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Indledning

Udgaven af brevbøgerne 1656 følger i det væsentlige principperne i 
de nærmest foregående bind. Som i de fem foregående bind er antal
let af anvendte forkortelser nedskåret noget og af hensyn til tekstbe
handlingssystemets registerfunktion undgået i stednavne, bortset fra 
navnene Kbh., Sjæll., Loll, ogjyll.

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

I personregisteret er ligesom i bindene 1651-1655 medtaget alle per
soner, også bønderne nævnt i breve om lettelser i skatter og landgilde
afgifter m.m., i mageskifter m.m., jf. indledningen til bindet 1651. Alle 
personer anføres så vidt muligt med stillingsbetegnelse og hjemsted, 
det sidste en købstad el. et landsogn, evt. også landsbyen el. gården, og 
hertil herredet, idet dog landsdelen el. lenet anføres, når en nærmere 
bestemmelse ikke har været mulig. Med angivelsen af hjemstederne er 
heller ikke bønderne trods deres noget ensformige navne blot anony
me.

Medtagelsen af bønderne har betydet en væsentlig forøgelse af per
sonernes antal, idet bindets personregister rummer ca. 2.000 person
navne mod de ca. 1.200 i bindet 1650, der i tekstomfang var omtrent 
det samme.

Ordlisten omfatter i modsætning til den i de fem foregående bind 
på grund af det voksende omfang ikke ordene i listerne fra alle binde
ne med 1646 og frem til dette bind, men blot de nye ord i bindet, jf. s. 
433 og listen s. 433-34.

Ligesom tidligere er det brevbøgernes tekster, der refereres, og de 
kan som tidligere være sammenholdt med bevarede koncepter og ind
læg. I flere tilfælde er det bemærket, at større indlæg især til breve 
vedr. mageskifter og afslag i landgilde m.m. kan være mere fuldstæn
dige med hensyn til angivne personer end brevbøgerne, men det er 
ikke fundet overkommeligt systematisk at supplere de gengivne tek
ster på grundlag heraf.

Ved arbejdet med kopibogen har jeg draget nytte af diskussioner med 
den tidligere udgiver, fhv. landsarkivar, dr. phil. Jens Holmgaard, og 
Yvonne og Hans Kargaard Thomsen har læst korrektur på kopibogen.
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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 om, at kongen skul
le 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 skul
le anvendes til betaling af den holstenske gæld, jf. C. Rise Hansen: Akt
stykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie 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, ol
dengæld og hvad der oppebæres for rodhugget skov, forbeholder kon
gen sig selv efter regnskab.

5. Kongen har dog bevilget NN, når der er olden, fri olden på kro
nens skove til hans genan tsvin 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 regnskabet, 
at ved hver mands navn, som indslår svin til olden på kronens skove, 
skal an tegnes deres antal, og ved de svin, der modtages som ol
dengæld, 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 med-
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dele, hvor mange svin - unge og gamle - der bliver indbrændt, og sen
de en fortegnelse derover til Rtk. med oplysning om, hvor mange der
af der kan tilkomme kongen i oldengæld, for at det kan forordnes, 
hvor de skal drives hen til slagtning. I nogle breve fortsættes fra tegnet 
II: så vel 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 genet 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 flikken med 
tag, døre, låse, vinduer el. andet til vedligeholdelse af slottet, og ingen 
bygning foretage på huset el. på ladegården uden kongens bevill. 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.

14. NN skal frede skovene og intet lade hugge til upligt el. skovskade.
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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 
ved lige.

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 renteri taksten, hvorimod kongen har 
bevilget, at deres hustru og arvinger, om hustruen ej lever, må nyde et 
nådsensår foruden det, som er sædv., med samme kondition, som er 
bevilget ved nådsensår, at hvis den fulde årsindkomst efter 3 års forløb 
ikke er blevet erlagt pga. dødsfald, så skal efterlevende hustru el. ar
vinger gives så meget igen, som er udlagt. Efter denne anordning skal 
NN give sin formand ’/s 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 nedens
tående 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 
bestall.
bevill.
Corpus Constitutionum Daniæ. Forordninger, 
Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks 
Lovgivning vedkommende, 1558-1660. Ed.
V. A. Secher, 1887-1918.

da.
Da. Mag. 
dat. 
DKanc. 
DKL 
dl.
dr.
el.
etc.

dansk (e)
Danske Magazin
dateret
Danske Kancelli
Danske Kirkelove. Ed. H. F. Rørdam 
daler
doktor
eller
osv., idet formen gengiver kopibogens 
egen forkortelse, jf. osv.

FR 
fjdg. 
fjdgk. 
frd.
FT 
fuldm.
gd., gde

Fynske Registre 
fjerding 
fjerdingkar 
forordning 
Fynske Tegneiser 
fuldmægtig (e) 
gård, gårde
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g. m.
h.
hgcL, hgde 
holl.
hr. 
htk. 
indi.

jf.
JR
J. R. Hûbertz

JT
K. 
kanc. 
kaptajn lt.
KB 
Kbh.
KD

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

kur.
LAK
LAO
LAV 
mag. 
magesk.
mk.
ml.
ms.
N 
ndf. 
no.
oberstlt. 
orig.

1656

gift med 
herred 
hovedgård, hovedgårde 
hollandsk(e) 
betegner ridder el. præst 
hartkorn (også hvor kopibogen har korn = hartkorn) 
indlæg (Koncepter og indlæg til Registre og 
Tegneiser) i Danske Kancelli B 50, 53, 56, 59, 66, 69, 
74, 77, 80 og 83.
jævnfør
Jyske Registre
J. R. Hûbertz: Aktstykker vedk. Staden og
Stiftet Aarhus, 2, 1845.
Jyske Tegneiser 
koncept, se indl. 
kancelli (et) 
kaptajnløjtnant 
Kancelliets Brevbøger, 1885 ff. (udgaven) 
København
Kjøbenhavns Diplomatarium. Ed.
O. Nielsen, 1872-87 
Kongelig Majestæt 
kongelig 
konfirmation, konfirmeret 
Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet 
Jordegods i Danmark, 2. Ed. F. J. West, 1908 
kurant (kurantdaler, daler kurant) 
Landsarkivet for Sjælland m.m.
Landsarkivet for Fyn
Landsarkivet for Nørrejylland 
magister 
mageskifte (t) 
mark (møntenhed) 
mellem 
missive (r) 
ukendt person el. sted 
nedenfor 
norsk (e) 
oberstløjtnant 
original (t kongebrev)
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osv.

Ott. 
pen. 
pd. 
prof. 
RA 
rd. 
rgsk. 
Rtk.
s.
SjR 
SjT 
sk. 
skbl. 
skp. 
SkR 
Skt. 
SkT 
sldl. 
smst. 
SmR 
SmT 
spdl.
sv. 
sædv.
td. 
teol. 
tidl. 
tilf. 
till. 
T.K.U.A. 
tr. 
ty 
u.d. 
udat. 
udt. 
u.st. 
vedr. 
å.b.

benyttes ved forkortelser 
foretaget af udgiveren, jf. etc. 
otting 
penning = '/i2 skilling 
pund 
professor 
Rigsarkivet (i Kbh.) 
rigsdaler 
regnskab (er) 
Rentekammeret, Renteriet 
sogn
Sjællandske Registre 
Sjællandske Tegneiser 
skilling 
skabelon, se Indledning 
skæppe (r) 
Skånske Registre 
Sankt
Skånske Tegneiser 
slet (te) daler 
sammesteds, samme sted 
Smålandske Registre 
Smålandske Tegneiser 
speciedaler, rd. in specie 
svensk (e) 
sædvanlig(e, t) 
tønde (r) 
teologisk (e) 
tidligere 
tilføjelse 
tilladelse
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling 
trykt 
tysk(e) 
uden dag 
udateret 
udtog 
uden sted 
vedrørende 
åbent brev
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1. jan. (Kbh.) Johan Alter, kongens musikant, fik brev om at lade sig 
vie til sin husholderske. JA har bekommet kongens bevill. til at lade sig 
trolove til sin husholderske. Han begærer derfor, at han fremdeles må 
bekomme hende til ægte. Da han har ladet forevise skriftligt vidnes
byrd fra borgmestre og råd i Eypplitz i Bøhmen, at han ikke er beslæg
tet med sin husholderske i de forbudne led, som hans stifdatter har fo
regivet, er kongen tilfreds, at han må lade sig vie til hende. SjR, 23, 
725.

l.jan. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev om, at Jens Carstensen må kaldes 
til [Slots] Bjergby og Sludstrup, uanset han ej er 25 år, om han kan be
stå eksamen og intet mangler uden årene. SjT, 33, 463. K.

l.jan. (Kbh.) Christoffer Gabel fik brev om 4 sk. på hver dl. til de en
gelske o.a. til omslag. Kongen er tilfreds, at han til Kieleromslag giver 
de engelske o.a., som skal have penge af de påbudne skatter, 4 sk. da. 
til opgæld på hver rd., som findes i mønt, hvilket skal blive ham godt
gjort i regnskaberne. SjT, 33, 463. K.

1. jan. (Kbh.) Manderup Due fik brev anlangende hr. Niels Knudsen, 
sognepræst til Vestervig og Agger sogne, at levere Snedsted tiendes af
gift på Ørum. NK har ladet begære, at han og hans efterkommere må 
bevilges årligen inden fastelavn på Ørum Slot at yde afgiften af kro
nens anpart af korntienden af Snedsted s. i Thy, som for kaldets ring
hed er bevilget, så han ikke skal besværes med at føre afgiften længere 
el. at give penge derfor. Kongen bevilger, at han dér må levere afgif
ten, som berettes at være 1 pd. rug, 16 pd. byg og 2’/a pd. havre. MD 
skal oppebære den. Ladendes etc. JT, 13, 449. Indl. 2. nov. 1655.

2. jan. (Kbh.) Otte Pogwisch og Arent von der Kuhla fik hver brev om 
at hidskikke 125 læs hø. Udt. i SjT, 33, 464. K. Indl. 2. jan.

2. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre afregning med Søren
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Therkildsen, fhv. tolder i fæstningen Glückstadt, om det, som han kan 
have at fordre hos kronen, og deri specificere, hvoraf fordringen rej
ser sig. Kongen vil siden vide at resolvere derover. SjT, 33, 464. K.

2. jan. (Kbh.) Kristianstad fik brev på noget jord til græsgang, som de 
har haft trætte om med Væ bønder. Borgmestre og råd har for kongen 
ladet andrage, at der har været langvarig trætte1 ml. dem og bønderne 
i Væ om det rette skel ml. byens skove, som de har tilkøbt sig, og bøn
dernes udviste mark, hvilken jord bønderne tilholder sig, uanset den 
aldrig er udvist dem, ej heller sat på landgilde. Trætten har henstan
den over 22 år og er endnu ikke kommet til endelighed, uanset jorden 
har kostet borgerskabet så meget, som jorden kan andrage. De be
gærer, at jorden må forundes dem til byen til græsgang. Af afsigt af 
kommissarierne, som har været på åstederne, ses, at jorden tilhører 
den af parterne, som det bevilges. Kongen bevilger borgmestre og råd 
jorden, og de må med hr. Henrik Lindenovs råd indtæppe det, så in
gen videre trætte forårsages. Forbydendes etc. SkR 6, 399. Indl. 30. 
sept. 1649, udat., 16. sept, og 2. nov. 1655.
1) Se KB 1648, 201. Et brev fra Chr. 4. af 1. dec. 1639, nævnt i Indl. ses ikke i 
KB.

2. jan. (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev om under Børringe Kloster len at 
annamme den gård, som var forundt Peter Roch. Otte Thott har til
forn bekommet kongens befaling til under sit len at annamme gård
en, som var forundt PR for nogen tid siden, eftersom manden og kvin
den, til hvilke PR havde fæstet gården, foregives at være døde. Kongen 
erfarer, at gården ligger under TTs len. Han skal igen annamme den 
og gøre rgsk. på Rtk. for den visse og uvisse indkomst. SkT, 8, 492. 
Indl. 28. dec. 1655.

3. jan. (Kbh.) Bestalling for Andreas Michael som plattenslåer. Kongen 
antager nærværende AM som plattenslåer ved Tøjhuset, i hvilken tje
neste han skal være kongen og hans riger huld og tro, ramme deres 
bedste og hindre skade. Særdeles skal han vedligeholde de harnisker 
og deslige gewehr, som er i Tøjhuset el. kommer dér, så vidt hans 
håndværk angår. Kongen bevilger ham til årlig løn som følger: af Rtk. 
42 kur.dl., af Provianthuset 2 pd. rug, 2 pd. gryn, 1 td. ærter, ’/a td. 
smør, 1 td. sild, 1 td. spansk salt, 1 okse, 2 svin, 2 lam, af Klædekamme
ret 1 hofklædning, anslaget i penge for 8l/a kur.dl. 16 sk., og skal hans 
besoldning begynde fra 3. marts 1651, på hvilken tid han er antaget i
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tjenesten. Rentemestrene og proviantskriveren befales årligt at give 
ham dette. SjR, 23, 725. K. Indl. 5. sept, og 20. dec. 1655.

3. jan. (Kbh.) Joakim Frederik Pentz til Glambeck fik naturalisations
brev. JFP agter at nedsætte sig i Danmark og begærer derfor efter re
cessen, at han og hans datter jomfru Sofia Amalia Pentz må naturalise
res og nyde privilegier som indfødte adelsmænd her i riget. Han har 
bevist sine adelige aner og herkomst og bosat sig i riget og erlanget sit 
giftermål og dertil aflagt sin ed. Kongen bevilger ham med Rigets Råds 
samtykke, at han, datteren SAP og hans andre ægte børn må antages 
som danske adelsfolk og nyde privilegier og immuniteter som indfød
te, dog ikke hermed ment len og beneficia, som nogen aflægges med 
for bevist tjeneste, uden videre bevill. SjR, 23, 726. K.

3. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om noget gods, som Hans Juel 
afstår til kronen. Han har igen til kronen udlagt gods, som har været 
pantsat, mod jus patronatus til Højslev Kirke, nemlig Skivehus len, Sal
ling, Hjerk s. og by: Niels Christensen Morsing, 2 ørter byg, 2 sk. spin- 
depenge. Skarpenbergs gods, Niels Pedersen Morsing, 1 pd. smør, 2 
sk. spindepenge; Jens Jensen, 1 ørte byg. Harre s., Dals Mølle, skylder 
årligen 16 ørter mel. De befales at lade godset indskrive i Skivehus lens 
jordebog, så lensmanden årligen kan gøre rgsk. derfor. SjT, 33, 464. K.

3. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre Otte Thott indvis- 
ning i Børringe Klosters uvisse for 1.200 rd., hvorfor han har forstrakt 
malt til flådens udrustning, hvilket skal blive godtgjort i klosterets 
rgsk. SjT, 33, 464. K. Indl. udat.

3. jan. (Kbh.) Christoffer Gabel fik brev anlangende Peder Vibes og 
Anthoni Knips og sin egen betaling af de norske penge. CG skal af de 
4.175 rd. 4 sk. lybsk, som han for nogen tid siden har annammet af Jo
han Garman af de norske penge, til PV erlægge 300 rd., så og gøre sig 
selv betalt for 1.000 rd., som han i Flensborg har betalt til AK, fhv. told
forvalter i Norge. De øvrige 2.875 rd. 4 sk. lybsk skal han erlægge til 
AK el. hans fuldm. til forestående Kieleromslag og lade dem afskrive 
på kongens obligation, som han har i hænde. Det skal blive godtgjort i 
regnskaberne. SjT, 33, 465. K.

3. jan. (Kbh.)1 Ambrosius Charisius fik kannikedømme i Viborg Kapi
tel efter afd. hr. Gregers Krabbe, statholder i Norge. Der vakerer et
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kannikedømme i Viborg efter GK. Kongen bevilger AG dette efter ka
pitlets statutter, med bønder og al rente. Han skal residere ved dom
kirken og gøre slig tjeneste inden for kirken og uden som andre resi
derende kanniker dér og være den gejstlige ordinans og kapitlets stat
utter undergivet. Han skal og holde gård og residens ved god bygning 
og bønderne ved lov og ret og ikke besvære dem med usædvanligt 
pålæg, ej heller forhugge nogen skove dertil. Thi forbyder etc. JR, 12, 
428.
1) I margenen står: Erik Sehesteds skrift.

3. jan. (Kbh.) Hans Juel til Stårupgård, befalingsmand på Dueholm 
Kloster, fik magesk. anlangende jus til Højslev Kirke. HJ har for mage
læg igen fra sig lagt gde og gods tilforn pantsat fra kronen, liggende i 
Salling, Skivehus len, Hjerk s. og by: Niels [Christensen] Morsing, skyl
der årligen 2 ørter byg, 2 sk. spindepenge. Skarpenbergs* gods: Niels 
Pedersen Morsing, 1 pd. smør, 2 sk. spindepenge; Jens Jensen 1 ørte 
byg. Harre s., Dals Mølle, 16 ørter mel, med al gods’ ejendom, herlig
hed osv. Til fyldest vederlag har kongen udlagt kronens højhed, jus pa- 
tronatus og vocandi til Højslev Kirke, som er sognekirke til hans gård 
Stårupgård, så vel som kirkens anpart tiende, hvilket HJ og hans ar
vinger skal beholde osv.; men eftersom kronens anpart rug- og byg
tiende er perpetueret til underholdning af skolepersoner i Viborg, 
skal HJ årligen i rette tid levere den årlige afgift i ustraffelig korn, og 
HJ har derforuden perpetueret 100 rd., som skal stå på rente hos ham 
og hans arvinger på Stårupgård, hvoraf renten, 6 rd. årligen, tillige 
med afgiften af tienden skal leveres. Fremdeles skal HJ og hans arvin
ger vedligeholde kirken, dog skal kirkens tjenere, præst og degn nyde 
deres rettighed som hidindtil. Desligeste skal kirken beholde sin tien
de o.a. indkomst, dog skal HJ som rette patron beholde højheden og 
herligheden. Men når nogen præst kaldes, skal ingen kaldes uden 
den, som først er overhørt af bispen og fundet dygtig. Dernæst skal HJ 
selv sætte kirkeværger, forhøre kirkens rgsk. og disponere kirkens ind
komst og må selv bruge el. forunde kirkens tiende for fæste og afgift. 
Dog såfremt nogen nød anstøder riget, det Gud afvende, skal kirken 
og dens tjenere komme deres fædernerige til hjælp. Kongen forpligter 
sig osv. JR, 12, 429. (Udt.: Kr. Sk., II, 55).
1 ) Således HJs genbrev, mens kongens brev har Skagenberg.

3. jan. (Kbh.) Hans Juels genbrev. [Ligelydende med foregående, mu- 
tatis mutandis. Genbrevet har dog fejlagtigt Bare s. for Harre s.]. Til
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vitterlighed har HJ underskrevet og trykt sit signet og ombedt Erik 
Krag til Bramminge og Jens Juel til Hundsbæk at underskrive og for
segle med sig. JR, 12, 430.

3. jan. (Kbh.) Erik Krag fik brev om fra Hans Juel at annamme noget 
pantegods under Skivehus len. HJ har igen til kronen udlagt gods til
forn pantsat til ham, i Skivehus len, Salling, Hjerk s. og by: Niels Chri
stensen Morsing, skylder årligen 2 ørter byg, 2 sk. spindepenge. Skar- 
penbergs gods, Niels Pedersen Morsing, 1 pd. smør, 2 sk. spindepen
ge; Jens Jensen, 1 ørte byg. Harre s., Dals Mølle, 16 ørter mel. EK skal 
lade det annamme under lenet, indskrive det i jordebogen og gøre 
rgsk. for den visse og uvisse rente og indkomst. JT, 13, 449. K.

4. jan. (Kbh.) Forleningsbrev1 for hr. Axel Urup til Bæltebjerg på Stege 
Slot og Ermelundgård på Møn fra Philippi Jacobi 1655 med vist og 
uvist. Til genant til sig selv og til at lønne folk bevilges han årligt 342 
kur.dl., 90 td. rug, 666 td. byg, 806 td. havre, 13 td. 2’/2 fjdg. smør, ’/j 
td. ål, 30 køer, 186 magre svin, 100 får, 100 lam, 490 gæs, 470 høns, og 
det, indtægten af lenet andrager over denne genant efter slottets jor- 
debog, skal AU årligen føre kongen til bedste til rgsk. (Skbi. 2, 3, 4. ('/? 
af det uvisse), 5 (l/io af oldengælden og fri olden), 6, 7, 8, 9, 10 (4 ge- 
ruste heste), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. SjR, 13, 727. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

4. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende hr. Axel Urups råds
pension, som de skal godtgøre ham fra Philippi Jacobi sidst forleden, 
da han blev forlenet med Møn. SjT, 33, 465. FL

4. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre Christoffer Sehested 
indvisning i Bratsberg lens indkomst i et el. flere år for hans resteren
de hofjunkerbesoldning. Det skal på Rtk. blive godtgjort i lenets afgift 
mod hans bevis. SjT, 33, 465. K. Indl. 25. juli 1654 og udat.

4. jan. (Kbh.) Proviantskriveren på Kbh.s Slot fik brev om proviant til 
Peter Kalthoff, kongens tøjmester. Han skal årligen af Provianthuset 
lade ham bekomme efterskrevne proviant, foruden det, han tilforn er 
bevilget, nemlig 3 pd. rug, 3 pd. malt, 2 lispd. humle, 1 td. gryn, 4 lis- 
pd. talg, 1 td. sild, 1 td. ærter, 1 td. smør, 1 td. torsk, 6 lispd. bergefisk, 
1 okse, 4 svin, 6 lam, 1 td. spansk salt, som skal begynde fra den tid, 
Christoffer Svencke er død. SjT, 33, 466. K. Indl. udat.
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4. jan. (Kbh.) Hans Juels brev til Viborg Kapitel på vegne af skoleper
soner. HJ gør vitterligt, at kongen til ham har afhændet jus patronatus 
til Højslev Kirke og deslige bevilget, at rug- og bygtiende af sognet, 
som nu står for 21 td. rug og 10 td. byg og af Frederik 2. er perpetue- 
ret til underholdning af fattige skolepersoner i Viborg, må følge ham 
uden noget stedsmål. Derimod har HJ af kristelig betænkende til un
derholdning af nævnte skolepersoner givet 100 rd., som skal stå hos 
ham og arvinger på Stårupgård og forrentes og ydes, når de 21 td. rug 
og 10 td. byg leveres. Han bepligter sig og arvinger årligen inden 
Snapsting i det seneste at yde dette i ustraffeligt korn til dem, som un
derholder skolepersoner, og 6 rd. rente til kapitlets prokurator. Men 
dersom han el. arvinger bliver forpligtet til til skolen at give det sædv. 
gi. fæste, nemlig 1 rd. af hver td. korn, foruden nævnte årlige afgift af 
tienden, uden noget fjendtligt påkommer landet, så han hindres at ef
terkomme det, skal det være Viborg Skole uden skade. Til vitterlighed 
har HJ underskrevet og ombedt Otte Krag til Voldbjerg og Laurids Be
low til Kølskegård, befalingsmand på Gudum Kloster, at underskrive 
til vitterlighed. Viborg 4. februar 1656. JR, 12, 432.

4. jan. (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om, at hofmedikus, dr. Jacob Ja
nus’ forrige assignation skal gå fort frem for alle andre. JJ har bekom
met kongens befaling til SB om, at han af toldkisten i Kolding skal be
komme 600 rd. årlig pension. SB skal efter forrige befaling1 lade ham 
bekomme dette til de tider, befalingen formelder om, og det, der alle
rede er forfalden, af først indkommende penge, de andre årligen til 
de specificerede terminer frem for alle andre assignationer. Det skal 
blive godtgjort i toldregnskaberne. JT, 13, 450. K.
1) Se KB 1655, 326.

5. jan. (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om at være jomfru Anna Ca
thrine Normands værge ved delingen af Palsgård, som med underlig
gende gods ved lod skal skiftes ml. Joakim Frederik Pentz og ACN. MA 
skal møde til stede og på hendes vegne have indseende med, at hun 
vederfares det, ret er. JT, 13, 450. K. Indl. 3. jan.

6. jan. (Kbh.) Hans Hansen, proviantskriver, fik ordre om proviant til 
Ulrich von Cronach, oberstlt. Han skal lade ham bekomme 12 td. rug, 
20 td. malt, 2 øksne, 1 td. sild, 1 td. torsk, 1 td. smør, ‘/a skippd. berge- 
fisk, 3 svin, nok foder og mål til 2 heste 121 td. havre, 2 skp., så og det, 
han hidindtil resterer. SjT, 33, 466. K. Indl. 3. jan. og udat.
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6. jan. (Kbh.) Rigens marsk fik brev om, at de her liggende soldater 
skal skikkes til Kronborg, og at kaptajn Brunow skal forføje sig hid 
igen. Kongen er tilfreds, at han gør den anordning, at soldaterne af 
oberstlt. Otte Skades kompagni, som nogen tid har været indkvarteret 
i Kbh., igen skikkes til Kronborg. Hvorimod B med sit kompagni igen 
skal begive sig til Kbh. og besætte de dér forordnede poster med vagt. 
SjT, 33, 466. K.

6. jan. (Kbh.) Engelbret Laursen, Rye, fik brev om alene at måtte hol
de købmandskab i Rye, som hans afd. far, Laurids Ottesen, har haft 
det dér før ham. Forbydendes etc. JR, 12, 433. Indl. 27. dec. 1655.

7. jan. (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om at måtte indplanke en plads på 
Slotsholmen ved sit porthus. Kongen bevilger PR den plads på Slots
holmen bag hans porthus fra nævnte hus til den grøft, som nu findes 
dér, så at han langs med grøften må sætte planker fra de planker, som 
nu findes på Peder Pedersens have, og til slotsgraven. Dog skal han i 
plankeværket lade gøre en port lige for broen over nævnte grøft, hvor
til kongen selv alene vil have nøglen. Forbydendes etc. SjR, 23, 730. 
(Tr.: KD, III, 449). K.

7. jan. (Kbh.) Ordre til tolderne i Kbh. om toldfrihed for Hans Peder
sen Bladt på noget tobak. De skal denne ene gang lade toldfrit ind
komme de ruller tobak, som er kommet fra De caribiske Insuler, og er 
oplagt på toldboden og tilhører ham. SjT, 33, 467. (Tr.: KD, V, 391 ). K. 
Indl. 2. jan.

7. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at skaffe glasbrænderen et 
halvt hundrede favne ved til kongens arbejde. SjT, 33, 467. K.

7. jan. (Kbh.)1 Henrik Thott fik brev om, at Niels Hadsten må aftinge. 
Af HTs beretning erfarer kongen om NHs forseelse med en stævning, 
som han selv har ladet skrive og derpå sat et gammelt segl taget fra et 
andet kongebrev. Kongen er tilfreds, at han denne gang så vidt må be
nådes, at han aftinger med HT efter sin formue, dog skal HT alvor- 
ligen foreholde ham, at han herefter ikke lader sig finde i sådan for
seelse. JT, 13, 450. Indl. 22. dec. 1655.
1) Efter brevet står: Kommissarierne i Jyll. og Fyn, så vel som Laurids Ulfeldt, 
fik brev om nogle resterende kommissariergsk., hvoraf kopierne findes i Fyn
ske Tegneiser, den 14. jan.
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8. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre afregning med Bir
gitte, Herman Kompasmagers om det, hendes afd. husbond kan have 
at fordre hos kronen, så at hun kan erlange sin betaling, som midlerne 
kan strække. SjT, 33, 467. K. Orig. i DKanc. B 1791. Indl. 15. dec. 1655.

8. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om til Philippi Jacobi 1654 at be
tale urtegårdsmanden og hans folk i Kbh. det, de resterer. SjT, 33, 467. 
Orig. i DKanc. B 1791. K.

8. jan. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende det, som er vur
deret efter afd. tolder og borgmester Erik Nielsen i Vordingborg til be
taling af den told, han er skyldig. Kongen erfarer, at EN er blevet kro
nen skyldig 1.965 rd. 12’/2 sk., hvorfor adskilligt er blevet udlagt på 
skifte til betaling. FR skal tilholde vurderingsmændene at vurdere det 
således, at pengene straks kan bekommes derfor uden kronens skade, 
såfremt de ikke efter vurdering selv vil beholde varerne. SjT, 33, 467. 
K. Indl. 6. nov. 1655, 7. jan.

8. jan. (Kbh.) Adam Henrik Pentz fik brev om herefter at have de 800 
rd. af Frederiksborg Ladegård. Af hans memorial erfarer kongen, med 
hvad besværing han hidtil har forestået sin hofmarskalbestilling, så at 
det, der hidtil har været forundt ham og hans besoldning ej strækker 
til hans nødvendige udgifter og omkostning efter hans bestallingsbrev, 
langt mindre, at han har kunnet lægge noget deraf til bedste, men han 
er årligen kommet mere og mere i gæld, helst fordi han altid har måt
tet holde sin husholdning ved hofstaten, hvorved daglig forårsages ek
straordinære omkostninger. På det han kan have nogen hjælp, har 
kongen efter hans begæring af ladegården ved Frederiksborg forundt 
ham 800 rd.s afgift, som Otte Pogwisch giver deraf, beregnet fra Phi
lippi Jacobi 1656 til årsdagen 1657. SjT, 33, 468. K. Orig. i Frederiks
borg lensark., LAK.

8. jan. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende de 800 rd. afgift, som 
Adam Henrik Pentz, hofmarskal, er forundt af Frederiksborg Lade
gård. Kongen har forundt AHP de 800 rd. afgift af ladegården, som 
OP skal udgive efter sit forpagtningsbrev, beregnet fra Philippi Jacobi 
1656. Han skal lade ham dem levere. Tagende hans bevis, hvorefter 
det skal blive godtgjort. SjT, 33, 468. K.
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8. jan. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at levere Kobbermøllen 
til Henrik Ehm, med inventarium efter den vurdering, som er gjort, 
eftersom han vil afhandle den, så han kan lade den reparere, imidler
tid købet bliver sluttet. SjR, 33, 468. K. Indl. 14 jan. og 29. marts 1649, 
23. og 31. okt. og 7. dec. 1655 og udat. (4).

9. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at godtgøre Frands Jonsen, 
skriver på Bohus, undermål af det magasinkorn, som han har haft i 
forvaring, så meget, som er brugeligt på andre steder. SjT, 33, 469. K. 
Indl. 4. og 9. aug. 1655.

9. jan. (Kbh.) Mogens Arenfeldt og Herman Frandsen Kaas fik brev 
om at være oberstvagtmestre til hest i Jyll. Han skal i sin bestilling søge 
kongens og hans rigers gavn og bedste og hindre skade og i alle okka- 
sioner efterkomme sin skyldighed. JR, 12, 434.

Lige sådan bestall, fik HFK.

9. jan. (Kbh.) Bevill. for Hans Lauridsen og Mette Lauridsdatter på 
Fanø til at komme i ægteskab. De er hverandre beslægtet i 3. led. De 
skal til Sønderho Kirke på Fanø udgive 20 rd. og bevisliggøre, at de 
ikke er hverandre nærmere beslægtet. JR, 12, 434.

10. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre Corfitz Rosenkrantz 
indvisning i Alborghus len for 1.087 rd. 3 mk., som er af hans reste
rende hofjunkerbesoldning, indtil han bliver betalt. Det skal blive 
godtgjort i lensregnskaberne på Rtk. SjT, 33, 469. K. Orig. i DKanc. B 
1791.

11. jan. (Kbh.) Oluf Jepsen, borgmester i Lemvig, fik konf. på accisen 
smst. Kongen er søgt om konf. af kontrakt oprettet af rentemestrene 
med OJ anlangende maltaccisen dér, lyder: Peder Vibe til Gerdrup, 
Peder Reedtz til Tygestrup og Peder Juel til Hundsbæk gør vitterligt, at 
de på K.M.S behag har forundt OJ maltaccisen, som tolderen dér hid
til har oppebåret og gjort rgsk. for i Rtk. Han skal for den årligt give 40 
rd., som han skal levere til nytår i Rtk. på eget eventyr og bekostning 
uden nogen afkortelse. Derimod skal ingen i Lemvig være fri for malt
accise uden dem, som har sær privilegier til eget husbehov. Han skal 
oppebære accisen efter toldrullen og ingen forurette imod toldordi- 
nansen, ej heller tilstede, at nogen peccerer imod denne, men for 
øvrigheden anklage dem, som gør derimod, og lade dem straffe. Han



24 1656

skal gøre rgsk. herfor og nyde den del af konfiskationen, som tilfalder 
ham. Forpagtningen skal begynde fra nytårsdag næst afvigt og gå til 
nytårsdag 1657 og så fremdeles. Han skal forsikre adressaterne på kon
gens vegne til hr. Mogens Sehested til Holmgård for afgiften. Til vid
nesbyrd under rentemestrenes egne hænder. Actum Kbh. 10. jan. 
1656. PV. PR. PJ. Kongen konfirmerer dette. Forbydendes etc. JR, 12, 
434. Indl. 10. jan. (orig. kontrakt).

12. jan. (Kbh.) Hr. Sivert Urne til Rårups magesk. anlangende jus til 
Sengeløse Kirke. SU har for magelæg til kongen udlagt gårde og gods 
i Falster, Oure, 2 gårde, som Hans Nielsen Skaaning og Rasmus Han
sen Krogen påbor, enhver skyldende årligen 2 td. byg og 1 rd.; nok 1 
gadehus smst., med al ejendom, landgilde osv. Til fyldest vederlag har 
kongen udlagt kronens højhed og jus patronatus til Sengeløse Kirke, 
som er sognekirke til hans gård Rårup, så vel som kirkens anpart korn
tiende, som han selv har i fæste samt kronens rettighed i en anden 
jord på Holmemark, som skylder årligen, når vang er, 8 sk. Hvilken 
højhed og jus samt tilliggende ejendom og tiende med al højhed SU 
og hans arvinger skal nyde og beholde, men kronens anpart tiende af 
sognet skal som tilforn være perpetueret til superintendenten i Sjæll. 
efter det brev, som SU giver denne. SU og hans efterkommere skal selv 
holde kirken ved lige, dog skal kirkens tjenere præst og degn nyde de
res rettighed som hidindtil, desligeste skal kirken beholde sin tiende 
og efter ordinansen bispen og provsten deres rettighed, så og studie
skat og katedraticum som af alders tid. Når nogen præst skal kaldes, 
må ingen kaldes uden den, som først er fundet duelig af bispen. SU 
må selv sætte kirkeværger og forhøre kirkens rgsk. og disponere ind
komsten, kirken til fremtarv. Han må selv bruge el. forunde kirkens ti
ende for billigt fæste. Såfremt nogen nød anstøder riget, skal kirken 
og dens tjenere komme deres fædernerige til hjælp. Thi forbyde etc. 
SjR, 23, 731. K. (Udt.: Kr. Sk., II, 55-56).

12. jan. (Kbh.) Hr. Sivert Urne til Rårups genbrev. [Er ligelydende 
med foregående, mutati mutandis]. SjR, 23, 733. K.

12. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om 2 gårde i Oure, som Sivert 
Urne har udlagt til magelæg til kronen. SU har til magelæg mod jus 
patronatus til Sengeløse Kirke til kronen udlagt gde og gods i Falster, 
Oure: 2 gde, Hans Nielsen Skaaning og Rasmus Hansen Krage påbor, 
enhver skylder årligen 2 td. byg og 1 rd. penge. Nok 1 gadehus smst.
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Adressaterne skal lade godset indskrive i Nykøbing lens jordebog, på 
det kronen årligen kan gøres rgsk. af lensmanden. SjT, 33, 469. Orig. i 
DKanc. B 1791. K.

12. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om til første Philippi Jacobi at 
gøre Bartholomæus Mikkelsen indvisning for 448 rd. i Helsingborg 
lens resterende afgift. Det skal mod kvittering blive godtgjort på Rtk. 
SjT, 33, 470. K. Orig. i DKanc. B 1791.

12. jan. (Kbh.) Herredagsbreve gik ud, styl, ord., at herredage skal hol
des i Kbh. den 2. juni, ligesom de findes fol. 212 et seqv.1 Udt. i SjT, 33, 
470. K. (4). Orig. i DKanc. B 165a, i Odensegård lensark., LAO.
1) Se KB 1655, 29-30.

12. jan. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev anlangende at tage afd. 
fru Ellen Buddes bo i gemme. For kort tid siden er til hr. Axel Urup, 
adressaten og Otte Pogwisch udgået kongens befaling1 anlangende 
EBs efterladte registerbog og opbrydelse af boet til kreditorerne. Nu 
erfares, at det ikke vides, hvor Czernichow,2 EBs mand, skal være. AU 
vil på vegne af børnene for vidtløftighed aldeles intet befatte sig med 
arv og gæld. AvdK befales efter registreringen at tage boet i gemme, 
indtil manden el. kreditorerne angiver sig og gør anfordring og der
med omgås, så vidt lov og ret medfører. SjT, 33, 470. Indl. udat.
1) Se KB 1655, 339. 2) Kopibogen har Tæmico.

12. jan. (Kbh.) Ove Skade fik brev om under lenet at annamme 2 går
de, som hr. Sivert Urne til Rårup har udlagt til magesk. SU har for ma
gelæg udlagt 2 gde i Falster, Henning Nielsen Skaaning og Rasmus 
Hansen Kroge påbor, skylder hver årligen 2 td. byg og 1 rd. penge; nok 
1 gadehus smst. Han skal lade det annamme under lenet, indskrive det 
i jordebogen og gøre rgsk. for den visse og uvisse rente og indkomst. 
SmT, 8, 116.

12. jan. (Kbh.) Hans Vandel, rådmand i Ribe, fik konf. på accisen smst. 
Kongen er søgt om konf. af kontrakt oprettet af rentemestrene med 
HV anlangende maltaccisen dér, lyder: Peder Vibe, Peder Reedtz og 
Peder Juel gør vitterligt, at de i dag på K-M.s behag har akkorderet 
med HV på hans egen og medkonsorters vegne om maltaccisen, som 
tolderen tilforn har oppebåret og gjort rgsk. for i Rtk. For den skal 
årligen gives 280 rd. in spec., som han skal levere til nytår i Rtk. på eget
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eventyr og bekostning uden nogen afkortelse. Derimod skal ingen i 
Ribe være fri for maltaccise uden dem, som har sær privilegier til eget 
husbehov. Han skal oppebære accisen efter toldrullen og ingen foru
rette imod toldordinansen, ej heller tilstede, at nogen peccerer imod 
denne, men for øvrigheden anklage dem, som gør derimod, og lade 
dem straffe. Han skal gøre rgsk. herfor og nyde den del af konfiskatio
nen, som tilfalder ham. Forpagtningen skal begynde 1. jan. næstforle- 
den og gå til 3. årsdag, 1659. Han skal på egne og konsorters vegne 
søge kongens konf. og straks forsikre lensmanden. Til vidnesbyrd un
der rentemestrenes signeter. Actum Kbh. 11. jan. 1656. PV. PR. PJ. 
Kongen konf. dette. Forbydendes etc. JR, 12, 435. Indl. 12. jan. (orig. 
kontrakt).

12. jan. (Kbh.) Niels Nielsen i Varde fik konf. på accisen smst. Kongen 
er søgt om konf. af kontrakt oprettet af rentemestrene med NN anlan
gende maltaccisen dér, lyder: Peder Vibe, Peder Reedtz og Peder Juel 
gør vitterligt, at de i dag på K-M.s behag har akkorderet med NN om 
maltaccisen, som tolderen dér hidtil har oppebåret og gjort rgsk. for i 
Rtk. NN skal for den årligen give 35 rd. in spec., som han skal levere til 
nytår i Rtk. på eget eventyr og bekostning uden nogen afkortelse. Der
imod skal ingen i Varde være fri for maltaccise uden dem, som har sær 
privilegier til eget husbehov. Han skal oppebære accisen efter toldrul
len og ingen forurette imod toldordinansen, ej heller tilstede, at no
gen peccerer imod denne, men for øvrigheden anklage dem, som gør 
derimod, og lade dem straffe. Han skal gøre rgsk. herfor og nyde den 
del af konfiskationen, som tilfalder ham. Forpagtningen skal begynde 
fra 1. jan. næst forleden og gå til 3. årsdag, 1659. Han skal søge kon
gens konf. og forsikre lensmanden dér, at kontrakten bliver efterkom
met. Til vidnesbyrd under rentemestrenes hænder. Actum Kbh. 11. 
jan. 1656. PV. PR. PJ. Kongen konf. dette. JR, 12, 436. Indl. 11. jan. 
(orig. kontrakt).

