve til drage- og sørgefruer til hofmesterindens be
gravelse. Gud har bortkaldet velb. fru Juliana Elisabet Reinkingk, enke 
efter Martin von Reichhau, de kgl. børns hofmesterinde, og kongen er 
til sinds at gøre hendes begravelse i Kbh. 17. nov. Han begærer, at 
adressaten vil være en af de fruer, som skal drage og gå for borde. # 
SjT, 32, 427.

I brevene til fruerne, der skal gå i sørgestuen, skal indføres # ville 
være en af de fruer, som skal gå i sørgestuen.

Dragefruer: fru Christence Juel, fru Helle Rosenkrantz, fru Anne 
Vind, fru Sidsel Grubbe, fru Anne Cathrine Budde, fru Anne Rosen
krantz, fru Anne Parsberg. Sørgefruer: fru Abel Sandberg, enke efter 
Melchior Oldeland. Fru Øllegaard Huitfeldt, hr. Joakim Gersdorffs. 
Fru Øllegaard Gyldenstjerne, hr. Christian Friis’. Fru Sofie Rantzau, 
enke efter Mogens Gyldenstjerne. Fru Regitze Grubbe, enke efter 
Hans Ulrik [Gyldenløve]. Fru Birgitte Thott, enke efter Otte Gøye. 
Fru Karen Krabbe, enke efter Holger Rosenkrantz. Fru Lene Rud, 
enke efter Jørgen Grubbe. Fru Lisbet Lunge, enke efter hr. Palle Ro
senkrantz. Fru Kirsten Rantzau, enke efter Falk Lykke. Fru Karen Bil
le, Falk Gøyes.

2. nov. (Kbh.) Nogle lensmænd i Danmark fik breve om nogle købstæ
der som resterer med borgelejepenge. Hr. Axel Urup. Købstaden 
Køge står tilbage med 56’/2 dl. kur. af borgelejepenge fra 1649 til 1650 
og de behøves til bådsfolks underhold. Adressaten skal tilholde borg
mestre og råd, at de straks erlægger pengene. SjT, 32, 428. Indl. 28. 
okt.

Ligesådan ne breve fik hr. Wentzel Rothkirck om Korsør, som reste
rer med 50 dl. kur. 32 sk. fra 1651 til 1652. Otte Pogwisch om ind
vånerne i Hillerød, som resterer med 18 dl. kur. 36 sk. fra 1649 til 
1650. Frederik Barnewitz om Nysted, som resterer fra 1650 til 1652 
med 149’/‘2 dl. kur. 10 sk., og om Maribo 30 dl. kur. fra 1641 til 1642. 
Hr. Mogens Kaas om Kerteminde 93‘/2 dl. kur. fra 1649 til 1650. Otte 
Thott om Falsterbo fra 1649 til 1650 12 dl. 5 sk., om Ysted 2 år fra 1650
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til 1652 822 dl. Hr. Henrik Lindenov om Simmershavn 1651 til 1652 33 
dl. 24 sk.

2. nov. (Kbh.) Nogle lensmænd i Fyn, ligeledes Jørgen Seefeld på Kol
dinghus, fik breve om nogle personer, som i deres købstæder føres til 
afkortning for borgelejepenge. Jørgen Seefeld. Kongen har erfaret, at 
borgmestre og råd i Vejle forleden år har ført 5 dl. kur. 26 sk. til af
kortning for tolderen dér i borgelejepenge. Adressaten skal erfare 
herom og indskikke sin erklæring i Kane., og derhos tilholde borgme
stre og råd, at de ikke lader afkorte i nævnte borgelejepenge, i be
tragtning af, at disse penge gives for underhold af bådsmænd, som til
forn var indkvarteret i købstæderne, og ingen, som tilforn har udgivet 
disse penge, bør forskånes. SjT, 32, 429. Orig. i Odensegård lensark., 
LAO (2 breve). Indl.: se foreg.

Ligesådant brev fik hr. Mogens Kaas om Nyborg, som har ført 17 
sldl. 3 mk. til afkortning for tolderen Jacob Lerche og 7 slmk. 3 sk. for 
kontrolløren Knud Wolf; ligeledes om Kerteminde, som har afkortet 
6’/2 rd. for tolderen Henrik Sørensen. Tyge Below om Middelfart, som 
har afkortet 4’/2 rd. kur. 24 sk. for tolderen. Hr. Henning Valkendorf 
om Odense, som i 3 års tid, fra 1649 til 1652, har afkortet 39’/2 dl. kur. 
årligt for Anthoni Johansen el. hans enke, der holder værtshus, såvel 
som orgelmesteren i Vor Frue Kirke og landstingsskriveren. Ligeledes 
om Bogense, som forleden år har afkortet 9‘/2 dl. kur. for tolderen 
Frands Jørgensen.

2. nov. (Kbh.) Hr. Henning Valkendorf fik brev om, at borgmester Jens 
Madsen i Bogense i 3 år, fra 1649, har tilholdt sig frihed for borgeleje
penge efter kongens bror prinsens brev af 12. okt. 1625,' uanset han 
tilforn ingen frihed har nydt el. begæret efter dette. HV skal erfare 
derom og indskikke beretning i Kane. Kongen eragter det billigt, at JM 
straks udgiver nævnte penge, da han tilforn ingen frihed har præten
deret el. nydt efter nævnte brev. SjT, 32, 430. Orig. i Odensegård 
lensark., LAO.
1) Se KB 1625, 519.

2. nov. (Kbh.) Ms. til Lave Bille at være værge for jomfru Birgitte Bille, 
der har begæret, at han må blive forordnet til at være hendes værge. 
Han skal så vidt muligt have indseende med, at der vederfares hende 
den del, som ret er. SkT, 8, 270. K. Indl. 27. okt.
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2. nov. (Kbh.) Hr. Ove Giedde og hr. Axel Urup fik brev om Helsing
borg fæstning. Kongen har i denne vanskelige tid nogenledes villet sik
re Helsingborg. De skal sammen med ingeniøren bese den og for
nemme, hvorledes den bedst kan forsees med tranchementer og pali
sader. De skal ligeledes gøre forslag til, hvorledes det bedst kan iværk
sættes, og tømmer og materialer tilvejebringes, og når jorden bliver 
åben begynde dermed. De skal tilskikke skriftlig betænkning. SkT, 8, 
271.

Ligesådant brev fik AU og AK om Helsingør. Han skal med ingeni
øren straks forføje sig til Helsingør og der sammen med lensmanden 
efterkomme den ham af kongen tilstillede skriftlige befaling.

3. nov. (Kbh.) Nogle lensmænd i Danmark fik brev om at fremsende 
korn til Provianthuset. Adressaten skal med det forderligste fremsen
de alt det rug, byg og havre, som tilkommer kronen i hans len efter 
jordebogen. Det, der ikke fremkommer inden vinteren, skal han frem
sende på foråret ved første åbne vand, og byggen lade gøre i malt. SjT, 
32, 430. K.

Ligesådan hr. Hans Lindenov, hr. Christoffer Urne, hr. Frederik 
Reedtz, Jørgen Seefeld på Ringsted Kloster, Jørgen Seefeld på Kol
dinghus, Laurids Ulfeldt, hr. Henrik Rantzau, Erik Rosenkrantz, Mo
gens Høg, Henrik Thott, Erik Juel og Frands Pogwisch.

3. nov. (Kbh.) Erik Juel fik brev om inden vinter at fremsende 1.000 td. 
havre af det, som kommer efter jordebogen, og lade det levere ved 
Sundby Færge, hvor han skal blive kvitteret derfor af Otte Pogwisch. 
JT, 13, 85. K.

4. nov. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov og hr. Christoffer Urne fik brev om 
at erklære, om nogle bønder kan give penge for deres landgilde. En 
del af kronens bønder i deres len har begæret, at de i år må forundes 
noget afslag på deres landgilde. Da kongen påtvivler nogenlunde, at 
de behøver det, skal adressaterne fornemme, om nogen af bønderne 
med venners hjælp kan udgive noget af nævnte landgilde el. i stedet 
derfor el. for en del deraf give penge, da der til foråret uforbigængeli- 
gen behøves en stor andel korn til flådens udredning. Dersom det be
gærede afslag over alt skal forundes bønderne i Sjæll., hvorfra kongen 
kunne forvente den største andel, skal kornet med største ulejlighed 
indkøbes for penge. De skal indskikke deres erklæring i Kane., så kon
gen kan vide at resolvere. SjT, 32, 430. Indl. 24. juli, 24. aug., 3., 28. og
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25. sept., 1., 2., 14. og 19. okt., 14., 16. og 17. nov. og udat.

4. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Magdalena, enke 
efter Henrik Ridemand, noget af hendes fordring. Hun har efter sin 
afd. mand et anseligt tilgodehavende for leverancer til kronen og 
søges dagligt af hans kreditorer. De skal betale hende noget, eftersom 
de har midler. SjT, 32, 431. Indl. udat.

4. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale mag. Valentin 
Suhm 1.800 rd. Kongen har efter ansøgning bevilget ham 2.000, og 
han har berettet hidtil alene at have fået 200 rd., og at han dagligt 
søges af sine kreditorer og ved forlover har forpligtet sig til den 11. 
dec. at betale nævnte sum. De skal betale ham de resterende 1.800 rd. 
SjT, 32, 431. K. Indl. nov.

4. nov. (Kbh.) Kvittansiarum. Børge Rosenkrantz har på egne og sin 
fars vegne gjort endeligt regnskab for faderen, Palle Rosenkrantz’ af
gift af den årl. visse afgift og al anden vis og uvis indkomst af Lunde
næs Slot og len fra Philippi Jacobi 1648, da han fik det efter Erik Juel, 
og til årsdagen 1652, da BR som arving blev det kvit, og Peder Reedtz 
blev forlenet med det. Han har desuden gjort regnskab for afgiften af 
Lønborg Bispegårds visse indkomst samt det uvisse, som afd. Hartvig 
Sax har haft i forpagtning, hvilken indkomst han har ladet levere til 
dem. Desligeste for penning-, korn- og bådsmandsskatter o.a. kon tri
bu tioner. Det, BR er blevet skyldig på Lundenæs’ regnskab, har kon
gen efterladt, og ellers er alt gjort rigtigt efter hans forlen i ngsbrev og 
de regnskaber, mandtaller og kvittanser, han har indleveret i Rtk., og 
kongen lader etc. JR, 12. 107.

5. nov. (Kbh.) Jægermesteren fik brev om at være øverste renteskriver 
Peder Pedersen 3 store og 3 små rådyr følgagtig uden betaling til hans 
datters bryllup. Han skal lade dem skyde i vildtbanen i Nørrejyll., hvor 
det kan være mindst til skade. SjT, 32, 432.

5. nov. (Kbh.) Bevilling efter begæring til Henrik Muller til for beta
ling at beholde nogle træer, i tal 323 store og små, som står i de to van
ge ml. Vejrum Skov og Vejrum ud mod grøften neden til søen og ellers 
her og der på den jord, som HM har tilforhandlet sig mod vederlag af 
Vejrum bymænd, ligeledes 20 træer, som skal findes omhugget og til
sammen efter 4 dertil tagne mænds afsigt skal befindes til liden nytte
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undtagen til brændeved og agerlandet til forbedring, om de bortkom
mer. De berettes at være krumvoksede og mesten i toppen gamle for
huggede og kan tilsammen være 706 læs. Han skal af hvert læs give 10 
sk. og straks erlægge pengene på Rtk. SjR, 23, 287. K.

5. nov. (Kbh.) Bevilling til Joakim Gersdorff vedr. 7 gårde i Spjellerup 
under Antvorskov len. For nogen tid siden er til afd. Johan Friis, fhv. 
kansler, af kronens gods pantsat 7 gde i Spjellerup for 400 goltgylden. 
Godset er nu distribueret ml. mange arvinger, heriblandt JG. Kongen 
bevilger, at han må indfri de 7 gde fra de andre medarvinger og for 
livstid beholde det til brugeligt pant og siden hans arvinger, indtil det 
bliver indløst. SjR, 23, 287. K.

5. nov. (Kbh.) Jægermesteren fik brev om at være øverste renteskriver 
Peder Pedersen 3 store og 3 små rådyr følgagtig uden betaling til hans 
datters bryllup. Han skal lade dem skyde i vildtbanen i Nørrejyll., hvor 
de kan være mindst til skade. SjT, 32, 432.

5. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre renteskriver Thomas 
Andersen udlæg af det gods, der endnu kan være tilovers til udlæg af 
gæld. TA har berettet, at han på vegne af hr. Sivert Urne til Rårup til 
pant af det til gældens aflæggelse bestemte gods har fået 1 gd. i Dron
ningborg len i Gjerlev h. og s., Stangerum, som Jens Sørensen påbor 
og har til afslag 8 skp. rug og 2 ørter byg, som tilsammen beløber sig til 
4 td. htk. og i penge 180 rd. efter den af de tilforordnede kommissari
er forseglede, underskrevne og i Rtk. indleverede jordebog. Han be
gærer, at han må forundes noget vederlag derfor. Kongen er tilfreds, 
at han får vederlag for de 180 rd. i det gods, der endnu er tilovers. SjT, 
32, 432. Orig. i DKanc. B 179h. Indl. 3. nov.

5. nov. (Kbh.) Erik Rosenkrantz og Peder Reedtz fik brev om at tage af
sked fra parlamentet i London. Kongen ser, at parlamentet alene 
søger at opholde dem uden endelig besked. De skal straks tage afsked 
og ufortøvet begive sig på hjemrejsen med Henrik Villumsen og al an
den suite og gøre en udførlig relation. SjT, 32, 432. K.

5. nov. (Kbh.) Bevilling efter begæring for Albret Baltser Berns’ enke 
og arvinger og Leonhard Marselis, residerende kommissarius i Ham
borg, til at nyde gods fri for rostjeneste af det gods, som de har i pant 
af kronen i Nørrejyll. Dog skal de erlægge de rostjenestepenge, de hid-
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indtil kan tilkomme, og holde 4 geruste heste med folk og gewehr, og 
iblandt folkene 2 så dygtige, at de kan betjene korporalsplads. JR, 12, 
108.

6. nov. (Kbh.) Bestalling for Casper Førster, kapelmester, til at lade sig 
bruge i kongens kapel og ellers i kongens kammer og andetsteds, hvor 
hans tjeneste behøves. Hvis det begæres af ham, er han også forpligtet 
til at informere nogen in musica, ligeledes til et halvt år før at advare 
kongen, om han er til sinds at forlade tjenesten. Han har lovet atvære 
kongen, hans riger og lande huld og tro, at ramme deres bedste og 
hindre skade og ellers i alle måder at holde sig som det anstår en op
rigtig kapelmester. Til årlig løn og besoldning er lovet ham 1.000 rd., 
som skal erlægges årligt på Rtk., regnet fra 1. sept, sidstleden. Det 
påbydes rentemestrene at give ham dette. SjR, 23, 288.

6. nov. (Kbh.) Bevilling efter begæring til mag. Elias Eisenberg, sogne
præst i Kalundborg, at nogle bønder i Nyrup, som er lagt til hans un
derhold, må være fri for korn-, malt- og bådsmandsskat, hvilket de har 
været fra arilds tid efter forundte privilegier. Da kongen af Hans Lin- 
denovs erklæring erfarer, at bønderne har været fri for nævnte skatter, 
bevilger han dette. SjR, 23, 288.

8. nov. (Kbh.) Bevilling til Hans Mandixen, materialskriver på Bremer
holm, på et vakerende kannikedømme i Roskilde Domkirke efter afd. 
Sivert Friis. Dog skal han rette sig efter kongens brev af 16. aug. 1650' 
til Roskilde Kapitel og den bevill., der er givet til aflæggelse af rigets 
gæld. Han skal nyde det med bønder, tiender og al anden rettighed 
som andre, der er forlenet med sådan benådning, og være forpligtet 
til at holde bønderne ved lov og ret. Han skal ikke forhugge skovene, 
som ligger dertil. Han skal holde residensen ved magt og være forplig
tet til at residere ved domkirken, når han ikke længere er i kongens 
daglige tjeneste, og gøre samme tynge og tjeneste inden for og uden 
for kirken som andre residerende kanniker der. SjR, 23, 288.
1) Se KB 1650, 305.

8. nov. (Kbh.) Lensmændene i Danmark og Norge fik breve om bede
dage. Kongen har anset for godt, at der holdes aim. bededage i Dan
mark 15., 16. og 17. dec. for at afvende Guds retfærdige vrede og vore 
synders velfortjente straf. De skal i deres len forordne, at der på disse 
bededage ikke holdes ting, stævne el. anden verdslig handel el. for-
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samling, men at dette og al bænketing, drik, øl- og vintappen og alt an
det alvorligt forbydes, så bededagene kan blive holdt med tilbørlig re
verens og kristelig andagt. De tilskikkes å.b. at lade forkynde. SjT, 32, 
433.1. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK.

Lensmændene i Norge fik breve om bededage 16., 17. og 18. marts. 
Jyll.: Jørgen Seefeld, hr. Mogens Sehested, Peder Reedtz, Otte Krag, 
hr. Oluf Parsberg, Manderup Due, Henrik Below, Erik Juel, Mogens 
Arenfeldt, hr. Ebbe Ulfeldt, hr. Frands Pogwisch, Gunde Rosenkrantz, 
Erik Rosenkrantz, hr. Anders Bille, Mogens Høg, hr. Henrik Rantzau, 
Laurids Ulfeldt. Fyn: Tyge Below, hr. Jørgen Brahe, hr. Steen Bille, hr. 
Henning Valkendorf, grev Rantzau, Langel., hr. Mogens Kaas. Sjæll.: 
hr. Wentzel Rothkirck, hr. Hans Lindenov, Oluf Brockenhuus, hr. 
Christoffer Urne, Jørgen Seefeld, hr. Niels Trolle, Otte Pogwisch, 
Arent von der Kuhla, Christen Skeel, Niels Banner, Henrik Ramel, 
Møn, hr. Frederik Reedtz, Falk Gøye, hr. Axel Urup. Loll.: Frederik 
Barnewitz, hr. Flemming Ulfeldt, 2 breve, det ene til hans len i Loll, og 
det andet til Falster. Skåne: Hr. Ove Giedde, hr. Knud Ulfeldt, Kjeld 
Krag, Peder Vibe, hr. Henrik Lindenov, Jacob Grubbe, Blekinge, hr. 
Niels Krabbe, Blekinge, hr. Joakim Gersdorff. Bornholm: Hr. Tage 
Thott, Otte Thott. Lensmændene i Norge: Hr. Gregers Krabbe, Ag
gershus. Ove Bielke, Bergenhus. Frederik Urne, Trondhjem. Jørgen 
Friis, Vardøhus. Ove Skade, Agdesiden. Preben von Ahnen, Nordlan
dene. Vincents Bille, Tønsberg. Malte Sehested, Stavanger. Hr. Sivert 
Urne, Bratsberg.

8. nov. (Kbh.) Bisperne i Danmark og Norge fik brev om bededage. 
Kongen har anset for godt, at der holdes aim. bededage i Danmark 
15., 16. og 17. dec. for at afbede Guds retfærdige vrede, misvækst og 
smitsomme sygdomme og andre vore synders velfortjente straf, hvor
med vi har været hjemsøgt en tid lang. De skal i deres stift anvende de
res yderste flid på, at bededagene bliver forrettet gudeligt og frugt
bart. De skal først selv formane provster og præster, at de i sig selv og 
deres hus skikker deres tilhørere et godt eksempel og vender sig fra 
deres onde veje, dernæst foreholde dem, hvor stor årsag vi med vores 
ubodfærdighed har givet den langmodige Gud til at tilstede os samme 
plager, og hvor stor magt der påligger dem og os ved en alvorlig pøni- 
tense at afvende sådanne. De skal ikke blot med deres eksempel, men 
også ved en kristelig retfærdig iver og gudsfrygt lære deres tilhørere 
det samme og påminde dem om alvorligt at berede sig til de forestå
ende 3 bededage og betænke, hvor løseligt de hidindtil har beganget
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de bededage, som er anordnet i købstæderne hver fredag og på landet 
hver måneds onsdag. Gud give hertil sin velsignelse m.v. som de selv 
kan betænke til Guds æres forfremmelse. K. SjT, 32, 433.2. Orig. i Fyns 
bispeark., LAO, i Ribe bispeark. (C 4-252), LAV. (Jf. DKL, III, 373).

I lige måde fik bisperne i Norge miss, om bededage 16., 17. og 18. 
marts.

Danmark: Dr. Hans Resen, Sjæll. Dr. Peder Vinstrup, Skåne. Hr. 
Laurids Jacobsen, Fyn. Dr. Jacob Matthisen, Århus. Mag. Anders An
dersen, Ålborg. Mag. Frands Rosenberg, Viborg. Mag. Peder Krage
lund, Ribe. Norge: Mag. Henrik Stockflet, Christiania. Mag. Thomas 
Kortsen, Stavanger. Mag. Jens Schelderup, Bergen. Mag. Erik Bredal, 
Trondhjem.

8. nov. (Kbh.) Åbne patenter over begge rigerne om bededage. Gud 
har i nogen tid bortvendt sin velsignelse fra disse riger og lande på 
grund af vores blodige og hævnråbende synder og tværtimod i sin ret
færdige vrede hjemsøgt dem med syndens velfortjente straf, misvækst 
og adskillige smitsomme sygdomme. Det er at befrygte, at vores fort
satte syndige væsen vil forårsage større og flere landeplager, dersom 
det ikke i tide afvendes ved sand anger. For at den allerhøjestes over
hængende vrede og straf kan formildes, forordner kongen 3 aim. be
dedage, som skal holdes 15., 16. og 17. dec. Alle undersåtter i Sjæll. 
skal rette sig efter at komme på samme tider til kirke og nævnte dage 
holde sig fra alt arbejde indtil prædiken og gudstjeneste er holdt. SjT, 
32, 435. K.

8. nov. (Kbh.) Landsdommerne i Danmark fik brev om bededage. 
Kongen har anset for godt, at der holdes aim. bededage i Danmark 
15., 16. og 17. dec. for at afvende Guds retfærdige vrede og vore syn
ders velfortjente straf. De skal lade forkynde, så hver mand kan vide at 
rette sig efter det, at der på disse bededage ikke holdes ting, stævne el. 
anden verdslig handel el. forsamling, men at dette og al bænketing, 
drik, øl- og vintappen og alt andet alvorligt forbydes, så bededagene 
kan blive holdt med tilbørlig reverens og kristelig andagt. De tilskikkes 
å.b. at lade forkynde. SjT, 32, 435. K.

Jyll.: Peder Lange, Laurids Below. Fyn: Henning Pogwisch. Sjæll.: 
Jørgen Seefeld. Skåne: Kjeld Krag. Blekinge: Villum Thomsen. Born
holm: Hans Pedersen. Møn: Hans Clausen. Loll, og Falster: Lave Beck. 
Langel.: Vincents Steensen.
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8. nov. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om det gods, kongens kansler, 
hr. Christen Thomesen begærer til pant. CT har efter kongens ansøg
ning til flådens udrustning i disse vanskelige tider godvilligt tilbudt at 
gøre undsætning og begærer til gengæld til underpant gods i MKs len: 
Gislev by: 2 gde, som Oluf Andersen og Bertel Pedersen påbor, og 2 
gadehuse, som Torben Christensen og Jens Pedersen påbor; i Gislev 
Holme 1 gd., Rasmus Dinesen påbor; i Holme 3 gde, som Jens Peder
sen, Oluf Rasmussen og Henrik Jensen besidder, og 3 gadehuse, som 
Peder Staffensen, Per Nielsen og Mikkel Bunde påbor; i Sandager 2 
gde, Rasmus Jensen og Rasmus Hansen, samt 2 gadehuse, som Rasmus 
Engelsen og Rasmus Andersen påbor. 3 gde udlagt af CT til kongens 
far, nemlig Tårup, som Jørgen Hansen og Hans Madsen påbor, og i 
Grønholt 1 gd, som Frands Harsing påbor. MK skal erklære sig om 
godsets beskaffenhed, og hvor nær det befindes at ligge Nyborg Slot, 
og derhos hvad han formener, hver td. htk. er værd og kan forundes 
ham til pant for, og indskikke det i Kane., specificeret, hvad der årligt 
gives til kronen i landgilde. FT, 7, 117. K.

9. nov. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev om at føre nogle heste til 
Frederiksborg på foder, idet kongen har erfaret, at der skal være man
gel på foder på Antvorskov Slot. WR skal udtage nogle af de bedste he
ste og henføre dem til kongens egen stald på Frederiksborg Slot. SjT, 
32, 437. K. Indl. 9. nov.

9. nov. (Kbh.) Hr. Henning Valkendorf fik brev om til participanterne 
i Brobyværk at levere et års indkomst af sit len, hvilket kongen har be
vilget dem for det, de kan tilkomme for det, de har leveret af gewehr 
til kronen, kornet anslået af hver slags efter landkøbet, og som det gæl
der i år. Han skal efter deres ansøgning lade dem være nævnte ind
komst følgagtig og tage deres el. deres fuldm.s bevis, og det skal blive 
ham godtgjort. FT, 7, 117. Orig. i Odensegård lensark., LAO.

9. nov.1 (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev om, at bønderne i hans 
len må give penge for deres landgilde, idet de begærer, at de for mis
væksts skyld må forundes noget afslag i landgilden. Kongen er tilfreds, 
at de, som ikke kan afstedkomme korn efter jordebogen, må give pen
ge, af hver slags så meget som de fleste af adelen der i landet tager af 
deres tjenere. Dog skal han anvende muligste flid på at bringe det me
ste korn tilveje hos dem, eftersom det behøves til flådens fornøden
hed. SmT, 8, 40. K.
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Ligesådant brev fik Frederik Barnewitz om hans lens bønder.
1) Står efter brev 10. nov.

9. nov. (Kbh.) Manderup Due fik brev om til Holmen at fremsende de 
bjergede stykker m.m. fra det strandede eng. skib. MD har forstændi- 
get kongen, at det skib, som den eng. admiral Andris Ball førte, for no
gen tid siden er strandet ud for hans len, og at han allerede har fået 
bjerget 6 metalstykker og 8 jernstykker derfra. Kongen vil, at han skal 
hidskikke dem o.a. fra skibet tjenligt til Holmens fornødenhed. JT, 13, 
85.

10. nov. (Kbh.) Nogle lensmænd i Sjæll.1 fik brev om at annamme det 
af adelen udlovede korn og tilstille Axel Urup m.fl. det, af hver 100 td. 
htk. 1 td. rug, 1 td. byg og 1 td. havre. SjT, 32, 436.

Ligesådant brev fik hr. Frederik Reedtz og Henrik Ramel at levere 
hr. Axel Urup. Hr. Hans Lindenov og Oluf Brockenhuus at levere hr. 
Christoffer Urne. Arent von der Kuhla, hr. Niels Trolle og Jørgen 
Schultes enke at levere Otte Pogwisch. Jørgen Seefeld at levere hr. 
Wentzel Rothkirck. Hr. Flemming Ulfeldt at levere Frederik Barne
witz.
1 ) K er stilet til Christen Skeel

10. nov. (Kbh.) Kommissarierne i Sjæll. og Loll, fik brev om, at skrive 
til adelen om det af den udlovede korn til oprettelse af magasiner. 
Adelen har lovet at give 1 td. rug, 1 td. byg og 1 td. havre af hver 100 
td. htk. Adressaterne skal skrive til adelen i Sjæll. og begære, at de ef
terkommer løftet og lader kornet levere enten på slottene Dragsholm, 
Frederiksborg el. Antvorskov el. i Køge, eftersom det er belejligt. SjT, 
32, 436. K.

Ligesådant brev fik Lave Beck.

10. nov. (Kbh.) Hr. Axel Urup m.fl. fik brev om at tage det af adelen 
udlovede korn i forvaring til oprettelse af magasin. Adelen har hertil 
bevilget 1 td. rug, 1 td. byg og 1 td. havre af hver 100 td. htk., at tilstil
le lensmændene, hvor det falder dem mest bekvemt. Adressaterne skal 
annamme det korn, som adelen el. lensmændene leverer på slottene 
Tryggevælde og Vordingborg og Møn og forvare det i Køge, indtil det 
påæskes. SjT, 32, 437. K.

Ligesådant brev fik hr. Wentzel Rothkirck om på Antvorskov at for
vare korn leveret af adelen el. lensmanden i Ringsted Kloster. Otte
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Pogwisch om på Frederiksborg at forvare korn, som tilstilles ham af 
adelen el. lensmændene på Kronborg og Roskilde Bispegård og lens
mandens enke på Abrahamstrup len. Og hr. Christoffer Urne om på 
Dragsholm at forvare korn tilstillet ham af adelen el. lensmændene på 
Kalundborg og Holbæk. Og Frederik Barnewitz om i Nakskov at op
lægge korn leveret af hr. Flemming Ulfeldt. Orig. i Frederiksborg 
lensark., LAK.

10. nov. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev angående mag. Elias Ei
senberg, sognepræst i Kalundborg. EE har begæret, at de bønder i Ny
rup, som er lagt til underhold for ham og hans formænd som sogne
præst, må være fri for kornmalt- og bådsmandsskat, som de har været 
det af arilds tid efter forundte privilegier. Da kongen af HLs erklæring 
erfarer, at dette er rigtigt efter kgl. benådningbreve, bevilger han det
te. SjT, 32, 438. K.Indl. 8. aug.

10. nov. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om at erklære sig om noget 
gods, Otte Krag til Voldbjerg begærer til pant. OK har efter kongens 
ansøgning til flådens udrustning i disse vanskelige tider godvilligt til
budt at gøre undsætning og begærer til gengæld til underpant gods i 
MKs len: 2 gde i Egebjerg, som Rasmus Nielsen Bunde jordegent og 
Mads Pedersen påbor; i Ollerup Ditlev Iversen, Niels Pedersen, Niels 
Lauridsen og Morten Rasmussen, alle jordegne, og Jens Jørgensen og 
Jørgen Rasmussen påbor; nok kronens gde på Korshavn 0 og Aver
nakø. MK skal erklære sig om godsets beskaffenhed, og hvor nær det 
befindes at ligge Nyborg Slot, og derhos hvad han formener, hver td. 
htk. er værd og kan forundes ham til pant for, og indskikke det i Kane., 
specificeret, hvad der årligt gives til kronen i landgilde. FT, 7, 118. K.

10. nov. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev angående Simen Nielsen, 
livkarl. Kongen har forundt SN færgegården med dens tillæg og fær
gemandstjeneste ml. Loll, og Falster, som Jørgen Fyrbøder nu har. Det
te til efterretning, at SN kan yde FB al fornøden befordring. SmT, 8, 
40.

10. nov. (Kbh.) Mag. Peder Kragelund, biskop over Ribe stift, fik brev 
på et provsti i Ribe Kapitel. Kongen har bevilget PK ad gratiam et va- 
kerende provsti i Ribe stift, som Peder Lange hidtil har haft. Dog skal 
han rette sig efter kongens ms. af 16. aug. 16501 til Ribe Kapitel og den 
bevill., der er givet til aflæggelse af rigets gæld. Han skal bo og reside-
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re ved kapitlet og gøre tynge og tjeneste som andre residerende kan
niker dér. Deslige skal han være undergivet den gejstlige ordinans og 
kapitlets statutter og holde den gård og residens, han får, ved god 
hævd og bygning og holde bønderne ved lov og ret og ikke forhugge 
skovene. JR, 12, 108.
1) KB 1650,305.

10. nov. (Kbh.) Ligesådant brev fik Peder Lange på et kannikedømme 
og provsti i Ribe stift efter afd. Gunde Lange. JR, 12, 108.

10. nov. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev om at erklære sig om no
get gods, Otte Krag begærer til pant. OK har efter kongens ansøgning 
til flådens udrustning i disse vanskelige tider godvilligt tilbudt at gøre 
undsætning og begærer til gengæld til underpant gods i Bøvling len, 
som han selv er forlenet med: Hind h., Hee s.: 2 helgde, Jens Jensen og 
Thomas Jensen i Halby og Jens og Clemend Jensen i Heager.1 2 halve 
selvejergde, Mikkel Christensen i Lybæk, Niels Knudsen og Christen 
Andersen i Halby. Nok 3 halve bol, som Peder Pedersen, Peder Mad
sen i Sisbæk, Laurids Nielsen i Nørregårde og Peder Jensen ved ledet 
påbor. Nok gadehuse, som Poul Nielsen i Halby og Karen Christens- 
datter påbor samt Margrete Toft og Anne Ibsdatter på Berg påbor. De 
skal erklære sig om samme gods’ belejlighed, og hvor nær det befindes 
at ligge Bøvling Slot, hvorom de skal erklære sig og derhos give deres 
betænkende om, hvad de formener, hver td. htk. kan være værd og 
forundes ham til pant for, og indskikke det i Kane.; de skal også speci
ficere, hvad der årligt gives til landgilde. JT, 13, 85. K.
1 ) Kopi bogen har Harager.

11. nov. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om at sætte en i dom
mers sted i Køge i den sag mellem Laurids Eskildsen og borgmester 
Enevold Rasmussen. LE har begæret, at en anden lovkyndig danne
mand må sættes til i byfogedens sted at dømme i en sag ml. ER og 
ham, da LE agter med det forderligste at gøre den rethængig og der
hos formener, at byfogeden er interesseret i sagen, så han ikke kan be
tjene retten. I hr. Axel Urup til Bæltebjergs fravær skal JG tiforordne 
en anden lovkyndig mand, som kan dømme i sagen. SjT, 32, 437. Indl.
9. nov.

11. nov. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at sætte en i dommers sted i 
sagen ml. Laurids Eskildsen og borgmester Enevold Rasmussen. [Bre-
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vet er enslydende med det foregående, har blot ikke sidste sætning]. 
SjT, 32, 438. Indl.: se foreg.

11. nov. (Kbh.) Befaling til fogeden på Hørsholm om at lade hugge de 
få træer, som står ml. stranden og Hørsholm, så man fra gården kan 
have udsigt til stranden, og bønderne, som plejer at få ildebrændsel, 
får udvisning dertil, så skovene andetsteds til gengæld kan fredes. SjT, 
32, 439. K. Indl. 10. nov.

11. nov. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at lade den drabant, 
som nylig er kommet på Holmen, komme på fri fod, dog skal han røm
me kongens riger og lande. SjT, 32, 439.

11. nov. (Kbh.) Hr. Niels Trolle og Jørgen Christoffersen Seefeld skal 
med det forderligste efterkomme tidl. befaling om at gennemse leve
ranceregnskaber, leverancesedler o.a. De interesserede heri har nogle 
gange anholdt om, at de må komme til ende dermed. SjT, 32, 439. K. 
(Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 
505).

11. nov. (Kbh.) Hr. Axel Urup skal lade Herman Henriksen drabant 
bekomme to træer i Stokkerup Skov, hvilket denne har begæret til sin 
papirmølle, som ligger 1 ’/2 mil fra Kbh. Han skal lade dem udvise på 
de steder, hvor det kan være til mindst skovskade. SjT, 32, 439. K. Indl.
11. okt.

11. nov. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om at annamme nogle 
hopper at holde i varetægt. Kongen tilskikker ham herhos 17 af sine 
hopper, som han skal have i god varetægt. SmT, 8, 40. K. Indl. 9. nov.

12. nov. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev om krudthuse i Kalund
borg len. Kongen har erfaret om disse huses brøstfældighed. HL skal i 
Tøjhuset indskikke det kobbermateriale, som kan findes dér, og efter 
vurdering afhænde, hvad der findes af trævarer. De penge, han oppe
bærer derfor, skal han lade indlevere i Rtk. Hvad de brøstfældige huse 
på pladsen angår, må han afbryde dem og anvende tømmeret til repa
ration af øde gårde i lenet. SjT, 32, 440. K.

12. nov. (Kbh.) Lensmændene på vejen ml. Kbh. og Århus fik brev om 
at friholde og traktere dronningens bror hertug Johan Frederik af
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Braunschweig-Lüneburg med suite på rejse til Kbh., og forsyne ham 
med fornødne vogne og heste + samt færger så han velbefordret kan 
hidkomme. SjT, 32, 440. Orig. i Odensegård lensark., LAO.

+ I hr. Mogens Kaas’ brev skal indføres: saml færger.
Ligesådanne breve fik Jørgen Seefeld, hr. Wentzel Rothkirck, hr. 

Mogens Kaas, hr. Henning Valkendorf og hr. Jørgen Brahe.

12. nov. (Kbh.) Hr. Christoffer Ulfeldt til Svenstrup fik forsikring på 
S.lSØ’/y rd. 40 sk. 1 albus. Kongen er blevet CU nævnte beløb skyldig 
på Helsingborg lens regnskaber, således som det kan ses af renteme
sterens bevis af 9. jan. 1651. Kongen lover at kontentere ham med det 
første. SkR, 6, 278. Indl. 9. jan. 1651 og 27. okt.

12. nov. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om at betale Otte Baltersen 
300 rd., som tilkommer ham for kød leveret til flåden. OG skal betale 
ham dem af tolden i Helsingborg og tage hans bevis, og det vil blive 
ham godtgjort. SkT, 8, 271. K.

13. nov. (Kbh.) Bevilling til hr. Axel Urup til, at der årligt må godt
gøres ham 200 rd. i husleje beregnet fra den tid, han blev forlenet 
med Kbh.s Slot, idet han ikke holder hus på slottet, hvilket skal godt
gøres ham i hans regnskab af lenet. SjR, 23, 289. Indl. udat.

13. nov. (Kbh.) Skøde efter begæring til Claus Krøger, tilsynsmand i 
Dyrehaven ved Frederiksborg, på en plads ved slottet ved tinghuset, 
hvor han vil lade sætte en våning. Pladsen strækker sig i bredden fra 
tinghuset i syd og nord imod slottet 104 al., i længden i øst ved tinghu
set 200 al. og i længden fra vejen ved den nordre side i øst og vest 216 
al. SjR, 23, 289. K Indl. 21. sept. 1650. (Jf. Kr.Sk., 34).

13. nov. (Kbh.) Hr. Claus Daas arvinger fik brev om at fremskikke pan
tebrev på 7 gde i Spjellerup by, som hr. Joakim Gersdorff vil indløse på 
kongens vegne. Kongen har forundt JG til Tunbyholm på sine vegne 
at indløse nævnte gde under Antvorskov len, som for nogle år siden er 
blevet pantsat til afd. Johan Friis for 400 goltgylden. Da adressaterne 
er interesseret deri, beder kongen dem i forvaring hidskikke pante
brevene, som er hos dem på nævnte gods, og lade annamme pengene, 
som står i beredskab hos ham. SjT, 32, 440. K.

13. nov. (Kbh.) Om ugedags arbejdsÿenere til Landskrone. Hr. Knud
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Ulfeldt til Svenstrup har andraget, at ugedagstjenerne til Landskone 
Slot og dets underliggende ladegård i sidste fejde mestendels er blevet 
ruineret. Siden blev med Chr. 4.s bevill. Sæby forordnet til ladegd. og 
den gamle ladegd. igen i dens sted besat med 4 bønder. Han begærer, 
at 6 lejegde og 5 lejefæster, som tilforn ikke har forrettet ugedagsger
ning, herefter må gøre det med de øvrige ugedagsbønder, da avlen el
lers ikke drives, og arbejdet ved hestemøllen på slottet ikke kan forret
tes. Kongen bevilger, at de nævnte i de 3 næstfølgende år må arbejde 
til ladegården ved Landskrone Slot, dog skal lensmanden i denne tid 
anvende mulig flid på, at de tidl. ugedags tjenere kan komme på fode 
og forrette arbejdet. SkR, 6, 279. Indl. nov.

13. nov.1 (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for afd. Frederik Markdan- 
ners jomfruer, Berte, Anne og Sofie, at være deres egne værger og selv 
forestå deres gods, dog må de intet sælge deraf, uden det sker med de
res rette lavværges samtykke. FR, 6, 183. K.
1) Kopibogen har 13. okt., mens K. har 13. nov.

13. nov. (Kbh.) Frederik Barnewitz skal lade fru Lisbet Lunge, enke ef
ter Palle Rosenkrantz til Krenkerup, og hendes svogre være det gods 
følgagtig i Loll., som de har fået af kronen til pant. LL såvel som Erik 
Rosenkrantz til Rosenholm, Frands Rantzau til Estvadgård og Christen 
Skeel til Estrup, er af kongen forundt en del krongods for en sum pen
ge, som de har forstrakt kongen med. FR skal lade dem være nævnte 
gods følgagtig efter kongens derpå forundte pantebrev. SmT, 8, 40.

14. nov. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om Jørgen Laursens in
spektion af gemakkerne på Nykøbing Slot. Kongen har antaget JL til 
at have inspektion med gemakkerne og det, der findes i dem, hvilket 
kongen lader FB vide til efterretning. SmT, 8, 4L K.

15. nov. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til David Welwed til at bruge 
David Melvin, borger i Helsingør, til at udføre og på behørige steder 
efter landsloven påtale en rethængig sag ml. ham og andre om Hans 
Køninghams1 efterladte arv. SjR, 23, 289.
1 ) DW var Hans Køningham til Gjerdrups søstersøn.

15. nov. (Kbh.) Instruktion for rentemestrene, hvorefter de skal rette 
sig. 1. De skal med al flid og troskab søge kongens og kronens gavn og 
bedste og af yderste formue afværge skade, forvaltende deres bestil-
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ling på Rtk. og ikke andetsteds. 2. De skal tilholde alle renteskrivere 
uden forsømmelse at forrette det, som de er betroet. 3. De skal på det 
nøjeste betinge alt, der er fornødent til rigets nødtørft, til sådanne ter
miner, som de eragter betalingen kan følge, og de skal holde rigtige 
kontraktbøger med dag og datum. 4. De skal ved bygmesteren fortinge 
el. lade fortinge håndværksfolk, som skal arbejde på landbygninger, ef
tersom de finder det billigst, og herpå også holde rigtig bog. 5. På alle 
varer, der leveres på Bremerholm og Tøjhuset, skal straks efter leverin
gen indleveres nøjagtig kvittans på kvantitet og dygtighed, så kvittan- 
cen kan føres til bogs. 6. På Rtk. skal straks angives, når korn ankom
mer på Provianthuset, hvor meget der er leveret, at det kan føres til 
bogs, og hver gang skal rentemestrene tilstilles en prøve. 7. Når der 
sker indvisning, skal den, der får den, straks lade den indtegne på Rtk. 
og hvorfor og hvor meget. 8. Af alle breve, der udgår af Kane, og ved
kommer rigets indtægt el. udgift, skal straks meddeles kopi til rente
mestrene. 9. Hver måned skal holdes rigtig register på al indtægt og 
udgift i ekstraktform på penge og ligeledes på Rtk. ekstrakt af ind- og 
udgående varer på Holmen og Tøjhuset, så sådant månedsregister kan 
leveres til kongen el. den, han befaler det. 10. Med købmænd, der le
verer varer, skal mindst én gang årligt holdes rigtig afregning, og in
gen betaling el. indvisning gives nogen, uden det bliver afskrevet på 
hans fordring. 11. Der skal holdes bog over alle konfiskationer, og 
konfiskationsdomme skal indleveres på Rtk. tillige med toldernes 
regnskaber. 12. Rentemestrene skal hvert år til herredagene have et 
overslag for de foregående år færdigt på al indtægt, udgift og gæld så 
vidt det vedkommer Rtk., så rigets tilstand kan erfares. 13. Alt, der for
rettes af rentemestrene, og som kan være af nogen importance, enten 
det er med pengeudgift, betingning af varer el. andet, som kan synes 
at have nogen vanskelighed, skal ske med konsens af kongen el. den, 
som han befaler det. Kongen forbeholder sig at forandre denne in
struktion efter tidens beskaffenhed. SjR, 23, 290. K. (Tr.: CCD, VI, 116- 
17). Indl. udat.

15. nov. (Kbh.) Toldforvalterne i Danmark fik ordre om konfiskations
domme. Det er kongens befaling, at provinsialtoldforvalterne i Jyll., 
Fyn, Langel., Falster og Loll, sammen med toldregnskaberne skal indle
vere alle konfiskationsdomme, så der kan føres rigtig bog over dem. SjT, 
32,441. Orig. (til provinsialtoldforvalteren i Sjæll.) i DKanc. B 165b.

Ligesådant brev udgik til provinsialtoldforvalterne i Skåne, Blekin
ge og Bornholm, ligeledes til provinsialtoldforvalteren i Sjæll.
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15. nov. (Kbh.) Otte Krag, Christoffer Lindenov, hr. Christian Friis og 
Morten Mikkelsen fik brev om at forrette adskilligt vedr. deres bestillin
ger på Rtk. De skal herefter tilstille rentemestrene rigtig kopi af alle bre
ve, der udgår fra Kane, og vedrører rigets indtægt el. udgift. SjT, 32,441.

15. nov. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om hver uge at tilstille 
rentemestrene ekstrakt af vareindtægten og -udgiften på Holmen. Li
geledes skal han straks efter skete leverancer indlevere nøjagtige kvit- 
tancer på Rtk., både på kvantitet og dygtighed, så kvitteringerne kan 
føres til bogs der. SjT, 32, 441.

Ligesådant brev fik hr. Christian Friis om vareindtægt og -udgift på 
Tøjhuset.

15. nov. (Kbh.) Morten Mikkelsen fik brev om herefter, når der an
kommer korn på Provianthuset, straks at tilkendegive på Rtk., hvor 
meget der bliver leveret, så det kan føres til bogs. Han skal også hver 
gang tilstille rentemestrene en prøve af kornet. SjT, 32, 442.

15. nov. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om at erklære sig om noget 
gods, Gregers Høg til Rørbæk begærer til pant. GH har efter kongens 
ansøgning til flådens udrustning i disse vanskelige tider godvilligt til
budt at gøre undsætning og begærer til gengæld til underpant gods i 
MKs len: i Kaeslund: Hans N.; Mullerup: Anders Jensen; Risinge: Mads 
Lauridsen og Hans Andersen; Dienstrup: Rasmus Hansen; Hvisby: 
Mads Hansen; Lille Hvisby: Hans Madsen; Langtved: Claus Jensen. MK 
skal erklære sig om godsets beskaffenhed, og hvor nær det befindes at 
ligge Nyborg Slot, og derhos, hvad han formener, hver td. htk. er værd 
og kan forundes ham til pant for, og indskikke det i Kane., specifice
ret, hvad der årligt gives til kronen i landgilde. FT, 7, 118. K.

15. nov. (Kbh.) Jørgen Laursen (Lassen) skal have inspektion med ge
makkerne på Nykøbing Slot. Brevviseren er antaget til at have inspek
tion med gemakkerne og hvad der findes på Nykøbing Slot, så intet 
bortkommer. Opstår brøstfældighed, skal han i tide tilkendegive det, 
så det kan blive forfærdiget. Han skal, så vidt det tilkommer ham, søge 
kongens og landets gavn og bedste og hindre skade, som det sømmer 
sig en tro tjener. For sin tjeneste skal han i årlig løn fra brevets dato 
have 150 rd., som skal betales ham af rentemestrene. Ligeledes 1 pd. 
rug og 1 pd. byg, som lensmanden på Nykøbing Slot skal lade ham 
være følgagtig. SmR, 7, 46. K.
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15. nov. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om at forsikre Niels Olesen 
indtil han klarerer sin forpagtning o.a. på Møn. NO, fhv. ridefoged og 
forpagter på Møn, resterer med 1 års afgift af ladegården dér samt det 
uvisse og mere, som med ret regnskab skal gøres af ham, hvilket han 
endnu ikke har klareret. FB skal straks sikre sig hans person, indtil han 
giver nøjagtig kaution for det regnskab, han er skyldig. SmT, 8, 41.

16. nov. (Kbh.) Bestalling for David Pedersen at være skovrider i Ant
vorskov len. Brevviseren, DP, skal med største flid tage vare på, at in
gen dyr skydes el. ødelægges, ej heller noget Qedervildt, gæs, ænder el. 
andet. Kommer han over nogen, som skyder el. ødelægger dyr i kro
nens skove, el. befindes nogen gående med lange rør uden for alfar
vej, skal han gøre sin yderste flid at blive dem mægtig og føre dem til 
Antvorskov Slot, og kan han ikke blive deres overmand, skal han efter
følge dem og opspørge, hvem de er og tilhører, og tilkendegive lens
manden det og se igennem fingre med intet. På samme måde med 
krybskytter af adelens folk1, og vil de ikke give ham besked, hvem de 
tilhører, har han fuldmagt til at skyde et lod i dem og ikke lide skade 
el. tiltale. Det er ham under højeste straf forment selv at skyde dyr. 
Han skal have flittig indseende med, at ingen geder holdes der, som 
kunne gøre skade på underskoven, og finder han nogen geder i sko
vene, efter at de tilforn er forbudt, skal han skyde dem el. drive dem til 
Antvorskov Slot. Finder han nogen hunde, skal han skyde dem. Han 
skal have flittig indseende med, at intet hugges i kronens skove uden 
lensmandens bevill., og have i agt, at ingen af skovfogederne lader 
hugge egetræer, uden de tilforn er mærket og udvist. Han skal forhol
de sig trolig og flittig i sin tjeneste efter ed og forpligt. For hans tjene
ste bevilges han årligt til besoldning 16 rd., en sædv. hofklædning og 
foder til en hest, og hver måned til kostpenge 4 dl., som kongens 
fuldm. på Antvorskov årligt skal give ham. Hans pension og bestilling 
begynder fra brevets dato. SjR, 23, 291. K. Indl. 16. nov.
1) I tilsvarende breve i SjR, 23, 236 og 279, og SmR, 7, 50, står almuesfolk.

16. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om Jørgen 
Lyskov, borger i Chrtistianshavn, og Abraham Kloumand. AC har an
draget, atJL skylder ham en sum penge, som han ved domme af adressa
terne er tilfundet at betale el. også at stille kaution el. blive borgen, men 
har til sagens ophold erhvervet kongens stævning til førstkommende 
herredag. AC mener at kunne lide skade derved i betragtning af, at JL 
skal være uvederhæftig, og begærer, at han skal stille kaution til sagens
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afslutning el. selv blive borgen. Adressaterne skal tilholde JL at stille 
borgen, for at AK ikke i længden skal tage skade. SjT, 32,442. Indl. udat.

16. nov. (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik brev om i Jørgen Seefelds sted at 
dømme i sagen imellem Falk Gøye og prof., dr. [Georgius] Witzleben. 
Hr. Christen Thomesen, JS og Christen Skeel har for nogen tid siden 
fået befaling af kongen til efter Sorø Akademis fundats at forhøre de 
klagemål, som hofmesteren Falk Gøye har imod dr. W., og siden døm
me. Da JS på grund af svaghed ikke kan efterkomme nævnte befaling, 
skal NT i hans sted sammen med CT og CS efterkomme den udsendte 
befaling, så sagen kan komme til ende. SjT, 32, 442. Indl. 15. nov. (Tr.: 
Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1,583-84).

16. nov. (Kbh.) Jacob Grubbe skal til Holmen skikke Conrad Wolff, ge
freiter, som er benådet på livet. Kongen har af den afJG hidskikkede 
dom erfaret, at CW af krigsretten er dømt til galge og gren efter artikel 
29 i kongens fars krigsartikler, fordi han uden forlov er undløbet fra sit 
kompagni, medmindre han benådes af kongen. JG har begæret at 
vide, hvorledes han skal forholde sig med ham. Kongen er tilfreds, at 
han denne gang benådes på livet. Dog skal han, andre til afsky, for sin 
grove forseelse straffes med arbejde i jern på Holmen, hvorfor JG skal 
skikke ham velforvaret dertil. SkT, 8, 271. K. Indl. 29. okt.

16. nov. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for Erik Lunov til at lade sig 
vie til jomfru Ellen Dyre på salen. JR, 12, 109.

16. nov. (Kbh.) Ove Blik og Claus Dyre fik brev angående Erik Lunovs 
værgemål. EL og fru Christence Dyre, enke efter Ove Lunov, andrager, 
at OL 1649 blev forordnet at være værge for Enevold Lunov på skifte 
efter afd. Hans Krabbe, eftersom han i rum tid havde været ude af lan
det, og det ikke til visse vidstes, om han var levende el. død. De be
gærer, at det må befales at fornemme, hvorledes det hindindtil er gået 
med dette værgemåls forvaltning. Adressaterne får fuldmagt til at ind
stævne de interesserede for sig og fornemme dette. Det, de forretter, 
skal de give beskrevet fra sig under deres hænder og signeter til de in
teresserede. JT, 13, 86.

18. nov. (Kbh.) Jørgen Pedersen af Boserup i Kronborg len fik en for
seelse efterladt. Han er efter recessen dømt som løgner og mindre- 
mand, fordi han har forset sig med lejermål med et kvindfolk ved navn



1652 335

Bente Jensdatter og bedt hende udlægge en anden som barnefader. 
Han har begæret, at forseelsen må efterlades ham, da retten ellers vil
le være ham alt for streng. Kongen har erfaret, at han ellers fra barns
ben har skikket sig ærligt, og efterlader ham forseelsen, så den ikke 
herefter skal komme ham til hinder på hans ære el. rygte, dog skal han 
først på behørige steder aftinge sin grove forseelse efter yderste for
mue. SjR, 23, 292. Indl. 23. og 30. okt., 1. nov. og udat.

18. nov. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om Frands Hammer, boçnde i 
Vordingborg færgegård, og hans forlover, hr. Peder Hammer, sogne
præst til Rorup og Glim sogne. PH har andraget, at han er interesseret 
i en sag angående noget børnegods, som FH har haft i forsvar nogle 
år, hvortil han hidtil ikke har villet bekvemme sig til en afslutning, uan
set han ved adskillige domme er dømt til at sætte forlovere og med dis
se svare med kapital og rente. Hverken FH el. hans forlovere er efter 
PHs beretning vederhæftige, og til sagens ophold har de erhvervet 
kongens stævning til førstkommende herredage. AU skal tilholde 
borgmestre og råd i Køge at have indseende med, at FH straks i retten 
deponerer så mange penge, som PH kan tilkomme i børnegodset. SjT, 
32, 443. Indl. 17. nov.

18. nov. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff og bispen fik brev om, hvorledes 
mag. Peder Iversen kan hjælpes. Hvad PI har andraget, kan adressa
terne se af hosføjede Supplikation. De skal gøre deres betænkning og 
forstændige kongen den, hvorledes de mener, PI bedst kan hjælpes, så 
kongen kan resolvere derpå. SjT, 32, 444. Indl. 29. okt. og 3. nov.

18. nov. (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev om et blokhus ved Landskro
ne, idet han har berettet, at han har akkorderet med en tømmer
mand, at denne skal gøre blokhuset for 200 rd., uanset at en anden 
har begæret 900 rd. for det. Der behøves 6 skpd. jern og en del fyrre
tømmer til tag og spærværk. Kongen er tilfreds, at arbejdsløn og jern 
samt fyrretømmer betales af toldkisten i Landskrone, dog skal alting 
ske med mindst mulig bekostning. SkT, 8, 272. K. Indl. 11. nov.

18. nov. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om at håndhæve Knud 
Bentsen i hans privilegier. KB er for nogen tid siden bevilget alene at 
måtte falholde fransk og spansk vin i Nykøbing Falster. Han klager 
over, at han inden for nævnte privilegiers indhold sker noget indpas. 
FB skal håndhæve KB ved privilegier. SmT, 8, 42. K.
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18. nov. (Kbh.) Poul Nielsen i Ringkøbing fik brev om at være gild og 
gæv. PN er dømt til at lide som en meneder og falskner for en falsk 
seddel på 20 øksne, som han befindes at have brugt og udskibet øksne 
i år. Han begærer at få oprejsning og ikke være mindremand, især for
di Peder Graversen er gået ham i hjemmelssted. Da kongen erfarer, at 
han tilforn har holdt sig ærlig, giver han ham oprejsning, så at han 
igen må være gild og gæv, stå i lov og tov med gildemænd og gæve og 
ikke være mindremand. JR, 12, 109.

18. nov. (Kbh.) Otte Krag fik brev om at aftinge med Poul Nielsen og 
Jørgen Nielsen, der begge groveligen har forset sig mod frdg. om øk
senhandel. De begærer, at forseelsen må efterlades dem denne gang, 
og i særdeleshed PN, som derforuden er dømt som en falskner, efter
som retten ellers vil falde dem alt for streng. Kongen er tilfreds, at OK 
må aftinge med dem efter deres yderste formue, dog at de også for
pligter sig til herefter ikke at lade sig finde i deslige forseelse. OK skal 
dog også på kongens vegne tiltale Peder Graversen, der er gået dem i 
hjemmelssted for den falske udgivne seddel på overstaldede øksne. JT, 
13, 86.

19. nov.1 (Kbh.) Jørgen Christoffersen Seefeld fik brev om at konfere
re og gennemse imod konceptet det, der er renskrevet vedr. de regn
skaber, der har været under revision på Rtk. De personer, hvis regn
skaber JS har fået befaling til at revidere, begærer ideligt, at de må 
komme til ende med dem. Af Niels Trolles beretning erfarer kongen, 
at JS har forrettet det, og at det har ligget renskrevet nogle måneder 
på Rtk., så intet mangler udover revision imod det første koncept. Da 
kongen har erfaret, at JS er beladt med svaghed, tilskikker han ham 
med nærværende renteskriver konceptet, så han kan konferere det 
med det renskrevne, og sagen komme til ende. SjT, 32, 444. K. (Tr.: 
Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 505).
1 ) Står efter brev 20. nov.

19. nov. (Kbh.) Hr. Iver Vind fik brev om at erklære sig om gods, Jør
gen Rosenkrantz begærer til pant. JR har efter kongens ansøgning til 
flådens udrustning i disse vanskelige tider godvilligt tilbudt at gøre 
undsætning og begærer til gengæld til underpant gods i IVs len i Bjer
ge h.: Haugård, Hans Thomsen. IV skal erklære sig om godsets beskaf
fenhed, og hvor nær det befindes at ligge ved Dalum Kloster, og der
hos, hvad han formener, hver td. htk. er værd og kan forundes ham til
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pant for, og indskikke det i Kane., specificeret, hvad der årligt gives til 
kronen i landgilde. FT, 7, 119. K.

19. nov. (Kbh.) Hr. Henning Valkendorf fik brev om at erklære sig om 
noget gods, Jørgen Rosenkrantz begærer til pant. iMK har efter kon
gens ansøgning til flådens udrustning i disse vanskelige tider godvilligt 
tilbudt at gøre undsætning og begærer til gengæld til underpant gods 
i HVs len, Skam h., Bederslev s., Vellinge: 1 gd., Rasmus Jensen påbor, 
og 1 gd., Niels Hansen påbor. HV skal erklære sig om godsets beskaf
fenhed, og hvor nær det befindes at ligge Odensegård, og derhos, 
hvad han formener, hver td. htk. er værd og kan forundes ham til pant 
for, og indskikke det i Kane., specificeret, hvad der årligt gives til kro
nen i landgilde. FT, 7, 119. K. Orig. i Odensegård lensark., LAO.

Ligesådant brev fik Tyge Below om gods i Vends h., Brenderup s., 
Åhøjrup, besiddet af Bente, afd. Godfred Jensens, som JR begærer.

19. nov. (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev om at lade det gods, Fre
derik Barnewitz har fået til pant, være ham følgagtigt. FB har en del af 
kronens gods i FUs len liggende til pant for en sum penge, han har 
forstrakt kongen med. FU skal lade dette gods uhindret være ham 
følgagtigt efter kongens pantebrev. SmT, 8, 42. K.

19. nov. (Kbh.) Bevilling til Jens Sørensens arvinger til at bruge Chri
sten Jacobsen prokurator, Kbh. På begæring har kongen bevilget, at CJ 
på vegne af afd. JSs arvinger må udføre en rethængig sag, angående 
JSs død. [I margenen står: Drab]. JR, 12, 110.

19. nov. (Kbh.) Hr. Ebbe Ulfeldt fik brev om at erklære sig om gods, 
som Jørgen Rosenkrantz begærer til pant. JR har efter kongens ansøg
ning til flådens udrustning i disse vanskelige tider godvilligt tilbudt at 
gøre undsætning og begærer til gengæld til underpant kronens part af 
korntienden i Torum s. EU skal erklære sig om godsets beskaffenhed, 
og hvor nær det befindes at ligge Skivehus Slot, og derhos, hvad han 
formener, hver td. htk. er værd og kan forundes ham til pant for, og 
indskikke det med det forderligste i Kane. JT, 13, 86. K.

20. nov. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at lade degnen til 
slotskirken på Kronborg, Johannes Frichsius, på dennes ansøgning få 
8 læs ved af kronens skove af vindfælder og fornede træer. SjT, 32, 444. 
K. Indl. 6. nov.
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20. nov.1 (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev om afslag i hans len, hvor 
en del af kronens bønder har berettet, at de har lidt stor skade på de
res afgrøde, så de ikke kan udgive den fulde landgilde efter jordebo
gen, medmindre de får afslag, hvilket de begærer. Da kongen af hans 
erklæring og medfølgende tingsvidner erfarer, at deres angivelse er 
sandfærdig, er han tilfreds, at følgende bønder alene skal udgive deres 
landgilde som følger og være forskånet for det øvrige: Kaltred: Peder 
Pedersen Bryde skal give landgilde, Morten Svendsen 9l/2 skp. rug, 
Jens Pedersen 10 skp. rug, Hans Pedersen og Oluf Poulsen er aldeles 
forskånet. Bregninge: Laurids Nielsen skal give 5 skp. rug, Peder Mad
sen 10 skp. rug, Hans Hansen Møller x/2 landgilde. Gammelrand: Pe
der Andersen 5 skp. rug, Hans Andersen 5 skp. rug. Bjergsted: Jens 
Lauridsen */2 ruglandgilde, Laurids Jensen x/2 ruglandgilde. Svebølle: 
Mikkel Rasmussen skal give 2 td. rug, Svend Jensen 3 td. byg, Peder 
Hansen 2 td. byg, Laurids Jensen 2 td. byg, Claus Nielsen 1 td. byg, 
Niels Pedersen og Villads Christensen aldeles forskånet, Laurids Ibsen 
skal give 1 td. byg. Afslaget skal blive godtgjort HL. SjT, 32, 445. K.
1 ) Står efter brev 22. nov.

20. nov. (Kbh.) Otte Thott fik brev om afslag. En del bønder i hans len 
har berettet, at de har lidt stor skade på deres afgrøde, så de ikke kan 
udgive deres fulde landgilde efter jordebogen, medmindre de får no
get afslag. Da kongen af OTs erklæring erfarer, at deres angivende er 
sandfærdigt, og at de behøver det, om de skal blive ved magt, er han 
tilfreds, at de må nyde følgende afslag: Lågelinge by: Oluf Nielsen og 
Bent Andersen 2 pd. byg, Svend Nielsen og Svend Pedersen 2 pd. byg, 
Peder Andersen 2 pd. byg, Peder Nielsen 3 td. byg, Jon Mogensen 2 td. 
byg, Knud Andersen 2 td. byg, Anders Pedersen 2 td. byg, Hans Svend
sen 2 td. byg. Bjellerup: Peder Kamper 1 pd. byg. Køblinge:1 Jens Tor- 
bensen og Anders Pedersen 2 pd. byg. Vindinge: Rasmus Madsen 4 td. 
byg, Peder Jensen 2 pd. byg. Nørre Hviding:1 Svend Andersen 3 td. 
byg, Mikkel Nielsen 15 skp. byg. Virke:1 Jørgen Bentsen 15 skp. byg. 
Hermanstrup: Erik Jensen 1 pd. byg. Dagstrup1: Niels Staffensen 3 td. 
byg. Ålstrup1: Jens Skrædder 2 td. byg. Reerslet: Jens Bentsen 4 td. byg, 
Bent Jensen 2 td. byg, hvilket skal blive ham godtgjort. SkT, 8, 272. K. 
Indl. 15. nov.
1) Egentlig sogn i Haijagers h., som ellers henføres til Landskrone len.

20. nov. (Kbh.) Kjeld Krag og Christoffer Valkendorf fik brev om at 
taksere hr. Tage Thott til Eriksholms hovedgårde. OT har berettet, at
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han er til sinds at skifte sit jordegods ml. sine sønner, og begærer, at 
adressaterne må blive befalet at taksere dem, for at dette desto bedre 
kan iværksættes. De skal forføje sig dertil og taksere dem så højt, som 
de bør gå i søskendeskifte. Hvad de forretter, skal de give beskrevet fra 
sig under deres hænder og signeter til de interesserede. SkT, 8, 273. K. 
Indl. 13. nov.

20. nov. (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at betale Kirsten Laurids- 
datter for noget klæde. KL, afd. Hans Pedersens, boende i Århus, be
gærer, at hun må få betalt en del klæde leveret af afd. Bernt Klott til 
kronens fornødenhed, eftersom det er overdraget hendes afd. hus
bond i betaling af BK, og nu nogle år har stået ubetalt. Af renteme
strenes erklæring erfarer kongen, at KL på BKs vegne hos kronen til
kommer 464 rd. 3 ort, hver 18 al. anslaget for 13 rd. ER skal af lenets 
indkomst kontentere hende på 3 års tid, og det skal blive ham godt- 
gjort. JT, 13, 87.

21. nov. (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om at erklære sig om noget 
gods, som begæres til pant af fru Jytte Høg, enke efter Niels Krag. JH 
har efter kongens ansøgning til flådens udrustning i disse vanskelige 
tider godvilligt tilbudt at gøre undsætning og begærer til gengæld til 
underpant af kronens gods 4 gde i Vammen s. i Fastrup, Anders 
Jensen, Oluf Jensen, Søren Lauridsen og Søren Laursen påbor. MA 
skal erklære sig om godsets beskaffenhed, og hvor nær det befindes at 
ligge Mariager Kloster, og derhos, hvad han formener, hver td. htk. er 
værd og kan forundes hende til pant for, og indskikke det i Kane., spe
cificeret, hvad der årligt gives til kronen i landgilde. JT, 13, 87.

22. nov. (Kbh.) Stiftslensmændene1 fik brev om at levere ’A af lenenes 
indkomst til omslagsforvalteren. Kongen har befalet lensmændene i 
Ribe stift og kapitlet i Ribe Domkirke at erlægge ’A af deres indkomst 
efter jordebogen og ren te ri taks ten til adressaten. Han skal annamme 
den og kvittere og inden nytårsdag fremsende det til omslagsforvalte
ren i Kolding, når han rejser derigennem, og vil få kvittance, der skal 
gælde fuldt, og ved fremlæggelse på Rtk. udstedes kongens forsikring. 
SjT, 32, 445. Orig. (til Mogens Høg) i DKanc. B 167b.

Ligesådant brev fik Erik Juel om lensmændene i Ålborg stift samt 
Otte Krag, Iver Krabbe og dr. Poul Moth. Hr. Frands Pogwisch i Viborg 
stift såvel som Viborg Kapitel. Mogens Høg i Erik Rosenkrantz’ fravær 
i Århus stift, såvel som Århus Kapitel. Hr. Iver Vind at annamme af
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lensmændene i Fyns stift samt hr. Christoffer Urne og Henning Pog
wisch at levere til omslagsforvalteren i Odense inden førstkommende 
jul. Endnu til Otte Thott at annamme af Lunde Kapitel og tilstille om
slagsforvalteren i Kbh. 11. dec., og hr. Niels Trolle af Roskilde Kapitel 
og i lige måde tilstille omslagsforvalteren i Kbh. 11. dec.
1) K. er stilet til hr. Mogens Sehested.