14. jan. (Kbh.) Oluf van Steenwinckels oprejsning. OS har andraget, 
hvorledes borgmestre og råd i Kbh. har fradømt ham noget af hans re
sterende løn, hvorved han formener sig forurettet. Dommen, som skal 
være afsagt for 4 år siden, er det forsømt i rette tid at stævne. Han be
gærer derfor kongens oprejsning til at måtte indstævne den til først
kommende herredage. Kongen bevilger dette, dog skal han straks tage 
stævning. Forbydendes etc. SjR, 23, 737. Indl. udat.
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14. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre afregning med Jør
gen Andersen, borgmester i Helsingør, om det, han kan have at fordre 
hos kronen. SjT, 33, 470. K. Orig. i DKanc. B 1791. Indl. 13. jan.

14. jan. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om noget havre, som Nørre 
Asbo h.s bønder forholder Poul Cornelissen. PC har for kongen ladet 
andrage, at en del af kronens tjenere i Nørre Asbo h., Grumstrup, Ved
by, Pederstrup, Farholt, Oderljunge og Rye sogne, forholder ham den 
havre, som tilkommer ham efter kongens bevill. at bruge til hans egne 
heste og vogne for hans person, hvilket hans formand som foged i 
Nørre h. i lige måde har nydt før ham. OG befales at tilholde bønder
ne uden videre ophold at levere ham sådan resterende havre, så kon
gen kan være forskånet for videre anmodning. SkT, 8, 493. Indl. 10. 
jan.

14. jan. (Kbh.) Otte Thott fik brev om at hjælpe Ditlev Suelund til ret
te med Ludvig Lorents. Hvad DS lader andrage for kongen, kan OT se 
af hans hosfølgende supplikation. OT skal tilholde LL at rette for sig 
og tilfredsstille DS, såfremt andre midler ikke skal bruges. SkT, 8, 493.

14. jan. (Kbh.) Jacob Grubbe fik brev om forlov i 4 uger. Kongen er til
freds, at JG efter anmodning må forløves fra fæstningen i 4 uger. Kon
gen har i hans fraværelse befalet Mathias Budde at ligge i slotsloven i 
fæstningen og have indseende med, at intet forsømmes. SkT, 8, 493.

14. jan. (Kbh.) Mathias Budde fik brev om at ligge i slotsloven i Kri- 
stianopel. Kongen har forløvet JG fra fæstningen i 4 uger. MB befales i 
hans fraværelse at ligge i fæstningen i slotsloven, havende indseende 
med, at intet forsømmes. SkT, 8, 494.

14. jan. (Kbh.) Kommissarierne i Fyn og Jyll. fik brev om nogle reste
rende kommissariergsk. Det befales dem at gøre den anordning, at de 
resterende rgsk. i Fyn, som vedkommer dem og står uklarerede, inden 
påske bliver indleveret i Rtk. FT, 7, 223. K.

Lige sådant brev fik kommissarierne i Jyll.

14. jan. (Kbh.) Laurids Ulfeldt fik brev anlangende nogle resterende 
kommissarieregnskaber i Fyn. Siden 1647 resterer i Fyn nogle kom
missariergsk., som vedkommer den tid. Det befales ham at gøre den 
anordning, at de inden påske i det seneste bliver leveret i Rtk. FT, 7, 
224. K.
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14. jan. (Kbh.) Hr. Sivert Urne fik brev om boslod tilhørende Henrik 
Jørgensen, byskriver i Odense. Det befales ham til sig at annamme HJs 
boslod formedelst dennes forseelse med lejermål i sit ægteskab, så vidt 
den kan beløbe efter rigtig registrering, hvilket han skal føre til rgsk. 
FT, 7, 224. Orig. i Odensegård lensark., LAO.

15. jan. (Kbh.) Mag. Niels Christensen Spend, præst og provst til Bre
merholm, fik brev på sin besoldning. Kongen bevilger ham årligt efter 
sin fars bevillingsbrev, dat. 26. maj 1646,1 som han hermed bekræfter, 
at nyde den pension og besoldning, som hans formand før ham har 
haft, og som han selv hidindtil har nydt, nemlig af Rtk. 200 rd., item af 
Provianthuset 4 pd. rug, 5 pd. byg, ‘/a skippd. flæsk, 3 td. kød, 2 td. sild, 
2 td. torsk, */2 td. smør, 13 lispd. bergefisk, 2 td. gryn, 2 td. ærter og 3 
lispd. lys, hvilket skal kontinuere fra den tid, kongens fars brev nævner. 
Kongen befaler rentemestre og proviantskriveren årligen at betale 
ham dette. Forbydendes etc. SjR, 23, 737. (Tr.: KD, III, 449). K. (2). 
Orig. i DKanc. B 223 e. Indl. udat.
1) Se KB 1646, 176.

15. jan. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at afbetale Maximilianus Ro- 
senkrantz hans resterende hofjunkerbesoldning, beregnet fra Philippi 
Jacobi 1654 til årsdagen 1655, tagende hans bevis, og det skal blive 
godtgjort. SjT, 33, 470. K.

15. jan. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at forskaffe køkkenskriveren 
2.000 rd. til køkkenet. Han skal optage dem, hvor han kan bekomme 
dem, indtil pengene af de til hofstaten forordnede steder indkommer. 
SjT, 33, 471. K.

15. jan. (Kbh.) Henrik Müller fik forsikring for kaution for Ole Lorch. 
HM har kaveret for OL i sagen angående det Raeske værk, hvilken 
denne har indstævnet til forestående herredage i Norge og imidlertid 
bekommet arrest på det kobber, som forarbejdes ved værket, efter kau
tionens indhold sub dato Kbh. 11. jan. sidst forleden. Kongen forsik
rer ham, så han ingen skade skal lide for denne kaution. SjT, 33, 471.

4? 15. jan. (Kbh.) Troels Nielsen Viborg fik for tro tjeneste brev på kro
nens gård kaldet Store Roeslet, liggende i Skåne i Lindholm birk i Sve
dal s., som skylder årligen 4’/2 mk. og ’/a pd. byg, kvit og frit uden steds
mål, landgilde, ægt og arbejde, med frit fiskeri i hosliggende sø og ol-
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den til hans egne hjemmefødte svin samt fornødent bygningstømmer, 
brændsel og gærdsel i hosliggende skov. Forbydendes etc. SkR, 6, 400.

15. jan. (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev om at lade Troels [Nielsen]1 Vi
borg være en gård, Store Roeslet, i Svedal s. følgagtig efter benåd
ningsbrev. Han skal lade ham nyde den indtil videre. SkT, 8, 494. Indl.
14. jan.
1) Ifølge Indl., der også oplyser, at TNV var Peder Juels tidl, sekretær i Sveri
ge-

15. jan. (Kbh.) Bjørn Machabæus og Peder Bille fik brev anlangende 
afd. Patrick Dombars børn og Laurids Galtung. LG har ladet andrage, 
hvorledes han ved kongens befaling er tilforordnet at være formynder 
for PDs børn, og han besværer sig nu, at ingen endelighed er sket, 
hvor meget hvert barn kan tilfalde pro kvota, efter at der fra gælden er 
taget det, som deres forældre har efterladt sig, og det, som hidindtil al
lerede er anvendt på børnene, så og andet. Adressaterne befales med 
LG at beramme en tid at gøre endelig rigtighed. Dersom nogen irring 
kan indfalde, skal de dømme, og det, de forretter, skal de under deres 
hænder og signeter give beskrevet fra sig til LG. Dersom en af dem for 
lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til stede, have 
fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efterkomme befalin
gen. SkT, 8, 494. Indl. udat.

17. jan. (Kbh.) Ellen Rørden af Vesterland Føhr’ fik brev om at måtte 
søge godtfolk om hjælp til hendes søns ranson af Tyrkiet. Hun har an
draget, hvorledes hendes søn, Claus Rørden, er fanget af tyrken og 
henført til Algier2 i slaveri, og nu fordres for hans ranson en sum pen
ge, som hun formedelst armod og ringe middel ej selv kan tilvejebrin
ge. Hun begærer at måtte bevilges at besøge godtfolk i riget om hjælp. 
Kongen bevilger dette. Forbydendes etc. JR, 12, 437. Indl. 10. sept. 
1655.
1) Indl. har som hjemsted Heddehusum. 2) Kopibogen har Assier.

21. jan. (Kbh.) Christian Vendelboe fik brev anlangende Sandholms 
bygning. CV har andraget, at han på egen bekostning har ladet opbyg
ge den gård, han nu påbor, kaldet Sandholm, desligeste betalt bon
den, som tilforn boede på den, både bygningen og sit fæste igen. Han 
begærer, at kongen vil bevilge, at den, der får gården efter ham el. 
hans arvinger, igen må betale dem bygningen, eftersom den findes at
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være værd. Kongen bevilger dette, efter som den kan takseres af uvil
dige dannemænd. SjR, 23, 738. K. Indl. 12. jan.

21. jan. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev anlangende nogle fanger, som 
er dømt ved krigsretten. Af dom afsagt i krigsretten erfarer kongen, at 
en del af soldaterne i Helsingborg groveligen har forset sig med tyveri. 
OG skal lade ske eksekution efter dommen, og den, som er dømt til 
galgen, skal han med forderligste velforvaret skikke hid, at han kan 
blive rettet. SkT, 8, 495.

22. jan. (Kbh.) Skøde på 2 ender og længer af kongens bådsmandsbo
der i Katte- og Elsdyrstræde til Adam Henrik Pentz. De 2 længer begri
ber i sig 7 våninger, og befindes efter Sjæll.s alenmål begge længer af 
boderne fra Danmarks Torv igennem til midt på gaden i Kattestræde, 
som AHPs plankeværk møder for hans andre boder, i bredden 48 al. 
Siden er den ene længe i Kattestræde, som begriber i sig 3 våninger og 
begynder ved AHPs have og ender ved Slesvigske Gade, 37 al., mens 
den anden længe el. rad i Elsdyrstræde fra hans have til Slesvigske 
Gade er 51 al. lang, hvilke boder etc. SjR, 23, 738. (Tr.: KD, III, 450). K

22. jan. (Kbh.) Anders Thomsen, tolder i Ballum, fik brev på østers
fang i Bøvling len. Kongen erfarer, at AT har fundet en østersfang i 
Bøvling len, til hvis fortsættelse der behøves anselig omkostning. Han 
begærer at måtte nyde denne østersfang med samme toldfrihed, som i 
Riberhus len var forundt afd. Poul Støffken i Hamborg. Kongen bevil
ger dette. Forbydendes etc. JR, 12, 437. K. Indl. 5. og 9. jan.

22. jan. (Kbh.) Otte Krag og rigens marsk fik brev anlangende omveks
ling af nogle postbønder. Nogle af kronens bønder i deres len bekla
ger sig, at de ikke alene kan age posten frem og tilbage. Af adressater
nes erklæring erfarer kongen, at deres angivende er sandfærdigt, og 
er tilfreds, at postrejserne må omveksles i den by, som er anordnet 
postbønderne, så de må være forskånet, indtil deres naboer har gjort 
det lige så længe. JT, 13, 451. K Indl. 10. (2) og 20. (2) 1655, 11. jan.

Lige sådant brev fik hr. Anders Bille i Skanderborg len.

22.jan. (Kbh.) Otte Krag fik brev om, at pengene for at stalde øksne på 
Møgeltønder anvendes på ladegårdshuse o.a. reparation. Han må ef
ter sit forslag i 4-5 år anvende pengene til at bygge fornødne huse til 
foder og korn på ladegården dér og ellers reparere andet, havende
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indseende med, at alt sker bedst muligt med ringeste bekostning. Det 
skal blive godtgjort på Rtk.JT, 13, 451. K. Indl. 9. jan. og udat.

23. jan. (Kbh.) Bevill. for David Danell (de Neel), kongens høveds
mand og assessor i Admiralitetet, til fra brevets dato alene i 12 år at fal- 
holde master, spir og rundholter i Kbh. og Christianshavn til bedste 
for den fremmede og søfarende. Han skal i 12 år være fri for al told af 
nævnte, som han i så måder hidfører, både i Norge, hvor han køber 
dem, og i Kbh. Når nogen af kongens store koffardiskibe bliver op- 
skikket til Norge efter tømmer o.a., må han bevilges på hver rejse i kon
gens skib at lade indlægge 4 master, som for billig fragt kan nedføres. 
Forbydendes etc. SjR, 23, 740. (Tr.: KD, III, 450-51). K. Indl. udat.

23. jan. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at lade Maturin Dupont, kon
gens vognmester, af Malmø told bekomme det, han tilkommer for 
rustvognsstalden fra 1. maj sidstforleden indtil den l.jan. dette år. HB 
skal årligt indtil videre deraf betale ham det, som efter akkord med 
rentemestrene er tilsagt, hvilket skal blive HB godtgjort i hans rgsk. 
SjT, 33, 471. K. Indl. udat.

23. jan. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende Herman 
Isenberg (Eisenberg) om ved til krudtværket og at tilholde bønderne 
at gøre ægter dertil. FB skal årligt lade HI for billig betaling udvise så 
meget brændeved af krudtmøllens skove, hvor det kan være mindst til 
skade, som behøves til krudtmøllen, og han skal tilholde kronens bøn
der at gøre deres ægter med til- og fraførsel, havende indseende med, 
at han ingen forhindring gøres i krudtmøllens arbejde. SjT, 33, 471. K. 
Indl. 12. jan.

23. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende toldbøgerne. Kon
gen har befalet toldforvalterne i Danmark straks efter nytårsdag at an
namme alle toldbøgerne af deres underhavende toldere og konferere 
dem med den månedlige ekstrakt. Dersom nogen faute findes ved kol
lationen, da indskikkes rigtig ekstrakt med nævnte toldbøger i Rtk. in
den påske. Kongen vil, at ingen toldbøger skal annammes i Rtk., 
førend de er kollationeret af toldforvalterne og af dem påskrevet, om 
nogen faute findes deri. Dersom nogen af forleden års toldbøger alle
rede er indleveret, skal de af adressaterne tilstilles tolderen, som de til
hører, så de kan konfereres med toldforvalteren, førend de bliver kla
reret af dem. SjT, 33, 472. K. Orig. i DKanc. B 1791. Indl. udat.
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23. jan. (Kbh.) Hr. Sivert Urne fik brev om at udvise fornødent stole
stade noget nær ved prædikestolen i [Trøstrup] Korup Kirke til fru 
Margrete Straale, enke efter Niels Gyldenstjerne til Nellemose. FT, 7, 
224. K. Orig. i Odensegård lensark., LAO. Indl. 28. sept, og 21. nov. 
1655.