22. nov. (Kbh.) Hr. Jørgen Brahe fik brev om at betale Johan Køppe 
[Køpke] af hans løn for indrettelse af færger og både ved Assens, hvor 
han er forordnet at være færgemand. JK har begæret, at han må for
undes noget af sin resterende betaling, og kongen er tilfreds, atJB for
strækker ham med 50 rd. af lenets indkomst og tager bevis derpå, og 
det vil blive ham godtgjort. FT, 7, 120. K. Orig. i Hagenskov lensrgsk., 
RA.

22. nov. (Kbh.) Bestalling for Knud Bentsen at have opsigt med og for
vare vin i kælderen på Nykøbing Slot. Kongen har antaget nærværen
de brevviser KB til at have opsigt med og i forvaring alle slags vin såvel 
som andet i vinkælderen på Nykøbing Slot. Han har lovet at holde sig 
tro og oprigtig og søge kongens og kronens bedste. For sin tjeneste er 
han lovet årligt 150 rd., som skal betales af Rtk., beregnet efter brevets 
dato. SmR, 7, 47. K.

22. nov. (Kbh.) Mogens Høg og hr. Frands Pogwisch fik brev om nogen 
tvistig gæld ml. Århus Domkirkes forstandere og biskop over Århus 
stift, dr. Morten Madsens efterleverske1 og Anders Bertelsens arvinger. 
Århus Domkirkes forstandere har begæret kongens befaling til adres
saterne om at dømme nogen tvistig gæld, der er ml. dem og MMs ef
terleverske såvel som ml. domkirken og AB. De får fuldmagt til at ind
stævne parterne med alle dokumenter, som de skal gennemse og efter 
befunden beskaffenhed gøre deres bedste for enten at forhandle med 
dem i mindelighed el. hjælpe til endelighed. Det, de gør, skal de un
der deres hænder og signeter give skrifdigt fra sig til de interesserede. 
JT, 13, 88.

1 ) Kirstine Hansdatter.

23. nov. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Jacob Grubbe fik brev om at er
klære sig vedr. Jesper Skous supplikation om potaskeværket. Hvad JS 
på samtlige participanters vegne andrager vedr. det bevilgede potaske
værk i hans len, kan NK se af den hosføjede supplikation. Adressater-
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ne skal tilskikke deres erklæring om det, de begærer, så kongen siden 
videre kan svare. SkT, 8, 278. Indl. 23. okt.

23. nov. (Kbh.) Jørgen Urup og Jørgen Bielke fik brev om at gøre ud
læg til afd. fru Maren Urups kreditorer. Hr. Knud Ulfeldt, Bjørn Ul
feldt, hr. Henrik Lindenov og Henrik Bielke har anholdt om kongens 
befaling til adressaterne om at indstævne deres mor, MUs kreditorer 
og gøre enhver udlæg for krav. De får fuldmagt til på Urupgård at ind
stævne dem og gøre udlæg af hendes gods og formue til dem, der vil 
nøjes dermed. Har nogen af dem lovligt forfald, har den, der kommer 
til stede, fuldmagt til at tage en anden god mand i hans sted. Hvad de 
forretter, skal de give beskrevet fra sig under deres hænder og signeter 
til de interesserede. SkT, 8, 274. K.

23. nov. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om at annamme prinses
sens livgeding af de dertil forordnede fyrstelige kommissarier. Kongen 
har erfaret, at hertug Frederik Wilhelm og kongens svigerinde Magda
lena Sibylla nu har affærdiget deres kommissarier, nemlig Henrik von 
Bünau til Manichsfelde, oberstlt., og Laurentius Müller til igen til kon
gen at overlevere Loll, og Falster, hvormed kongens svigerinde som 
enkeprinsesse en tid lang har været forlenet som livgeding. FR får her
med fuldmagt, efter at de for ham har forevist deres fuldmagt, til at 
forrette dette, så han på kongens vegne som kommissarius annammer 
nævnte lande med deres inventarier og befrier undersåtterne for de
res gjorte livgedingsed til prinsessen. Til den ende har han også med 
det forderligste at forføje sig til nævnte fyrstelige kommissarier og på 
kongens vegne forrette alting. Derfor fremskikkes til FR til bedre ef
terretning jordebøgerne og inventarierne o.a. dokumenter, hvorefter 
det tilforn er overleveret hende. De tvistigheder, der kan indfalde ml. 
FR og de fyrstelige kommissarier om livgedingets restitution og overle
vering, enten om landgildes oppebørsel, bygningernes bygfældighed 
og reparation el. andet, derom skal han med flid erkyndige sig og si
den tilstille udførlig relation. Han tilskikkes også kongens brev og ob
ligation i original, som han imod kvittering skal tilstille kommissarier
ne, efter at alting er forrettet. Han skal også gøre den anordning, at de 
fyrstelige kommissarier bliver defrayerede på kronens omkostning. 
SmT, 8, 42. K. Indl. 24. febr. 1651. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. 
RR.s og St.mødernes Hist., 11,1,584-85).

23. nov. (Kbh.) Ribe Kapitel fik brev om at erklære sig om det kapitels-



342 1652

gods, Erik Krag begærer til mageskifte i Gørding h. i Tømmerby, Karl 
Thomsen sidst påboede, hvorimod han til vederlag tilbyder af sit gods 
at udlægge i Fåborg s., Vrenderup by: 1 gd., Jens Christensen, Christen 
Eskensen ogjep Christensen påbor. De skal erklære sig om denne gd. 
for belejligheds skyld kan mistes fra kapitlet uden skade, og om det ve
derlag, han tilbyder, kan eragtes at være nøjagtigt, og indskikke er
klæringen i Kane. JT, 13, 88. K.

23. nov. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev om at erklære sig om 
gods, som begæres til pant af fru Jytte Høg, enke efter Niels Krag. JH 
har efter kongens ansøgning til flådens udrustning i disse vanskelige 
tider godvilligt tilbudt at gøre undsætning og begærer til gengæld til 
underpant af kronens gods: Bramming s., Terp: 1 gd., som Hans Niel
sen Molved, Thomas Nielsen Bonum, Mads Lauridsen, Peder Peder
sen, Thomas Bonum og Peder [Møller] påbor. Gørding s., Gørding- 
lund: 1 gd., Hans Olsen og Thomas Hansen påbor. Ho: 1 gd., Niels Fe- 
dersen påbor. Grimstrup s., Hinkbøl: 1 gd., Hans Hansen påbor. 
Fåborg s., Fuglsig: 1 bol, Morten Pedersen påbor. Slebsager: 1 gd., 
Niels Sørensen, Laurids Thomsen og Ib Jensen påbor. MA skal erklære 
sig om godsets beskaffenhed, og hvor nær det befmdes at ligge Riber- 
hus, og derhos, hvad han formener, hver td. htk. er værd og kan for
undes hende til pant for, og indskikke det i Kane., specificeret, hvad 
der årligt gives til kronen i landgilde. JT, 13, 89. K.

24. nov. (Kbh.) Hans Piper i Helsingør fik efterladt en forseelse vedr. 
udskibning af korn. Han er tilfundet at blive straffet for overtrædelse 
af kongens mandat, idet han har udført en del korn tilhørende ham 
og solgt det i Gøteborg og efter Jokum Niemands og skipperens hjem
komst ikke tilkendegivet det for øvrigheden, så han er blevet medskyl
dig i deres forseelse. Han har begæret, at forseelsen må blive eftergivet 
ham for hans lange tjeneste. Det fremgår af den fuldmagt og memo
rial, som HP har givet JN, såvel som af fragtbrevet, at kornet af ham er 
henskikket til Langesund i Norge for at sælges der for rede penge el. 
blive oplagt i Skien, men desuagtet har JN solgt en del deraf i Gøte
borg. Kongen efterlader HP den forseelse, at han ikke har tilkertdegi- 
vet øvrigheden JNs utilladte kornsalg efter hans hjemkomst, og videre 
tiltale skal ophøre. SjR, 23, 293.

24. nov. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev om afslag i Kalundborg 
len. En del af kronens bønder i hans len har berettet, at de har lidt
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stor skade på deres afgrøde, så de ikke kan betale deres fulde landgil
de efter jordebogen, medmindre de får noget afslag, hvilket de be
gærer. Da kongen af HLs medfølgende erklæring erfarer, at deres an
givende er sandfærdig, og at de behøver afslag, om de skal blive ved 
magt, er kongen tilfreds, at de i år må få efterskrevne afslag: Røsnæs s., 
Ulstrup: Peder Jensen 2 td. byg, hr. Anders Christensen 2 td. byg, Jep 
Rasmussen 4 td. byg, Laurids Pedersen 2 td. byg, Peder Hansen 2 td. 
byg, Rasmus Olsen 2 td. byg, Oluf Lauridsen 2 td. byg, Mads Jacobsen 
2 td. byg, Anders Jensen og Jep Andersen 2 td. byg. Bjørnstrup: Jens 
Lauridsen 9 skp. byg, Oluf Nielsen 9 skp. byg, Laurids Lauridsen 9 skp. 
byg, Peder Villadsen 9 skp. byg, Anders Villadsen 9 skp. byg, Mads 
Sørensen 9 skp. byg, Niels Christensen 2 td. byg, Peder Sørensen 9 skp. 
byg. Ågerup: Niels Pedersen 2 td. byg, Rasmus Madsen 9 skp. byg, Jens 
Nielsen 2 td. byg, Mads Madsen 2 td. byg, gi. Mads Pedersen 2 td. byg, 
Villads Pedersen 15 skp. byg, Jens Lauridsen 2 td. byg, Peder Madsen 2 
td. byg. Kongstrup: Niels Nielsen 4 td. byg, Rasmus Nielsen 4 td. byg, 
Laurids Jensen 4 td. byg, Knud Madsen 4 td. byg, Niels Andersen 4 td. 
byg, Villum Knudsen 4 td. byg, Søren Jørgensen 4 td. byg. Raklev1 s., 
Nostrup: Niels Olsen 2 td. byg, Jens Lauridsen 2 td. byg, Oluf Søren
sen 2 td. byg, Jens Rasmussen 2 td. byg, Hans Madsen 3 td. byg. Kalle- 
rup: Søren Pedersen 3 td. byg, Hans Sørensen 2 td. byg, Mads Ibsen 20 
skp. byg, Oluf Nielsen 15 skp. byg, Poul Christensen 15 skp. byg, An
ders Hansen 2 td. byg, Oluf Jensen 9 skp. byg, Jørgen Olufsen 2 td. 
byg, Niels Andersen 2 td. byg. Vollerup: Oluf Sørensen 6 td. byg, Jens 
Mikkelsen, Hans Esbersen og Niels Lauridsen 2 pd. byg, Oluf Rasmus
sen 2 pd. byg, Peder Jensen 6 td. byg, Jep Poulsen 1 pd. byg, Jørgen 
Knudsen 6 td. byg, Mikkel Jensen 6 td. byg, Niels Lauridsen 2 td. byg. 
Ellede: Jens Ibsen 3 td. byg, Mikkel Lauridsen 1 pd. byg, Melkor Abra
hamsen 2 td. byg, Oluf Hansen 2 td. byg, Oluf Lauridsen 2 td. byg, 
Søren Jensen 15 skp. byg, Søren Olufsen 1 td. byg, Poul Ibsen 2 td. 
byg. Svendstrup: Peder Hansen 3 td. byg. Illerup: Anders Hansen 3 td. 
byg, Hans Olufsen 15 skp. byg, Anders Pedersen 15 skp. byg, Peder 
Sørensen 3 td. byg, Søren Jørgensen og Peder Madsen 15 skp. byg, 
Niels Jensen 9 skp. byg, Laurids Jørgensen 9 skp. byg, Peder Madsen 9 
skp. byg, Nelaus Lauridsen 9 skp. byg. Raklev: Anders Jensen 1 pd. byg, 
Rasmus Jespersen 1 pd. byg, gi. Peder Jensen og unge Peder Jensen 1 
pd. byg, Niels Olufsen 3 td. byg, Jens Poulsen 3 td. byg, Simon Peder
sen 1 pd. byg, Christen Nielsen 1 pd. byg, Mads Sørensen 3 td. byg, 
Oluf Pedersen 3 td. byg. Gåse tofte: Jørgen Sørensen 15 skp. byg, Lau
rids Sørensen 3 td. byg, Søren Ibsen 1 pd. byg, Mikkel Ibsen 3*/2 td.
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byg, Niels Sørensen 4 td. byg, Jep Christensen 2l/z td. byg, Jens Ander
sen 2l/2 td. byg. Tømmerup s. og by: Anders Hansen 6 td. byg, Oluf 
Mikkelsen 1 pd. byg, Jørgen Olufsen 5 td. byg, Niels Mikkelsen 1 pd. 
byg, Jep Lauridsen 2 td. byg. Kåstrup: Oluf Sørensen 1 pd. byg, Peder 
Troelsen 6 td. byg, Poul Sørensen, Morten Madsen og Anders Chri
stensen 3 td. byg, Henne Jensen 2 pd. byg, Jens Ibsen 1 pd. byg, Jacob 
Ibsen 7 td. byg, Bertel Hansen 3 td. byg, Poul Nielsen 1 pd. byg, An
ders Nielsen 1 pd. byg, Hans Steffensen 1 pd. byg, Peder Mikkelsen 6 
td. byg, Laurids Madsen 2 pd. byg, Rasmus Nielsen 3 td. byg. Ubberup: 
Hans Olufsen, Søren Olufsen og Jens Ibsen 2 td. byg, Søren Villumsen
2 td. byg, Rasmus Madsen 1 pd. byg, Peder Lauridsen 1 pd. byg, Niels 
Lauridsen 1 pd. byg, Hans Olufsen 2 td. byg. Andaks: Peder Staffensen
3 td. byg, Jens Andersen 3 td. byg. Istebjerg: Niels Pedersen 5 td. byg, 
Laurids Andersen 1 pd. byg, Peder Jensen 6 td. byg, Hans Jensen 2 td. 
byg, Laurids Jensen 2 td. byg, Jacob Josefsen 3 td. byg. Værslev2 s. og 
by: Christen Jensen 3 td. byg, Jens Hansen 5 td. byg, Jep Olufsen 3 td. 
byg, Erik Jensen 3 td., Peder Sørensen 6 td. byg, Anders Madsen 1 pd. 
byg. Asminderup: Peder Madsen 2 pd. byg, Niels Sørensen 2 pd. byg, 
Laurids Andersen 2 pd. byg. Birkende: Oluf Madsen 6 td. byg, Anders 
Sørensen 2 pd. byg, Jens Ibsen 15 skp. byg, Oluf Pedersen 15 skp. byg, 
Rasmus Mikkelsen 6 td. byg, Niels Pedersen 1 pd. byg, Jens Pedersen 6 
td. byg, Anthoni Møller i Birkendegård 3 pd. byg. Ubby s. og by: Jens 
Jensen 30 skp. rug, Peder Olufsen 30 skp. rug, Bertel Christensen 2 
pd. rug, Niels Jørgensen 2 pd. rug, Anders Olufsen 30 skp. rug, Oluf 
Hansen 1 pd. rug, Peder Mikkelsen 1 pd. rug, Mads Pedersen 30 skp. 
rug, Oluf Andersen 1 pd. rug, Jens Olufsen og Anders Madsen 1 pd. 
rug, Jens Andersen 1 pd. rug, Anders Andersen 1 pd. rug, Jens Chri
stensen 1 pd. rug, Jens Pedersen 1 pd. 10 skp. rug, Laurids Pedersen 1 
pd. rug, Anders Nielsen 10 skp. rug, Jens Hansen 1 pd. rug, Jens Oluf
sen 1 pd. rug, Niels Pedersen 15 skp. rug, Mads Jensen 10 skp. rug, 
Niels Hansen 15 skp. rug, Søren Hansen 1 pd. rug. Forsinge: Søren 
Nielsen 1 pd. rug, Morten Pedersen 1 pd. rug, Søren Jyde 10 skp. rug, 
Mads Pedersen 30 skp. rug, Niels Olufsen 5 skp. rug. Kjelleklinte: An
ders Jepsen 1 pd. byg, Jens Mogensen 1 pd. byg, Jens Nielsen 2 td. byg, 
Jens Olufsen 2 td. byg, Marcus Nielsen 10 skp. byg, Oluf Sørensen 2 td. 
byg, Niels Simonsen 1 pd. byg, Søren Lauridsen 2 td. byg, Søren 
Sørensen 6 td. byg, Hans Nielsen 1 pd. byg. Sal tofte: Jens Poulsen 6 td. 
byg. Klovby: Niels Jensen 1 pd. rug, Oluf Lauridsen 1 pd. rug, Jens 
Nielsen 10 skp. rug, Christen Christensen 1 pd. rug, Anders Sørensen 
1 pd. rug, Rasmus Andersen 10 skp. rug, Jep Jensen 10 skp. rug, Hans
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Pedersen 15 skp. rug, Anders Andersen 1 pd. rüg, Jacob Christensen 1 
pd. byg. Frankerup: Morten Skomager 1 pd. byg. Rørby s. og by: Peder 
Jensen 2 td. byg, Jens Pedersen 6 td. byg, Oluf Hansen 6 td. byg, 
Thomas Andersen 6 td. byg, Henrik Christensen 2 pd. byg, Niels 
Jensen 1 pd. byg, Peder Christoffersen 1 pd. byg, Christoffer Nielsen 6 
td. byg, Niels Pedersen 2 td. byg. Uggerløse: Christen Jensen 1 pd. byg, 
Hans Christoffersen 6 td. byg, Oluf Madsen 1 pd. byg, Jens Ibsen 1 pd. 
byg, Jens Poulsen 5 td. byg, Peder Pedersen 6 td. byg, Anders Nielsen 2 
pd. byg, Mads Christensen 6 td. byg, gl. Oluf Madsen 1 pd. byg, Niels 
Christensen 2 pd. byg, Peder Madsen 2 td. byg. Kærby: Jep Pedersen 3 
td. byg, Jørgen Steffensen 1 pd. byg, Jens Andersen 6 td. byg, Søren 
Olufsen 2 pd. byg, Mads Steffensen 1 pd. byg, Niels Nielsen 6 td. byg, 
Peder Andersen 2 pd. byg, Oluf Andersen 2 pd. byg, Jørgen Steffensen
1 pd. byg. Årby s. og by: Erik Ibsen 1 pd. byg, Niels Ibsen 1 pd. byg, 
Mikkel Jensen 2 td. byg, Niels Hansen 2 td. byg, unge Niels Andersen
2 td. byg, Laurids Sørensen 2 td. byg, Søren Jørgensen 1 pd. byg, Mads 
Jørgensen og Niels Andersen 2 td. byg. Bastrup: Peder Ibsen 2 td. byg, 
Jens Rasmussen 3 td. byg, Anders Knudsen 3 td. byg, Niels Lauridsen 1 
pd. byg, Niels Madsen 8’/2 skp. byg, Oluf Andersen 9 skp. byg. Østrup: 
Hans Christoffersen 2 td. byg, Niels Poulsen 2 td. byg, Jørgen Søren
sen 2 td. byg, Peder Jensen 2 td. byg, Anders Jensen 2 td. byg. Melby: 
Laurids Hansen 15 td. byg, Jens Olufsen 2 td. byg, Niels Sørensen 2 td. 
byg, Peder Sørensen 2 td. byg, Mads Jensen 2 td. byg, Mads Jensen 2 
td. byg, Oluf Ibsen 2 td. byg, Anders Poulsen 2 td. byg, unge Peder 
Olufsen 2 td. byg, Niels Reersen 2 td. byg, Peder Andersen 2 td. byg, 
Jens Ibsen 2 td. byg, Niels Ibsen 2 td. byg, Peder Nielsen 3 td. byg, Pe
der Jørgensen 2 td. byg. Svallerup s. og by: Jørgen Lauridsen 1 pd. byg, 
Niels Mortensen 1 pd. byg, unge Peder Lauridsen 1 pd. byg, Hans Jør
gensen 1 pd. byg, Jep Nielsen 1 pd. byg, Søren Jensen 1 pd. byg, Niels 
Rasmussen 3 td. byg, Niels Andersen 1 pd. byg, Jens Olufsen 1 pd. byg, 
Peder Christensen 5 td. byg, Niels Jensen 3 td. byg. Bjerre: Jens Mor
tensen Møller 2 td. byg, Søren Hansen 6 td. byg, Niels Hansen 1 pd. 
byg, Hans Thomsen 3 td. byg, Hans Pedersen 2 td. byg, Niels Laurid
sen 2 td. byg, Jens Pedersen 3 td. Peder Knudsen 3 td. byg, Jep Olufsen 
2 td. byg, Oluf Bentsen 2 td. byg, Oluf Nielsen 3 td. byg, Søren Laurid
sen 6 td. byg, Jens Lauridsen 3’/2 td. byg, Hans Olufsen 2 td. byg, Jep 
Pedersen 1 pd. byg, Laurids Nielsen 2 td. Viskinge s. og by: Søren 
Marcussen 5 td. byg, Niels Olufsen 5 td. byg, unge Laurids Hansen 5 
td. byg, Villum Lauridsen 5 td. byg, Peder Jensen 5 td. byg, Jens Oste- 
sen 5 td. byg, gl. Laurids Jensen 5 td. byg, Christen Pedersen 5 td. byg,
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Jep Pedersen 6 td. byg, Anders Sørensen 2 td. byg, Laurids Nielsen 2 
td. byg, Jørgen Pedersen 2 td. byg, Peder Nielsen 1 pd. byg, Laurids 
Madsen 6 td. byg, Jens Madsen 6 skp., Jep Astesen 8 skp. Løgtved: Chri
sten Christensen 8 skp., Laurids Bentsen i Løgtvedgård 6 td. byg. 
Rugtved: Niels Lauridsen 2 td. byg, Anders Andersen 3 td. byg, Niels 
Lauridsen 2 td. byg, Bent Lauridsen 2 td. byg, Søren Jensen 1 td. byg. 
Bregninge s., Eskebjerg: Laurids Kjeldsen 4 td., Thomas Jensen 4 td. 
byg, Christoffer Andersen 4 td. byg, Laurids Sørensen og Anders Vil
ladsen 4 td. byg, Oluf Lauridsen 1 pd. byg, af en øde jord 1 pd. byg, 
Jens Thomsen 1 pd. byg, Jens Eriksen 1 pd. byg, Jens Andersen 1 pd. 
byg, Hans Nielsen 1 pd. byg, Søren Pedersen 1 pd. byg, Peder Laurid
sen 2 pd. byg, Jens Pedersen 2 pd. byg, Christen Jensen 2 pd. byg, Niels 
Madsen 6 td. byg, Jens Eriksen 1 pd. byg, Laurids Olufsen 6 td. byg, 
Thomas Jensen 6 td. byg, Peder Lauridsen ogjens Andersen 5 td. byg, 
Peder Iversen 3 td. byg, af Mikkel Nielsens gd. 1 pd. byg, Villum Mel
sen 3 td. byg, Erik Sørensen 3 td. byg, Jens Pedersen Queder 14 skp. 
byg, Jørgen Pedersen 2 td. byg, af 1 øde gd. med Mikkel Jespersen 2 td. 
byg, Mikkel Jespersen 2 td. byg, af 1 øde gd. med Jørgen Pedersen 2 td. 
byg. Torpe: Rasmus Nielsen 1 pd. byg, Hansjensen 3 td. byg, gi. Peder 
Lauridsen 2 td. byg, Jens Poulsen 9 skp. byg, Rasmus Nielsen 9 skp. 
byg, unge Peder Lauridsen 9 skp. byg, Troels Olufsen 1 pd. byg, Jør
gen Ibsen 2 td. byg. Rumperup: Oluf Nielsen 2 pd. byg, Jep Nielsen 1 
pd. byg, Søren Mikkelsen 3 td. byg, Peder Nielsen 3 td. byg, Peder 
Nielsen og Niels Marcussen 3 td., Jens Olufsen 3 td. byg, Poul Jensen 9 
skp. byg, Christen Jostesen 3 td. byg, Peder Ibsen 1 pd. byg. Alleshave: 
Gert Nielsen 3 td. byg, Niels Sørensen 3 td. byg, Niels Hansen 9 skp. 
byg, Hans Lauridsen 9 skp. byg, Anders Rasmussen 9 skp., Anders 
Sørensen 9 skp., Rasmus Sørensen 9 skp. byg, Jørgen Pedersen 2 td. 
byg, Anders Olufsen 9 skp., Peder Olufsen 2 td. rug, Mads Mortensen 
2 td. byg, Oluf Albretsen 6 skp. byg, Hansjensen 4 skp., Peder Nielsen 
4 skp. byg. Bjergsted s. og by: Peder Ibsen 2 td. byg, Anders Nielsen 2 
td. byg, Morten Pedersen 2 td. byg, Niels Jørgensen 2 td. byg, før
nævnte NJ og Peder Lauridsen i Snuderup 2 td. byg, Søren Andersen 
og Peder Andersen 3 td. byg, Niels Hansen 1 pd. byg, Troels Christen
sen 1 pd. byg, Morten Olufsen 2 td. byg, Rasmus Rasmussen 6 skp. byg, 
Niels Olufsen 6 skp. byg, Mads Jørgensen i Astrup af Mads Villadsens 
gd. 6 skp. byg, Peder Nielsen 3 skp. byg. Astrup: Morten Nielsen og 
Mads Jørgensen 6 skp. byg, Frands Sørensen [mangler]. Lille Fuglede 
s. og by: Peder Andersen 2 td. byg, Laurids Jensen 2 td. byg, Oluf Hen
riksen 3 td. byg, Niels Madsen 2 td. byg, Poul [mangler] 1 pd. byg, Pe-
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der Andersen 3 skp. Store Fuglede s. og by: Anders Christoffersen 1 
pd. byg, Laurids Nielsen 1 pd. byg, Rasmus Mortensen 1 pd. byg, Niels 
Pedersen Alsing 1 pd. byg, Peder Jensen 1 pd. byg, Laurids Pedersen 1 
pd. byg, Laurids Sørensen 1 pd. byg, gl. Niels Pedersen 1 pd. byg, Hans 
Hansen 2 td., Mikkel Jensen 3 td. byg, Rasmus Johansen 3 td. byg, 
Søren Bertelsen 1 pd. byg. Flinterup: Niels Pedersen 1 pd. byg, Peder 
Andersen 3 td. byg, Hansjensen 3 td. byg, Jørgen Jørgensen 1 pd. byg, 
Laurids Jørgensen 1 pd. byg, Oluf Jensen 1 pd. byg, Laurids Jensen 1 
pd. byg, Jørgen Pedersen 2 td. byg. Tystrup: Simon Hansen 2 td. byg, 
Hans Lauridsen 2 td. byg, Oluf Jørgensen 2 td. byg, Niels Jensen 2 td. 
byg, Laurids Pedersen 2 pd. byg, Rasmus Madsen 1 pd. byg, Jep Peder
sen 1 pd. byg. Jordløse s. og by: Peder Hansen 1 pd. byg, Hans Olufsen 
1 pd. byg, Oluf Nielsen 2 pd. byg, gl. Laurids Jensen 2 td. byg, Anders 
Lauridsen 2 td. byg, Laurids Pedersen 2 td. byg, unge Lauridsjensen 2 
td. byg, Hans Pedersen 2 td. byg, Søren Sørensen 2 td. byg, Oluf Han
sen 2 td., Søren Nielsen 1 pd. byg, Peder Ibsen 2 td. byg. Vesterby: 
Christen Andersen 6 td. byg, Laurids Nielsen 3 td. byg, Peder Søren
sen 3 td. byg, Niels Madsen 3 td. byg, Laurids Sørensen 3 td. byg, 
Søren Simonsen 6 skp. byg, Christen Nielsen 6 td. byg, af hans gårdsæ
der 1 pd. byg. Særslev s. og by: Jens Mortensen 1 pd. byg, Jens Nielsen 
1 pd. byg, Oluf Nielsen 15 skp. byg, Jens Gregersen 3 td. byg, Jep 
Rasmussen 4 td. byg, Niels Poulsen 20 skp. byg, Oluf Andersen 2 td. 
byg, Mads Olufsen 2 td. byg. Snertinge: Niels Olufsen 2 pd. byg, Jens 
Olufsen 1 pd. byg, Mads Pedersen 2 pd. byg, Peder Thomsen 1 pd. 
byg, Laurids Nielsen 6 td. byg. Føllenslev s. og by: gl. Peder Jørgensen 
og Laurids Olufsen 4 pd. byg, Niels Jørgensen 2 pd. byg, Jens Laurid
sen 6 td. byg, Eske Jensen 6 td. byg, Laurids Pedersen 6 td. byg, Peder 
Madsen 2 pd. byg, Rasmus Simonsen 5 td. byg, Søren Jensen 7 td. byg, 
Villads Pedersen 3 td. byg, unge Peder Jensen 15 td. byg, Søren 
Rasmussen 1 pd. byg, Rasmus Knudsen 3’/2 td. byg, gi. Niels Lauridsen 
1 pd. byg, Oluf Olufsen 6 td. byg, Laurids Lauridsen 9 skp. byg, unge 
Niels Lauridsen 9 skp. byg, Peder Sørensen 9 skp. byg, unge Peder Jør
gensen 9 skp. byg, Søren Rasmussen 9 skp. byg, hr. Anders Mortensen 
9 skp. byg. Havnsø: Mads Nielsen 3 td. byg, Jens Mortensen 3 td. byg, 
Jens Pedersen 2 td. byg, Peder Eriksen 9 skp. byg, Poul Rasmussen 9 
skp. byg, Niels Poulsen 9 skp. byg. Alkestrup: Poul Pedersen 1 pd. byg, 
Rasmus Hansen 3 td. byg, Lauridsjensen 3 td. byg,Jens Pedersen 2 td. 
byg, Peder Jespersen 3 td. byg, Jens Andersen og Jep Lauridsen 1 pd. 
byg, Jens Pedersen 9 skp. byg. Vejleby: Søren Madsen 1 pd. byg, 
Rasmus Olufsen 1 pd. byg, Peder Christensen 2 td. byg, Jens Simonsen
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3 td. byg, Christen Rasmussen 3 td. byg, Peder Hansen 3 td. byg, Lau
rids Christensen 3 td. byg, Søren Lauridsen 3 td. byg. Egemarke: Mads 
Nielsen 1 pd. byg, Anders Christensen 1 pd. byg, Laurids Sørensen 2 
td. byg. Skippinge: Laurids Pedersen 1 pd. byg, Jens Andersen 1 pd. 
byg, Mads Lauridsen 2 td. byg, Jens Nielsen 2 td. byg. Hørret: Jens Pe
dersen 5 td. byg. Svinninge: Troels Lauridsen 2 pd. byg, Laurids Oluf
sen 6 td. byg, Laurids Ibsen 2 pd. byg. Hjembæk: Peder Jensen 1 td. 
byg, Marcus Hansen 3 td. byg, Hans Jensen 3 skp., Jens Christensen 3 
td. byg, Svend Pedersen 9 skp. byg, Rasmus Jensen 2 td. byg. Stokke
bjerg: Svend Jensen 6 skp. byg, Peder Jensen 6 skp. byg, Jens Svendsen 
6 skp. byg, Marcus Andersen 9 skp. byg, Frands Rasmussen 6 skp. byg, 
Niels Mortensen 10 skp. byg, Peder Christoffersen 10 skp. byg, Oluf 
Pedersen 10 skp. byg. Høed: Jens Pedersen og Jens N. 1 pd. byg, Chri
sten Christensen 1 pd. byg, Rasmus Pedersen 3 td. byg, Hans Rasmus
sen og Morten Hansen 3 td. byg, Laurids Rasmussen og Jens Ibsen i 
Bjerreby Mølle 6 td. byg, Jens Pedersen 2 td. byg. Niløse: Oluf Laurid
sen 1 pd. byg, Hans Pedersen 1 pd. byg, Jens Pedersen 9 skp. byg, Hans 
Jensen 9 skp. byg, Laurids Rasmussen 9 skp. byg, Niels Lauridsen 9 
skp. byg, Poul Rasmussen 9 skp. byg, Gregers Madsen 3 skp. byg, hvil
ket skal blive ham godtgjort. SjT, 32, 446.
1) Kopibogen har Borglev. 2) Kopibogen har Vesterløf.

24. nov. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at tinge med Jokum 
Niemand om korn, han har udført imod forbudet. JN er af borgmestre 
og råd i Helsingør tilfundet at straffes på sin boslod, fordi han imod 
forbud til Gøteborg har udført og solgt en del korn tilhørende Hans 
Piper. Kongen er tilfreds, at AK denne gang aftinger med JN efter 
hans yderste formue, og at han så forskånes for videre tiltale. SjT, 32, 
454. K.

24. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at Gudmand 
Madsen, brygger i Kbh., skal stille borgen for Morten Poulsen, boende 
i Kbh. GM skylder efter obligation MP en sum penge, som han ved 
domme er tilfundet at betale med al rente. Han har dog til sagens op
hold erhvervet kongens stævning til førstkommende herredage. Der
for begærer MP, al GM må tilholdes til sagens afslutning at deponere 
pengene i retten el. stille kaution. Adressaterne skal gøre dette. SjT, 
32, 454. Indl. okt.

24. nov. (Kbh.) Århus Kapitel fik brev om at erklære sig om kapitels-
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gods, Ebbe Gyldenstjerne begærer til mageskifte i Øster Lisbjerg h., 
Bregnet s., Følle 3 gde, som Jep Christensen Røed, Søren Jensen, 
Søren Nielsen og Jørgen Thyrresen påbor. Skødstrup s., Vorre 1 gd., 
som Søren Jensen og Søren Nielsen påbor. Hvorimod han til vederlag 
tilbyder at udlægge af sit gods i Hasle h., Brabrand s. og by 3 gde, som 
Søren Poulsen, Søren Rasmussen og Rasmus Eriksen påbor. Ning h., 
Ormslev s., Åbo 1 gd., Peder Simensen påbor. Rostved 1 gd. Hvis det 
ikke strækker til, tilbyder han andet jordegods. De skal erklære sig om 
disse gde for belejligheds skyld kan mistes fra kapitlet uden skade, og 
om det vederlag, han tilbyder, kan eragtes at være nøjagtigt, og ind
skikke erklæringen i Kane. JT, 13, 89. K.

24. nov. (Kbh.) Erik Lunov fik brev om at levere Margrete Andersdat- 
ter [Thott] s værgemål til Peder Lange. I nogen tid har EL haft MAs 
værgemål under hænde og som hendes tilforordnede værge solgt 
Skovsgård med tilliggende gods. Han skal gøre regnskab og levere 
hendes værgemål fra sig til PL, som er befalet at annamme det. JT, 13, 
91.
1) Står efter brev 25. nov.

24. nov. (Kbh.) Peder Lange fik brev om at overtage Margrete Anders- 
datters værgemål af Erik Lunov. MA har begæret, at hun til sit ophold 
må bevilges rente af 4.000 dl., som hun har i behold af det, som Skovs
gård med tilligggende gods blev solgt for. Kongen har derfor befalet 
EL at gøre regnskab for hendes værgemål og levere det til PL, der skal 
annamme det til sig og lade rente af de 4.000 dl. være hende følgagtig, 
dog at kapitalen beholdes ubeskåret. JT, 13, 91.
1 ) Står efter brev 25. nov.

25. nov. (Kbh.) Lunde Kapitel fik brev om dato i renteriskriver Anders 
Sørensens brev på et kannikedømme dér. AS har klageligen andraget, 
hvorledes han af kapitlet har fået anvist et kannikedømme efter afd. 
Philip Bornemann, uanset han fik bevill. efter afd. Christen Poulsen, 
som afgik ved døden før PB, hvilket han formener har forårsaget den 
forseelse, som er sket med hans forleningsbrevs dato, hvorfor kongen 
også har ladet denne forandre til den rette, på hvilken han har bevil
get ham brevet. Adressaten skal lade ham få kanonikatet, som vakere- 
de efter CP. SkT, 8, 274. K. Indl. 22. nov.

25. nov. (Kbh.) Bevilling efter begæring for hr. Steen Bille til Kærsgård
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til at skikke en af sine sønner udenlands, uanset denne ej er kommet 
til den alder, at han må gøre det efter forordningen. FR, 6, 183. K.

25. nov.1 (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch fik brev om at erklære sig om 
gods, som Hans Juel begærer til pant. HJ har efter kongens ansøgning 
til flådens udrustning i disse vanskelige tider godvilligt tilbudt at gøre 
undsætning og begærer til gengæld til underpant af kronens gods 4 
gde i Smollerupgård, Jægerisgård, Gamskær og 1 gd. i Søby, som Mik
kel Pedersen i Gammelgård har i brug. De skal osv. som i brev næst 
ovenfor [JT 89]. JT, 13, 90. K.
1 ) Står efter brev 27. nov.

26. nov. (Kbh.) Bevilling til Christian Gynter [barber], borger i Hel
singør, til at være fri for byens bestillinger. SjR, 23, 293. Indl. udat.

26. nov. (Kbh.) Bevilling til Cornelius Jansen på Amager til at indlade 
sig i ægteskab med Auge (Awwe) Peitters, uanset hendes tidl. mand er 
beslægtet med CJ i 2. og 3. led. Dog skal de bevisliggøre, at de ikke er 
hinanden nærmere beslægtet, og give 10 rd. til de fattige. SjR, 23, 293. 
Indl. 13. nov. og udat.

27. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om manglerne i Sivert Urnes 
regnskaber af Tryggevælde, ligeledes om, at Mette, Villum Evertsens 
må nyde nogen proviant. SU har berettet, at der på Rtk. er gjort ham 3 
mangler i regnskaberne fra Tryggevælde len, som han var forlenet 
med, nemlig om den skat, som var pålagt til ryttere og strandvagt såvel 
som vornede sønner, med begæring, at de må godtgøres ham, efter
som han beretter, at bønderne selv har forset vagten, ingen vornede 
bondesønner er frikøbt, og rytterskatten er betalt således, at ingen 
kræver noget. Hvis intet hindrer hans kvittansiarum, er kongen til
freds, at det meddeles ham. Og i betragtning af, at \Ts enke Mette be
gærer, at der måtte forundes hende noget af den afdøde husbonds løn 
og besoldning, og da der ikke er penge, er kongen tilfreds, at hun må 
forundes proviant for 82’/2 rd. kur. proviant på tilkrav. SjT, 32, 454. 
Orig. i DKanc. B 179h. Indl. 24. og 26. nov.

27. nov. (Kbh.) Christen Skeel m.fl. fik brev om at være kommissarier 
imellem fru Lene Bernekov og hendes foged Peder Hansen. Fru LB 
har berettet, at der er nogen tvist og irring ml. hende og hendes foged 
PJ om hans regnskaber og deres mangler. Hun begærer, at adressater-
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ne må forordnes som kommissarier i denne sag. De skal rette deres lej
lighed efter på belejlig tid og sted at indstævne LB og PJ for sig og for
handle med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. 
Hvad de forretter, skal de under deres hænder og signeter give be
skrevet fra sig til de interesserede. Dersom en af dem for lovligt forfald 
ikke kan være til stede, skal de øvrige have fuldmagt til at tage andre 
gode mænd til sig. SjT, 32, 455. Indl. 28. nov.

27. nov. (Kbh.) Falk Gøye og Wentzel Rothkirck fik brev om at være 
kommissarier på skifte efter Jørgen Daa efter anmodning fra dennes 
arvinger. De skal rette deres lejlighed efter at være til stede, og indfal
der nogen tvist el. irring ml. de interesserede, skal de forhandle med 
dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Hvad de forret
ter, skal de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de 
interesserede. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan være til 
stede, skal de øvrige have fuldmagt til at tage andre gode mænd til sig. 
SjT, 32, 455.

27. nov. (Kbh.) Steen Brahe og Kjeld Krag fik brev om at besigtige og lig
ne mageskiftegods ml. K.M. og hr. Knud Ulfeldt til Svenstrup. KU har 
begæret følgende af kronens gde og gods i Malmøhus len, Oderslev s.: 1 
liden øde gd.; Havby: 2 gde, heraf den ene øde, hvorimod han til fyldest 
vederlag tilbyder andet af sit jordegods i Malmøhus len. Adressaterne 
får fuldmagt til at begive sig til nævnte, granske og forfare dets ejendom, 
landgilde, herlighed, rente o.a., og siden ligne det ene mod det andet, 
så der sker fuldkommen fyldest, især for ejendom og landgilde, anseen
de, at kongen vil have lige så megen landgilde igen, som der bortskiftes. 
Hvad skoven angår, forholdes som sædv. Det, de forretter, skal de give 
beskrevet fra sig under deres hænder og signeter og indskikke i Kane. 
Kongen har anmodet Otte Thott om at møde tilstede, når besigtigelsen 
foretages, og på kongens vegne foregive, hvad han kan have at sige, og 
siden forsegle og underskrive med dem. SkT, 8,275. K.

27. nov. (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om at erklære sig om noget gods, 
som begæres til pant af fru Anne Vind, enke efter Jørgen Krag. AV har 
efter kongens ansøgning til flådens udrustning i disse vanskelige tider 
godvilligt tilbudt at gøre undsætning og begærer til gengæld til under
pant af kronens gods i Nørre Bork s. 1 gd., som Laurids Lauridsen i 
Vestergård sidst påboede. 1 gd., Jens Iversen og Niels Christensen 
påbor. 1 gd., Maren Nielskone Aabling påbor. De skal erklære sig om
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samme gods’ belejlighed, og hvor nær det befindes at ligge Lundenæs, 
hvorom de skal erklære sig og derhos give deres betænkende om, hvad 
de formener, hver td. htk. kan være værd og forundes hende til pant 
for, og indskikke det i Kane.; de skal også specificere, hvad der årligt 
gives til landgilde. JT, 13, 90. K.

27. nov. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at erklære sig om afslag for 
nogle bønder i hans len. Nogle bønder i Vamdrup s. og i Skanderup 
og Hjarup1 byer har begæret at måtte forundes afslag i år på landgil
den på grund af misvækst. Da kongen afJS’s erklæring erfarer, at bøn
derne behøver afslag, uden specifikation af, hvor meget, skal han er
klære sig, hvad de giver efter jordebogen til årlig landgilde, og specifi
cere, hvor stort afslag hver af dem behøver, om de skal blive ved går
dene, ligeledes om nogen af dem i stedet for korn, som de ikke kan af
stedkomme, kan give penge og hvor meget. Han skal indskikke sin er
klæring i Kane. JT, 13, 91. K.
1) Kopibogen har Kiærup, men det skal formentlig efter den topografiske 
sammenhæng være Hjarup.

29. nov.1 (Kbh.) Kvittansiarum. Sivert Urne har gjort endeligt regnskab 
for den årl. visse og uvisse rente og indkomst af Tryggevælde len og Høj
strupgård fra Philippi Jacobi 1641, da han fik det efter afd. Tyge Brahe, 
og til årsdagen 1650, da han igen blev det kvit, og Christen Skeel til Vallø 
blev forlenet med det. Han har desuden gjort regnskab for pengeskatter, 
bådsmandsskatter, korn- og madskatter, kobber- og tinskatter o.a. kon- 
tributioner og leveret sit lensbrev fra sig, ligeledes lenets inventarium. 
Han er intet blevet skyldig efter de på Rtk. indleverede regnskaber, 
mandtaller og inventariumsregistre, og kongen lader ham og arvinger
ne kvit, fri og kravsløse. SjR, 23,304. Orig. (i K. pakke). Indl. 29. aug.
1 ) Brevet står efter brev 18. dec.

30. nov. (Kbh.) Bevilling til Augustinus Jacobsen til ægteskab med Ka
ren Andersdatter, med hvem han 2 gange har forset sig med lejermål. 
Hendes første mand er for tyveri blevet dømt til at straffes i jern på 
Bremerholm, hvorfra han er bortrømt og siden for anden forseelse 
henrettet, hvorfor hun ved kapitelsdom har fået till, til at indlade sig i 
ægteskab med hvem hun vil, undtaget AJ, med hvem hun 2 gange har 
avlet uægte børn. AJ bevilges at ægte KA, dog skal han bevisliggøre, at 
hendes første mand er henrettet. SjR, 23, 293. Orig. i DKanc. B 166. 
Indl. 24. og 25. nov.
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30. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Johan Alter 100 
rd. af hans resterende løn på hans ansøgning. SjT, 32, 456. Indl. udat.

30. nov. (Kbh.) Hr. Christian Friis fik brev om, hvor stor kvantitet af 
kugler, stykker og granater der behøves. Kongen har befalet renteme
strene, at de straks akkorderer med Selio Marselis, indvåner i Christia
nia, om en del kugler, granater og jernstykker til rigets fornødenhed, 
eftersom han har tilbudt at ville levere for billig pris. CF skal straks give 
rentemestrene fornøden efterretning om nævntes kvantitet og kaliber, 
så der kan gøres fornøden kontrakt. SjT, 32, 456. K.

30. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at akkordere om krudt til 
rigets fornødenhed. Der behøves et anseligt parti krudt, og de skal for
handle og akkordere med dem, der har krudtmøller her i landet. SjT, 
32, 456. K. Orig. i DKanc. B 179h.

30. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at akkordere med Selio 
Marselis om kugler, jernstykker og granater, som behøves til kronens 
fornødenhed. Selio Marselis, indvåner i Christiania, har tilbudt med 
første åbne vand at levere en stor del deraf for billig pris. De skal straks 
på kongens videre gratifikation akkordere med ham om dette, det 
nøjeste muligt og at betale på visse terminer. For at det kan vides, hvad 
der behøves af kvantitet af granater og kaliber for kugler og stykker, 
har kongen befalet hr. Christian Friis at forskaffe fornøden efterret
ning. SjT, 32, 456. K. Orig. i DKanc. B 179h.

30. nov. (Kbh.) Bevilling for Claus Sparre til Sparresholm efter hans 
ansøgning til endnu i 2 år fri for landgilde o.a. tynge at beholde Har- 
rebjerggård, som han har boet på nogen tid, dog skal han vedligehol
de den. SkR, 6, 279. Indl. 6. nov.

30. nov. (Kbh.) Bevilling til Knud Olsen1 til at gifte sig. KO har for no
gen tid siden forset sig med lejermål i sit ægteskab og blev derfor ved 
dom skilt fra sin hustru. Efter hans ansøgning bevilger kongen, at han 
igen må indlade sig i ægteskab, med hvem han lyster, undtagen den, 
han har forset sig med, og ingen nærmere beslægtet, end ægte
skabsartikler o.a. anordninger tillader. SkR, 6, 280. Indl. 4., 10. og 18. 
nov.
1) Af Indl. fremgår hans hjemsted: Ferringtoft s., Risebergs birk.
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30. nov. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om gods, Falk Gøye begærer 
til pant. FG har efter kongens ansøgning til flådens udrustning i disse 
vanskelige tider godvilligt tilbudt at gøre undsætning og begærer til 
gengæld til underpant gods i MKs len, i Sunds h., Rårud: Peder Jør
gensen; Sallinge h., Ulbølle s. og by: Peder Andersen, Rasmus Knud
sen, Jens Hansen, Rasmus Christoffersen, Christen Ibsen, Laurids 
Knudsen; Hundstrup s., Mynderup: Peder Ibsen, Laurids Hansen, An
ders Esbensen, Oluf Olufsen, Rasmus Nielsen; Pejrup: Mogens Søren
sen, Peder Jensen. MK skal erklære sig om godsets beskaffenhed, og 
hvor nær det befindes at ligge Nyborg Slot og derhos, hvad han for
mener, hver td. htk. er værd og kan forundes ham til pant for, og ind
skikke det i Kane., specificeret, hvad der årligt gives til kronen i land
gilde. FT, 7, 120. K.

30. nov. (Kbh.) Bevilling efter begæring for Morten Kok, boende i 
Seest i Koldinghus len, til at bo i Danmark med Bodil Simensdatter, 
som han skal være trolovet med i Slesvig og pårører i 3. led, efter at 
han har fuldkommet sit ægteskabsløfte. Dog at det bevisliggøres, at de 
ikke er hinanden nærmere pårørende. JR, 12, 110.

1. dec. (Kbh.) Bevilling efter anmodning til Niels Laursen til at bruge 
Hans Jørgensen i en arvesag. NL har berettet, at mens han i sine unge 
år var på sin søfart uden riget, er der tilfaldet ham en arv efter hans 
farbror, Jens Pedersen i Vislev i Kbh.s len. Hans morbror, Hans Niel
sen i Sundby østen på Amager, som var hans rette værge og har oppe
båret værgemålspenge af ham, har forsømt at indtale arven. Det bevil
ges NL, at HJ må påtale den tvistige arvesag, dog at alting sker efter 
lands lov og ordentlig proces. SjR, 23, 294. Indl. 29. nov.

1. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale 250 rd. til Christian 
Weiner, tysk kancelliforvalter, af hans resterende besoldning på hans 
ansøgning, når de har middel. SjT, 32, 457. Indl. 22. nov.

1. dec. (Kbh.) Oprejsning i en sag angående nogen ejendom i Århus 
len, som en bonde tilholder sig. Der er hos kongen begæret oprejs
ning i en sag med en dom på Vester Lisbjerg herredsting i 1650 an
gående noget af kronens jord på Spørring Mark, som en selvejerbon
de vil tilegne sig. Den tid, forordningen ommelder, at det skulle være 
sket, er allerede forbi. Kongen oprejser sagen, dog at der senest 6 uger 
fra brevets dato tages stævning. JR, 12, 111.
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1. dec. (Kbh.) Fru Maren Skram, enke efter Hartvig Huitfeldt, fik efter 
begæring oprejsning i en sag angående én af hendes bønder, Oluf 
Mortensen Kiær i Ramme s., som hun mener er blevet myrdet, efter
som han er fundet død i en lade hos en mand, Christen Jensen i Om- 
megård, Omme s., Hind h. Tiden er allerede forbi, hvor den skulle 
have været påtalt. Kongen oprejser sagen. JR, 12, 111.

1. dec. (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om at erklære sig om nogle 
bønders Supplikation. Hvad kronens tjenere i Djurs Nørre h. andra
ger, kan GR se af deres hosføjede supplikation. Han skal erklære sig 
vedr. posterne og indskikke sin erklæring i Kane. JT, 13, 92.

1. dec. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at lade Ulrik Christian Gyl
denløve på hans el. hans fuldm.s ansøgning til Mortensdag af toldki
sten i Kolding få 2.000 rd., som kongen er ham skyldig efter hånd
skrift. JS skal lade beløbet afskive på håndskriftet og tage bevis derpå, 
så det kan blive ham godtgjort.JT, 13, 92.

2. dec. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til Philip Bornemanns enke 
[Hedevig] til, så længe hun ingen borgerlig næring bruger, at være fri 
for al borgerlig og byens tynge og til at nyde samme friheder som pro
fessorers og andre gejstliges enker. SjR, 23, 294. Indl. 20. maj 1651 og 
29. nov.

2. dec. (Kbh.) Bevilling for Erik Kruse efter ansøgning til at nyde Før- 
slev kirketiende i Bjerge h. i 2 år for den sævanlige afgift, som gik der
af førend sidste forhøjelse, ligesom han har haft den på 3 næstfølgen
de år, eftersom bønderne er forarmede på grund af misvækst. Efter de 
2 år er han forpligtet til at erlægge den årlige afgift som tilforn efter 
forhøjelsen. SkR, 6, 280. Indl. 28. nov.

2. dec. (Kbh.) Konfirmation af prinsessens brev til fru Regitze Urne, 
enke efter Just Frederik von Papenheim til Søholt, på [Bispens] Øs La
degård [sen. Bispensø, nu Ulriksdal, Godsted s.]. RU har begæret at 
måtte beholde Øes Ladegård efter det forpagtningsbrev, som kongens 
svigerinde prinsessen har givet hende, lydende, at Magdalena Sibylla 
etc. med dette å.b. bevilger RU en ladegd. under Ålholm len, nemlig 
Øes Ladegård med al tilliggelse af ager og eng, skov og mark, fiske
vand (undtaget det, hun selv bruger) og fægang, som hun må bruge 
på samme vis, som oberstlt. Gabriel Rennsberg til Arnsdorf har haft
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den i nogle åringer; det ildebrændsel, der er fornøden, skal af hendes 
lensmand udvises på de steder, hvor det mest kan være uden skovska
de. Hun er også bevilget alle til gården liggende indelukker og ene
mærker med den ny skov, således at hun må bruge dem, så vidt olden 
angår. Bønderne, som ligger til gården, er pligtige at gøre det sædv. 
hoveri med ægt og arbejde og at tærske el. i stedet give de sædv. 
tærskepenge. Deslige at holde med senge der på stedet som tilforn, 
dog årligt at omskiftes, så den ene ikke bliver mere besværet end den 
anden. Bygningen, som forefindes, skal hun selv holde ved god magt, 
dog skal bønderne, som ligger dertil, holde deres sædv. hævder på ste
det med 1er og stentog, hvormed lensmanden skal have indseende, så 
at ingen forurettes. Rugsæden og hvad der er af kvæg såvel som andet, 
der overlades hende til inventarium, skal hun levere fra sig lige så 
godt, når forpagtningen ej længere vedbliver. Hun forundes skytteriet 
omkring gården så vidt fugleværk el. en hare belanger, men vildtba
nen så vel som skovhug forbeholder prinsessen sig. Hvert år ved Phi
lippi Jacobi skal RU betale 400 rd. in specie i prinsessens eget kammer, 
og forpagtningen begynder fra førstkommende Philippi Jacobi og den 
første betaling sker årsdagen 1652 og så længe, begge parter er til
freds, ellers står det hver af dem frit for at opsige kontrakten og et 
fuldt halvt år derefter at gå derfra. Givet på prinsessens livgedingslot 
Nykøbing 26. marts 1652. Magdalena Sibylla. Kongen bevilger dette, 
og at hun i de seks næstfølgende år må beholde gården i forpagtning, 
dog skal hun i rette tid betale den årlige afgift på 400 rd. SmR, 7, 47. 
Indl. 5. sept.

2. dec. (Kbh.) Laurids Ulfeldt fik brev om at erklære sig på Knud Billes 
supplikation. Hvad KB andrager, kan LU se af hosføjede kopi. Han 
skal erklære sig om dens beskaffenhed og indskikke sin erklæring i 
Kane., hvorefter kongen kan resolvere. JT, 13, 92. Indl. 28. okt., 11. 
marts 1653.

3. dec. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at tilholde hollænderne, som 
har bygget på ladegårdsmarken i den ny by ved Kbh., at efterkomme 
deres kontrakt med smør og foder til øksne. Kongen har erfaret, at 
hollænderne intet har efterkommet af det, de har lovet for denne 
plads, som blev dem forundt, at skaffe fornødent foder til et antal øks
ne og får og en vis del smør til kongens egen fornødenhed, hvert skål
pd. for ‘/2 mk. da. AU skal alvorligt tilholde dem, at de efterkommer 
kontrakten. SjT, 32, 457.
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3. dec. (Kbh.) Christen Skeel fik brev om gods i Tryggevælde len, som 
Christoffer Lindenov begærer til pant. CL har på kongens ansøgning i 
disse vanskelige og meget besværlige tider tilbudt nogen undsætning 
til flådens udrustning. Til gengæld begærer han til underpant af kro
nens gde i CSs len: Fakse h. og s., Jyderup: Niels Nielsen, Niels Tygesen 
og Henning Andersen. Roholte s., Store Elmue: Laurs Espersen, Mads 
Olufsen, Oluf Pedersen og Esben Boesen. Orup: Anders Ibsen. CS skal 
erklære sig om godsets herlighed, beskaffenhed og belejlighed ved 
Tryggevælde, hvad han mener, hver td. htk. kan være værd og forun
des ham til pant for, og indskikke det i Kane., og han skal også særlig 
specificere, hvad der årligt gives i landgilde til kronen. SjT, 32, 457. 
Indl. 3. nov.

3. dec. (Kbh.) Oluf Brockenhuus fik brev om til ejendom at forunde 
Erik Pedersen Bager, borger i Holbæk, mogle stykker jordsmon i den
ne by, beliggende til Holbæk Slot. Kongen har erfaret, at OB til EPB 
har fæstet disse jorder efter skriftlig akkord. EPB har begæret, at den
nejord må forundes ham til ejendom. Da kongen af OBs erklæring er
farer, at jordsmonnet ligger ud til stranden under slotsbakken og er 
ganske utjenlig og uden nytte for andre end EPB til forbedring af hans 
gårdsrum, er kongen tilfreds, at OB for betaling forunder ham jorden 
på hans vegne for det, som det kan vurderes til af uvildige danne- 
mænd. SjT, 32, 458. Indl. 26. okt.

3. dec. (Kbh.) Skøde til Jacob Ejlersen, slotsskriver på Kbh.s Slot, på et 
stykke jord uden for hans have i vesterbyen i Roskildegade i Kbh., er i 
bredden til gaden 69 al. og bag til langs hans egen bygning og planke
værk lige så bred, siden ved Augustin Pedersens plads 27 al. og den 4. 
side ved Peder Pedersens plads 32 al., hvilken jord han må have etc., se 
fol. 147 [se s. KB 1651, 286]. SjR, 23, 294. K. (Tr.: KD, III, 406).

3. dec. (Kbh.) Otte Thott, Kjeld Krag og kapitlet i Lund fik brev om at 
udvise en skovpart, som Peder Vibe har i Kvistrum Skov. PV har beret
tet, at han har tilforhandlet sig noget gods i Kvistrum by, som fra 
Malmøhus var udlagt som pant til kongen af Polens fuldm. Heriblandt 
en kannikegd., som ligger til kapitlet i Lund, og en selvejerbondegd. 
tjenende til Heine Kirke, hvoraf den første gd. og den andens tillig
gende skov også er udlagt til ham, og begge er lodsejere i Kvistrum bys 
uskiftede skov. Han begærer, at begge bondegårdes skov bliver udskilt. 
De skal med PV lade opnævne uvildige mænd, som i deres el. deres
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fuldmægtiges nærværelse kan udvise kapitlets og selvejergårdens par
ter i nævnte skov, så PV kan vide, hvor meget skov der bør følge hans 
tilforhandlede gods. SkT, 8, 276. K. Indl. 2. dec.

3. dec. (Kbh.) Bevilling for Johannes Borchsenius apoteker til fortsat 
at nyde apoteket i Viborg. Dr. Ægidius Jensen og dr. Niels Bendsen, 
medici practici i Randers og Ålborg, har efter kongens befaling eksa
mineret og gen nemset JBs apotek i Viborg. De fandt nøjagtige og for
svarlige medikamenter, så vel composita som simplicia, så både medik- 
us og patienter kan være fornøjet dermed. Efter JBs begæring bevilger 
kongen, at han fortsat må holde apoteket i Viborg, dog at han der
imod altid skal holde og sælge friske og uforfalskede varer, så at ingen 
med rette kan klage. JR, 12, 112.

4. dec. (Kbh.) Svar ved påtegning af sekretæren på supplikats fra Cort 
Beyer [skipper] af Hamborg. Kongen svarer, at han har ladet den holl. 
sekretær forstå, at han ikke vil tilstede, at CB vederfares nogen gevalt 
el. uret i Sundet, men skal nyde den sikkerhed, som H.M.s respekt og 
højhed kræver. SjR. 23, 295. Indl. udat. (2).

4. dec. (Kbh.) Konfirmation af lavsskrå for snedkerlavet i Helsingør, 
som borgmester og råd i Helsingør har ladet forfatte, og snedkerlavet 
begærer konfirmeret. 1. Lavet skal have en oldermand, hvortil de må 
vælge to af deres lavsbrødre og opkomme på rådhuset med begge for 
borgmester og råd, som godender den, der skal være oldermand et år. 
Han skal beskikkes 2 förnumstige mænd til hossiddere, hvis navn skal 
indtegnes i byens bog. De skal så ofte, det begæres, komme i deres lavs
hus el. et bekvemt sted og forhøre klagemål ml. mestre, svende el. 
drenge og andre lavssager og forhjælpe alle uden al forhaling, så in
gen vederfares uret. Derforuden skal de have en lavsskriver. Al sam
menkomst og forretning skal ske uden drik. 2. Om hossiddere. Når 
året er gået, og oldermanden forløves, skal den af de 2 hossiddere, 
som borgmestre og råd agter duelig, beskikkes i hans sted, og en af 
lavsbrødrene være hossidder istedet, dog skal ingen være hossidder 
længere end 2 år. 3. Om aim. lavsmøder. Snedkerne skal have visse ti
der, hvor de kan mødes på lavshuset og rådføre sig om embedets for
bedring. De er bevilget 2 sammenkomster, den 1. næste søgnedag ef
ter nytårsdag, den 2. næste søgnedag efter Johannes baptistæ dag og 
det på fastende stævne uden al drik under straf af borgmestre og råd, 
og én af rådet skal være hos. Derforuden så ofte, det er fornødent, og
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hver mester skal give om ugen 1 søsling til afholdelse af møderne. 4. 
Om mødernes skikkelige forhold. Ingen lavsbror må gøre bulder med 
tråd el. banken på bordet under 1 mk. i bøde til lavet. Sværger el. ban
der nogen, skal de hver gang bøde 8 sk. til de fattige. Den, der fortæl
ler de ord, der tales, når lavsdøren er tillukket, bøder til lavet 1 rd., til 
de fattige 1 mk. De, der overfalder hinanden med skældsord og skæl
der på æren og ikke kan godtgøre det, skal foruden til kongen bøde til 
embedet 1 rd. og til de fattige 1 mk. Truer lavsbrødre og svende hin
anden, skal den skyldige stille borgen. 5. Om læredrenges antagelse 
og forhold. Vil en dreng begive sig til en mester for at lære snedker
håndværket, skal han flittigt tjene i 4 år, mere el. mindre efter dren
gens størrelse, dog ingen ringere end 3 år. Herom skal oprettes en 
skriftlig kontrakt med alle omstændigheder og indtegnes i lavets bø
ger, straks han antages, til god efterretning, om der skulle indfalde ir
ring ml. mesteren og læredrengen. Denne bog skal tilstilles øvrighe
den, når det gøres fornødent. Anstiller nogen dreng sig modvillig 
mod mester el. mesterinde, straffes han efter oldermandens og hos- 
siddernes sigelse. Forløber en dreng sin lære, skal han ikke stedes at 
tjene nogen her i byen, medmindre det befindes, at mesteren har 
handlet ubilligt mod læredrengen. Anstiller nogen sig uærlig, straffes 
han eftersom forseelsen er til. 6. Læredrenge må ikke forvises uden 
dom. En mester må ikke forvise sin læredreng, uden læreårene er for
løbet, al den stund han skikker sig vel, og han har fået sit lærebrev, 
medmindre hans forseelse er således, at det af øvrigheden kendes bil
ligt, at mesteren kvitterer ham. 7. Når nogen læredreng har udtjent og 
er god for svend, må han ikke nægtes sin ærlige afsked el. lærebrev. 
Begærer han det, kan han forblive hos sin læremester, så længe han ly
ster, når denne behøver det, men ikke hos nogen anden her i byen, 
førend han har forsøgt sig i 3 år på fremmede steder. Siden er det ham 
frit for at arbejde, dog skal han efter håndværks brug, for at kunne ar
bejde lige på fremmede steder med fremmede svende, lade sig behøv- 
le efter den skik, som er bevilget Kbh. og Malmø o.a. steder. Kommer 
en svend her for at arbejde og ikke er behøvlet og har arbejdet 14 dage 
hos en mester, skal han love at lade sig behøvle. Ingen svend skal ned
sætte sig, førend han har arbejdet 1 år hos en mester her på stedet, så 
han bedre kan kende byens lejlighed. 8. Svendene må ikke forføre 
læredrenge. Opvækker en svend en læredreng til utroskab, dobbel, 
drik el. andet, skal han straffes efter kgl. forordning og desuden [give] 
til embedet og de fattige efter oldermandens og hossiddernes kendel
se. 9. Svend el. dreng må ikke arbejde på egen hånd uden mesterens
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samtykke. Gør nogen herimod, skal de bøde til embedet og de fattige 
efter oldermandens og hossiddernes kendelse. 10. Om ørkesløse 
dage. Når en mester har påtaget sig et styke arbejde, sker det, at sven
dene understår sig at gøre flere ørkesløse dage end de 4 frimandage, 
der efter håndværks brug er bevilget dem årligt, hvorfor de ikke kan få 
mesterens arbejde færdigt til den udlovede tid. For at forekomme 
sådan ubillighed, når nogen snedkersvend understår sig at gøre flere 
ørkesløse dage end de 4 og ikke forføjer sig tirsdag morgen kl. 5 slet til 
sin mesters værksted at gøre sit dagsværk, skal han første dag [bøde] 1 
mk., anden dag 2 mk. osv. og derforuden stande til rette efter older
mandens og hossiddernes sigelse. Fordølger nogen mester sine sven
des forseelse, skal han give 1 rd. til lavet hver gang han findes brøst- 
fældig. 11. Ingen svend må være fra sin mesters hus om natten uden 
forlov el. anden billig årsag. Kommer han ikke inden kl. 9, skal han 
hver gang have forbrudt en ugeløn til embedet og de fattige. 12. Om 
svendes kro. Oldermanden og hossidderne skal med de menige sned
kere til fremmede svende, som ankommer til byen, beskikke et vist 
sted, hvor de kan søge ind til herbergs, og udhænge et bræt, så det des 
bedre kan findes af svende, der søger arbejde. 13. Om svendeløn. In
gen snedker må give en af sine svende mere i løn end en anden, hver
ken på stokværk el. ugeløn under 20 mk. bøde. Alle embedsbrødre 
skal på deres møder sætte stokværk og ugeløn, så at svende og mestre 
kan blive ved magt. Ingen mester må give sin svend mere end 3 mk. 
om ugen, hverken inden el. uden hus. 14. Om nogen tager en andens 
svend på arbejde. Den, som understår sig på sit arbejde at tage en 
svend, som med uminde er skilt fra sin mester forinden ret stævnedag, 
han skal bøde 3 sldr. og miste svenden, og svendens straf skal være 1 
rd. 15. Om nogen foragter sin mesters kost. Ingen svend el. dreng må 
foragte sin husbonds el. husfrues mad el. øl, som er ustraffeligt. Den, 
der gør det, og igen overbevises, bøder 1 sldr. Formår han det ikke, 
skal han straffes 2 nætter og dage i kælderen på vand og brød. 16. Om 
svendes lade. For at snedkersvende desbedre kan have deres tidepen- 
ge, om de hjemsøges af sygdom og ikke selv er ved middel at hjælpe sig 
med el. bestedes til jorden for, om de afgår ved døden, skal de gøre en 
beslagen lade med 2 stærke låse og 2 nøgler med forskellige menlyk- 
kelser, hvoraf en af mestrene skal have den ene og den ældste af sven
dene den anden. Heri skal indlægges brøde- og tidepenge, som hver 
svend udgiver hver 4. uge. Der skal ikke udtages penge af laden uden 
at lavsskriveren er tilstede, og han skal indtegne i lavets bog, hvad der 
udtages, og hvad det anvendes til. 17. Om snedkere og svende, som
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selv vil nedsætte sig. Ingen må nedsætte sig med snedkerhåndværk her
1 byen, førend han har anmeldt sig for borgmester og råd, om de vil 
have ham som borger, og for dem vist sit lærebrev og hvorledes han 
har forholdt sig, og hvorfra han er kommet og sidst haft sit ophold, og 
om hans hustru er en ærlig person. Tillades han at blive hér, skal han 
gøre sin prøve efter afridsen, som er et slet og ret udtrukket bord, og 
forevise oldermanden og hossidderne. Siden skal han vinde sit bor
gerskab, og når han er indtaget i embedet, skal han gøre lavet fyldest 
som andre før ham. Gør nogen herimod, skal de straffes efter privile
giernes art. 62 og 97. 18. Om dem, der ikke er borgere og arbejde. In
gen, der ikke er borger el. er i snedkerlavet, må understå sig hemme
ligt el. åbenbart at gøre snedkerarbejde under fortabelse af samme ar
bejde og konfiskation af deres værktøj. De, der omgås sådanne, skal til 
lavet bøde 1 rd. og til de fattige 1 mk. hver gang. 19. Hvem der skal tje
ne lavet. Den snedker, som sidst kommer ind i lavet, skal betjene lavet 
efter oldermandens tilsigelse og tilsige til lavsmøde, ligeledes begrave 
lig såvel som [gøre] kongens og byens nødvendige ærinder, indtil en 
anden indkommer i hans sted. Er han uvillig, skal han hver gang bøde
2 mk., til lavet og de fattige i lavet, men er han syg el. i lovligt forfald, 
da skal den, der kom næst før ham, tjene indtil en anden selv kan for
rette sine gerninger. Kommer flere ind på én gang, da skal hver tjene 
lavet et år, eftersom de er indskrevet i lavsbogen. 20. Om nogen sidder 
oldermandens stævning overhørig. Den lavsbror, som bliver tilsagt at 
møde for oldermanden og hossidderne for en sag el. tilbørligt ærinde 
og ikke møder til det tilsagte klokkeslæt, skal bøde 4 sk. Bliver han bor
te ’/2 time over tiden, bøder han 1 mk., men bliver han borte 1 time el. 
slet borte, bøder han tredobbelt, uden han kan bevise at have haft lov
ligt forfald. 21. Om nogen tager fortinget arbejde fra sin lavsbror. Un
derstår en lavsbror sig at fortrænge en anden mester og lavsbror fra 
hans fortingede arbejde og overbevises derom, da er han 1 rd. straf- 
fældig til lavet og de fattige. Ingen må tage arbejde for nogen, førend 
der er gjort regnskab med den forrige snedker. 22. Ingen må arbejde 
mere end selvfjerde, men har han mere arbejde, end han kan fuldfær
dige selv med sine egne folk efter aftingningen, da må hans lavsbrødre 
med mindre arbejde komme ham til hjælp, så den, der har antaget ar
bejdet, kan holde afsked, og den, der bekoster det, kan være ubedra
get. 23. Om enker. Dør en snedker i sit embede, må hans hustru ufor- 
ment bruge embedet med svende og drenge så længe, hun sidder 
ugift. Når en enke el. en mesterdatter bliver forsynet i ægteskab med 
en svend på håndværket, da skal den, som får dem til ægte, halvt nyde
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lavet. Den samme frihed nyder en mesters søn, når han skal indtræde 
i lavet. En svend, som ægter en enke i lavet, er fri for den i art. 7 nævn
te tjeneste. 24. Om lig at følge. Når en mesters hustru, børn, svend, 
dreng el. pige afgår ved døden, skal mestrene henbære den afdøde 
mesters el. hans hustrus lig, svendene den unge afdødes lig til deres le
jersted. Den, der ikke efterkommer dette, skal for hver gang til straf 
give l*/2 mk. Er nogen så fattige, at de ikke formår at bekoste deres be
gravelse, skal det ganske embede betale. Bliver nogen så forarmet for
medelst langvarig sygdom el. stor alderdom, at der påkommer ham 
hunger og elendighed, skal de gemene i embedet komme til hjælp, 
enten af de fattgies penge, om de er i forråd, el. ved dem selv, det sam
me svende imod svende. 25. Om halstarrige, som ikke vil lade sig straf
fe efter artiklerne. Den, der handler imod disse artikler, og ikke vil 
lade sig straffe el. ikke holder, hvad der er lovet, så oldermanden for
årsages at besvære bisidderne el. i anden måde at gøre nogen omkost
ning, er pligtig at erstatte billig omkostning foruden sin ulydigheds 
bøder, og skal i mellemtiden ikke holde nogen svend, men vallen skal 
forbigå ham. 26. Endelig skal alle bøder, som forbrydes og udgives i 
snedkerlavet, ikke komme til øl el. gæstebud, men en del til oprethol
delse af embedet og resten til fattige enker, faderløse børn og husar
me. For dette skal årligt gøres regnskab af oldermanden til hans efter
mand i bisiddernes og lavsbrødrenes nærværelse, når der er sket for
andring med oldermandskabet, og den endelige beholdning af regn
skabet indføres i lavsbogen. - Kongen konf. artiklerne, dog med for
behold efter tidernes lejlighed, byens beskaffenhed og borgmestres og 
råds forslag. SjR, 23, 295. K. Indl. 14. marts.