23. jan. (Kbh.) Jørgen Mogensen Kaas fik brev om at måtte lade Ru
gård reparere. Af hans fremskikkede overslag erfarer kongen Rugårds 
brøstfældighed. Han er tilfreds, at JMK med ringest mulige bekost
ning lader det reparere, hvilket skal blive godtgjort i hans lensregn
skab på Rtk. FT, 7, 225. K. Orig. i Rugård lensrgsk. Indl. 7. og 23. juli, 
26. sept, og 14. dec. (2) 1655 og udat.

24. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gennemse Henrik Mül
lers besværinger anlangende told og tiende af det Østerdalske kobber
værk. HM har beklaget sig over den told og tiende, som han skal give 
af kobberværket. De skal med forderligste tage hans besværinger for 
sig, eksaminere og efter regne dem og gøre kongen relation, hvorefter 
han siden vil resolvere. SjT, 33, 472. K. Indl. 9. marts.

24. jan. (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om at lade MagdalenaJør- 
gensdatter, Niels Jensens på Sorø Akademi levere hendes husbonds 
regnskabsbog. Hun har ladet andrage, at hendes husbond for nogen 
tid siden er bortrejst fra stedet for gæld og ingen rigtighed har efter
ladt, hvorfor hans regnskabsbøger o.a. dokumenter er blevet forvaret 
under lås. Hun søges af adskillige og har begæret kongens befaling til 
adressaten, at han må lade hende være bøgerne følgagtig, på det hun 
kan have nogen underretning. Dersom sådan bog el. rgsk. kan findes, 
er kongen tilfreds, at han i dannemænds nærværelse må udtage sådan 
forseglet regnskabsbog, så den kan leveres hende til efterretning, ha
vende indseende med, at det, der ikke tilstilles hende, igen indlægges 
i boet. SjT, 33, 473. K. Indl. 14. og 22. jan.

24. jan. (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om, at den danske præst 
ved Sorø må bo uden for stedet. Kongen er tilfreds, at det bevilges 
præsten at flytte uden for stedet og nyde den samme løn, som han nu 
har, indtil på videre anordning, at stedets indkomst kan tåle nogen for
bedring i fremtiden, og imidlertid må gives ham en professors husleje. 
SjT, 33, 473.
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24. jan. (Kbh.) Hr. Christen Nielsen af Barkager i Skåne fik efter 
ansøgning brev på at måtte lade sig kalde til hvilket kald i Danmark og 
Norge, hvor det efter ordinansen o.a. frd. lovligen kan ske. Forbyden
des etc. SkR, 6, 400. Indl. jan.

24. jan. (Kbh.) Rigens Råd i Skåne fik brev om at votere om en land- 
kommissarius. Der fattes en landkommissarius i Skåne. De skal tale 
med adelen dér i landet om igen at nominere én og med forderligste 
indskikke deres vota i Kane. SkT, 8, 496.

24. jan. (Kbh.) Poul Jensen, slotsskriver på Bøvling, fik konf. på malt
accisen i Ringkøbing. Kongen er søgt om konf. af kontrakt oprettet af 
rentemestrene med PJ anlangende maltaccisen dér, lyder: Peder Vibe, 
Peder Reedtz og Peder Juel gør vitterligt, at de på K.M.S behag har ak
korderet med PJ om maltaccisen, som tolderen dér hidtil har oppe
båret og gjort rgsk. for i Rtk. Han skal for den årligen give 70 rd., som 
han skal levere til nytår i Rtk. på eget eventyr og bekostning uden no
gen afkortelse. Derimod skal ingen i Ringkøbing være fri for maltac
cise uden dem, som har sær privilegier til eget husbehov. Han skal op
pebære accisen efter toldrullen og ingen forurette imod toldordinan- 
sen, ej heller tilstede, at nogen peccerer imod denne, men for øvrig
heden anklage dem, som gør derimod, og lade dem straffe. Han skal 
gøre rgsk. herfor og nyde den del af konfiskationen, som tilfalder 
ham. Forpagtningen skal begynde fra nytårsdag næst afvigt og ende 
årsdagen 1659, og han skal straks forsikre lensmanden dér, at kontrak
ten bliver efterkommet. Til vidnesbyrd under rentemestrenes egne 
hænder. Actum Kbh. 22. jan. 1656. PV. PR. PJ. Kongen konf. dette. 
Forbydendes etc. JR, 12, 437. Indl. 22. jan. (orig. kontrakt).

24. jan. (Kbh.) Forleningsbrev1 for hr. Mogens Sehested til Holmgård 
på Bøvling Slot og len samt Hind og Ulfborg herreder2 fra Philippi Ja
cobi 1656 med vist og uvist, dog skal han give i årlig afgift 565*/2 rd. 8 
sk. af den årlige rente og indkomst efter jordebogen uden al afkortel
se, være sig for mageskiftegods, øde og forarmede bønder, herreds
fogeder, delefogeder, tingskrivere, officersgårde, item privilegerede 
personer, møller at reparere, gods udlagt til rigens gæld, ligeledes det 
gods, som kongen 1. febr. og 5. juli 1653 mod forstrækning til flåden 
har overdraget Erik Juel til Hundsbæk og Otte Krag til Voldbjerg til 
brugeligt pant, eftersom alt allerede er afkortet i lenets årlige afgift. 
Det, jordebogen ydermere kan inddrage, må MS beholde til at under-
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holde sig og sine svende og slottets og ladegårdens daglige folk. (Skbi. 
2, 3, 4 (’/i o af det uvisse), 7, 8, 9, 10 (6geruste heste), 11, 12, 13, 16, 17, 
18, 19, 20). Thi forbyde osv. JR, 12, 438.
1 ) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10. 2) Formentlig skal ko
pibogens Siugherrit och Valdborrighevnl forstås således.

24. jan. (Kbh.)Jørgen Juel og Erik Bille fik brev om at besigtige gods til 
magesk. ml. K.M. og fru Elisabet Daa, enke efter Jacob Ulfeldt. ED be
gærer til magelæg en af' Horsens Hospitals gårde, i Bøvling s. og by, 
hvorimod hun erbyder at udlægge en gård i Thyregod s., Christen Vi
stesen ibor. Hun begærer også en af Arhus Kapitels gde, Høvling1 s., 
liggende til Præbenda spiritus sancti, hvorimod hun erbyder en gård i 
Ejstrup s., Store Thorlund, skylder årligen 3 ørter byg, 2 Harbopd. 
smør, 1 fødenød, 1 sldl. gæsteri. Hvis de ikke strækker til, erbyder hun 
mere. Adressaterne befales og får fuldmagt til at begive sig til nævnte 
gde og gods, såvel det, ED begærer, som det, hun vil udlægge, granske 
og forfare dets ejendom og siden ligne og lægge det ene imod det an
det, så kongen på hospitalets og kapitlets vegne og ED særdeles for 
ejendom og landgilde sker skel og fyldest, anseende, at kongen vil 
have så megen landgilde igen som den, der bortskiftes, dog hvad sko
vene sig belanger, skal der forholdes som sædv. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og segl give beskrevet fra sig og indskikke med 
besigtigelsen i Kane. Kongen har befalet dr. Jacob Matthisen og kapi- 
tularerne i Arhus Domkirke at være til stede, så de kan foregive det, de 
kan have at sige, og forsegle og underskrive med dem. JT, 13, 452. K.
1) K har Høfling, men navnet er misforstået, måske Hørning.

24. jan. (Kbh.) Laurids Ulfeldt og bispen i Arhus på vegne af Horsens 
Hospital, item Arhus Kapitel fik brev om at overvære magesk. med Eli
sabet Daa. Kongen har befalet Jørgen Juel og Erik Krabbe at ligne og 
lægge gods ml. sig på vegne af Horsens Hospital og ED. De skal møde 
til stede og foregive det, de kan have at sige på hospitalets vegne, og 
have indseende med, at det sker skel og fyldest, og siden forsegle og 
underskrive med nævnte gode mænd. JT, 13, 453. K.

Lige sådant brev fik kapitlet i Arhus om at lade deres fuldm. møde 
til stede, når gods skal lignes og lægges ml. K.M. på kapitlets vegne og 
ED.

25. jan. (Kbh.) Jørgen Bremer, tolder i Køge, fik brev på en tiende, 
som hans formand har haft før ham. Kongen bevilger JB den tiende,
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som berettes at være lagt til tolderens løn dér, og som hans formand, 
forrige tolder, har nydt til løn. SjR, 23, 740. K. Indl. 28. febr. 1652, 25. 
aug. 1655.

25. jan. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende afslag for nogle af 
Frederiksborgs tjenere. Menige sognemænd i Græse, Oppe Sundby og 
Snostrup sogne har klageligen ladet andrage, at de forleden sommer 
formedelst uvejr og misvækst har lidt stor skade på deres kornsæd. De 
begærer derfor, at de må forundes noget på deres landgilde. Kongen 
er tilfreds, at hver bonde i nævnte sogne må forundes sådant afslag, så 
OP eragter, at de kan blive ved magt. Det skal blive godtgjort i lenets 
rgsk. SjT, 33, 474. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK. Indl. 16. og 
30. aug. 1655, 12. jan. (2), 17. og 21. jan.

25. jan. (Kbh.) Peder Vibe fik brev om at måtte lade hugge noget ved 
ved Herrisvad Kloster til at bruge ved Gerdrup. Kongen er tilfreds, at 
han dér lader hugge så meget ved, som tilkommer ham fra Philippi Ja
cobi 1655 til årsdagen, nemlig af hver bonde 4 læs, hvilket han må lade 
bruge til gærder o.a. ved Gerdrup, eftersom kongen erfarer, at han 
dette år intet har bekommet af dette ved. SkT, 8, 496. Indl. 27. dec. 
1655 og udat.

25. jan. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik bevill. på at bebygge Bøvling 
Ladegårds lade og tage betaling af efterkommerne. Han har for kon
gen andraget, at laden ikke er så stor, at alt det indavlede korn og hø 
kan få plads deri, men om vinteren må sættes i stak, kornet til ikke rin
ge skade. Han begærer derfor, at han må bevilges at lade opsætte en 
anden lade dertil. Han erbyder at ville gøre det på egen bekostning, 
og kongen bevilger, at det, MS lader bekoste på den nye lade, igen må 
betales ham el. hans arvinger af hans efterkommere i lenet efter takse
ring af uvildige mænd, dog foruden tag, som bønderne dér i lenet skal 
forskaffe, nemlig 3 traver af hver helgård og halvt så meget af en halv
gård. Forbydendes etc. JR, 12, 441.

25. jan. (Kbh.) Oprejsning i en drabssag anlangende Jacob Hansen i 
Ribe. For kongen er andraget, hvorledes en person, JH, 25. aug. 1655 
ved bytinget dér er oversvoret manddrab, formedelst han skal have 
dræbt sin stedfar, Jacob Hansen Bager. Han begærer kongens oprejs
ning til at indstævne sandemændenes tov for sin tilbørlige dommer til 
videre påkendelse, hvilket gøres fornødent, eftersom processens frem-
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gang hidindtil er blevet opholdt formedelst forsømmelse. Da perso
nen, som er beskyldt for drabet, nu er pågrebet, vil kongen have sagen 
rejst og fornyet, så at sandemændenes afsigt må indstævnes, og sagen 
drives til ende efter loven. Forbydendes etc. JR, 12, 442. Indl. 12. jan. 
og udat.

26. jan. (Kbh.) Hieronymus Weitz (Veitzius) fik brev på 200 rd. til årlig 
pension, som kongen bevilger ham, og som skal begynde fra nytårsdag 
sidst forleden. Rentemestrene skal på hans ansøgning lade ham være 
dette følgagtigt. SjR, 23, 740. K. Indl. 7. jan. og udat.

26. jan. (Kbh.) Bevill. for kongens mundkok, mester Kort, på en bod i 
Skipperboderne, i Skipperstræde nr. 39, som Voldborg Pouls nu ibor. 
SjR, 23, 741. (Tr.: KD, III, 452). K

26. jan. (Kbh.) Lensmændene i Danmark og Norge fik brev om korn, 
smør, penge og ved, som er deputeret til søstaten. Frands Brockenhu- 
us. Kongen har deputeret 1.300 td. rug, 2.000 td. byg og 80 favne 
brændeved af hans len til søstaten. Han befales at lade kornet årligen 
ufejlbarligen fremkomme til Provianthuset, beregnet fra Philippi Ja
cobi 1655, alle andre assignationer uagtet, så vel som det, han er blevet 
kongen skyldig på det forrige lensregnskab. I lige måde skal han årli
gen på Rtk. klarere det, som han kan tilkomme aflenets rgsk., nemlig 
af bådsmandsskat og brændeved inden Skt. Mikkels dag og af rug så 
vel som byg halvparten i det ringeste før vinteren og den anden halv
part straks på foråret, såfremt han ej selv vil svare dertil og med rente 
betale det, som det formedelst udeblivelse forårsages at købes for. Der
som noget af nævnte allerede er solgt, skal han straks fremskikke pen
gene i Rtk. SjT, 33, 474. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK. Indl. 
udat. (3).

Lige sådant brev fik Arent von der Kuhla af Kronborg len om 1.000 
td. rug, 100 favne brændeved. Hr. Hans Lindenov af Kalundborg len 
om 1.500 td. rug, 2.000 td. byg, 50 favne brændeved.