4. dec. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om at lade nogle soldater liggen
de her i Kbh. og i Fyn blive betalt, når der kommer midler. Hvad solda
terne har andraget, kan han se af hosføjede supplikation. SjT, 32,458.

4. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at forskaffe kongens glas
brænder 50 favne ved til det arbejde, han har under hænder for kon
gen. SjT, 32, 459. Orig. i DKanc. B 179h.

4. dec. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om at tilholde bønderne i sit 
len, at en karl med underhold af hver helgd. skal arbejde ved tranche- 
mentet om Helsingborg, når det begæres af hr. Axel Urup. SkT, 8, 277. 
K.

Ligesådant brev fik Peder Vibe.
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4. dec. (Kbh.) Wulf Hieronymus von Kratz fik brev om, når det be
gæres af hr. Axel Urup, at indkommandere et kompagni af hans regi
ment at arbejde i Helsingborg. SkT, 8, 277. K

4. dec. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik endnu et brev om at erklære sig om 
gods, Falk Gøye til Hvidkilde begærer til pant. FG har efter kongens 
ansøgning til flådens udrustning i disse vanskelige tider godvilligt til
budt at gøre undsætning og begærer til gengæld til underpant gods i 
MKs len: Sunds h., Dongs-Højrup: Jens Nielsen, Peder Nielsen, Jens 
Nielsen Bunde og Rasmus Rasmussen. MK skal erklære sig om godsets 
beskaffenhed, og hvor nær det befindes at ligge Nyborg Slot og der
hos, hvad han formener, hver td. htk. er værd og kan forundes ham til 
pant for, og indskikke det i Kane., specificeret, hvad der årligt gives til 
kronen i landgilde. FT, 7, 120. K.

4. dec. (Kbh.) Instruks for bygmesteren angående Nykøbing. 1. Kon
gens bygmester Albret Mathisen skal straks begive sig på rejsen og for
føje sig til Nykøbing Slot. 2. Der skal han fremfinde slottets inventari
um samt besigtigelse på slotsladegården og tilhørende bygninger, da 
prinsessen annammede det, og på det flittigste konferere med den 
brøstfældighed, det kan være fundet nødvendigt at reparere. 3. Hvad 
den nødvendige reparation kan koste, gøres der det muligste visse 
overslag over. 4. Det, som siden er forfærdiget på slot og bygninger, 
takseres, i lige måde gøres et uvist overslag. 5. Den første besigtigelse 
konfereres med stedet, som det nu findes, og der gøres en fuldkom
men relation om det, der er forringet el. forbedret. 6. Bekostningen 
på nye bygninger oprettet siden den første taksering takseres. 7. Om 
sådanne nye bygningr er så uomgængelige, at de ikke kan mistes. Byg
mesteren skal straks sætte nævnte poster i værk, rette sig derefter og 
eksaminere alting og give det beskrevet fra sig. SmR, 7, 49. Indl. 4. dec.

4. dec. (Kbh.) Bevilling efter begæring for Mads Jensen, rådmand i 
Vejle, til et stykke eng. Hans søn Jens Madsen må efter hans og hans 
hustrus død for billig fæste og årlig afgift hans livstid beholde et stykke 
eng kaldet Rodtkær, liggende ved Vejle. Af' tingsvidne og af erklæring 
fra lensmanden Jørgen Seefeld erfarer kongen, at MJ har antaget en
gen ganske øde og anvendt bekostning derpå. JR, 12, 112.

4. dec. (Kbh.) Jørgen Marsvin fik brev om at erklære sig om nogle bøn
ders supplikation. Hvad kronens bønder i Karup s., i nogen tid pantsat
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til JM, har andraget, kan han se af hosføjede supplikation, nemlig at 
han besværer dem med ægt og arbejde, så en del af gårdene allerede 
står øde, hvorved kronen lider skade på skatten. Ligeledes, at han i ad
skillige poster oppebærer videre i landgilde, end de har givet af arilds 
tid el. andre giver, hvilket han kan se af deres supplikation, påskrevet 
af Mogens Høg. Han skal erklære sig herom og forholde sig med det 
pantsatte gods efter det derpå givne skøde og pantebrev, så han ikke 
foruretter dem med nye pålæg. JT, 13, 92. Indl. 12. april 1653.

4. dec. (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at lade 3 gde gøre til 2. 
Han har andraget, at 3 af kronens gde liggende til Havreballegård, kal
det Mustrup,1 for mange år siden formedelst de tilliggende agres og 
enges ringhed og godsets høje landgilde er blevet øde, og ingen har 
villet fæste dem. Dette uanset der til tinge er blevet tilbudt dem, som 
ville gøre det, nogle års frihed for ægt og arbejde, samt forskånsel for 
skat og landgilde. Han har begæret, at de 3 gde må gøres til 2, og land
gilde gives efter 6 uvildige mænds takst efter besigtigelse af deres ager 
og eng, nemlig for 7 mk. 13 sk. 1 alb. penge, 6 td. byg, 9 td. 6 skp. hav
re, 1 fodernød, 1 lam, 1 svin, i betragtning, at ER formoder, at han der
ved kan få dem bortfæstet og besat. Kongen er tilfreds dermed, og det 
skal blive ham godtgjort.JT, 13, 93.
1) Kopibogen har Hustrup, formentlig en fejl for Mustrup i Tiset s., Ning h.

4. dec. (Kbh.) Laurids Ulfeldt og bispen i Århus fik brev om, når plads 
bliver ledig, at indtage Mette Jespers og forholde sig mod hende som 
med andre hospitalslemmer. JT, 13, 93.

5. dec.1 (Kbh.) Bestalling for Robert [Colnet] som glasbrænder. Han 
skal forholde sig tro og flittig og gøre sit arbejde, som kongen befaler, 
og som vedkommer hans kunst, og ellers være kongen og hans riger 
og lande tro. Kongen har bevilget ham 100 rd., regnet fra 1. dec. sidst 
forleden, som skal erlægges årligt af Kongens eget Kammer. SjR, 23, 
301. Indl. udat. (Tr.: KD, III, 407).
1 ) Brevet står efter brev 6. dec.

5. dec. (Kbh.) Kommissarierne i Skåne fik brev om månedligt at betale 
det kompagni soldater, som oberst Wulf Hieronymus von Kratz til 
Duege udkommanderer af Skånske Regiment at arbejde efter anvis
ning i Helsingborg. De skal give hver af soldaterne 3 mk. da. om ugen. 
SkT, 8, 277. K.
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5. dec. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om at lade Gabriel Renns- 
berg få 150 læs ved. På GRs ansøgning skal han årligt lade ham udvise 
150 læs ved, som bønderne har at tilføre ham, af lenets underligggen- 
de skove, hvor det mindst kan være til skovskade. SmT, 8, 43. K.

5. dec. (Kbh.) Mogens Høg fik brev om at begive sig til København. Da 
kongen er til sinds at bruge ham i rigets tjeneste, skal han straks og 
ufortøvet begive sig til Kbh., hvor han videre skal blive forstændiget 
om kongens vilje. JT, 13, 93. K.

6. dec. (Kbh.) Bestalling for Uldrik Høyvul som kornettist. Kongen an
tager UH til at lade sig bruge i kongens kapel som kornettist, og han 
skal osv. som bestalling 6. nov. For sin tjeneste skal han årligt gives 200 
rd. af Rtk., begyndende 1. dec. SjR, 23, 300.

7. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at give løjtnant Henrik Tan- 
cke 100 rd. af hans besoldning, ligeledes Simon de Betken på hans 
ansøgning 200 rd. til rejsepenge. SjT, 32, 459.

7. dec. (Kbh.) Hr. Peder Reedtz fik brev om afslag, som er forundt Jens 
Esbersen og Rasmus Bødtker [i Lundby] i Vordingborg len. JE og RB 
har begæret, at de må forundes afslag på deres årlige landgilde, idet 
de beretter, at de ellers ikke kan blive ved magt. Da kongen af PRs er
klæring erfarer, at de behøver afslag, er han tilfreds, at RB i de 2 næst
følgende år må få afslag på ‘/2 pd. byg og JE på 1 pd. byg, hvilket skal 
blive PR godtgjort, dog skal de til den tid igen give deres landgilde ef
ter jordebogen. SjT, 32, 459. Indl. 8. og 28. nov.

7. dec. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at forskaffe hjulbårer o.a. mate
rialer til arbejdet med tranchementet ved Helsingborg. SkT, 8,277. K.

7. dec. (Kbh.) Konfirmation af syn og taksering afjord vedr. Skive Kir
ke. Ebbe Ulfeldt har på kronens vegne til vederlag udlagt Skive Kirke 
nogle stykker jord ved byen, for nogle agre tilhørende kirken midt i 
slottets mark, Indemark. Efter befaling har han ladet 8 mænd sætte og 
taksere både kronens og kirkens jorder og lignet det ene mod det an
det, efter deres gjorte afsigt, lydende, at de 8 mænd først overslog må
lene og takserede det stykke kirkejord, som ligger i slottets vester ind- 
mark og skylder til kirken, og befandtes det i bredden ager lang ved 
den søndre ende 55 favne efter trin og i længden i den vestre ende 96
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favne, kortet af ved diget i den østre side, at det blev smalt neder ad, 
fra den søndre ende, og i den nørre ende fandtes i bredden 13 favne 
uden et lille stykke skarp engjord, nord fra agerenderne, som intet 
synderligt kunne takseres, uden lidet at tøjre på. Nævnte stykker ager
ender takseredes for bygsæd i grønland 3‘/2 td. sæd. Derimod er af 
dem målt og overslaget først Markmands Toft, som ligger sønden for 
Skive by og norden åen, uden for Slotsmarken, befandtes inden sten 
og grøft fra den nordvestre og til den nordøstre hjørnesten i den 
nørre side i længden 59 favne efter trin, og fra den nordøstre til syd
østre hjørnesten på søndre side 35‘A favne, fra den sydvestre og til den 
nordvestre hjørnesten i bredden ved den vestre ende 45 favne. Nævn
te stykker agerland er takseret for 2 td. bygsæd i grønland. Dernæst er 
på slottets Østermark, som kaldes Brød, overslaget og målt en ager, lig
ger næst sønden op til det kirkejord, som ligger nordest i førnævnte 
Brød, som befandtes i længden 153 favne efter trin, og i den vester 
ende ved diget i bredden 12 favne og i den østre ende i bredden 101/? 
favn, og et lidet stykke engjord for den østre ende til bakken, som er 
ret skel ml. slottets mark og Krabbesholms marker, hvilken ager er tak
seret for 1 ’/2 td. bygsæd i grønland, og nævnte ager og et lidet stykke 
eng så og nævnte Markmands Toft er mod nævnte kirkejord i slottets 
vestre indmark likvideret og takseret lige imod hinanden. Så og sten 
med kul og flint under og pæle ved til ret skel sat fra diget ved den 
vestre ende og i den søndre agerrens fure til bakken imellem nævnte 
ager og kirkejord på den nørre side og Slotsmarken på den søndre 
side, hvilke 8 uvildige mænds forretning og taksering, som er sket i kir
keværgerne Christen Lauridsens og Peder Andersens overværelse, 
kongen konf., så at nævnte 2 stykker af kronens jorder af Skivehus 
Slots udmærke herefter skal følge Skive Kirke i stedet for det stykke 
kirkejord liggende i slottets indmark, som derimod er udlagt til slottet. 
JR, 12, 113. (Jf. Kr.Sk.,34).

8. dec. (Kbh.) Otte Krag sekretær og hr. Henrik Bielke fik brev om Pe
der Rach. Kongen erfarer, at PR har skrevet og tilkendegivet, at han 
gerne vil begive sig hid og forblive i sit fædreland. Det skal være ham 
uforment og uden nogen fare, hvilket de skal forstændige ham. SjT, 
23, 459.

8. dec. (Kbh.) Oluf Brockenhuus fik brev om al forunde Christen 
Thomsen, borger i Holbæk, et stykke jord dér til ejendom. CT har for 
nogen tid siden fået kongens befaling til ved uvildige mænd at lade
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taksere et lille stykke jord tilhørende Holbæk Slot næst ved hans 
våning, og kongen erfarer af fremvist 8 mands afsigt, at det er sket og 
takseret for 3 rd. Derfor har CT fremdeles anholdt om at jorden må 
forundes ham til ejendom for samme takst, eftersom han har gjort stor 
omkostning til at lade det opfylde. Da kongen af OBs erklæring erfa
rer, at jorden kan forundes ham uden nogen andens skade, er han til
freds, at han forunder ham det og lader det føre til regnskab på Rtk. 
SjT, 32, 459. Indl. 12. april og 5. dec.

8. dec. (Kbh.) Kommissarierne i Skåne, Otte Thott, hr. Niels Krabbe 
og Kjeld Krag, fik brev om at betale materialer til det befalede retran
chement ved Helsingborg, når de anmodes derom af hr. Axel Urup. 
SkT, 8, 278. K.

9. dec.1 (Kbh.) Bestalling til Henrik Tancke som løjtnant til lands og 
vands. Kongen antager med sit å.b. HT som løjtnant, hvor han be
høver ham osv. som i bestall. 21. maj. Til besoldning er årligt bevilget 
ham 150 dl. kur. og sædv. hofklædning selvanden, og bestall, begynder 
fra brevets dato. Rentemestrene skal årligt give ham nævnte besold
ning og hofklædning. SjR, 23, 301. K. Indl. 9. dec. og udat.
1 ) Kopibogen har 9. nov., men K. 9. dec., og brevet star efter brev 5. dec.

9. dec. (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev om gods, som Henrik Ramel 
til Bækkeskov begærer til pant. HR har i disse vanskelige og meget be
sværlige tider efter kongens ansøgning tilbudt denne noget til undsæt
ning ved flådens udrustning og begærer til gengæld følgende kron
gods til underpant i KUs len: Haijagers h., Lille Haijager s. og by: 3 
gde, Aage Svendsen, Peder Jensen og Poul Svendsen skrædder påbor. 
Fers h., Vesterstad s., Sersvig: Peder Mortensen, jordegen. Askerød: 2 
gde, Peder Bentsen, jordegen, og Jep Lassen, jordegen, påbor. Gud
mandstrup: 2 gde, Anders Clemmesen, jordegen, og Mogens Bech 
Jensen påbor. KU skal erklære sig om godsets herlighed og belejlig
hed, og om hvor nær det ligger Landskrone Slot, og hvad han for
nemmer hver td. htk. at være værd og kunne forundes til pant for; han 
skal indskikke det i Kane, med specifikation af den årlige landgilde til 
kronen. SkT, 8, 278. K.

9. dec. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev om gods, som Henrik Ram
el til Bækkeskov begærer til pant. HR har i disse vanskelige og meget 
besværlige tider [osv. som i foregående brev], og begærer til gengæld
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krongods til underpant i HLs len: Villands h., Ivetofte s. og by: 12 gde, 
Niels Knudsen, Niels Lauridsen, Bentjensen, Niels Svendsen, Laurids 
Svendsen, Jens Bentsen, Anders Pedersen, Mogens Andersen og Peder 
Jensen, Ingemand Pedersen, Niels Heigesen, Niels Mortensen og Lasse 
Gieid påbor. Grøby: Oluf Mortensen. HL skal erklære sig om godsets 
herlighed og belejlighed, og om, hvor nær det ligger købstaden Kri
stianstad, og hvad han fornemmer hver td. htk. at være værd og kunne 
forundes til pant for; han skal indskikke det i Kane, med specifikation 
af den årlige landgilde til kronen. SkT, 8, 278. K. Indl. 7. dec.

10. dec. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til bønderne og birkefoge
den på Hven til ved af Kronborg og Hørsholm lens skove. Bønderne 
må årligt hver forundes 4 læs ved til ildebrændsel, birkefogeden 6. 
Lensmanden på Kronborg og fogeden på Hørsholm skal lade udvise 
det anførte, hvor det kan være mindst til skovskade. SjR, 23, 301. K. 
Indl. 24. sept.

10. dec. (Kbh.) Skøde til Nicolaus Holst, destillatør i kongens fabrito- 
rio i Kongens Have, på en byggeplads inden for fæstningen i Rosen
borggade. Den er fortil mod gaden 51 al. bred, bagtil lige så bred og 
siden på hver side 48 al. lang, hvilken byggeplads NH skal have etc., se 
fol. 236 [se s. 148]. SjR, 23, 302. K. (Tr.: KD, III, 407).-

10. dec. (Kbh.) Skøde til Peder Pedersen, urtegårdsmand, på et stykke 
jord i stedet for noget, han mister på grund af den nyanlagte Beltega- 
de, som løber gennem hans have. Til vederlag er udvist ham et andet 
stykke, liggende på den anden side uden for hans egen grund. Det er 
fortil mod Roskildegade 40 al. bredt og bagtil langs hans eget planke
værk 41 al. bred, siden er pladsen på den ene side 48 al. lang og den 
anden side 39 al. og 1 kvarter lang, hvilken plads etc. [se s. 108]. SjR, 
23, 302. K. (Tr.: KD, III, 407).

10. dec. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for Bent Svendsen, boende i 
Vellinge s. i Helsingborg len, til at have Ingeborg Jensdatter, som er 
beslægtet med ham i 3. led. Dog skal de bevisliggøre, at de ikke er hin
anden nærmere beslægtet og udgive 10 rd. til de fattige i Helsingborg. 
SkR, 6,280. Indl. 1. dec.

10. dec. (Kbh.) Hr. Iver Vind til Nørholms forsikring for 2.000 rd. til 
flådens udrustning. IV har efter kongens ansøgning til flådens fornød-
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ne udrustning forstrakt ham med 2.000 rd., som ham lover at konten- 
tere ham og hans arvinger, når kronens midler strækker dertil, efter 
’A års foregående lovlig opsigelse, og imens står pengene på rente hos 
kronen til 5 pct. årligt, beregnet fra 11. dec. dette år. Hvad renten an
går, bevilger kongen, at han selv årligt må gøre sig betalt af den uvisse 
indkomst af Dalum Kloster len, hvormed han nu er forlenet, og det 
skal afkortes i hans årlige regnskaber på Rtk. Sker det, at de 2.000 rd. 
bliver stående så længe, at han i mellemtiden afgår ved døden, skal ef
ter det bevilgede nådsensår for hans hustru og arvinger den efterføl
gende lensmand årligt betale renten af lenets uvisse indkomst. FR, 6, 
183.

10. dec. (Kbh.) Peder Lange og Laurids Below fik brev om at være 
kommissarier ml. Christen Munk og Claus Dyre. CM har andraget, at 
der er tvist ml. ham og CD om afd. jomfru Berte Stygges efterladte 
gods og formue, som CD tilholder sig efter en kontrakt gjort ml. ham 
og hende, uanset CM formener sig at være hendes nærmeste arving 
og angiver, at kontrakten er oprettet uden hendes arvingers samtykke. 
De skal indstævne de interesserede for sig, overhøre dem, og efter det, 
der forelægges dem, enten forhandle ml. dem i mindelighed el. ad
skille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal de under deres 
hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interesserede. JT, 13, 
93. K.

11. dec. (Kbh.) Konfirmation efter begæring på alene at holde apotek 
ved det kgl. akademi i Sorø til Esaias Burserus. Kongen konf. Chr. 4,s 
å.b. af 25. aug. 1645,' SjR, 23, 302. K.
1) Se KB 1645, 412.

11. dec. (Kbh.) Bestalling til Niels Hansen på at være skovrider i Ros- 
kildegård len. etc., se fol. 237 [se s. 151-52]. For sin tjeneste er han be
vilget årligt 16 dl., en sædv. hofklædning, foder og mål på en hest og til 
kostpenge hver måned 4 dl., og hans bestall, begynder fra brevets 
dato. SjR, 23, 303. K. Indl. 5. dec.

11. dec. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev om at erklære sig på her
tugen af Holstens skrivelse angående fogeden i Ballum Anders Thom
sen. Hvad hertugen har besværet sig over vedr. AT, kan MS se af hos
føjede kopi. Han skal erkyndige sig om sagens beskaffenhed og ind
skikke beretning derom i Kane. JT, 13, 94. K.
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12. dec. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning til Ditlev Hansen Vact til på 
regnskab at få 600 rd. af accisen i Helsingør for leverance af bryhan, 
hvilket han på behørige steder skal lade afskrive på sin fordring. SjR, 
23, 303. Orig. i DKanc. B 165a.

12. dec. (Kbh.) Bevilling efter begæring til Simon Cronberg skomager 
at nyde et hus tilhørende kongen for arbejde i prinsens tid. Han må få 
et lidet hus uden for Østerport ved toldboden, hvor tolderen Jens Boy
sen tilforn har haft sit skrivekammer, og som siden har været lukket. 
Dog skal han på egen bekostning lade det nedbryde og bortflytte. NB 
To regnskaber på de 320 rd. er blevet leveret K.M., underskrevet af 
prinsessen, og blev brændt. SjR, 23, 303. K. (Tr.: KD, III, 407)

12. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at Ditlev Hansen, borger i 
Kbh., har fået bevilget 600 rd. ved indvisning i accisen i Helsingør for 
leverance af bryhan. SjT, 32, 460. Orig. i DKanc. B 179h. Indl. udat.

12. dec. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for borgerskabet på Bornholm 
til i et års tid fra brevets dato ikke at give højere told af de heste, de ud
fører til Tyskland, end 6 mk. 12 sk. af hver hest. SkR, 6,281. Indl. 22. nov. 
(Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1,483. 
Jf. CCD, VI, 115-16, hvor datoen fejlagtigt anføres som 12. okt.).

12. dec. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Otte Thott, hr. Axel Urup og Wulf 
Hieronymus von Kratz fik brev om at komme til Kbh. og være til stede 
der 18. dec., hvor de videre vil blive forstændiget om kongens vilje. 
SkT, 8, 279. K.

Ligesådan ne breve fik OT, AU og WHK.

12. dec. (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch fik brev om at erklære sig om 
gods, Hans Juel begærer til pant. HJ har i disse vanskelige og meget 
besværlige tider efter kongens ansøgning tilbudt denne noget til und
sætning ved flådens udrustning og begærer til gengæld underpant af 
kronens gods i Fjends h., Smollerup s. og by, Smollerupgård, som Bør
ge Olufsen og Anders Kjeldsen påbor, med så vidt af Rørgårds ejen
dom, som ligger dertil; Gamskær, som Mikkel Pedersen påbor med et 
bol i Søby, som han har i fæste; så og Jægersgård. Han skal erklære sig 
om godsets beskaffenhed, og hvor nær det befindes at ligge Hald Slot 
og derhos, hvad han formener, hver td. htk. er værd og kan forundes 
ham til pant for, og indskikke det i Kane., specificeret, hvad der årligt
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gives til kronen i landgilde. JT, 13, 94.

13. dec.1 (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om at erklære sig om 
gods, som Christoffer Lindenov begærer til pant. CL har på kongens 
ansøgning i disse vanskelige og meget besværlige tider tilbudt nogen 
undsætning til flådens udrustning. Til gengæld begærer han til under
pant af kronens gde i hans len: 11 gde i Hammer h.,‘J Snesere s. og by, 
påbor [numrene 1-11 er udeladt hér] Oluf Hansen, Henning Ander
sen, Jens Poulsen, Peder Henningsen, Jens Nielsen Holdste, Hans Ib
sen, Jens Nielsen, Christen Jensen, Jens Hansen, Hans Madsen og Jør
gen Nielsen. Snesere Torp 2 gde, Oluf Hansen og Peder Jensen påbor, 
Store Røttinge, 6 gde, Morten Bosen, Mads Hansen, Niels Hansen, 
Laurids Pedersen, Mikkel Pedersen Holdste og Laurids Hansen påbor. 
FR skal erklære sig om godsets herlighed, beskaffenhed og belejlighed 
ved Vordingborg Slot, hvad han mener, hver td. htk. kan være værd og 
forundes ham til pant for og indskikke det i Kane., og han skal også 
særlig specificere, hvad der årligt gives i landgilde til kronen. SjT, 32, 
461. Indl. 13. dec.
1) Står efter brev 14. dec. 2) Skal være Bårse li.

13. dec. (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev om gods, som begæres til pant 
af fru Anne Ramel, enke efter Malte Juel til Gjessinggård. AR har i dis
se vanskelige og meget besværlige tider [osv. som i brev 9. dec. til 
Knud Ulfeldt], og begærer til gengæld krongods til underpant i 
Børringe Kloster len: Vismerlev by, Højby s., hvor hun beretter at være 
lodtager med sin blotte landgilde, ægt og arbejde, skove undtaget, 
som hun ikke begærer, de følger fortsat Børringe Kloster, som også 
har tilsyn med kongens skovfang, når bønderne i Vismerlev by blot ud
vises fornøden ildebrændsel. TT skal erklære sig om godsets herlighed 
og belejlighed, og om hvor nær det ligger Børringe Kloster, og hvad 
han fornemmer hver td. htk. at være værd og kunne forundes til pant 
for; han skal indskikke det i Kane, med specifikation af den årlige 
landgilde til kronen. SkT, 8, 279. K. (Efter Otte Krags befaling).

13. dec. (Kbh.) Henning Pogwisch og Peder Brockenhuus fik brev om 
at åbne et brevskab på Eskebjerg. De skal rette deres lejlighed efter at 
begive sig til Eskebjerggård og der på begæring af Oluf Daa til Holme
gård i nærværelse af Falk Gøye åbne et brevskab, som han foreviser 
dem, hvoraf de skal udtage de ejendomsbreve, som findes der ved
kommende Mattrupgårds gods. Siden skal de tilstille Corfitz Ulfeldt til



372 1652

Mattrup dem mod hans revers, og denne skal de levere til FG tillige 
med en rigtig fortegnelse under deres hænder over de breve, som de 
har udtaget. FT, 7, 121. BL

13. dec. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om at erklære sig om gods i 
Nyborg len, som Henrik Gyldenstjerne til Svanholm begærer til pant. 
HG har efter kongens ansøgning til flådens udrustning i disse vanske
lige tider godvilligt tilbudt at gøre undsætning og begærer til gengæld 
til underpant gods i MKs len: 2 gde i Salby, Anders Mortensen og Hans 
Jensen påbor. MK skal erklære sig om godsets beskaffenhed, og hvor 
nær det befindes at ligge Nyborg Slot og derhos, hvad han formener, 
hver td. htk. er værd og kan forundes ham til pant for, og indskikke 
det i Kane., specificeret, hvad der årligt gives til kronen i landgilde. 
(Efter Otte Krags befaling). FT, 7, 121. K.

13. dec. (Kbh.) Hr. Hans Hansen Riber, tjener til Nordby Kirke på 
Fanø, fik brev vedr. noget tiende. Han har andraget, at hans formænd 
præster til nævnte kirke af kongens farfar såvel som hans far for kal
dets ringheds skyld har været bevilget kronens korntiende af Ballum s. 
og begærer, at denne tiende endnu fremdeles må forundes ham. Kon
gen bevilger dette. JR, 12, 115.

13. dec.1 (Kbh.) Christen Nielsen Lange og Henrik Below fik brev om at 
besigtige og ligne noget gods til mageskifte ml. KM. og Jørgen Kruse. 
JK begærer til magelæg kirkegården i Øster Hjermitslev ved Hjermits- 
levgård, hvoraf præsten i Tolstrup årligt er bevilget landgilden, hvor
imod JK til vederlag tilbyder at udlægge 1 gd. i Tolstrup s., kaldet Kærs
gård. Adressaterne får fuldmagt til at osv. som fol. 6 [se s. 49-50 ]. Kon
gen har befalet Erik Juel, når besigtigelsen foretages, og han advares 
derom, at møde til stede og på hans vegne foregive, hvad han kan have 
at sige, og underskrive med adressaterne. JT, 13, 96. K.
1 ) Står efter brev 31. dec.

13. dec.1 (Kbh.) Erik Juel fik brev om at overvære et mageskifte ml. 
K.M. og Jørgen Kruse. Kongen har befalet Christen Lange og Henrik 
Below at ligne og lægge noget gods ml. K.M. ogjørgen Kruse og præ
sten i Tolstrup. Når lignelsen foretages, og han advares derom, skal EJ 
møde tilstede og give tilkende, hvad han kan have at foregive, og for
segle og underskrive med dem.JT, 13, 97. K.
1) Står efter brev 31. dec.
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13. dec.1 (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev om at hverve 200 af de 
dygtigste bådsmænd i lenet og indkvartere dem i Ribe, hvor de kan 
blive liggende indtil foråret og underholdes af borgerskabet, således 
som det har lovet i slige tilfælde imod den benådning, som det for no 
gen tid siden er forundt. Bådsmændene skal han i midten af marts 
fremskikke til Kbh., hvis han i den tid ikke får anden ordre. De penge, 
han behøver til werbegeld, skal han tage af lenets indkomst, og det 
skal blive ham godtgjort.JT, 13, 97. K.
1 ) Står efter brev 31. dec.

14. dec. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at hjælpe Barbara 
Mathiasdatter og nogle flere i Kbh., at de får betaling af nogle kurlæn- 
dere i Sundet, før de afsejler. BM o.a. i Kbh. klager over, at en del kur
landske betjente, som med nogle af fyrsten af Kurland tilhørende ski
be er sejlet herfra og endnu ligger i Sundet, er blevet dem en sum 
penge skyldig. AK skal fordre betjentene i land og alvorligt foreholde 
dem dette og hjælpe undersåtterne til rette med billigt tilkrav. SjT, 32, 
460.