26. jan. (Kbh.) Hr. Anders Bille m.fl. fik brev om brændeved. Kongen 
har deputeret 150 favne brændeved af adressatens len til søstaten. Det 
befales ham herefter årligen ufejlbarligen at lade det fremkomme til 
Provianthuset. I lige måde skal han på forordnede tider i Rtk. klarere 
det, som han af lenets rgsk. kan tilkomme, nemlig af bådsmandshold 
og brændeved inden Skt. Mikkelsdag, såfremt han ej selv vil svare der-
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til og med rente betale det, som det formedelst udeblivelse forårsages 
at købes for. Dersom noget af nævnte allerede er solgt, skal han straks 
fremskikke pengene i Rtk. SjT, 33, 475. K. Indl. udat., se foreg.

Lige sådanne breve fik Hr. Henrik Rantzau af Åkær om 100 favne 
ved. Gunde Rosenkrantz af Kalø 100. Otte Thott af Malmø 200. Hr. 
Ove Giedde af Helsingborg 60. Hr. Niels Krabbe af Sølvesborg 100. Ja
cob Grubbe af Kristianopel 100. Otte Pogwisch af Frederiksborg og 
Abrahamstrup 100.

26. jan. (Kbh.) Christoffer Urne og hr. Frederik Reedtz fik brev om at 
levere korn. Kongen har deputeret 2.000 td. byg af adressatens len til 
søstaten. Han befales at lade kornet årligen ufejlbarligen fremkomme 
til Provianthuset, beregnet fra Philippi Jacobi 1655, alle andre assigna- 
tioner uagtet, så vel som det, kongen er blevet ham skyldig på det for
rige lensregnskab. I lige måde skal han årligen på Rtk. klarere det, 
som han kan tilkomme af lenets rgsk., nemlig af bådsmandsskatten in
den Skt. Mikkels dag og byggen som forskrevet, halvparten i det ringe
ste før vinteren og den anden halvpart straks på foråret, såfremt han ej 
selv vil svare dertil og med rente betale det, som det formedelst ude
blivelse forårsages at købes for. Dersom noget af nævnte allerede er 
solgt, skal han straks fremskikke pengene i Rtk. SjT, 33, 475. K. Indl. 
udat., se foreg.

Lige sådant brev fik FR af' Vordingborg len om 200 td. rug, 500 td. 
byg-

26. jan. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik på vegne af Antvorskov og Kor
sør len brev om byg og brændeved. Kongen har deputeret 500 td. byg 
og 250 favne brændeved af adressatens len til søstaten. Han befales 
med forderligste, alle andre assignationer uagtet, så vel som det, han 
er blevet kongen skyldig på det forrige lensregnskab, at lade kornet 
fremkomme til Provianthuset, beregnet fra Philippi Jacobi 1655. I lige 
måde skal han straks på foråret lade fremkomme [kornet? - resten er 
glemt i teksten], såfremt han ej selv vil svare dertil og med rente beta
le det, som det formedelst udeblivelse forårsages at købes for. Dersom 
noget af nævnte allerede er solgt, skal han straks fremskikke pengene 
i Rtk. SjT, 33, 476. K. Indl. udat., se foreg.

26. jan. (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om smør og brændeved. Kon
gen har deputeret 110 td. smør og 100 favne brændeved af adressatens 
len til søstaten. Han befales at lade smørret årligen ufejlbarligen frem-
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komme til Provianthuset, beregnet fra Philippi Jacobi 1655, alle andre 
assignationer uagtet, så vel som det, han er blevet kongen skyldig på 
det forrige lensregnskab. I lige måde skal han årligen på Rtk. klarere 
det, som han kan tilkomme af lenets rgsk., nemlig af bådsmandsskat 
og brændeved inden Skt. Mikkels dag og smør som forskrevet, såfremt 
han ej selv vil svare dertil og med rente betale det, som det formedelst 
udeblivelse forårsages at købes for. Dersom noget af nævnte allerede 
er solgt, skal han straks fremskikke pengene i Rtk. SjT, 33, 476. K. Indl. 
udat., se foreg.

26. jan. (Kbh.) Erikjuel m. fl. fik brev om smør alene. Kongen har de
puteret 36 td. smør af adressatens len til søstaten. Han befales at lade 
smørret årligen ufejlbarligen fremkomme til Provianthuset, beregnet 
fra Philippi Jacobi 1655, alle andre assignationer uagtet, så vel som 
det, han er blevet kongen skyldig på det forrige lensregnskab. I lige 
måde skal han årligen på Rtk. klarere det, som han kan tilkomme af le
nets rgsk., nemlig af bådsmandsskat inden Skt. Mikkels dag og smør 
som forskrevet før vinteren, såfremt han ej selv vil svare dertil og med 
rente betale det, som det formedelst udeblivelse forårsages at købes 
for. Dersom noget af nævnte smør allerede er solgt, skal han straks 
fremskikke pengene i Rtk. SjT, 33, 477. K Indl. udat., se foreg.

Lige sådant brev fik hr. Oluf Parsberg om 30 td. smør af Vestervig 
len. Henrik Thott om 36 td. smør af Dronningborg. Erik Rosenkrantz 
om 18 td. smør af Arhusgård. Mogens Høg om 50 td. smør af Silke- 
borg.

26. jan. (Kbh.) Hr. Niels Trolle, statholder i Norge, og Manderup Due, 
item lensmændene i Norge, om penge alene. NT. Kongen har depute
ret 1.000 rd. af adressatens lens afgift til søstaten. Han befales ufejlbar
ligen og præcist at lade afgiften årligen erlægge på Rtk. til hver Philip
pi Jacobi, alle andre assignationer uagtet, så vel som det, han er blevet 
kongen skyldig på det forrige lensregnskab. (I lige måde skal han og 
årligen lade fremkomme lenets bådsmandsskatter inden Michaelis), 
såfremt han ikke selv vil betale renten fra den tid, som forskrevet står. 
SjT, 33, 477. K. Indl. udat., se foreg.

Det, der står ml. ( ) skal ikke indføres i andre breve end dem til NT 
og MD.

Lige sådanne breve fik MD om af Ørum lens afgift at erlægge 1.800 
rd. NT af Aggershus lens afgift 1.425 rd., af de 3 save på Moss 84 rd. Si
vert Gabrielsen [Akeleje] af Verne Kloster 655 rd. Hr. Henning Val-
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kendorf af Bratsberg 545'A rd. Oluf Brockenhuus af Tune og Àbygge 
446 rd. Sølvbjergværkets participanter af Numedal og Sandsvær 347 
rd. Mathias Budde af Bakke 200 rd., Jørgen Bielke af Mandal og Nede- 
næs len 664 rd. Henrik Below af Stavanger len 1505 rd. Jørgen Bielke 
af Lister len 834 rd. Ove Bielke af Bergen len 2.000 rd. Jacob Ulfeldt af 
Rejns Kloster 370 rd. Jørgen Friis af Vardøhus 126'/2 rd. Preben von 
Ahnens lensafgift [ikke angivet]. Hr. Henrik Bielke af Island 2.706 rd. 
Islandske Kompagni 380 rd. Vestmannaøer 1.064 rd.

N.B. Det ml. tegnene ( ) skal udelukkes i brevene til Sølvværkskom
pagniet og Islandske Kompagni.

26. jan. (Kbh.) Hr. Iver Krabbe alene fik brev om penge og brændeved. 
Kongen har deputeret 3.717 rd. af adressatens lens afgift, så og 1.000 
favne brændeved, til søstaten. Han befales ufejlbarligen og præcist 
årligen at lade afgiften erlægge på Rtk. til hver Philippi Jacobi, alle an
dre assignationer uagtet, så vel som det, han er blevet kongen skyldig 
på det forrige lensregnskab, desligeste og at lade levere nævnte 1.000 
favne brændeved årligt inden Skt. Mikkels dag, såfremt han ikke selv 
vil betale renten fra den tid, som forskrevet står, så vel som det, kongen 
forårsages for udeblivelse at lade købe. SjT, 33, 478. K. Indl., se ovf.

26. jan. (Kbh.) Stiftslensmændene fik brev anlangende købstædernes 
bådsmandsskatter samt borgelejepenge og årlige skatter. [Niels Trol
le] . Han har for nogen tid siden bekommet kongens befaling til at an
namme hver lensmands fremskikkede bådsmandsskatter så vel som 
købstædernes årlige skat og borgelejepenge af Sjæll., Loll, og Falster, 
som skulle være leveret på Rtk. 14 dage før jul med skatten af deres 
eget len. Med forundring eragter kongen, at det endnu ikke er sket. 
Han befales med forderligste at hidskikke det, der er indkommet med 
fortegnelse over det, som af enhver lensmand er fremskikket. Den, 
som endnu befindes at restere, skal de på kongens vegne forstændige 
med forderligste at levere det til dem, så det inden faste kan fremkom
me til Rtk., såfremt den, der er forsømmelig, ikke selv vil betale renten 
fra Martini, da det billigen burde have været erlagt. SjT, 33, 479. K. 
Orig. i Odensegård lensark., LAO. Indl. 8. marts.

Lige sådant brev fik Otte Thott i Skåne. Hr. Sivert Urne i Fyn og 
Langeland. Mogens Arenfeldt i Jyll.

26. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade David Hees' og Pe
der Iversen hver bekomme 20 rd. SjT, 33, 479. Orig. i DKanc. B 1791.
1 ) Orig. har Arvid Hess.
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26. jan. (Kbh.) Hans Boysen fik brev anlangende at lade pantknægtene 
bekomme noget af' deres resterende besoldning fra Philippi Jacobi 
1654, når midlerne er, og andre af hoffolkene bekommer noget. SjT, 
33, 479. K. Indl. 24. jan.

26. jan. (Kbh.) Tolderne fik ordre om denne ene gang at lade Erik 
Nielsen Smed toldfrit indbekomme 4 td. 50 ruller slet gemen tobak, 
nok 3 små tønniker syltet ingefær, nok 350 pd. brun muscovado1 suk
ker, som er kommet fra De caribiske Insuler og berettes at være oplagt 
på toldboden. SjT, 33, 480. (Tr.: KD, V, 392). K. Indl. 24. jan.
1) Kopibogen har muskenøder sucker, KD, V, 392 muskatnødder sukker, men or
det må være et misforstået muscovado, en type råsukker, 1. produkt i opar
bejdningen.

27. jan. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om at lade Rasmus Graa, 
K.M.S kusk, uden fæste bekomme den gård i Svenstrup i Korsør len, 
som er ledig. Det skal blive godtgjort i regnskaberne. SjT, 33, 480. K. 
Indl. udat.

27. jan. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev anlangende bonderytteren 
Christen Nielsen Rytter. Af HLs erklæring erfarer kongen den modvil
lighed, som er begået af CNR. Kongen vil, at han, andre til eksempel, 
fremdeles skal blive rytter, indtil han lovligen efter udgangen frd. i ret
te tid tilkendegiver, når han kan bekomme noget til fæste. SjT, 33, 480. 
K. Indl. 13., 17., 19. og 30. okt. 1655.

27. jan. (Kbh.)Jørgen Kaas fik brev anlangende hr. Steen Bille til Kærs
gård om hans årsafgift. SB har for kongen ladet andrage, at han af Ru
gård efter kgl. befaling1 har udgivet 1 års indkomst i 3 år, årligen ‘/s. 
Han begærer, at det efter tidl. bevill. må restitueres ham af JK som 
hans efterkommer. Det befales JK at kontentere ham. FT, 7, 225. K 
Indl. 20. nov. 1655.
l)Jf. KB 1655, 355.

28. jan. (Kbh.) Otte Pogwisch og Ove Skade fik brev anlangende hop
per, kvæg, svin og hunde ved Frederiksborg og Nykøbing, som kongen 
erfarer indbyggerne dér holder, endog de ej har ejendom el. rettighed 
dertil, hvorfor det indbryder i kongens vange og dyrehave til skade. 
Adressaten skal tilholde Hillerøds indbyggere at de holder deres kvæg 
tilside, og såfremt det herefter befindes i kongens marker, vange el. dy-
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rehave, skal han optage det til de fattige. De fremmede svin el. hunde, 
som findes ved slottet, skal han lade skyde. SjT, 33, 480. 1C Orig. i Fre
deriksborg lensark., LAO. Indl. 25. jan.

Lige sådant brev fik OS.

28. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om med forderligste at levere 
Otte Pogwisch 1.000 rd. til Frederiksborgs reparation. SjT, 33, 481. K. 
Orig. i DKanc. B 1791.

28. jan. (Kbh.) Peder Nielsen Koch i Nykøbing fik bevill. atvære fri for 
al borgerlig tynge og skat imod at tage vare på røgkammerset og slag
terhuset på slottet dér, såfremt han ingen borgerlig næring bruger. 
Forbydendes etc. SmR, 7, 97. Indl. 2. jan.

29. jan. (Kbh.) Frd. om doktorernes og professorernes session. Daglig 
erfarenhed udviser, at en part af den studerende ungdom nu mere 
end tidl., førend de bekommer el. betjener nogle officia, tager gra- 
dum doctoratus på fremmede steder, og siden, når de kommer hjem, 
formedelst intet særdeles er meldt i fundationes academiæ imod den 
brug, som holdes på mange gamle akademier, prætenderer session og 
gang over de professorer, som er in officio her og ikke antager docto
ratus titulum. Da det i sig selv er billigt, at de, som er her in academia 
magistratus og in publico officio, bør konfereres den respekt, som de
res embede medfører, frem for andre, som ikke er i nogen aulico el. 
academico officio, og dette også er således brugeligt i andre fornem
me gamle akademier, vil kongen herefter have holdt således hermed, 
at ingen, som doktorerer uden for riget og ikke her in aulico el. acad
emico officio, skal have session el. gang efter professorer, som ikke an
tager titulum doctoris. Dog er kongen tilfreds, at de doktorer, som nu 
befindes legitimt gradueret samt nuværende professores philosophi, 
har deres gang blandt hverandre secundum senium officii vel tituli, så
ledes, at hvilken af dem befindes at være doktor, før end en prof, phi- 
losophus sin bestilling har antaget, da at gå for samme professorer og 
vice versa professores over samme doktorer, som de befindes at have 
antaget deres bestilling, før end han er gradueret. Og dette ikke at for
stås om andre end dem, som er gradueret, og ikke om dem, som anta
ger graden efter denne dag. SjR, 23, 741. (Tr.: CCD, VI, 268-69). K.

29. jan. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende Frederiksborgs li
den dyrehave og reparation af fiskedammene. Han skal med forderlig-



42 1656

ste lade forfærdige plankeværket om den liden dyrehave og ellers have 
indseende med, at intet kvæg kommer derind. I lige måde at ingen be
fatter sig med fiskeriet i dammene. Den brøstfældighed, der kan være 
på disse, skal han lade reparere. SjT, 33, 481. K. Orig. i Frederiksborg 
lensark., LAK. Indl. 15. okt. 1655.

29. jan. (Kbh.) Adam Henrik Pentz fik brev om at forhøre vidnesbyrd 
ml. Claus Holst, kongens drabant, og mester Cort Kock, kongens 
mundkok. Hvad CH klageligen andrager imod CK kan han se af hans 
hosføjede Supplikation. Han skal lade forhøre vidnesbyrdene, at der si
den kan omgås dermed efter lov og ret. SjT, 33, 481. Indl. udat.

29. jan. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at lade Adam Henrik 
Pentz bekomme de boder, K.M. har skødet ham i Katte- og Elsdyrstræ
de i Nyboder. Kongen har til AHP skødet 2 ender og længer af båds
mandsboderne i nævnte stræder, som i sig begriber 7 våninger, efter 
det ham derpå givne skøde. Adressaten skal straks lade ham være følg
agtig så mange af disse boder, som allerede er ledige, men de, som er 
beboet af bådsmandsfolk, skal han lade ham bekomme til førstkom
mende Philippi Jacobi, efter at han har udvist andre værelser til dem, 
som nu bor deri. SjT, 33, 481. (Tr.: KD, V, 392). K.

29. jan. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at betale Charles le Sage, kon
gens kirurg, hans besoldning. Han skal så snart mulig, når midlerne 
strækker til, betale CIS det, han kan bekomme af sin besoldning fra 
Philippi Jacobi 1654. Det skal blive ham godtgjort. SjT, 33, 482. K.

29. jan. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas, lensmand på Nyborg, fik brev om 
ordning af smakkefarten fra Nyborg. Efter forslag fra MK og smakke- 
mændene i Nyborg er kongen tilfreds, at det tilholdes de mænd, som 
dagligt holder smakker til overfarten, at den ene efter den anden, li
gesom de indkommer, igen skal udsejle med fragt el. fri rejse i det, 
som forefalder, de vejfarende uden ophold, så den, der sidst indkom, 
skal blive liggende, indtil de andre, som tilforn er indkommet før 
ham, først er udløbet med fragt el. fri rejse. Dog skal smakkemændene 
være forpligtet til at holde smakkerne ved god magt med folk og red
skaber, så de altid kan sejle uden forhindring og ophold, og straks af
skaffe udygtige smakker, så ingen med rette kan beklage sig. Men an
kommer nogen, som hellere vil fare med den ene smakke end den an-
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den, skal den, som det tilfalder at sejle, nyde den halve fragt, eftersom 
han sejler ud, førend det tilfalder ham. FT, 7, 226. (Tr.: CCD, VI, 268). 
K. Indl. 12. og 16. jan.

29. jan. (Kbh.) Lensmændene i Loll, og Falster fik brev om at lade le
vere deres lens korn, nemlig rug, byg og hvede og derforuden af Ny
købing len havre alene dette år fra Philippi Jacobi 1655 til årsdagen 
1656. Kongen har til Christian Fischer solgt kronens indkomst af hve
de, rug, byg og havre, som er forfalden på Falster fra Philippi Jacobi 
1655 til årsdagen, så vidt det andrager efter jordebogen. Adressaterne 
skal lade CF el. hans fuldm. bekomme det i godt, ustraffeligt, harpet 
og rent landgildekorn ved landgildemål, så det bliver ham leveret frit 
og tilmålt i skibet, tagende hans bevis, hvor meget han bekommer af 
nævnte species, hvorefter det skal blive ham godtgjort i hans rgsk. # 
Kongen er tilfreds, at adressaten for 5 mk. tønden indeholder så me
get byg, som han behøver til sine betjentes genant dér ved stedet, hvil
ket i lige måde skal blive godtgjort. SmT, 8, 117. K Orig. i Alholm lens- 
rgsk-

Lige sådant brev fik Philip Joakim Barstorff om indkomsten af Al
holm len af hvede, rug og byg, dog det sidste udelukt fra tegnet # til 
enden. Nok hr. Flemming Ulfeldt om Halsted Kloster lens indkomst af 
hvede, byg og rug, dog det sidste i lige måde udelukt fra # til enden.

29. jan. (Kbh.) Ove Skade fik brev om, at borgerskabets forseelse i Ny
købing med præstekald er efterladt. En del af borgerskabet, som har 
været interesseret i stridigheden om deres præstekald, er ved sidst for- 
ledne herredage blevet dømt til at tiltales. Kongen er nu anholdt om, 
at forseelsen må efterlades, hvorimod de lover at leve i enighed. Kon
gen er tilfreds med, at de må forblive utiltalt. SmT, 8, 117. K. Indl. 21. 
jan.

30. jan. (Kbh.) Mag. Hans Huswick fik brev om at være skattefri. Kon
gen erfarer, at HH pålægges skat o.a. udgift lige ved andre sogne
præster i Sjæll. Da andre af kongens slotspræster er fri for sådanne ud
gifter, bevilger kongen derfor HH at være forskånet for al skat o.a. SjR, 
23, 742. K Indl. 15. jan.

30. jan. (Kbh.) Jens Gagge til Dahl fik bestall, som skibsløjtnant på 200 
kur.dl. og 1 hofklædning. Han skal lade sig bruge til lands og vands og 
har lovet at være kongen og hans riger huld og tro, ramme deres bed-



44 1656

ste og hindre skade. Kongen bevilger ham til årlig besoldning 200 
kur.dl., og en sædv. hofklædning, som skal begynde fra brevets dato. 
Rentemestrene befales årligen at give ham dette. SjR, 23, 742. K.

30. jan. (Kbh.) Gabriel Volchmar fik bestall, som snedker på Kronborg 
og Frederiksborg. Han skal gøre det snedkerarbejde, som forfalder på 
nævnte slotte, og have opsyn med det, der er der, og vedligeholde det. 
Kongen bevilger ham til årlig pension 20 rd., en sædvanlig hofklæd
ning og hver måned til kostpenge 6 rd., desligeste til husleje årligen 30 
rd., hvilket skal gives ham af lensmanden på Kronborg. GV skal bo i 
Helsingør el. i Hillerød ved Frederiksborg Slot, på det han altid kan 
være ved hånden, hvortil han skal forskaffes en fri bondevogn. Bestal
lingen skal begynde fra nærværende dato. Lensmændene på Kron
borg befales årligen at give ham dette. SjR, 23, 743. K. Indl. udat.

30. jan. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om afslag for 4 af Antvor
skov lens bønder. Peder Ibsen, Jep Andersen og Jens Hansen i Jern
bjerg og Peder Nielsen i Lille Valby under Antvorskov len har begæret, 
at kongen vil forskåne dem for dette års landgilde formedelst den sto
re skade, de har lidt på deres heste og bæster, som af den smitsomme 
syge skab nu på 3 års tid er bortdøde. Af FRs erklæring erfarer kon
gen, at deres angivende er sandfærdigt, og er tilfreds, at de forskånes. 
Det skal blive ham godtgjort. SjT, 33, 482. K. Indl. 8., 20. og 24. jan.

31. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at Christoffer Lindenov på 
ansøgning må være fri for rostjeneste af Utstejn Kloster og Helgelands 
gods. SjT, 33, 482. K Orig. i DKanc. B 1791.

31. jan. (Kbh.) Ove Skade fik brev anlangende Nykøbings borgere o.a., 
som bekommer ved af skovene. Kongen er tilfreds, at han af kronens 
skove i lenet, hvor det kan være mindst til skovskade, af fornede træer 
forunder borgerskabet noget til brændeved, hvert læs til 20 sk. Præster 
og bønder skal han lade bekomme det efter forrige befaling, nemlig 
for 10 sk. læsset, hvilket han skal føre til rgsk. SmT, 8, 118. K. Indl. 
udat.

31. jan. (Kbh.)1 Ove Skade fik brev om at købe adskilligt til vandsprin
gets og sigtemøllens fornødenhed. Til det ny vandspring og de gamle 
render skal han af lenets uvisse indkomst lade indkøbe 200 vandren
der el. pibholter med dertil fornøden bøsning, hamp og talg. I lige
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måde skal han til sigtemøllen ved slottet for ringest mulige pris lade 
indkøbe en ny møllesten, 9 kvarter bred, hvilket skal blive godtgjort i 
hans lensrgsk. SmT, 8, 118. K.
1) Efter brevet står: Ove Skade fik brev, som findes i Sjæl. Tegneiser 28. jan. 
1656 ved Otte Pogwischs kopi anlangende hopper, kvæg, svin og hunde ved 
Nykøbing. SmT, 8, 118.

31. jan. (Kbh.) Mogens Sehested fik brev om indvisning for Knud 
Vandkikker, borger i Kbh., i Bøvling tiender 94, td. rug, 228 td. byg, 
item skattekorn, som er forordnet til gældens afbetaling, 125 td. rug, 
125 td. byg. MS skal til KV el. hans fuldm. lade levere nævnte, tagende 
hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. JT, 13, 454. K.

31. jan. (Kbh.) Rigens marsk fik brev om med forderligste til Rtk. at 
hidskikke så mange af de påbudne skattepenge, som findes i behold 
for nærværende el. forgangen år, deputeret til gældens aflæggelse. JT, 
13, 454. K.

1. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch og dr. Johan Dirichsen fik breve om at 
lade Henrik Oldeland komme i Frederiksborg Skole. Styl. ord. Udt. i 
SjT, 33, 482.

1. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre Knud Vandkikker i 
Kbh. indvisning i Bøvling tiender, nemlig 94 td. rug, 228 td. byg, item 
af skattekornet 125 td. rug, 125 td. byg, td. anslaget til 6’/2 mk., for det, 
han har at fordre af kronen. De skal afskrive det på hans fordring. SjT, 
33, 483.

1. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om efterhånden til K.M.S stald 
at lade forskaffe og være følgagtig det, der gøres fornødent afjern og 
kul1 o.a. SjT, 33, 483. Orig. i DKanc. B 1791. Indl. 30. jan.
1) Kopibogen har jernkut.

1. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at lade Hans Wolf
gang, kongens husfoged, årligt bekomme 30 rd. til husleje tillige med 
hans løn. Det skal blive godtgjort på Rtk. SjT, 33, 483 K. Indl. 25. jan.

1. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om, at Jens Jensens for
mue må overleveres til hans bror Christen Jensen Gløed i Helsingør. 
CJG har ladet andrage, at hans bror, JJ, for mange år siden har begivet
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sig fra byen og ej siden har været at opsøge, så det er uvist, om han er 
levende el. død. JJs formynder er gestændig, at intet er spurgt til ham i 
26 år. Derfor har CJG begæret, at hans brors formynder må gøre rgsk. 
for hans efterladte formue og overlevere den til ham, eftersom han er 
dennes eneste arving. Af AvdKs erklæring og ført rådstuevinde erfarer 
kongen, at hans angivende er rigtigt, og bevilger dette. CJG skal stille 
kaution, om hans bror i sin tid kommer til stede el. om andre kan 
prætendere på formuen. AvdK skal forstændige borgmestre og råd 
dette. SjT, 33, 483. Indl. 10. jan og udal. (2).

2. febr. (Kbh.)Jørgen Reedtz fik brev om at tilholde den fhv. ridefoged 
på Antvorskov Slot at lade dr. Bùlche bekomme de 2.000 rd. af forrige 
ridefogeds sagefald. Kongen erfarer, at ridefogeden endnu ikke fuld- 
kommeligen har erlagt de 2.000 rd., som kongen har bevilget B af sa- 
gefaldet i Slagelse. JR skal tilholde ham at gøre dette. SjT, 33, 484. K.

2. febr. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om, at de 35.341 rd. af tolden i 
Sjæll. skal være deputeret til køkkenet, med krydderi o.a., hvorfor han 
ej skal forbruge pengene til andet. SjT, 33, 484. K.

2. febr. (Kbh.) Jægermesteren fik ordre til hid at forskaffe 2 stykker 
stort vildt, 2 dådyr og 2 rådyr til de holl. gesandters traktement. Udt. i 
SjT, 33, 484. K.

2. febr. (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev om båndstager og kul til 
Nykøbing. Det befales ham med forderligste i lenet at lade hugge 200 
båndstager til at bebinde de store fade, som ligger i kongens vinkæl
der på Nykøbing Slot, og lade dem levere til Knud Benkse, kongens 
vinskænker og rådmand smst. Herforuden skal han af lenets skove 
lade brænde 8 læster kul og levere dem til slotsfogeden på Nykøbing. 
SmT, 8, 118. K. Indl. 23. jan.

3. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om til Adam Henrik Pentz at le
vere 300 rd. til de holl. gesandters fortæring. SjT, 33, 484. K. Orig. i 
DKanc. B 1791.