14. dec. (Kbh.) Christen Albretsen Skeel fik brev om at erklære sig om 
gods, som Christoffer Lindenov begærer til pant. CL har på kongens 
ansøgning i disse vanskelige og meget besværlige tider tilbudt nogen 
undsætning til flådens udrustning. Til gengæld begærer han til under
pant af kronens gde i hans len: 1 gd. i Hammer h.,1 Snesere s., Smid- 
strup by, Peder Christoffersen påbor, og 1 gd. i Fakse h. og s., Vallebo, 
Rasmus Hansen påbor. CS skal erklære sig om godsets herlighed, be
skaffenhed og belejlighed ved Tryggevælde, hvad han mener, hver td. 
htk. kan være værd og forundes ham til pant for og indskikke det i 
Kane., og han skal også særlig specificere, hvad der årligt gives i land
gilde til kronen. SjT, 32, 460. Indl. 13. dec., se SjT, 32, 461.
1 ) Skal være Bårse h.

14. dec. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om besoldning af nogle 
officerer på Bornholm. Det er begæret, at 2 løjtnanter, 4 sergenter, 6 
korporaler og 2 trommeslagere, som er ved landkompagnierne på 
Bornholm, tillægges årlig besoldning, hhv. 60, 40, 30 og 24 rd. Kongen 
er tilfreds, at de betales af skatterne på øen, og det skal blive ham godt
gjort. SkT, 8, 280. K. Indl. udat.

14. dec. (Kbh.) Tyge Below fik brev om, at Anders Nielsen i Båring må
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forskånes for et års landgilde. AN har begæret, at han for skade ved il
debrand og fæsyge forleden år må efterlades et års landgilde. Af' TBs 
erklæring erfarer kongen, at AN har lidt denne skade. Kongen er til
freds, at han forskånes for landgilden, så han desto bedre kan komme 
på fode. FT, 7, 122. K.

14. dec. (Kbh.) På begæring af Knud Mortensen, boende i Ladegård i 
Loll., har kongen bevilget at hans svoger Niels Jensen i Abbed efter sin 
ansøgning ved lov og ret uhindret må påtale og udføre de sager, han 
kan have til herreds- og landsting, dog at alting går efter lands lov og 
ordentlig proces. SmR, 7, 50. K

14. dec. (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev om at erklære sig om 
Knud Mortensens supplikation. Hvad KM har andraget imod adressa
ten, kan denne se af hans hosføjede supplikation. Han skal udførligt 
erklære sig om sagens beskaffenhed og indskikke erklæringen i Kane. 
SmT, 8, 44.

14. dec. (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev om at tale på en sag om 
drab, som Otte Quitzou har begået. Af FUs beretning erfarer kongen, 
at OQ i hans len har dræbt en karl. FU skal i sagen lade føre vidnes
byrd og siden på kongen vegne føre ordentlig proces mod ham efter 
lands lov. SmT, 8, 44.

14. dec. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om at erklære sig om gods, 
som Mogens Friis begærer til pant. MF har i disse vanskelige og meget 
besværlige tider efter kongens ansøgning tilbudt denne noget til und
sætning ved flådens udrustning og begærer til gengæld underpant af 
kronens gods i Sabro h., Vitten: 1 gd., Hans Mikkelsen påbor; 1 gd., 
Poul Rasmussen m.fl. påbor; Peder Ibsen af 1 hus, skylder 2 hofheste, 
Ning h., Løjenkær: Mikkel Rasmussen af 1 gadehus, skylder 1 mk.; 
Holme1 s. og by: 1 gd., Jep Jensen påbor; 1 gd., Peder Thomsen påbor. 
Han skal osv. [seJT, 13. dec.J.JT, 13, 94. K.
1) Kopibogen har Hollum.

14. dec. (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch fik brev om at erklære sig om nog
le af byens jorder, som Claus Sidenborg og Søren Bøg i Viborg be
gærer må afhændes til dem til at aflægge byens gæld. FP skal af borg
mestre og råd der fornemme, om de er til sinds at afhænde disse jor
der og på hvad kondition, og indskikke sin erklæring i Kane. JT, 13, 98.
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15. dec. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at ligge i slotsloven på Kron
borg, medens Arent von der Kuhla rejser til Fyn, idet kongen har for
løvet ham i 3 tigers tid til at rejse over til hans gods i Fyn. OP skal i hans 
fravær ligge i slotsloven på Kronborg Slot og have indseende med, at 
intet forsømmes. SjT, 32, 462.

15. dec. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om førlov til Fyn, og Otte 
Pogwisch om at ligge i slotsloven på Kronborg. AK har begæret førlov 
til at rejse til sit gods i Fyn. Kongen er tilfreds, at han forløves i 3 ugers 
tid, og har befalet OP i mellemtiden at ligge i slotsloven i fæstningen 
Kronborg. SjT, 32, 462. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK.

15. dec. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om en vej fra Bokuld til de 
svenske grænser. Af NKs erklæring erfarer kongen, at vejen kan flys af 
menige herredsmænd og siden vedligeholdes som en landevej af de 
næstomliggende bønder. Kongen er tilfreds hermed. SkT, 8, 280. K. 
Indl. 15. og 26. aug., 11. dec.

15. dec. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at erklære sig på nogle bøn
ders supplikation i Koldinghus len. Laurids Knudsen, Niels Hansen, 
Tue Hansen, Peder Knudsen, Hans Pedersen og Niels Olsen i Nebel, 
Jens Pedersen, Peder Pedersen og Peder Hansen i Erritsø, menige 
mænd i Lunderskov i Erise1 s. og Vamdrup by, Laurids Jespersen i 
Lundgård, Tue Nielsen, Tule Lassen og Peder Sørensen i Stubberup, 
Mette, enke efter Jens Udsen i Taulov Nebel, Hans Hansen, Jens Lau
ridsen, Hans Hansen Skøt, Jens Lassen, Peder Nielsen, Niels Lassen, 
Tyre Hanskone, Niels Jensen Ravn, Henrik Lauridsen og Jep Knudsen 
i Bredstrup samt 9 af kronens bønder i Verst og Husted begærer at få 
nogen afslag på deres landgilde i år, dels for misvækst, dels for fæsyge 
o.a. ulykke. JS erklærer derhos, at de behøver det, dog uden at specifi
cere hvor stor. JS skal udførligt og stykkevis erklære sig på enhver især, 
hvor stort afslag supplikanterne behøver, såfremt de skal blive ved 
magt, dog havende i agt, at ringest muligt afgår kronen i denne be
sværlige tid. JT, 13, 98. K. Indl. 29. juli.
1) Lunderskov ligger i Skanderup s., Erise er her skrevet på en anden måde 
end nogle linjer før.

15. dec.1 (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om, at nogle bønder i Erritsø 
må forskånes for 1 års landgilde. Mourits Olesen, Jens Poulsen og 
Ebbe Nielsen i Erritsø begærer, at de må forundes noget afslag på de-
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res landgilde for skade i år ved misvækst og ildebrand. AfJSs erklæring 
erfarer kongen, at deres angivende er sandfærdigt. For at de kan kom
me på fode, er kongen tilfreds, at de må forskånes for 1 års landgilde. 
Det skal blive ham godtgjort.JT, 13, 98. K.
1 ) Står efter brev 16. dec.

16. dec. (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at erklære sig om gods, Mo
gens Friis begærer til pant. MF har i disse vanskelige og meget be
sværlige tider efter kongens ansøgning tilbudt denne noget til undsæt
ning ved flådens udrustning og begærer til gengæld underpant af kro
nens gods i Ning h., Seldrup: 1 gd.,Jens Nielsen påbor; 1 gd., Anders Pe
dersen påbor; Jens Pedersen af Skrøttesgård, skylder årligen 3 he
stegæsteri; Ravnholt: 1 gd., Mikkel Lassen påbor; Karen Rasmussens af 1 
hus, 6’/‘2 sk. ‘/2 alb.; Fløjstrup: 1 gd., Mikkel Mogensen påbor; Ormslev s. 
og by: Mikkel Nielsen af 1 gadehus, 1 mk. 4sk.;JensJørgensen af 1 gade
hus 1 mk.; Esper Svertmand af 1 gadehus 1 mk.; Rasmus Andersen af 1 
gadehus 1 mk.; Mikkel Bødker af 1 gadehus 1 mk.; Beders, og by: 1 gd., 
Søren Ibsen påbor; Hans Andersen af Århus af 1 hus i Seldrup Mark, 
Mads Sørensen ibor, skylder 2 sk.; 1 gd., Laurids Mortensen påbor; Tul- 
strup s. og by: Jens Nielsen, skylder 1 hestegæsteri; Edslev: Mikkel Iver
sen af 1 bol 2 hestegæsteri; af Nebsbygge 4 gadehuse 2 skp. havre, 1 får; 
Kolt s. og by: Rasmus Mikkelsen af 1 gadehus 1 mk.; Thomas Nielsen 5 
hestegæsteri; Søren Rasmussen 1 svin, 5 hestegæsteri; Mikkel Lassen 1 
hestegæsteri; Astrup s., Drammelstrup: 1 gd., Mikkel Jensen og Rasmus 
Jensen påbor; Lemming: Søren Jensen af 1 gadehus 1 mk.; Holme by: 
Laurids Pedersen af 1 gadehus 1 mk.; Skåde: Jesper Christensen af 1 hus
2 hestegæsteri; Malling s. og by: 1 gd., Peder Olufsen påbor; 1 gadehus 
bygget på noget kirkejord, som PO har i fæste; 1 gd., Oluf Andersen 
påbor; 1 gd., Søren Sørensen påbor; Skåbling: 1 gadehus, som Jep Han
sen ibor; Starup:Jens Pedersen; Øuli af Smedsbygge på Over-Fløjstrup 
Mark; Kattrup: Søren Nielsen 1 svin, 4 hestegæsteri; Rasmus Nielsen 1 
svin, 4 hestegæsteri; Mårslet s. og by: 1 gd., Mads Pedersen påbor. Vester 
Lisbjerg h., Søften s. og by: 1 gadehus, Niels Frandsen ibor. ER skal er
klære sig osv. JT, 13,95. K. Indl. 2. dec.

16. dec. (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om ikke at bortfæste Lyng
by kirketiende, når den bliver ledig. Jørgen Reedtz har hos kongen an
holdt om kirketienden til Lyngby Kirke, som er sognekirke til hans 
gård. Da den ikke endnu er ledig, vil kongen ikke give ekspektance- 
brev derpå. GR skal derfor ikke bortfæste den til nogen, når den bliver
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ledig, førend han har forstændiget kongen derom. JT, 13, 99. K.

17. dec. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at Laurids Nielsen i Nor- 
drup må forskånes for 1 års landgilde og må få bygningstømmer. LN 
har klageligen andraget, at hans fæstegd. med størstedelen af hans 
indhøstede foder ganske er brændt og begærer at få noget til 
bygningstømmer af kronens skove og at forskånes for 1 års landgilde. 
Da kongen af JSs erklæring erfarer, at hans angivelse er sandfærdig, er 
kongen tilfreds, at han må være forskånet for 1 års landgilde, og at JS 
lader ham bekomme bygningstømmer af skoven i lenet, hvor det kan 
ske til mindst skovskade. SjT, 32, 462. Indl. 9. dec.

17. dec. (Kbh.) Kapitlet i Lund fik brev om at lade dets bønder hjælpe 
med at age en del tømmer, der er hugget til fæstningen Landskrones 
fornødenhed. Kapitlet skal lade dets bønder i lenet hjælpe med at ind
age det i skovene liggende fældede tømmer til fæstningen, så det kan 
blive tilhugget, anseende, at det vil falde lenets bønder for tungt at 
gøre det alene. SkT, 8, 281. K.

17. dec. (Kbh.) Henrik Thott fik brev om at erklære sig om gods, Mo
gens Friis begærer til pant. MF har i disse vanskelige og meget be
sværlige tider efter kongens ansøgning tilbudt denne noget til undsæt
ning ved flådens udrustning og begærer til gengæld underpant af kro
nens gods i Galten h., Vissing1 s. og by: 1 gd., Las Jensen påbor; Galten 
s. og by: Christen Pedersen skylder landgilden af Lerbjerg Kirke, Bir
gitte Jensdatter af et gadehus 2 mk. Han skal osv. JT, 13, 96. K. (Efter 
hr. kanslers ordre).
1 ) Brevet har Gising.

17. dec. (Kbh.) Laurids Ulfeldt fik brev om at forskåne nogle bønder 
for havrelandgilde. Kronens genere i Underup, Vorbjerg, Torp og 
Molgjær i Nim h. begærer, at de i år må forundes afslag på deres hav
relandgilde for misvækst, som de har haft derpå som på andet korn. Af 
LUs erklæring erfarer kongen, at deres angivende er sandfærdigt og at 
de behøver afslag. Kongen er tilfreds, at de i år forskånes for deres hav
relandgilde, som efter deres beretning er 33 td. Det skal blive ham 
godtgjort. JT, 13, 99. K.

18. dec. (Kbh.) Kongens obligation til Henrik Müller på 32.000 rd. 
Kongen skylder HM 32.000 rd. in specie, hvormed han har forstrakt
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kongen og riget. HM får indvisning for denne sum med rente, 6 af 
hundrede, beregnet fra brevets dato, i tolden i Bergen, efter at de ind- 
visninger, han allerede har der, er til ende. Kongen befaler lensman
den, generaltoldforvalteren og hvem, der ellers på kongens vegne har 
disse steder, at de lader HM nævnte penge være følgagtig, efterhånden 
som de indkommer. SjR, 23, 304.

u. dat. (Kbh.) Otte Thott fik brev om at tilholde Malmøhus lens bøn
der, som leverer deres skat på Landskrone, at indage tømmer fældet i 
skoven til fæstningen. SkT, 8, 281.

18. dec. (Kbh.) Otte Thott, hr. Axel Urup, hr. Niels Krabbe og Wulf 
Hieronymus von Kratz fik brev om i en erklæring under deres hænder 
at give beskrevet, hvorledes Skåne på bedste manér kan sættes i for
svarlig defension imod et hastigt fjendtligt indfald, ligeledes hvorledes 
den ny bevilgede militie til hest og til fods kan bruges til landeværn. 
De skal levere deres betænkning i Kane. SkT, 8, 281. K. (Tr.: Rise Han
sen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 474).

18. dec. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas skal lade besigtige nogle skove på 
Korshavn 0 og Avernakø, som Otte Krag har begæret til pant. Af MKs 
erklæring har kongen erfaret, at der på disse øer findes på den ene 
bøge- og på den anden egeskov. Han skal straks ved uvildige mænd 
lade dem besigtige og tilskikke kongen sin erklæring om, hvorledes de 
forefindes. FT, 7, 122. K. Indl. 21. dec.

19. dec. (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik breve om bådsmandsud
skrivning. Erik Juel skal i lenet og i Ålborg by tilsammen lade udskrive 
50 bådsmænd til kronens tjeneste, i Sæby 3, Hjørring 3 og Skagen 3 af 
de dygtigste bådsfolk, som der haves, så de på foråret, nemlig først i 
marts, ufejlbarligt kan overskikkes til Kbh. og overleveres til Christof
fer Lindenov, og han skal tage bevis på, at alle er fremkommet. SjT, 32, 
462. Orig. i Odensegård lensark., LAO.

Ligesådant brev fik Henrik Thott at udskrive i Randers by 10 båds
folk, af Kolding 15. Jørgen Seefeld af Vejle 4 bådsfolk. Gunde Rosen
krantz i Kalø len 40 bådsfolk. Erik Rosenkrantz i Århus len og by 20. 
Laurids Ulfeldt i Horsens 5. Hr. Mogens Sehested i Varde 5. Hr. Frands 
Pogwisch i Nykøbing Mors 3, i Hobro 2. Manderup Due i Thisted 5. 
Otte Krag i Lemvig 5, i Ringkøbing 5. Ebbe Ulfeldt i Skive 2. Kapitlet i 
Viborg af Læsø 12 og lade underholde på landet der. Hr. Hans Linde-
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nov af Samsø 20, i Kalundborg by 6. Hr. Mogens Kaas i Nyborg len og 
by 20, i Kerteminde 5, i Fåborg 4, i Svendborg 5. Hr. Henning Valken- 
dorf i Bogense 4. Tyge Below i Middelfart 5, hr. Jørgen Brahe i Assens 
6. Grev Christian Rantzau i Lavindskøbing 20, hr. Frederik Reedtz af 
Næstved 6, af Vordingborg 4. Hr. Wentzel Rothkirck af Skælskør 5, af 
Korsør 4. Hr. Henrik Ramel af Møn 15. Oluf Brockenhuus af Holbæk 
5. Hr. Axel Urup af Køge 4. Arent von der Kuhla af Helsingør 10. Hr. 
Ove Giedde af Helsingborg len og by 20. Otte Thott af Malmøhus len 
og by 20, af Ysted 10. Hr. Niels Krabbe af Blekinge 40. Frederik Bar
newitz af Nykøbing len og by 10, af Stubbekøbing 10, af Nakskov 20, af 
Nysted 10, Sakskøbing 5, Rødby 5 og af Maribo 5 og Bornholm 24. NB. 
Herforuden havde Mogens Sehested fået befaling til at hverve 200 i 
Riberhus len den 13. dec. næstforleden, hvilken kopi findes i Jyske 
Tegneiser.

19. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at tilstille Gødert Braem 
100 rd., som han er befalet at overgive på veksel til London i England, 
og tage hans bevis derpå. SjT, 32, 463.

19. dec. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at betale Lennart1 Fugle
fænger noget af hans løn efterhånden. LF på Frederiksborg Slot har 
begæret at måtte forundes af sin resterende løn og kostpenge. OP skal 
give ham noget efterhånden, som han har midler dertil af lenets ind
komst. Hvad han får af varer, skal han antage til den pris, som årligt 
gælder. SjT, 32, 463. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK Indl. 18. dec. 
1) Orig. og Indl. har Lennart Dresell.

19. dec. (Kbh.) Falk Gøye fik brev om, når der bliver ledig plads, at an
namme nærværende Søren Andersen i Sorø Skole, forordne ham un
der disciplin og ellers forholde sig mod ham lige med andre i skolen. 
SjT, 32, 464.

19. dec. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov, hr. Niels Krabbe og bispen i 
Lund fik brev om at forhøre og kende imellem Asserum degn og sog- 
nemændene, mellem hvem der er tvist, som HL af hosføjede supplika
tion videre kan se. Han skal indstævne parterne på belejlig tid og sted, 
forhøre dem på begge sider og siden efter sagens beskaffenhed kende 
ml. dem, eftersom det kan eragtes billigt, på det kirke tjenesten med 
sang ikke bliver hindret, men degnetjenesten forrettet forsvarligt. SkT, 
8, 283. K.
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19. dec. (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev om at tilskrive adelen i Skåne 
at lade dens tjenere hjælpe til med at age tømmer til Landskrone fæst
ning, da kongen har erfaret, at det vil falde kronens bønder alt for 
tungt at fremføre det tømmer, som ligger fældet i skovene til fæstnin
gens fornødenhed. SkT, 8, 283. K.

19. dec. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om at tiltale Laurids Knudsen 
ved det herredsting, hvor det gods ligger, som han lader forfalde. NK 
har andraget, at han forårsages at tiltale LK for 2 jordegne gde og et 
fæstebol i Lister og i Bregne h., fordi han ikke alene lader dem forfal
de, men heller ikke gør arbejde el. anden kgl. rettighed, som påbydes 
på kongens vegne. Han begærer at vide, hvor han skal tiltale ham, for
di han fast hvert fjerdingår flytter sin bopæl. Kongen agter, at han skal 
søges ved det herredsting, hvor hans gods ligger. SkT, 8, 283. K. Indl. 
13. dec.

19. dec. (Kbh.) Kommissarierne i Skåne fik brev om at betale det, Hel
singborg bro kan koste at bygge. Kongen har befalet hr. Ove Giedde at 
lade forfærdige hovedet for broen ved Helsingborg. De skal efter OGs 
bevis betale det, som det kan koste at bygge broen. SkT, 8, 284. K.

19. dec. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om at lade hovedet ved Hel
singborg bro forfærdige, så stykkerne kan bruges derpå, efter den an
ordning, der er anvist ingeniøren. SkT, 8, 284. Indl. 18. dec.

19. dec. (Kbh.) Henrik Thott og hospitalsforstanderne fik brev om i 
Randers Hospital at indtage Poul Andersen, når der bliver plads, og 
forholde sig mod ham, som mod andre hospitalslemmer. JT, 13, 99.

20. dec. (Kbh.) Bestalling til Jacobus Grandi som violinist. Kongen har 
antaget nærværende JG til at lade sig bruge i kongens kapel som violi
nist [etc. som bestall. 6. nov.]. Han er årligt til løn og besoldning af 
Rtk. tilsagt 300 rd., hvilket skal begynde fra 1. sept. SjR, 23, 305. K.

20. dec. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om at erklære sig om gods, 
som begæres til pant i hans len af fru Ide Skeel, enke efter Frederik 
Rantzau. IS har i disse vanskelige og meget besværlige tider [osv. som i 
brev 9. dec. til Knud Ulfeldt], og begærer til gengæld krongods til un
derpant i OGs len: Greve by: 7 gde, Niels Lauridsen, Svend Sejersen, 
Jens Lund, Niels Jensen, Svend Nielsen, Morten Nielsen og Jens Lau-
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ridsen påbor. Møllehessel: 1 gd., Mourids Knudsen påbor. Ellesholt: 1 
gd., selvejergods, Laurids Jensen påbor. Flønderup: 4 gde, Peder An
dersen, Jon Poulsen, Svend Lauridsen og Laurids Nielsen påbor. 
Svendstrup: 1 gd., Sønne Andersen påbor. Ruager: 1 gd., Hans Nielsen 
påbor. Stoberup: 1 gd., som Vejer Nielsen og hans gårdbo Peder Niel
sen påbor. OG skal erklære sig om godsets herlighed og belejlighed, 
og om, hvor nær det ligger Helsingborg Slot, og hvad han fornemmer 
hver td. htk. at være værd og kunne forundes til pant for; han skal ind
skikke det i Kane, med specifikation af den årlige landgilde til kronen. 
SkT, 8, 282. K. Indl. udat.

21. dec. (Kbh.) Mogens Høg, Erik Juel og hr. Frands Pogwisch fik brev 
om gods, Jørgen Marsvin begærer til pant. JM har i disse vanskelige og 
meget besværlige tider efter kongens ansøgning tilbudt denne noget 
til undsætning ved flådens udrustning og begærer til gengæld under
pant af kronens gods i Lysgård h., Vium s., Nipgård og Pajpøthus, som 
er en officersgd., dog ikke besiddes af en officer. De skal osv. JT, 13, 99. 
K. Indl. 22. febr. 1653.

Ligesådant brev fik hr. Frands Pogwisch om gods i Hald len, nemlig 
i Lysgård h., s. og by så mange gde, som ligger til Hald samt præstens 
anneksgd., ligeledes i samme s. Katballe, Bisballe, Over Testrup og Ne
der Testrup og 2 gde i Sirup; Simested s., Torup: 2 gde, som Vogn An
dersen og Jens Pedersen påbor. Erik Juel om gods i Ålborghus len, 
Hornum1 h., Sønderholm s. og by, og i Frejlev s., de gde, som ligger til 
Ålborghus. 1 gd. i Ålborghus len, Hvoret i Hornum s., Abildgård.
1) Kopibogen og Indl. har Hiøren herrett.

23. dec. (Kbh.) K.M.s mageskifte med Johan Brockenhuus. JB har for 
magelæg til K.M. udlagt af sit gods i Vestervig Kloster len i Lyngs s.: 1 
gd., Odgård, Jens Knudsen og Christen Pedersen, skylder årligt 24 td. 
byg, 2 skovsvin, 1 td. saltet ål. Odby s.: 1 gd., Serup, Anders Christen
sen, Poul Nielsen og Mads Nielsen påbor, 2 td. rug, 10 td. byg, 1 svin, 1 
fodernød, 1 skovvogn, 10 snese stangål, 2 gæs, 2 rd. gæsteri; 1 øde hus
sted under samme gd., 1 rigsmk. Nok efterskrevne gde og gods, som 
JB udlægger for gæsteri: Gettrup s., Kobberrød: 1 gd., Terkild Jensen, 
skylder 4 td. byg til kirken og til JB 4 td. havre, 1 skovsvin. Heltborg s., 
Honninghul: Anders Pedersen, 2 td. byg til kirken og til JB 2 td. havre, 
1 skovsvin. 1 gd. i Bedby1 på Holmen, Mads Pedersen, 4 td. byg, 1 svin, 
5 snese ål, 24 sk. landgildepenge, med al nævnte gdes og gods’ ejen
dom, herlighed, landgilde, rente og rette tilliggelse. Til vederlag har
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K.M. igen udlagt til JB gårde og gods i Vestervig Kloster len, Thyholm, 
Hvidbjerg s., Styvel: Mogens Madsen, 6 td. byg, 3 td. havregæsteri, 1 
får, 1 gås, 'A td. stangål, l’A pd. flæsk i et år, og i et andet 10 sk. 2 al
bum tømmertræpenge; Jens Christensen og Christen Jensens hustru, 
4 td. byg, 2 td. havregæsteri, 1 får, 1 gås, ‘A td. stangål, 1’A pd. flæsk i 
et år, og i et andet 10 sk. 2 album tømmertræpenge; Las Knudsen, 6 td. 
byg, 2 td. havregæsteri, 1 får, 1 gås, ’A td. stangål, 11/2 pd. flæsk i et år, 
og i et andet 10 sk. 2 album tømmertræpenge; Jep Thomsen, 4 td. byg, 
2 td. havregæsteri, 1 får, 1 gås, ’A td. stangål, l’A pd. flæsk i et år, og i 
et andet 10 sk. 2 album tømmertræpenge; Jens Christensen og Oluf 
Madsen, 8 td. byg, 1 får, 1 gås, ’/« td. stangål, l’A pd. flæsk i et år, og i 
et andet 10 sk. 2 album tømmertræpenge, gæstegården holder 12 he
ste en nat, for 1 hest at holde en nat 21 sk. 1 alb. er 4 sldl. gæsteri; 
Thomas Mikkelsens hustru, 6 td. byg, 3 td. havregæsteri, 1 får, 1 gås, ’A 
td. stangål, 1 ’A pd. flæsk i et år, og i et andet 10 sk. 2 album tømmer
træpenge, gadehuspenge 8 sk., hvilke gde og gods med al deres ejen
dom, herlighed etc. efter ordinær stil. JR, 12, 115. (Jf. Kr.Sk., 34-35).
1) Skal formentlig være Odby.

23. dec. (Kbh.) Johan Brockenhuus’ genbrev , ordinær stil. JB, Otte 
Krag, Christian Jørgensen Urne.JT, 13, 117.

23. dec. (Kbh.) Hr. Oluf Parsberg fik brev om at annamme noget gods 
under Vestervig Kloster, som er udlagt af Johan Brockenhuus til mage
skifte. JB har af sit gods udlagt 1 gd. i Lyngs s., kaldes Odgård, Jens 
Knudsen og Christen Pedersen påbor, skylder årligt 24 td. byg, 2 skov
svin, 1 td. saltet ål. Odby s.: 1 gd., kaldes Serup, Anders Christensen, 
Poul Nielsen og Mads Nielsen påbor, 2 td. rug, 20 td. byg, 1 svin, 1 fo
dernød, 1 skovvogn, 10 snese stangål, 2 gæs, 2 rd. gæsteri. 1 øde hus 
under samme gd., 1 rd. Nok følgende gde, som JB udlægger til kro
nen. Gettrup s., Kobberrød: 1 gd., Terkel Jensen, skylder 4 td. byg til 
kirken og til JB 4 td. havre, 1 skovsvin. Heltborg s., Honninghul: An
ders Pedersen, skylder 2 td. byg til kirken og til JB 2 td. havre, 1 skov
svin. 1 gd. i Odby s. på Holm: Mads Pedersen, 4 td. byg, 1 svin, 5 snese 
ål, 23 sk. landgildepenge. OP skal annamme godset under lenet, ind
skrive det i jordebogen og lade gøre regnskab. JT, 13, 100. K.

24. dec. (Kbh.) Skøde til Morten Jensen, urtegårdsmand, på en have
plads uden for Helsingør Port ved Kbh. Den er fortil i Sjællandsgade 
84 al. bred og bagtil lige så bred, siden næst ved Villum Fyrens have-
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plads 99 al. lang og den fjerde side lige så lang, hvilken haveplads etc. 
som s. [241] [se s. 161]. SjR, 23, 305. K. (Tr.: KD, III, 408).

24. dec. (Kbh.) Lensmændene i Fyn, nemlig Tyge Below, hr. Jørgen 
Brahe, hr. Henning Valkendorf, hr. Mogens Kaas, hr. Iver Vind og grev 
Rantzau, fik breve om at forhandle med præster, fogeder og skrivere 
om ryttere. Kongens undersåtter1 har ved deres fuldm. resolveret på 
adskillige poster angående fædrelandets velstand og fælles konserva- 
tion og godvilligt samtykt, såvidt angår dem. Kongen vil have de af 
dem bevilgede poster iværksat med det forderligste. Adressaten skal 
forhandle med hver sognepræst, såvel i købstæderne som på landsby
erne, om at holde en hest og karl med tilbørligt gewehr i beredskab, 
om fornødenhed kræver brug i krigstid. De formuende skal komme 
dem, som har ringe indkomst, til hjælp, så at de kan lægges sammen, 
så lighed nogenlunde kan træffes. Præsterne må holde alle deres kar
le fri for al udskrivning, mønstring og eksercering. Desuden skal han 
forhandle med sine ridefogeder, skrivere, herredsfogeder og herreds
skrivere, at enhver af dem skal holde en hest og karl med tilhørende 
gewehr i beredskab. Han skal fremsende en specifikation over dette til 
de forordnede landkommissarier. (Efter hr. kanslers ordre). SjT, 32, 
354. Indl. 17., 21. og 22. marts 1653 og udat.
1) Ordet adelen nævnes ikke.

24. dec. (Kbh.) Ms. til rigsrådet i Fyn, nemlig hr. Jørgen Brahe, hr. Mo
gens Kaas og hr. Iver Vind, om at have indseende med at landeværns
anordningen efterkommes. Kongen har for nogen tid siden ladet 
udgå åbne breve om at lade gøre anordning af fornødent landeværn 
til hest og fods i denne farlige tid, hvilket lensmændene over hele riget 
har fået befaling til at sætte i værk. Adressaten skal have indseende 
med, at kongens vilje efter nævnte å.b. og ms. bliver efterkommet i 
Fyn, så fædrelandet om fornødent kunne have forsikring deraf. (Efter 
hr. kanslers befaling). SjT, 32, 355. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. 
RR.s og St.mødernes Hist., 11,1, 585).

24. dec. (Kbh.) Hr. Henrik Rantzau fik brev angående kronens tjener 
Rasmus Tøgersen i Posborg. Nærværende RT begærer nogle års for
skånsel på skat og landgilde og bevill. af nogle haldne træer i nogle 
hosliggende skove til at bygge med formedelst den skade, han er 
tilføjet på gd. og gods af ildebrand. Af HRs erklæring erfarer kon
gen, at RTs angivende er sandfærdigt, og er tilfreds, at han forskånes
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for 1 års landgilde, ægt og arbejde og bekommer nogle haldne træer, 
hvor det kan ske uden skovskade. Det skal blive HR godtgjort.JT, 13, 
100.

26. dec. (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev om at forholde sig 
efter hosfølgende optegnelse angående dem, der ikke vil erlægge ros- 
tjenestepenge efter deres pantebreve af det gods, der er udlagt dem til 
betaling af rigets gæld. Kongen har erfaret, at en del af gejstlig og bor
gerlig stand, som har bekommet pantsat gods i adressatens len, ikke vil 
forholde sig efter pantebrevet. Da pengene er forordnet at lægges i 
landekisten i hver provins til rigets tjeneste, skal han advare dem om 
inden 1 måneds tid efter brevets forkyndelse at erlægge pengene. 
Skulle nogen imod forhåbning ikke efterkomme dette, da skal han til
holde bønderne på det pantsatte gods at indeholde deres landgilde, 
indtil rostjenestepengene bliver erlagt. SjT, 32, 464.

Lensmændene, som fik breve om dem, der ikke ville forholde sig ef
ter deres pantebreve vedr. rostjenestepenge:

Jyll.: Jørgen Seefeld, Koldinghus. Hr. Mogens Sehested, Ribe. Peder 
Reedtz, Lundenæs. Otte Krag, Bøvling. Hr. Oluf Parsberg, Vestervig. 
Manderup Due, Ørum. Henrik Below, Åstrup. Erik Juel, Ålborg. Mo
gens Arenfeld, Mariager. Hr. Ebbe Ulfeldt, Skivehus. Hr. Frands Pog
wisch, Hald. Henrik Thott, Dronningborg. Erik Rosenkrantz, Århus
gård. Mogens Høg, Silkeborg. Laurids Ulfeldt, Stjernholm. Hansjuel, 
Dueholm. Gunde Rosenkrantz, Kalø. Fyn: Tyge Below, Hindsgavl. Hr. 
Jørgen Brahe, Hagenskov. Hr. Steen Bille, Rugård. Hr. Henning Val
kendorf, Odensegård. Hr. Mogens Kaas, Nyborg. Hr. Iver Vind, Da
lum. Gert Rantzau, Tranekær. Sjæll.: Hr. Wentzel Rothkirck, Antvor
skov. Oluf Brockenhuus, Holbæk. Jørgen Seefeld, Ringsted Kloster. 
Hr. Niels Trolle, Roskildegård. Hr. Christoffer Urne, Dragsholm. Hr. 
Axel Urup, Kbh. Christen Skeel, Tryggevælde. Niels Banner, Jungsho- 
ved. Skåne. Hr. Ove Giedde, Helsingborg. Hr. Knud Ulfeldt, Landskro
ne. Kjeld Krag, Heine Kirke. Peder Vibe, Herrisvad Kloster. Hr. Henrik 
Lindenov, Kristianstad. Jacob Grubbe, Kristianopel. Hr. Tage Thott, 
Børringe Kloster. Otte Thott, Malmøhus. Hr. Niels Krabbe, Sølves
borg. Hr. Joakim Gersdorff, Bornholm.

26. dec. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om jagt. Hans Christoffer [Clau- 
di] er befalet i OPs len at anstille en jagt. OP skal på hans ansøgning 
forskrive fornødne folk dertil. SjT, 32, 465. Orig. i Frederiksborg 
lensark., LAK.
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Ligesådant brev fik Arent von der Kuhla og hr. Axel Urup om jagt 
ved Ibstrup.

26. dec. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, hr. Ove Giedde, hr. Henrik Lindenov 
og Jacob Grubbe fik brev om at tage forbudet mod korn udførsel i agt. 
Kongen har erfaret, at korn uagtet det af ham gjorte forbud udføres af 
adskillige i lenet til fremmede steder. Adressaterne skal have indseen
de med, at intet korn udføres. Understår nogen sig derimod, skal de 
lade dem søge ved retten. SkT, 8, 284. K

Ligesådanne breve fik HL, OG ogJG.

26. dec. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas skal udlægge en gård til pant til Otte 
Krag i stedet for en officersgård, der tilforn var udlagt ham. Det erfa
res, at der blandt det gods, OK har begæret i Ollerup til pant for pen
geforstrækning, findes en officersgård. MK skal i dens sted udlægge en 
anden gd. lige så god på landgilde og herlighed til officersgård. FT, 7, 
123. K.

26. dec. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev om høns, æg etc. Hans 
fuldm. har begæret, at 228‘A par høns, 62’A snes æg, 28 læs hø, 9 læs 
ved, 46 td. kul, 2 læs langhalm, 2 læs lyng, som i penge udgør ungefær 
47’A rd. 34'A sk., må følge ham fri uden regnskab lige som hans for- 
mænd som lensmænd på Riberhus. Kongen bevilger dette. JR, 12, 117.

26. dec. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at lade bønderne i Kol
dinghus len føre noget tømmer til Frederiksodde fæstning for Otte 
Krag. OK har begæret, at kronens tjenere må indføre en del egetøm
mer liggende ved Snoghøj ind i Frederiksodde fæstning, hvor han vil 
bruge det til bygning. JS skal tilholde de bønder i lenet, som bekvem- 
meligt kan gøre det, at de indfører det. JT, 13, 101. K.

26. dec. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at betale Henrik Ravn, bor
ger i Kolding, 200 rd. for kød. HR har begæret at få betalt en sum pen
ge for kød, han har leveret til kronen. JS skal af lenets indkomst betale 
ham 200 rd., enten i penge el. varer efter landkøb, og tage hans bevis, 
og det skal blive ham godtgjort. JT, 13, 101.

27. dec. (Kbh.) Å.b. hvorved kongen forordner brevviseren, Hans Boi
sen, at skulle være skovrider på kronens skove på Halsted Kloster og 
Ravnsborg len. Han skal med største flid tage vare på, at ingen dyr sky-
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des el. ødelægges, ej heller noget fjedervildt, gæs, ænder el. andet. 
Kommer han over nogen, som skyder el. ødelægger dyr el. fjervildt i 
Halsted Kloster og Ravnsborg len, el. befindes nogen gående med lan
ge rør uden for alfarvej, skal han gøre sin yderste flid at blive dem mæg
tig og føre dem til Halsted Kloster, og kan han ikke blive deres over
mand, skal han efterfølge dem og opspørge, hvem de er og tilhører, og 
tilkendegive lensmanden det og se igennem fingre med intet. På sam
me måde med krybskytter af almuesfolk,1 og vil de ikke give ham be
sked, hvem de tilhører, har han fuldmagt til at skyde et lod i dem og 
ikke lide skade el. tiltale. Det er ham under højeste straf forment selv at 
skyde dyr. Han skal have flittig indseende med, at ingen geder holdes 
der, som kunne gøre skade på underskoven, og finder han nogen geder 
i skovene, efter at de tilforn er forbudt, skal han skyde dem el. drive 
dem til Halsted Kloster. Finder han nogen hunde, skal han skyde dem. 
Han skal have flittig indseende med, at intet hugges i kronens skove 
uden lensmandens bevill., og have i agt, at ingen af skovfogederne la
der hugge egetræer, uden de tilforn er mærket og udvist. Han skal for
holde sig trolig og flittig i sin tjeneste efter ed og forpligt. For hans tje
neste bevilges han årligt til besoldning 16 rd., en sædv. hofklædning og 
foder til en hest, og hver måned til kostpenge 4 dl., som lensmanden på 
Halsted Kloster årligt skal give ham. SmR, 7, 50. Indl. 20. jan.
1) I et tilsvarende brev i SjR, 23, 291, står adelens folk.

28. dec. (Kbh.) Bevilling efter begæring til Hans Jensen [Hunderup], 
borger i Roskilde, med benådning på livet for hans amme Anna An- 
dersdatter, som har ihjelligget et af hans børn på 10 uger 4. sept, sidst 
forleden og derfor er dømt til at miste sin fred. Dog skal hun entholde 
sig fra Danmark. SjR, 23, 305. Indl. 1. og 11. dec.

28. dec. (Kbh.) Skøde efter begæring til Mogens Ibsen på et lille stykke 
jordsmon liggende i Frederikssund sønden for Rasmus Hansens jord 
smst. ud til strandbredden, hvorpå han vil lade opsætte en våning. Det 
strækker sig i længden 33 favne og i bredden 30 favne. Er igennemset 
af Otte Krag. SjR, 23, 306. K. Indl. 24. juni.

28. dec. (Kbh.) Jørgen Christoffersen Seefeld fik brev om at forstræk
ke Ringsted Kloster lens bønder med sædebyg. Han har begæret, at le
nets bønder må forundes noget til sædekorn, da de har stor trang der
til. Kongen er tilfreds, at de må låne 5 læster byg, dog skal de betale 
det igen, efter at de får indhøstet. SjT, 32, 466. Indl. udat.
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28. dec. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om gods, som participanterne 
i Ørkeljunge jernværk begærer til pant. Otte Krag til Voldbjerg har på 
egne og medparticipanters vegne i Ørkeljunge jernværk i disse van
skelige og meget besværlige tider [osv. som i brev 9. dec. til Knud Ul
feldt], og begærer til gengæld følgende krongods i OGs len til pant til 
fortsættelse af jernværket: Ørkeljunge s., Øster og Vester Sviderup; 
Farholt s., Fiddingholt og Sandholts gårde; Rye s.: Pederskøb; Nørre 
Asbo h., Ørkeljunge Spang; Oderljunge s., Bellinge. Han skal erklære 
sig om det og taksere det. Dog må i taksten anses, at en del af godsets 
ægt og arbejde er forundt jernværket, og at det begæres til jernværkets 
fortsættelse, hvor kronen i sin tid kan formode at have indkomst. OG 
skal erklære sig om godsets herlighed, beskaffenhed og belejlighed, 
og hvor nær det findes at ligge ved Helsingborg Slot. Ligeledes, hvad 
han mener, hver td. htk. kan være værd, og sådanne værker derfor 
plejer at privilegeres og forundes værkets participanter til pant for. 
Han skal indskikke det i Kane., ligeledes hvad der årligt gives i landgil
de til kronen, og hvorledes han formener, participanterne, så længe 
de nyder godset til pant, skal bruge vindfælder, surskov o.a. utjenlige 
samt tjenlige olden træer til værkets fortsættelse, idet han tilforn har 
erklæret sig om nævnte skov, således at det kan indføres i pantebrevet. 
SkT, 8, 285. K. Indl. 24. dec.

28. dec. (Kbh.) Kommissarierne i Skåne fik brev om gewehr fra Tøjhu
set til 600 udskrevne knægte. Ligeledes Peder Bysser at gives 200 rd. af 
hans resterende besoldning, hvilket skal blive dem godtgjort. Kongen 
har også befalet hr. Christian Friis, at han af Tøjhuset skal lade dem på 
ansøgning være over- og undergewehr til 600 af adelens udskrevne sol
dater følgagtig, dog imod deres revers, at de med det forderligste i 
dets sted på Tøhjuset skal indforskaffe lige så meget godt gewehr af 
det, som de har bestilt til soldaterne i Fyn. SkT, 8, 286. k. Indl. 22. og 
28. dec.

28. dec. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om at gøre den anordning, at 
officererne over adelens udskrevne soldater i Skåne, som formenes at 
være 600 mand og derfor gør 2 kompagnier, betales af landekisten 
dér. SkT, 8, 287. K.

28. dec. (Kbh.) Hr. Christian Friis fik brev om at lade kommissarierne 
i Skåne på deres ansøgning bekomme over- og undergewehr til ca. 600 
mand af adelens udskrevne knægte og soldater smst. SkT, 8, 287. K.



388 1652

28. dec. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om nogle bønders landgil
de i Falster. En del af kronens tjenere i Falsters Nørre h., som giver de
res landgilde til kirkerne, begærer, at der med dem må forholdes lige
som med kronens tjenere sammesteds, såvidt angår deres landgilde til 
kirkerne. Kongen er tilfreds dermed. Morten Olufsen, Rasmus Han
sen, Peder Jensen, Peder Olufsen, Jens Pedersen, Hans Rasmussen, 
Hans Nielsen i Alstrup, Jens Rasmussen, Anders Jensen, Rasmus Jep
sen i Kippinge på Falster begærer, at de må bevilges i stedet for deres 
landgilde af hvede at give byg. Kongen er tilfreds, at nævnte mænd for 
misvæksts skyld i år ikke kan afstedkomme hvede, men i stedet giver 
byg, nemlig i stedet for hver skp. hvede 1 ’A skp. byg. Det skal godt
gøres ham. SmT, 8, 44.

28. dec. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om at lade prinsessens 
kammeijomfru årligt ved bønderne få 100 læs ved af kronens skove til 
ildebrændsel, på de steder, hvor det kan være mindst til skovskade. 
SmT, 8, 45.

28. dec. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for Christen Bertelsens dat
ter at komme i ægteskab med Jørgen Christensens søn, uanset de er 
hinanden pårørende i 3. led. Dog skal de bevisliggøre, at de ikke er 
hinanden nærmere beslægtet, og for bevill. give 20 rd. JR, 12, 118.

28. dec. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for Peder Pedersen at være 
sikker og fri her i riget. Han har for nogle år siden forset sig med en 
toldseddel og var derfor undveget kongens riger og lande og imidler
tid opholdt sig i Brasilien o.a. steder. Han må igen begive sig hidind, 
uagtet hans forrige forseelse. JR, 12, 118.

29. dec. (Kbh.) Frederik Barnewitz fik brev om at tage kaution af Niels 
Olesen, fhv. ridefoged på Møn, for 2001 rd. FB har begæret at vide, hvor 
høj kaution NO skal tage. Kongens vilje er, at han skal tage kaution på 
2.000 rd., at han straks vil klarere og gøre regnskab for sin bestilling og 
det, han på kongens vegne har haft under hænder. SmT, 8, 45.
1) Overskriften har 200 rd., mens den efterfølgende tekst har 2.000 rd.

29. dec. (Kbh.) Jørgen Christoffersen Seefeld til Refs fik brev om, at 
han må bekomme et gadehus i stedet for andet gods i Mariager Klo
ster len. JS har til kronen afstået parter i 2 gde, udlagt ham efter be
vill., nemlig i Ommersyssel i Onsild h., Svenstrup s., Gunderup by,
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Mads Andersen V/2 ørte rug, l’/2 ørte byg, l‘/2 ørte havre, l’/2 svin, 
l’/2 lam, 1 */2 gås, 3 høns, l’/2 pd. smør; Anders Ladefoged l’/2 ørte 
rug, 18 skp. havre, l’/2 pd. smør, l’/2 svin, l'/2 lam, 1 */2 gås, 3 høns. 
Derimod har kongen efter begæring til ham udlagt 1 gadehus i Rinds 
h., Klejtrup s., Hærup by, eftersom gden tilforn er udlagt ham, som 
Christen Pedersen besidder, giver 2 mk. penge og af en eng 1 pd. 
smør, som er udlagt fra Dronningborg Slot og lagt under Mariager 
Kloster, hvilket Mogens Arenfeldt er befalet at lade ham være følgagtig 
og igen annamme de to gårdsparter under lenet, dette til underret
ning. JT, 13, 101. K.

29. dec. (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om at lade Jørgen Christof
fersen Seefeld bekomme et gadehus i stedet for gods, der tilforn var 
udlagt ham. JS har afstået 2 gårdsparter, som var udlagt ham efter be- 
vill., i Onsild h., Svenstrup s., Gunderup by, Mads Andersen l'/2 ørte 
rug, l’/2 ørte byg, l’/2 ørte havre, l'/2 svin, l'/2 lam, l’/2 gås, 3 høns, 
l'/2 pd. smør; Anders Ladefoged ll/2 ørte rug, 18 skp. havre, l'/2 pd. 
smør, 1V2 svin, 1 ’/2 lam, 1 '/2 gås, 3 høns. Derimod har kongen efter be
gæring til ham udlagt 1 gadehus i Rinds h., Klejtrup s., Hærup by, ef
tersom gden tilforn er udlagt ham, som Christen Pedersen giver 2 mk. 
penge afog af en eng 1 pd. smør, som er udlagt fra Dronningborg Slot 
og lagt under Mariager Kloster, hvilket MA skal lade ham være følgag
tig og igen annamme de to gårdsparter under lenet og indskrive i jor- 
debogen. JT, 13, 102. K.

29. dec. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at mægle ml. Henrik Ravn 
og borgmestre og råd i Kolding. Hvad HR har andraget, kan JS se af 
hans hosføjede supplikation. Han skal mægle ml. dem, så HR kan be
komme det, der med rette befindes at tilkomme ham, og kongen være 
forskånet for hans videre ansøgning. JT, 13, 102. Indl. udat.

29. dec. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om, at Nebel mænd må for
skånes for noget af deres landgilde. Kronens bønder i Nebel by har an
draget, at de formedelst misvækst på kornet forleden sommer har lidt 
stor skade, så de ikke kan give dette års landgilde, og begærer nogen 
forlindring. Da kongen af JSs erklæring erfarer, at deres angivende er 
sandfærdigt, er han tilfreds, at de må forskånes for den halve rugskyld, 
som er 7 td. 1 ‘/2 skp., så og for tredjeparten af byggen, som er 5‘/2 td. 5 
fjdgk, og for 22 td. 3‘/2 skp. havre. Det skal blive ham godtgjort. JT, 13, 
103. K.
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30. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at Diderich Kløeker af 
Flensborg har fået assignation i Ringkøbing og Nakskov told. DK har 
fået indvisning i kronens told for 4.000 rd., '/2 i Ringkøbing, ’A i Nak
skov, efter befaling til lensmændene, hvilket kongen meddeler adres
saterne, så de kan afskrive det på DKs fordring. SjT, 32, 466. Orig. i 
DKanc. B 179h.

30. dec. (Kbh.) Otte Krag fik brev om at lade Diderich Kløeker, borger 
i Flensborg, være 2.000 rd. af Ringkøbing told følgagtig, som kongen 
har bevilget ham. OK skal tilholde tolderen at lade ham dem på hans 
ansøgning være følgagtig, efterhånden som tolden kommer ind. OK 
skal tage hans bevis derpå, og det skal blive ham godtgjort. JT, 13, 103.

31. dec. (Kbh.) Erik Juel fik brev om at erklære sig om gods, Christen 
Albretsen Skeel begærer til pant. CAS har i disse vanskelige og meget 
besværlige tider efter kongens ansøgning tilbudt denne noget til und
sætning ved flådens udrustning og begærer til gengæld som under
pant af kronens gods 2 kirkebol i Sønder Bindslev, Søren Jensen og 
Christen Jensen påbor; Sønder Bindslev by 2 gde, Christen Christen
sen og Laurids Nielsen påbor, med 4 gadehuse; 1 gd. i Snevre i Bjergby 
s., Anders Mikkelsen påbor. EJ skal osv. JT, 13, 96. K.

31. dec. (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om at erklære sig om 
gods, Christen Albretsen Skeel begærer til pant. CAS har i disse van
skelige og meget besværlige tider efter kongens ansøgning tilbudt 
denne noget til undsætning ved flådens udrustning og begærer til 
gengæld som underpant noget af kronens gods i Østerballe. GR skal 
osv. JT, 13, 96. K.

TILLÆG 1651

17. maj (Kbh.) Memorial for toldforvalterne angående det gods, ade
len indfører. Generaltoldforvalteren skal gøre den anordning på alle 
toldsteder i riget, at når en adelsperson under sin egen hånd angiver 
selv at have indforskrevet noget fra fremmede steder til eget husbehov, 
og det som tilforn skal passere toldfrit, da skal det være specificeret, og 
det skal efterses, om det kommer overens med specifikationen. SjT, 
32, 466.
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Ordliste 1646-1652

Ordlisten i dette bind medtager også de ord, som er forklaret i de foregående 
seks bind, og udgør således en samlet ordliste til bindene 1646-1652.

Medtaget i ordlisten er ord, hvis betydning ikke skønnes umiddelbart for
ståelig for alle værkets benyttere, fordi de enten er fremmedord eller danske 
ord, der er gået af brug eller anvendt i en anden betydning end i nutiden. 
Ord, som kan findes i almindelige ordbøger eller leksika, eller hvis betydning 
fremgår af sammenhængen, er dog normalt ikke medtaget. I øvrigt beror ud
vælgelsen på et skøn, som sikkert let kan anfægtes. Ord, hvis betydning ikke 
har kunnet fastslås med rimelig sikkerhed, er som regel udeladt af listen. I 
øvrigt må også en del af tolkningsforsøgene tages med et vist forbehold.

Latinske ord og vendinger er gengivet i den form (tal og kasus), hvori de 
forekommer i teksten.

abalienere, afhænde.
absentes, fraværende, boende andet

steds end i stiftsbyen.
accidenser, indtægter.
accordentia, aftalte vederlag. 
actu, virkelig, faktisk. 
afbede, gøre afbigt for.
»affuslerne«, affutager, kanonunder- 

lag.
affødning, afkom, tillæg af husdyr.
afsigt (8 mands a.), dom el. kendelse, 

der afsiges af synsmænd el. særli
ge dommere.

afsked, aftale el. overenskomst. 
afskære fæstning, fmtl. reducere fæst

ningsarealet.
afskånselspale, nedrammede pæle til 

beskyttelse af bolværket.
aftinge en sag, afgøre el. sone en for

seelse med bøder.
afvigsjorder, afvigning: uoverensstem

melse, forskellighed.
akkommodere, skaffe ophold.
allecant, fmtl. d.s.s. alcantara, en 

stærk siciliansk dessertvin.

altare B. Virginis in medio Capella, den 
sal. jomfrues alter midt i kapellet.

altare B. Virginis prope horologium, den 
sal. jomfrues alter nær ved uret.

altare S. Canuti Regis, den hellige 
kong Knuds alter.

alterhavre, en afgift af præsterne i 
Skåne, opr. til ærkebispen, efter 
reformationen til kongen.

altfrue, oldfrue.
ambere, tragte, stræbe efter. 
anhängig, gøre en saga, hos retten, ind

bringe en sag for retten.
ankerstok, en slags skibsbrød, vel af 

form som en ankerstok (tværstan
gen på et anker).

»annihere«, advisere.
annus gratia, nådsensår. 
annona, årsgrøde.
antage ad referendum, uden at binde 

sig forpligte sig til at forelægge 
det fremførte (for kongen).

arkebusere, henrette ved skydning. 
arkelimester, bestyrer af artillerimaga

sin.
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artzney smed, fmtl. smed, der også vir
ker som dyrlæge.

Astrea, retfærdighedens gudinde.

bagflod, oversvømmelse af vand, der 
samler sig bag en sluse el. dæm
ning.

»ballemaillie«, d.s.s. pallemaille, en 
plads til spil med kugle og bold
træ. Jf. Pali Mali i London og Pal- 
maille i Hamborg.

barkholter, svære planker, i alminde
lighed af eg, der danner den del af 
yderbeklædningen (skibssiden ), 
som ligger lige under dækket og 
giver skibet langskibs styrke. Der 
kan være flere over hinanden.

barkuner, svære egespir.
»barskafft«, rede penge (jf. tysk: Bar

schaft) .
Bartholomæi dag, 24. august 
bartisan, partisan, en slags spyd m.

modhager.
baltere, (fransk battre) gennemstrejfe, 

afsøge.
»baurter«, betydningen uvis. 
beder, ekstraordinære skatter.
behag, på kongens, under forudsæt

ning af kongens efterfølgende 
godkendelse.

bellekom, Pbælgkorn, s.d.
»bencketing«, bænketing, unyttig 

snak på en bænk, vel: sammen
komst uden særligt formål.

beneficia pro personis, personlige be
neficier.

besnelle, bedrage, føre bag lyset. 
besøge (i forbindelse med skatter o.l.), 

henvende sig om hjælp.
besøgning, visitering.
beslalier, ansat el. beskikket af øvrig

heden.
betees, indrømmes, blive til del. 
betrcedes, overraskes på fersk gerning, 

pågribes.
betrådet, betrådt
bewintheber, bewindhebber, overopsyns

mand el. forstander for en skibs

udrustning el. et handelsselskab. 
bibliotecaris Ordinarius og perpetuus, 

fastansat lønnet bibliotekar. 
»biilegger«, håndduge, servietter. 
birkefirihed, frihed for at høre under 

den ordinære jurisdiktion og ret 
til selv at udnævne (birke)dom
mer, -foged.

bismer, foruden et vejeinstrument 
også en vægtenhed.

blianl, et slags kostbart tøj. 
bobien, vatteret, sort stof. 
boden, grund, område. 
boel-brænde, boel-ved, fmtl. bulbrænde,

-ved, brænde af træstammer, klø
vebrænde.

boeslod, formue, alt hvad en person 
ejer bortset fra jord, en ægtefælles 
andel i det fælles bo.

bolgalt, gildet svin, der svares i afgift 
(af et bol).

bolsaner, flag, vimpler.
bona altaris Barbara? Senioris, den æld

ste Bs alters gods.
bona altaris Erasmi, Erasmus’ alters 

gods.
bona altaris Sancti sepulcri, den helli

ge gravs alters gods.
bona altaris Vilhelmi, Vilhelms alters 

gods.
bona communia og mensalia, fælles- og 

altergods.
bondetorvelæs, norm for størrelse af 

et læs.
bonis communibus tamquam non resi

dens, fælles gods lige med ikke-re- 
siderende.

»bordtecher«, bordtæpper. 
borgelejepenge, afløsning for indkvar

tering i købstæder af hofsinder, fa
ste landsknægte, bøsseskytter m.fl.

borskersvend, fmtl. ung, ugift hånd
værkssvend.

boskceppe, mul. d.s.s. byskæppe, sva
rende til V4 tønde.

bottelier, bouteiller, mundskænk. 
boyert, bojert, ældre betegnelse for et 

mindre fartøj af jagtform.
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brandskib, b. eller brander betegner 
sædv. et mindre skib m. brandba
re sager, der sendes mod fjendtli
ge skibe for at antænde dem; kan 
muligvis også betegne skib til at 
fragte brænde med.

brevpenge, afgift for udfærdigelse af 
breve.

brokar, firkantet kiste fyldt med sten, 
hvorpå bropælene anbringes.

bryhan, en slags hvidtøl.
brandsvin, svin, der skal på olden, og 

derfor brændes m. ejerens bo
mærke.

buller, træstammer. 
butenvark, ydre forsvarsværk.
bygge, bygning, hus.
balgkom, bælgsæd, sæd bestående af 

bælgplanter.
børnepenge, arvepenge, tilhørende 

børn, forvaltet af deres værge.
»baand patientier«, fmd. faste patien

ter el. lign.

canonici, korherrer, indehavere af 
kanonikater.

canonici cateri, øvrige kanniker. 
canonici nobiles, adelige kanniker. 
canonie, kanonikat.
cantoriet, sangkor, kapel. 
capitain(e) des armes, våbenmester. 
carteck, muligvis art klæde.
casu nécessitas, af nødvendighed el. 

tvang.
casu conscienlie, samvittighedssag. 
catedraticum, afgift af præster og kir

keejere til biskop el. universitet.
censura, bedømmelse.
centner, vægtenhed på 112 skålpund. 
civilitet, høflighed, anstand.
collationere, gennemse, jævnføre 

(med hinanden).
comitat, følge.
commissarios provinciales, provins

kommissærer, landkommissæ
rer.

commoditeter, bekvemmeligheder, 
fordele.

comparere, fremstille sig for, møde for 
(retten).

comportement, adfærd, opførsel, for
hold.

composita, sammensatte lægemidler. 
compositbog, fmtl. nodebog, kan dog 

også være en håndbog m. anvis
ning på sammensætning af for
skellige bestanddele, fx lægemid
ler.

constantier, uforanderlige størrelser. 
contentere, tilfredsstille, fyldestgøre 

ved betaling.
contumacia, trods, ulydighed, ulovlig 

udeblivelse.
cordegf u)arde, vagt. 
corps de garde, vagthus.
corpus, legeme, evt. samling af gods.

»dag«, udsættelse.
dannemand, pålidelige, hæderlige 

mænd.
data occassione, ved given lejlighed. 
davidici, davidi corum, davidsdegne, la- 

tinskolekor, der udførte sang i kir
ker og huse.

decimanter, tiendeydere.
defrayere, holde én fri, underholde, 

skaffe fri fortæring, rejse m.m.
de nye våninger, se nye våninger, de. 
degnestue, vel skolestue.
dele, retsforfølgelse.
delefoged, en af lensmanden udnævnt 

foged i herredet, der især skulle 
føre de forefaldende retssager.

députât, embedsindtægt, som nydes 
foruden den årl. løn.

deputere, henlægge, bestemme. 
dessein, plan.
digehave, fmt. have omgivet af dige. 
Dionysii dag, 9. oktober.
disputere publice absq(ue) praside, dis

putere offentlig uden bistand (af 
en respondent).

distrahere, kan betyde: fordele. 
dominium, besiddelse, ejendomsret. 
doms afsigt, se afsigt.
donat, latinsk sproglære.
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»drage« på søerne, mede
drift, indtægter (bøder el. indehol

delse) af husdyr, som træffes uden 
for områder, som ejermanden har 
brugsret til.

drill, stram militær eksercits.
drøgen, tørring.
dugsvend, taffeldækker, tjener, som 

varter op ved bordet.
dceler, planker
dæleskriver (på Bremerholm), skriver, 

der syner, måler og holder opsyn 
med dælerne (plankerne) og an
det tømmer.

dønn, Hvidkilde dønn, betydningen 
uvis.

efter recessen holde maning, se maning. 
eftermaning, senere rejst krav. 
eftermålsmcend, i drabssager den dræb

tes nærmeste mandlige arvinger, 
som det påhvilede at forfølge dra
bet.

eftertale, bagtalelse, talen ondt om, 
dårligt ry.

»egekaner«, egebåde.
ekke, ægt, pligtkørsel, se ægt. 
ekkepenge, afløsningspenge for ægter, 

kørsler.
ekker, trådkugle til pynt, på omhæng 

og lign.
eloquentiæ professor, professor i velta

lenhed.
eludere, narre, undgå.
embede (fx bagerembedet), pga. hånd

værkerlavenes monopol, der også 
omfattede pligter, betegnedes ud
øvelse af håndværket som embede.

empiria (evt. impiria), betydningen 
uvis.

emter, flertal af amter, embeder; lav. 
endeis, hvad der er en enkelts særlige 

ejendom, særeje.
enfagt, enkelt. 
engbjæring, høhøst.
engharke (jysk) harke, en hårdbun- 

det tør eng, mager, med lyng og 
ris bevokset hede og kær

engpenge, afgift for ret til høslæt el. 
græsning i en eng.

enkend, enkelt.
enspænder, bereden tjener, især så

dan som benyttedes til ordon
nans- el. kurértjeneste.

erridspenge, arbejdspenge.
erudition, lærdom.
eskadron, underafdeling af rytterre

giment; om flåde: nu eskadre.
esse, (nuværende) tilstand. 
eventyr, ansvar og risiko. 
examinatores ordinandores, eksamina

torer af personer, der skal ordine
res.

exemplorie, undtagelse, fritagelse (for 
forpligtelse).

fabritorio, fabrik.
fadbord, fadebur, det udstyr, som fulg

te kgl. personer på rejse.
fadbordsægter, kørsel med fadeburet. 
faldport, større falddør, især ved fæst

ningsværker og sluser.
faidsbøder, bøder for ulovlig udebli

velse fra retten efter lovlig stæv
ning.

falkonetter, små drejelige skibskano
ner.

»Jamsløcker«, har med fiskeri at gøre, 
men betydningen er usikker. 

fangelig, til at få, opnåelig. 
fastelavnsborgmestre, if. frd. 7/4 1619, 

§ 9 skulle borgmestrene i lens
mandens overværelse omveksles 
hvert år på fastelavnssøndag.

»feldingsdomme«, domme, hvorefter 
de dømte ikke kan stå til troende 
eller vidne i retten.

feltlavetsvansen, den bageste opadbu- 
ede del af kanonlavetten, hvorpå 
denne hviler, foruden på hjulene.

»fenneler«, fmtl. (små) faner (jf. tysk: 
Fähnlein).

Jjorfole, fole, som er født det fore
gående år.

fjorføl, føl, som er født det foregåen
de år.
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»flaschfoder«, flaskefoder, et slags nat
stol, kloset.

»flockalt(?)«, har med fiskeri at gøre, 
men betydningen er uvis.

flumbsauger, betydningen af forled
det uvis.

flux, snart, næsten.
fly (vejene), bringe i orden, istandsæt

te.
foder, vin mål på 960 potter.
fodermarkspenge, afgift for brug af fo

dermark, en mark, som er tilsået 
med sommerstaldfoder, bestemt 
til at høstes og opfodres i grøn til
stand.

fodemød, fødenød, kvæg, som af fæste
ren skulle holdes på foder for 
godsejeren.

»foerverk«, foderværk, pelsværk.
fogedgasteri, afgift som afløsning for 

ret for fogden m. hest til overnat
ning og forplejning.

foleknagt, staldkarl. 
forarges, her: forringes. 
fordedige, forsvare.
»fordele«, lade sig, lade sig indstævne 

3 gange til tinge for vitterlig gæld. 
fordrag, forlig, overenskomst. 
fordringskab el. fodringskab, måde, 

hvorpå nogen el. noget transpor
teres, befordring, kørsel.

»fordrives« (hvor tolden f.), hvor der 
drives (stude m.v.) over, uden at 
der svares told.

foretage, behandle, gennemgå (fx et 
regnskab).

forfang, afbræk, hindring.
forfare, erfare.
forfomede, det samme som fornede, 

s.d.
forfardige, udfærdige, reparere, 

istandsætte.
forhugge, spærre med fældede træer. 
forhverve, erhverve.
forhøre (et regnskab), gennemgå kri

tisk, revidere.
forkort, forringelse, skade. 
forlag, udlæg, forskud.

forligning, sammenligning. 
forlovet, se forløvet. 
forløbe, løbe bort. 
forløfte, borgen, kaution. 
forløvet (forlovet), fået (givet) tilladel

se til at rejse.
forløvningsmand, forlover, sponsor, 

kautionist.
fornede (træer), frønnede, visnede, 

udgåede, vindfældede.
förnumstig, fornuftig.
forord, aftale, betingelse.
forprang, handel før ankomsten til 

byens torv, ulovligt køb af bønder
nes landbrugsprodukter før de 
nåede til byens torv.

»forrygtt«, fjernet.
forsat (i landgilde), for højt ansat. 
forse, forsynde sig imod et bud, begå 

forseelse.
forset, forsæt, skriftligt indlæg i rets

sag.
»forsette« (sin kunst), fmtl. videreud

vikle el. lign.
»forsnerge« landet, fmd. fejl for »for- 

svuerge«, forsværge, der kan bety
de give afkald på, love at forlade.

forstilling, forreste del af et sammen
sat køretøj, hvortil trækdyrene 
spændtes, f.eks. kanon med for
stilling.

forstandige, give at forstå, underrette 
om.

»fortaugd«, måske: fortøvet, forhalet. 
fortos, mure med fortos, muligvis fejl

skrift for fortov, mindre jordstyk
ke foran el. omkring hus el. gd.

forvandter (i Ty. Kane.), ansat, em
bedsmand.

forvanler, slægtninge.
forvendes, fratages, løsrives, berøves. 
fransk pistol, ældre guldmønt. 
»fredkeppe«, fmtl. frede, indhegne m. 

risgærde el. lign.
frihed (en bys), privilegeret område, 

hørende til en købstad.
»fuld køb gort«, afsluttet bindende 

handel.
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fyrrør, geværer, afdeling udstyret m. 
geværer.

fædrift, kvægavl, græsning, græs
ningsret.

fødefole, hest, som af fæsteren skal 
fodres for godsejeren.

følgagtig (lade være f ), lade få, overla
de til.

førlov, afgift for tilladelse (for en 
fæster) til at føre sit gods bort el. 
for tilladelse til at føre arv ud af 
den jurisdiktion, hvor den er fal
det.

»første middel«, først indkommende 
penge.

gelejdsbrev, brev, der giver beskyttelse, 
gelejde: beskyttende ledsagelse 

genant, fastsat betaling i penge el. 
naturaler for bestemte ydelser.

generalreslseddel, se restseddel. 
generalstateme, fællesregeringen for 

De forenede Nederlande, be
stående af repræsentanter fra de 
enkelte lande.

genet, fordel, indtægt.
geruste heste, heste tjenlige til krigs- 

brug.
geråd, råd, midler.
geschier (vogn- og geschiermester), 

seletøj.
gevald(t)iger, profos ved et regiment, 

skulle eksekvere krigsrettens dom
me.

gevyrts, krydderi.
gevær, forsvars- og angrebsvåben, i 

fuld gevær: i fuld udrustning.
gewehr, håndvåben af alle slags, (jf. si- 

degewehr).
gewurtz, krydderier.
giW og gæv, vederhæftig, god, dygtig. 
gitov, tov, hvormed sejl bjerges, el. 

hvorpå teatertæpper hviler i sam
menfoldet stand; her: tov som bru
ges ved fremstillingen af sejldug.

glapsluse, glapstigbord, sluse, stigbord, 
som kan glide, er bevægelige. Me
ningen er fmtl., at de virker auto
matisk.

gotling, en slags skibskanon. 
grangivelig, nøjagtig.
gravamina, besværinger, klager. 
greisemølle, ?græsmølle (s. d).
gribsjord, jord, som ikke er rebet, og 

som man frit kan tage af til dyrk
ning.

gring, møntstøbning.
grot, møntbetegn., der angiver større 

værdi end den normale, fx kun 5 
sk. grot på 1 mk. i st. f. 6 sk.

gro(v)brad, groffenbrad, større el. 
mindre stykke kogt el. stegt okse
kød.

græsmølle, vandmølle, der kun bru
ges om vinteren.

græsøksne, sommergræsset kvæg, ofte 
beregnet til eksport.

grønvej, lidet befærdet, græsbevokset 
vej-

gyldenstykke, (silke)stof, helt gen
nemvævet med guld- el. sølvtråde 
el. -bånd.

gæsterihavre, afgift i havre i st. f. gæ
steri.

gårdmand, her: medfæster, jf. hoved
manden.

gårdsæde, person, der af en gårdejer 
havde fået overladt brugen af en 
jordlod mod at hjælpe til med 
dyrkningen af gårdens jord.

gåsehavre, afgift i havre som følger 
med ydelse af gæs.

halden el. hallen, vissen, fortørret.
hampebrøde, if. O. Kalkar: Ordb. til 

det ældre da. Sprog: redskab til at 
bryde hamp med; må dog fmtl. 
her (1650, 110) have en anden be- 
tydn.

»hamstocker«, hammerstænger, stæn
ger på en slags fiskegarn.

»hånd ross«, håndhest, hest som 
føres ved hånden af en rytter.

harbopund, landgildepund på 1/9, 
1/10, 1/11 el. 1/12 tønde.

havre kierre, betydningen uvis. 
hederider, en art skovbetjent.



Ordliste 399

»heringgam«, sildegarn.
herregæsteri, afgift til afløsning af 

godsejerens ret for sig og sine he
ste til overnatning og forplejning. 

herrehavre, havre som afgift til gods
ejeren.

herrelys, bedste slags tællelys. 
hirdtz-farvet, tysk Hirsch el. hirts, 

hjort.
hjemmelsted, sted eller persons udta

lelse, der giver hjemmel for no
get.

hofden (ved Østerås udløb i Ålborg i 
Limfjorden), vel høfde.

»hoffheste«, hovheste, heste, der bru
ges til hovarbejde; her (1650, 322) 
fmtl. pligt til at stille en h. et vist 
antal dage.

hofklædning, klæder til hofbrug, 
stadsklæder, evt. en art uniform.

holdsvogn, vogn, som skal holdes i be
redskab til befordring over en vis 
strækning.

holdsægl, pligt til at stille befordring 
(ægt) til rådighed.

hollandsk skrot, se skrot.
» hollende« (ege), visne, udgåede.
holt, muligvis = gehalt, indhold, vær

di.
hopmand, hopffmand, hovedmand, 

befalingsmand, kaptajn (jf. ty.: 
Hauptmann).

»horsiimer«, vel hørsimer, reb flette
de af hør.

hoveddomsager, hvoddomsager, den 
tværpløjede ager for enden af de 
lange agre, pladsen, hvor ploven 
vender.

hovedmanden, her: den ene (den le
dende) af to el. flere fæstere på 
samme gård; jf. gårdmand.

hovedsag, den af 2 el. flere i forb. m. 
hinanden stående retssager, som 
er den oprindelige og har draget 
de(n) anden(dre) m. sig.

hulglas, om hule genstande af glas, 
som flasker og glas.

husbondhold, afgift som anerkendelse

af underordningsforhold til en 
husbond, for vornede: afgift for 
tilladelse til at tage midlertidig tje
neste andetsteds.

husere, gå rundt fra hus til hus. 
husleje, nattelogi.
hvid, lille mønt ('A skilling). 
hænde dom, erhverve, få, opnå dom. 
hævd, vedligeholdelse, holde i or

den.
hævegøg med tros(se), muligvis en slags 

kran i form af vippe med reb.
høfd(e), forager, skovfremspring. 
håndskrift, dokument med under

skrift, gældsbrev.

immuniteter, friheder, forrettigheder. 
impediment, hindring.
in bonis communibus, i de fælles goder 

el. det fælles gods.
in publica disputatione, i offentlig dis

putats.
in sequestro, se sekvestration. 
inconveniens, ubelejlighed, besvær, 

ulempe, bryderi.
indejer, jf. udejer.
indførsel (fx i en gård), adkomst til 

med rettens følge at foretage ekse
kution el. udlæg i ejendommen.

indgangspenge, afgift ved optagelse i 
lav.

indlager (at holde i.), at forpligte sig til 
ophold et bestemt sted, til en for
pligtelse er opfyldt, fx en gæld be
talt.

indtægt, jordstykke taget ind til dyrk
ning.

infestere, hærge, hjemsøge. 
intercession, forbøn, mægling, mel

lemkomst.
interesse, her: renter.

»jgQTnmg«, fmtl. fordeling, udlod
ning.

»jegeheste«, jægerheste, jagtheste, jf. 
»hoffheste«.

jemfang, ting, redskaber afjern. 
jerngøtlinger, skibskanoner.
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judices consistoriales, konsistorialdom- 
mere.

juramentum fidelitas, troskabsed.
jus optandi in capitulo, ret til at vælge 

i kapitlet.
jus palronatus, kaldsret.
juxta senium in officio, næst efter den 

ældre i embede, efter anciennitet.

kaldsmænd, 7 mænd, som i tiden før 
Danske Lov valgtes af sogne- 
mændene til at kalde ny præst.

kalente, sammenkomst, specielt af et 
herreds præster, en behandling af 
sager af fælles interesse.

kalentegods, gods, der tilhører el. har 
tilhørt et gejstligt kalen te (broder
skab), som modtager afgift heraf.

kancelliforvandter, embedsmand i 
kancelliet.

kantin, stof, hvidt slør.
kapitelskøb, kapitelstakst (jf. mar

kedskøb).
kapitular, medlem af kapitel.
kapitulation, aftale om vilkår for mili

tær tjeneste, diplomatisk overens
komst.

karemærker, bomærker 
karlove, kort og tyk kanon.
kast (ligge i), ligge i fællesskab, blan

det med.
kavringbrød, små runde brød. 
kejse, kåre, vælge.
kietegruemunden, kedelgrubemun- 

den, indfyringsåbningen til en 
indmuret kedel.

klipper, kleppert, undersætsig, stærk 
(og hurtigløbende) hest.

klyvjern, smederedskab, muligvis 
kløvejern.

klæp, lille agerstykke af uregelmæssig 
form, især om lille dyrket plet som 
tillæg til en større agersamling.

knapholt, d.s.s. klapholt, mindre 
planker af eg eller bøg, især til 
bødkerbrug.

knapstob, fmtl. stob (bæger) m. 
hank.

»knipmelinger«, har med fiskeri at 
gøre, men betydningen uvis.

kobberstykker, kanoner af kobber 
(malm). Billeder trykt med kob
be rplader.

komment, skål.
kommissarietold, se småtold.
»kongstød« el. stød, kongestød, afgift 

til kongen, en art landgilde, betalt 
af især jordegne gårde i penge el. 
byg, men især havre. 1 stød = 3 
skp. el. '/2 td. havre.

konsistorium i Ålborg, betegnelsen k. 
bruges i Danmark normalt kun 
om den forsaml, af professorer v. 
universitetet, som udgør dets 
øverste myndighed. Her er fmtl. 
tale om tamper retten i Å., be
stående af stiftslensmd., biskop og 
evt. fl. gejstlige, der dømte bl.a. i 
ægteskabssager.

kontentere, tilfredsstille.
kopenge, dels betaling for køer i fæl

lesgræsning, dels afløsning af 
ydelse af ko el. part deraf i skat el. 
landgilde.

korduan, særlig slags fint (spansk) 
læder af bukke- el. gedehud, 
opkaldt efter den sp. by Cordo
ba.

korer, muligvis kårder.
korter, kvarter (smør), ‘A fjerding el. 

'A otting.
kredens knive, knive til forsmagning 

før retten serveredes.
kulegraver, kirkegårdsgraver. 
kusk, 1 ) vogn, 2) vognfører. 
kuskheste, heste, som tilstodes en 

højere officer ved en armé på felt
fod til hans trænkusk.

kvittans, kvittering for det årlige 
regnskab.

kvittansiarum, generalkvittering for 
en embedsperiode.

kæphave, kæp = stav, stok.
kcerv, neg (tiende i kær ven i mod

sætning til tiende i skæppen, dvs. i 
aftærsket korn).
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kølemunden, køllemundingen, indfy
ringsmundingen til (malt)kølle.

labores, arbejder.
lademager, person, der laver lavetter 

til kanoner el. skæfter til håndsky
devåben.

»lagett« fisk, fisk, som er lagt i lage. 
Lambertii dag, 17. september. 
landekøb, faktiske handelspriser, i 

modsætn. til kunstigt fastsatte pri
ser, fx kapitelstakster.

landemodeafsigl, se afsigt. 
»landkyndiget«, kendt i landet (lands

delen).
laveren, i l., ved krydsning, til søs. 
leding el. ledingspenge, gives ligesom 

landgildepenge næsten alene af 
jordegne bønder; er i 1600-tallet 
en pengeafgift, hvormed den opr. 
ledingspligt in natura er afløst; 
havnen er det læg af gde., som 
skulle stille én mand til ledin
gen.

»lederne«, affutager, kanonunderlag 
af bjælker.

Zeg. fol. præced., lege folio præceden- 
te, læs foregående side.

»leggere«, liggere, kgl. bude el. tjene
re, slotsfogeder, betjente ved et 
toldsted.

»lehning«, lening, udbetaling af sold 
til soldater.

lektier, skoleklasser.
liberi, bibliotek, bogsamling. 
licentere, afskedige.
livsbreu, dokument, brev, hvorved 

noget tilsiges, forlenes én på livs
tid.

»loddingen«, udlodningen, jf. »jeff- 
ning«.

»lodskifte«, betydningen uvis, mul. 
hoveri på afdelte lodder.

losemenler. logement, herberg, logi. 
loven og vissen, borgen, kaution, sik

kerhed.
løb(e), smør mål, hvis størrelse varie

rer fra landsdel til landsdel.

løfte, komme i løfte for, kautionere, bor
ge.

løsholter, vandrette tømmerstykker 
midt i bindingsværk.

lån (på mark), muligvis »Ion«, mel
lemrum mellem agre.

malvasier, sød vin, opkaldt efter den 
græske by Malvasia di Romania.

maning, adeliges pligt til at blive i 
indlager (s. d.), dvs. et nærmere 
fastsat sted, til gæld er betalt.

markedskøb, pris i fri handel (jf. kapi
telskøb) .

mastovn, masovn, højovn til at smelte 
jern i.

menge (vin), blande.
menlykke, indskæringerne i en nøgle

kam og de jern i låsen, der svarer 
til dem.

mensalibus communibus, fælles men
salgods.

mensam pastoris, præstens bord (un
derhold).

mergrøn, havgrøn.
mersekkede, marsklæde, mærset er den 

platform, som på større skibe om
giver den øvre del af den egtl. mast; 
m.klædet er den sejldug, der om
giver platformen.

Michaelis, Mikkelsdag, 29. septem
ber.

middel, person (er) udvalgt el. beskik
ket til at udøve myndighed (fx ret
tens middel, menige købstæders 
middel).

mindremand, mand, der er dømt fra 
sin ære, også mindreværdig per
son.

minorennitel, mindreårighed. 
modvilligvis, utilbøjeligt, modvilligt, 

af våde.
motter, mat(t) er, medhjælpere hos 

orlogspersonel.
munition, krigsfornødenheder, krigs

materiel.
munsterplads, sted, hvor hærafdelin

ger samles til mønstring.



402 Ordliste

musterhaft, mønsterværdig, eksem
plarisk.

musteus plys, muligvis laurbærfarvet 
plys.

mutinalion, oprør. 
mælkedeje, malkepige, mejerske. 
mærføl, hoppeføl.
mærsk, marsk.
mørser, kort, svært kasteskyts (d.s.s. 

mortér).
mål, fodring, malet korn, hestefoder.

nam, domhavers ret til at bemægtige 
sig noget af den dømtes løsøre til 
sikkerhed.

nederfældig, sagfældet, sagsøgt, per
son som pga. udeblivelse el. man
gel på bevis ikke har friet sig for 
anklage.

nybygge, ny bygning, ny ejendom.
»ny(e)«, vel nymåne (i forventning 

om, at denne giver udsigt til frost 
og dermed godt føre til transport 
af træerne).

nye våninger, de, Nyboder.

observande, skik og brug. 
officia capitularia, kapitelembeder. 
officium procurators generalis in capitu

la et officium pro curators scolæ una 
cum episcopo, generalprokuratore- 
bedet i kapitlet og embedet som 
prokurator for skolen sa. m. bi
skoppen.

oldengæld, afgift for retten til at have 
svin på olden.

oldingegang, udpegning af ret 
markskel ved oldinge, dvs. de der
til af tinget betroede erfarne 
mænd.

omdrag, henstand. 
omslag, termin (Kieleromslag). 
opdragelse, vistnok = opdrag, opgave 
opkræve nævningsmænd, rebsmænd, ud

nævne, udpege n., r.
oprejsning, æresoprejsning, gengivel

se af juridiske rettigheder, bevill. 
til at fortsætte el. påanke en sag,

skønt den gældende el. fastsatte 
frist er udløbet.

opskreune (mænd), skriftligt tilsagte. 
opskrift, opgørelse over.
opskrive, opsige skriftligt.
»oplages«, her: opsættes, udsættes el. 

hvornår sagen genoptages.
optaget sagen, standset, ophævet sa

gen.
oplere, vælge.
opvarte, overvære, have tilsyn med, 

sørge for underhold til.
ordele, dømme, afgøre.
ordinansen, kirkeordinansen af 

1537(39).
»orloffsøm«, orlovssøm, en slags søm. 
osmund, jernklumper, jern. 
overbødig, villig til, indforstået med. 
overhøre (vidnesbyrd el. dokumenter), 

granske og vurdere.
ovnsmunden, indfyringsåbning til ov

nen.

pagte, forpagte.
paille-maille, paillemail, boldspil, med 

bold el. kugle af træ, også om 
pladsen, hvor det spilles, også bail- 
le-maille.

payement, betaling.
»paltebogen« i Lund, p(j)alte, norsk 

navn for optegnelser, særl. jorde
bøger. »En Lunde landebog skul
de kaldes Pjalte« (O. Kalkar).

pantegård, forskrivning for partgård, 
s.d.

pantsvend, pandsvend, jagtbetjent, 
som opstiller og passer panderne 
(jægernettene).

parapet, brystværn på vold el. skanse. 
partgård, fmtl. del af en gård, gårds

part.
pasbord, pas.
pastores rurales et urbanos, landsby- og 

købstadpræster.
patrimonium, fædrenearv.
pebersvende, ugifte, ofte unge, mænd, 

som rejser rundt og sælger varer 
på landet.
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pension, regelmæssigt årl. vederlag 
for ydet tjeneste.

peregrinere, rejse i fremmede lande. 
periclitere, komme i fare.
perpetuerlig brug, i, i varigt brug. 
perpetuere, henlægge til varig (evig) 

ejendom el. underhold.
petersenum, pelersemun, petersemen, 

en art vin.
Philippi  Jacobi, 1. maj. 
pibe, vinmål, ml. 432 og 588 potter. 
pii vita pia, den frommes fromme liv. 
pipholt, d.s.s. pipenholt, træ (af eg el.

fyr) til render.
pligtsfoged, opsynsmand med arbejds- 

folk.
plitzkarl, pligtskarl, arbejdsmand.
plovhavre, en særlig afgift til de siden 

slutningen af 1100-tallet oprette
de spedalskhedshospitaler; efter 
spedalskhedens forsvinden forsat 
lige til vore dage svaret af nogle af 
Århus-egnens herreder til den 
stedlige Skt. Karensgårds arvlager, 
det aim. hospital i Århus.

pochenslager, paukeslager. 
portion, andel af kapitelsgods. 
posarikammeret, betydning uvis. 
post tertium tutoris annum, tutor, der 

normalt betyder værge el. formyn
der, må her stå for prælat el. kan
nik, som er tillagt et præbende.

posteriteten, efterkommerne, efterti
den.

potaske, gi. navn for kaliumkarbonat, 
der bl.a. anvendes ved glasfrem
stilling; udvandtes i ældre tid af 
planteaske, der brændtes i jern
gryder.

Praxis Testamenti (anamneseos) Jesu 
Christi, Udøvelse af Testamentets 
ihukommelse af Jesus Kristus. (Jf. 
Lukas 22,19, 1. Korinthierbrev 11, 
24-25 og Hebræerbrevet 10,3).

procuratoria, fuldmagter, bemyndi
gelser.

project in studiis, fremgang i studier
ne, standpunkt.

professor hebrece lingvæ, prof, i he
bræisk sprog.

professor matheseos, prof, i matematik. 
pro residente, som residerende, ha

vende bopæl ved kapitlet.
pro tempore, forkortet p.t., for tiden. 
promotorialskrivelse, anbefalingsskri

velse.
præceptor, læremester, hovmester. 
prasumere, forudsætte, formode. 
pumplæder, kærnelæder.
pædagogier, opdragelsesvirksomhed. 
pøkere, skibsdrenge.
»på et hår«, fuldstændig ens.
på kongens behag, ratifikation, under 

forudsætning af, med forbehold 
for kongens efterfølgende god
kendelse.

påløb, adgang, adkomst.

quartus theologus, fjerde teolog (af 
professorerne på universitetet).

rançon, løsepenge, løskøbelse. 
ransonere, løskøbe, tilbagekøbe krigs

fanger.
ransvoret, ved ed beskyldt for ran. 
rapper, (ravn)sort hest.
ratione officii, ifølge embedspligt. 
recessen, når intet andet er anført, er 

talen om Chr. 4.s reces af 1643.
reconsiliere, forsone, forlige, forene 

på ny.
rectå lineå, i ret linje.
recuperere (sit helbred), genvinde, 

genoprette.
redesvend, husholder, forvalter, jf. 

dugsvend.
»redthoffuit«, betydning uvis.
»reen« om, ren om ren, sideløbende 

agre.
regimentsstykker, en slags feltskyts. 
reitererede, gentagne, fornyede. 
rejsepenge, afløsningspenge for kørs

ler (rejser).
remedere, råde bod på, forbedre. 
remsnider, nærmest = sadelmager. 
renteritakst, en af Rentekammeret
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fastsat omregningstabel til penge 
for korn og andre naturalier. 

replica, gentagelse, gensvar, genmæle. 
residentes, residerende, på stedet bo

ende.
resiseddel, anvisning, obligation på et 

tilgodehavede restbeløb; general- 
restseddel, samling af flere restsed
lers beløb i én.

rethcengig, vistnok om et forhold, som 
skal for retten.

retranchement, forskandsning. 
revers, forpligtelsesdokument. 
reversal, fortegnelse over dokumen

ter.
revieret, bredden.
ridemand, mænd, der skal dømme 

som overinstans i skeltrætter.
riddermandsmand, væbnere, herre- 

mænd, der ikke har modtaget rid
derslag.

»rochell«, rokkel, rokke, hellefisk. 
rode, længdemål på 6 sjæl. alen. 
»ronden «, i, i omkreds.
»rolgieler«, metalstøber. 
rumpere, bryde, sønderrive. 
»rundelet", fmtl. runddelen, frem

skudt forsvarsværk.
ruptur, brud.
rustbåre, mul. det samme som rust

vogn (s.d.).
rustvogn, trosvogn, bagagevogn. 
rustvognsheste, heste til trosvogne. 
rustvognskusk, trosvognskusk.
»ryler bier", fmtl. en omgang rytterøl. 
rømningsgods, gods, løsøre, ejendele 

forladt ved rømning.
Sacellum beala virginis og portio Knud- 

strup in decimis Vicariatus Erasmi, 
Den hellige jomfrus kapel og 
Knudstrups andel af Erasmus’ vi
karies tiende.

sagefald, bøder, ret til at oppebære 
retsbøder.

sagsvolder, den der rejser sag.
salen, bryllup på salen, bryllup kunne 

efter tilladelse holdes hjemme, på 
salen, altså ikke i kirken.

salveguardie, sauve-garde, salvegarde, 
sikkerhedsvagt.

sandemand, livsvarigt udpegede loka
le mænd, der skal afgøre mar- 
keskeltvister og andre trætter, el. 
afgive erklæringer herom til brug 
ved domstolene.

savedaler, savskårne planker. 
»schiørte«, fmtl. d.s.s. skørte, afkorte. 
secret, mindre segl.
seebier, formentlig en slags øl. 
sejermagere, urmagere. 
sejervark, ur.
sekvestration, beslaglæggelse af om

stridt ejendom og overgivelse af 
den til en tredjemand til foreløbig 
forvaltning.

selvanden (-tredje osv. ), sig selv og én
(to osv.) mere. 

senium, alder. 
sentere, afsige dom el. kendelse. 
sermon, prædiken. 
session, sæde (i forsamling). 
sidegewehr, se gewehr. 
sidenmoer, 1. led betyder silke, 2. leds 

betydning uvis.
simplicia (simplicibus), fmtl. lægeur

ter.
sjettepenge, afgift til kongen på ‘A af 

arv, der føres ud af riget.
skaftekom, korn siddende i strået, 

utærsket korn.
skanseklade, sejldug langs rælingen 

af skansen, agterdækket.
skatgæsteri, gæsteri, der gives som af- 

gift-
skatteko, skat i form af en ko el. part 

af en ko, som et læg ydede i fælles
skab.

skelne, skielne, fuge, også understry
ge

skibslader, lavetter til skibsbrug. 
skikkelig, kan betyde velegnet, kvalifi

ceret, se indledningen til KB 
1647.

skoledegn, løbedegn, latinskoleelev, 
der virker som degn i nærliggen
de sogne. Jf. sædedegn.
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skovessen, skueret, tysk Schauessen 
skovmærke, redskab til at slå mærke i 

træer med.
skovvogn, forpligtelse til at møde 

med vogn til transport af tømmer 
el. brænde.

skriverskæppe, en skæppe skriverkorn, 
afgift af gårdene i korn til retsskri- 
veren.

skrot, schrot (holl.), råvægt el. brut
tovægt, en mønts hele vægt (i 
modsætning til værd, lødighed, 
indhold af ædelt metal).

skrufisk, skruet fisk, fisk presset i tøn
der ved hjælp af særlig skrueind
retning.

skursnævninger, nævninger (i Jyll.), 
som opr. skulle afgøre sager om 
ledingsskatten, der svaredes af selv
ejerbønder, siden om disses skat
terestancer i det hele taget.

skydehest, hest afrettet til jagt og til at 
stå for skud.

skærbåd, fladbundet, halv- el. hel
dæksbåd m. årer og sejl og udsty
ret m. kanoner.

» siindre «, slinde, hugge bark af, til
hugge groft, rette op.

slotslov, forpligtelse til at holde et 
slot til rådighed for kongen (el. 
hvem gældende statsforfatning til
siger).

slåer, planker, revler o.l.
smalle tønder, almindelige korntøn

der, i modsætning til de større Ri- 
betønder.

småtold, både ind- og udførselstold af 
forsk, varer, fx salt og fisk. Blev fra 
1638 opkrævet af landkommis
særerne og betegnes derfor også 
kom m issarie told.

snedebakke, ved mølleanlæg, men be
tydningen uvis.

»snedkniffue«, vel snitteknive. 
soldatesken, betegner ofte helheden 

af en stats soldater.
spargeres, rygtes. 
specerier, krydderier.

specie, rd. in, speciedaler, hele daler
mønter, dalere i rede penge, klin
gende mønt.

spindepenge, afgift (på 4 sk. pr. hel
gård) som afløsning for pligten til 
at yde hovspind.

springsjord, muligvis af sprænge: ud
magre, udpine.

»stable« ret markskel, markere det ret
te skel v. hj. af stokke el. sten.

»stackefaffner«, fmtl. korte favneved. 
stafferet (kiste), forsynet med det nød

vendige.
»stande for fulde«, stå ved fuld magt. 
stavre, tynde stolper i husvægge, 

hvorom flettes halm el. ris til ler- 
klining.

stedsmål, indfæstning.
»steffne« (dammene... steffnis), stævne, 

opstemme vand.
»steg«, pæle, stager, stolper.
stelsten (stilsten), stenart, der bruges 

til indvendig mur el. bund i højov
ne.

»stennde«, fmtl. møde for, stå til an
svar ved.

sliffuerie, fmtl. trodsighed, opsætsig
hed.

stiftsbog, bog indeholdende oversigt 
over de gejstlige embeders ind
komster m.m.

stilsten, se stelsten. 
stitov på et skib, betydning uvis. 
stod, en flok af heste, en hingst og 

dens hopper.
stokknægt, medhjælper for profos

sen.
stor mil, den gi. danske mil på ml. 9 

og 10 km fortrængtes i løbet af 15- 
og 1600-tallet af den kortere tyske 
mil på ml. 7 og 8 km.

strick, kobbel.
studieskal, afgift, som efter reformati

onen skulle udredes af landsbykir
kerne i Sjæll. og Skåne til universi
tetet.

stugjager), -(eng), d.s.s. stuf, jordstyk
ke uden for fællesskab.
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stuv, stuf, jordparcel frasolgt bonde
gård, jordstykke uden for fælles
jorden.

styck von achten, spansk mønt = 1 pia
ster à 8 realer.

stykke, vinmål (ml. 960 og 1920 pot
ter).

stykkelader, stykkeladninger, fmtl. affu
tage, underlag for kanonrørene.

stykker, kanoner.
stykkestøber, kanonstøber.
stykknægt, soldat, der kører kanoner 

el. vogne, virker som oppasser, he
stepasser m.v.

stylo usitato, i den sædvanlige stil. 
stævnedag, skiftedag.
støbning, kornet sættes i støb, dvs. til 

spiring i vand, og bliver til malt.
stød, se kongstød.
stødhavre, opr. studhavre, afgift i hav

re til foder for rytteriets heste.
støkegam, afgift, muligvis garn til lun

ter, idet stykkekrudt = kanonkrudt.
supposites, stedfortrædere.
surskov, skov med dårlig bund, krat. 
sub poena confiscations, under straf af 

konfiskation.
sub suspensione ab officio, under em

bedets fortabelse.
sundkom, afgift i korn for fri fart 

over sund.
svanejjeder, fmtl. en vandhane af en 

bestemt form og kapacitet.
sve(g)bue, svibuer, stræbebuer, hvæl

vingsbuer o.l.
sædedegn, degn med bopæl i sognet. 

Jf. løbedegn.
sølvpop, hofbetjent, som forestår 

sølv- og guldtøjet og har ansvaret 
for sølvkammeret.

søsling, seksling, lille mønt på 6 pen- 
dinge.

såre, lidende, svage, skrøbelige. 
sårmål, retssag an g. tilføjelse af sår.

Også alvorlige el. store sår.

»tagefred«, meningen er fmtl., at han 
har hindret manddraberen i ved

at svare mandebod at blive svoret 
fred af den dræbtes frænder.

tale (derpå med lov og ret), gøre for
dring, sagsøge.

tartarer, tyrker.
»techer, tæpper.
tegnebog, optegnelsesbog, notitsbog. 
teje, afgift bestående af 1 lam, 1 gås 

og 2 høns.
«temper« dage, tamperdage, dvs. de 4 

dage årl., hvor tamperretten hol
des.

tempore interregni, i tiden mellem den 
ene konges død og den næstes 
indsættelse.

»tepperiis«, gærderis.
»torne bolches mark« og »thor bolches 

mark«, betydningen uvis, muligvis 
er der tale om misforståelser i tek
sten.

tiende i kærven, tiende i negene, udta
get på marken.

tiende i skæppen, tiende af det af
tærskede korn.

tiendepenge, afgift af udlændinges 
dødsbo til kongen og byen.

»tiengaam«, betydning uvis, måske = 
tiendegarn, garn af hvis fangst der 
svares tiende.

tilforsict, tillid.
tilfødning, forøgelse af husdyrbestan

den ved fødsel.
tilgedan, hengiven, knyttet dl én ved 

troskab.
tilholde sig, gøre krav på, hævde sin 

ret til.
tindelørte, ørte på 10 skæpper.
tog, holde tog og slagorden, tog: skare af 

mennesker, som bevæger sig fra et 
sted til et andet.

tohår og trehår, betegnelser i forbin
delse med fløjl, men betydningen 
uvis.

toll, tomme(r).
tolvmandsskæppe, skæppe på ’/i2 tøn

de.
tolvmandsørte, ørte på 12 skæpper. 
»tractu«, egn.
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traktere, traktement, underholde, un
derhold.

trass, rhinsk tuf, i knust tilstand 
brugt som cement.

trave, optællingsenhed for kornneg, 
bundter af rør, lyng, koste m.m.

tredingstiende, kongens, den tredjedel 
af tienden, som opr. tilfaldt 
bispen (bispetiende), overgik ved 
reformationen til kronen (kon
getiende).

tremarksbøder, til idømmelsen af t. er 
knyttet æreløshed.

tribulere, skræmme, ængste, pine, 
plage.

trium regum, helligtrekonger.
»troer hænde, hende til«, med pligt til 

at stå til ansvar.
tutores, værger, formyndere.
tutores templi, kirkeværger. 
tuturatus, fmtl. beskytter, forsvarer. 
»tycher«, fmtl. en slags søm, måske = 

dykkere.
tømmerads, vel tømmerværk.
tørstetræ, rhamnus, slægt af vrietorn.

uddrag, sagens, sagens endelige af
gørelse.

uddrifl, adgang til græsning.
udejer, person, bonde, som bor uden 

for en landsby, et sogn, men har 
jord deri.

udliggere, vagtposter, skibe på vagttje
neste.

udlove, overlade en ejendel til en an
den.

udlæske, udslette.
»udminde», opsige til fraflytning. 
udmærke, vistnok for sig selv liggende 

jord.
udmønstrede, vragede, udskudte, ud

skilte.
»udskuddet», landmilitssoldaterne. 
udsprenchte discours, udbredt rygte. 
udstrippe, udpine.
»udtæres», fortæres, opfodres. 
uendelig dom, dom, som gør sagens 

endelige udfald afhængig af be

stemte senere indtrædende om
stændigheder.

ugedagsmænd, -tjenere, fæstere, som 
opr. gjorde én ugl. hovdag, og 
som bor i det sogn, hvori hoved- 
gden ligger.

uminde, med, uden tilladelse. 
umusterede, muligvis ikke-mønstrede, 

ikke registrerede
uperturbereret, uantastet, uforstyr

ret.
upligt, skade, især ved forhugning af 

skov.
urgere, lægge stor vægt på. 
uturberet, uantastet, uforstyrret.

»vader», mul. vod, fiskegarn. 
vakere, stå ledigt, om embede. 
val, egti. »valg«, visse håndværks

svendes ret til at vælge arbejdsgi
ver blandt mestrene, således hos 
snedkere og skomagere.

»walbirch», valbirk, ær eller birk med 
knudret ved.

varhaftig, i overensstemmelse med 
sandheden, sandfærdig.

vase, vej dannet af risknipper med 
påfyldt jord.

»wecke» på søerne, hugge hul på isen, 
holde våger åbne.

vedbyg, byg som godtgørelse for træ, 
brænde.

vedekke, pligtkørsel med brænde. 
vedekkepenge, afløsning for pligtkør

sel med træ, brænde.
vedermåls ting, ting, hvor en anklaget 

besvarer anklage, til gensvar el. 
genmæle.

vedhavre, havre som godtgørelse for 
træ, brænde.

»vedheftet», fmtl. fæstet. 
vedtørftig, fattig, trængende.
veideme, vedjerne, vidjerne, sømær

kerne.
»weractig», væragtig, våbenfør.
Viborgpund, landgildepund på ’/i« 

tønde.
vicarie altaris Sanctæ Catharinæ senio-
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ris, den hellige Catharinas alters 
vikarie.

vicarii, indehavere af vikarier, kapel
laner.

viderligt, noget v. i sinde, noget fjendt
ligt i sinde.

vidt udseende (krig, lider, breve), farlige, 
uberegnelige, uheldsvangre.

»wiitgarn«, har med fiskeri at gøre, 
men betydningen uvis.

vildlbane, samlet jagtdistrikt. 
vissen og borgen, forblive, blive i forva

ring som sikkerhed.
vognskud, rene egeplanker (til klæd

ning af vægge, skibssider o.l.).
voldsvoren, egti.: med ed svoret skyl

dig i vold; også: kendt skyldig (i 
en gældssag) pga. udeblivelse fra 
retten.

Vor Frue dag, 8. sept. 
vorder, 1 vorde =10 fisk. 
vcedekepenge, se vedekkepenge. 
væggerum, fag (fx af en lade). 
»være om«, søge at få fat på.

værested, hus, bolig, opholdssted.

ydekul, kul (trækul), der skal ydes 
som landgilde.

zoll, (tysk) tomme.

ægt, ekke, pligtkørsel, jf. ekke. 
æreklædning, festklædning.

øre skyldjord, sjæll. jordvurderingsen
hed ( 1 mark skyldjord = 8 øre skyl
djord).

ørte, ørtug, mål for korn, mel og 
malt, bestod alt efter egn og vare
sort af et vekslende antal skæpper.

åbodspenge, kan betyde bl.a.: afgift 
for forbedring, evt. erstatning for 
skade på ejendom.

årsknægte, soldater hvervede på åre
mål, ét el. flere.

åråd, voldeligt overfald.