3. febr. (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik brev om straks at komme til Kbh. 
Styl. ord. Udt. i SjT, 33, 485. K.
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3. febr. (Kbh.) Jørgen Seefeld, landsdommer, fik brev om at erklære 
sig om begæring fra hr. Laurids [Pedersen] i Vetterslev. Hvad L har an
draget om kaldets ringhed, kanJS se af hans hosføjede Supplikation. 
Han skal erklære sig om, ved hvad middel han eragter, at han kan for
undes nogen forbedring uden mindste afgang for kronen, og om de 2 
pd. korn, hvormed kirkens tiende er forbedret, ikke kan bevilges ham 
uden kirkens skade. SjT, 33, 485. Indl. 1. og 3. febr.

4. febr. (Kbh.) Georg Winckeler, kongens klejnsmed, fik brev anlan
gende hans svende og drenge. Af supplikation fra GW erfarer kongen, 
at der sker ham indpas af smedelavet i Kbh., idet de vil forhindre ham 
i at antage læredrenge og forfremme svende, formedelst han ikke er 
af lavet. Efter hans begæring bevilger kongen ham med dette å.b. at 
nyde og bruge de samme privilegier vedr. svende og drenge som en 
mestersmed i lavet i Kbh. Når fremmede klejnsmedesvende ankom
mer til byen og begærer at arbejde dér, skal de først angive sig hos GW, 
førend de antages af andre klejnsmede hér, om han kan behøve dem 
til kongens arbejde. Hvorefter oldermanden o.a. kan vide at forholde 
sig. SjR, 23, 744. (Tr.: KD, III, 452). K. Indl. 8. dec. 1655, 24. jan. og 3. 
febr.

4. febr. (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev an langende toldfri vin for 
fru Eleonora Maria, hertuginde af Mecklenburg. Når hendes vinhand
ler Johan Beudsen el. hans fuldm. hænder at komme i Sundet, skal de 
lade ham passere toldfrit denne ene gang med 12 foder vin til hendes 
hofholdning. SjT, 33, 485. K. Indl. 30. nov. 1655.

4. febr. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev om at lade indkræve 4 rd. af 
hver kirke i Sjæll., som kongen har bevilget til reparation af kirketår
net og kirken i Nykøbing Sjæll. Han skal tilholde provsterne i Sjæll.s 
stift, at de indkræver de 4 rd. og leverer dem til ham. Siden skal han le
vere dem til kirkens værger el. fuldm. SjT, 33, 485. K. Indl. 26. jan. og
3. febr.

4. febr. (Kbh.) Kjeld Krag fik brev om at tage ridemænd anlangende 
Fliginge. Af KKs i Kane, indskikkede relation erfarer kongen beskaf
fenheden af den proces, som er drevet ml. kronen og Fliginge gårds 
ejere angående Økær o.a. deri og ved liggende holme, moser og ejen
domme. Kongen er tilsinds at lade sagen lovligen udføre ved ride
mænd og befaler KK på sine vegne at navngive 2 gode mænd, som kan 
bruges dertil. SkT, 8, 497.
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4. febr. (Kbh.) Otte Krag fik brev om at erklære sig om Erik Krags ma
gesk. EK begærer mod 2 gde og 1 bol på Falster af kronens gods i OKs 
len, Bramminge s., Terp: ’/a gd., Hans Mulvad og Hans Gaardmand. 
Gørding s., listed: 1 gd., Poul Grummesen og Hans Gaardmand; ’/a 
gd., Grumme Hansen. Årig: 1 gd., Laurs Mortensen og Hans Gaard
mand. OK skal med forderligste erklære sig om disse gårdes herlighed 
og belejlighed, og hvor nært de befindes at ligge Riberhus Slot, med 
specifikation, hvad der årligen gives deraf til landgilde, så og edeligt 
forhøre de derpå boende bønder, hvad der kan sås til hver gård, og 
indskikke erklæringen i Kane. JT, 13, 454.

5. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om det, han skal forskaffe 
rotgieteren, nemlig 5 tylter dæler til et kammer til kongens arbejde og 
6 stolper, som dælerne skal påslås, deslige en jernkakkelovn. Når rot
gieteren har brugt det, skal AvdK lade det forvare. SjT, 33, 485.

5. febr. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at lade Henrik von der Wisch 
bekomme sin årsbesoldning af toldkisten i Assens, efter at Adam Hen
rik Pentz og Erik Krag først har bekommet deres besoldning og kost
penge efter tidl. designation sub dato 30. okt.1 sidstforleden, hvilket 
mod kvittering skal blive godtgjort i HBs rgsk. SjT, 33, 486. K.
1) Se KB 1655, 329.

5. febr. (Kbh.) Otte Thott til Næs’ magesk. med Lund Kapitel. OT har 
for magelæg til kronen på kapitlets vegne udlagt gde og gods i Skåne, 
Harjagers h., Sakstrup: Hans Rasmussen, skylder årligen 1 mk. 10 sk. 2 
alb. landgilde, 1 teje, 1 dl. gæsteri, 1 mk. 5 sk. 1 alb. herregæsteri, 2 læs 
ved, 1 td. tiendebyg, 1 td. tiendehavre; Rasmus Ibsen, 1 mk. 10 sk. 2 alb. 
landgilde, 1 teje, 1 dl. gæsteri, 1 mk. 5 sk. 1 alb. herregæsteri, 2 læs ved, 
1 td. tiendebyg, 1 td. tiendehavre; Rasmus Lauridsen, 1 mk. 10 sk. 2 alb. 
landgilde, 1 teje, 1 dl. gæsteri, 1 mk. 5 sk. 1 alb. herregæsteri, 2 læs ved, 
1 td. tiendehavre, 1 td. tiendebyg; Niels Jensen, 1 mk. landgilde, ‘A dl. 
gæsteri, 2 læs ved, 3 skp. tiendebyg; Ole Adsmandsen af 2 gde, 1 mk. 10 
sk. 1 alb. landgilde, 1 teje, 1 dl. gæsteri, 1 mk. 5 sk. 1 alb. herregæsteri, 1 
td. tiendebyg, 1 td. tiendehavre, 2 læs ved; nok 1 mk. 10 sk. 2 alb. land
gilde, 1 dl., 1 teje, 1 dl. gæsteri, 1 mk. 5 sk. 1 alb. herregæsteri, 1 td. ti- 
endebyg, 1 td. tiendehavre, 2 læs ved; Niels Trudsen smst., 2 pd. byg, 1 
fodernød, 1 rd. gæsteri, !/a dl. dagsværk; Anders Olufsen af 1 hus 1 dl. 
Bennestad: Haagen Andersen, 12 sk. landgilde, 1 pd. byg, 2 td. havre, 2 
mk. gæsteri, 2 rd. ekkepenge. Lynids h., Sønder Villie: Tue Bentsen, 2
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pd. byg, 1 mk. skattepenge, 1 mk. gæsteri, 1 mk. dagsværk. Mer nløse: 
Niels Svendsen, V/2 pd. byglandgilde, V/2 mk. skattepenge, af et fæste 
5*/y mk. landgilde, ’/y teje. Luggude h., Ørnekær: Kjeld Nielsen, 2 mk. 
10 sk. 2 alb. landgilde, 1 dl. gæsteripenge, 1 mk. 5 sk. 1 alb. herregæste- 
ri, 2 td. havretiende. Birkerød: Anders Jensen 1 mk. 13 sk. landgilde, 2 
td. havretiende, 1 mk. 5 sk. 1 alb. herregæsteri, 1 dl. gæsteri, 1 svin, når 
olden er. Froste h., Slogstrup: Troels Hansen, 5 mk. landgilde, 2 dl. ar- 
bejdspenge, 1 foder nød. Harjagers h., Høje: Claus Pedersen 2 pd. byg, 
1 td. havretiende, 1 teje, 1 dl. gæsteri, 2 læsved, 8 skp. tiendebyg, 1 svin, 
når olden er, af et fæste 20 skp. byglandgilde, 4 skp. tiendebyg. Fers h., 
Bus: Jep Olsen, 6 pd. smør, 3 skp. byg, 1 dl. penge, med al gårdes og 
gods’ ejendom, landgilde osv. Til fyldest vederlag har kongen igen ud
lagt til OT gde og gods i Skåne, Onsø h., Øslev: Jep Aagesen 20 sk. land
gilde, 1 mk. gæsteri, 1 td. havre, 2 læs ved, 1 td. byg, 2 skp. rug, 1 teje; 
Knud Nielsen, Jens Bentsen 4 pd. smørlandgilde, 2 skp. rugtiende, 4 
skp. bygtiende, 1 rd. gæsteri, 2 læs ved. Hasle: Niels Lauridsen, 3 pd. 
smørlandgilde, 2 mk. 20 sk. 2 alb. gæsteri, 21 sk. 1 alb. fodernødspenge, 
1 td. havretiende; Ormer Aagesen, 3 pd. smørlandgilde, 2'/y mk. 5 sk. 1 
alb. gæsteri, 2 læs ved, 1 td. tiendehavre, 1 td. fodernødhavre; Knud 
Lauridsen, 13 sk. 1 alb. landgilde, 29 sk. 1 alb. gæsteri, 2 læsved, 1 td. ti
endehavre. Aske: Oluf Hansen, 10 sk. landgilde, 3’/y mk. 5 sk. 1 alb. 
gæsteri, 2 læsved, 1 td. havretiende. Bøserup: Oluf Lauridsen, 2 mk. 10 
sk. 2 alb. landgilde, 1 dl. gæsteri, 2 læs ved, 2 skp. tiendebyg. Onstrø: 
Mogens Lauridsen, fæste, ’/y pd. byg; Christen Andersen af 1 hus 1 mk. 
landgilde, 2 mk. dagsværk. Torløse: Mikkel Jensen, 18 skp. byg, 1 mk. 
skat, 1 mk. gæsteri, 2 mk. fodernød, 1 td. havre, 2 skp. bygtiende, 2 skp. 
havretiende; Hans Gudmandsen, 10 skp. byg, 1 td. havre, 2 læs ved, 1 
skp. tiendebyg, 1 skp. tiendehavre; Søren Enevoldsen, 4 mk. landgilde, 
’/y dl. 10 sk. 1 */y alb. dagsværk, 2 læs ved, 2 skp. havretiende, 2 skp. byg
tiende. Gunderød: Jens Pedersen 8 sk. 2 alb. landgilde, 1 teje, 1 foder
nød, 2 læsved, 2 skp. bygtiende, 1 td. havretiende. Vemmenhøjs h., Lil
le Beding: Gunder Olufsen, 2 pd. landgildebyg, 14 sk. skat, 3 skp. tien
derug, 4 skp. tiendebyg, 1 mk. dagsværk; Oluf Nielsen, 2 pd. bygland
gilde, 2 sk. grot, 10 sk. gæsteri, 3 skp. tienderug, 4 skp. tiendebyg, 1 mk. 
dagsværk; Laurids Mortensen, 2 pd. landgildebyg, 2 sk. grot, 10 sk. 
gæsteri, 3 skp. tienderug, 4 skp. tiendebyg, 1 mk. dagsværk; nok af et 
fæste 1 pd. byglandgilde, 1 sk. grot, 5 sk. gæsteri, 1 ‘/y skp. tienderug, 2 
skp. tiendebyg, 1 mk. dagsværk, hvilke gde og gods med al ejendom, 
landgilde osv. efter ord. stil. Kbh. 5. febr. 1656. SkR, 6, 401. (Udt.: Kr. 
Sk., II, 56).
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5. febr. (Kbh.) Otte Thotts genbrev, som foreg., mutatis mutandis et 
sub eodem dato. Til vitterlighed underskrevet og forseglet af Erik Krag 
til Bramminge og Niels Friis til Ørbæklunde, K.M.s sekretærer. SkR, 6, 
401.

5. febr. (Kbh.) Iver Krabbe og Knud Axelsen Urne fik brev anlangende 
trætte ml. Palle Urne til Gyllebo og Mogens Swab til Orretorp om no
gen rostjeneste. PU har for kongen ladet andrage, hvorledes han har 
været forårsaget at lade tiltale MS for rostjeneste, han på hans vegne 
har holdt i forleden fejdetid. Efter erhvervet herredstings- og lands
tingdomme har han forfaret således, at MS har obligeret sig til for
leden 1. sept, at betale en sum penge el. derfor at ske indførsel i Or
retorp Hovedgård Adressaterne befales, såfremt nævnte domme be
findes således, at gøre PU udlæg efter MSs obligation. SkT, 8, 497. 
Indl. 28. jan.

5. febr. (Kbh.) Johan Bruss, fhv. skovrider ved Nykøbing, fik konf. af 
noget jord. Kongens søster1 prinsessen har for nogen tid siden bevilget 
JB et stykke jord ved Nykøbing, liggende i strandmarken ml. Knud 
Bendsens have ogjokum Hage mans jord dér, og er i bredden 13 favne 
og i længden lige sønderud for Laurids Sørensens have og neder til 
den lille gadegrav [mål mangler], hvilket stykke jord JBs efterladte 
hustru nu har ladet anholde og begæret at måtte beholde sin livstid. 
Kongen bevilger dette. Forbydendes etc. SmR, 7, 98. Indl. 6. marts 
1649.
1) Er hans svigerinde, Magdalena Sibylla. Hendes brev er dat. 6. marts 1649, 

jf. Indl.

5. febr. (Kbh.) Ove Skade fik brev anlangende ved til Nykøbing Slots 
betjente. Kongen er tilfreds, at følgende slotsbetjente, som har be
stall., må bekomme fri ildebrændsel af kronens skove i Falster: mester 
Arent Gardener 80 læs, Jacob Knap hovsmed og stutmester 52 læs, Pe
der Tømmermand og rendemester 52 læs og Jørgen Lassen Betmester 
52 læs. De andre slotsbetjente, som ikke har bestall., skal han lade be
komme ildebrændsel efter forrige befaling, nemlig læsset for 10 sk. 
SmT, 8, 119. K. Indl. 2. febr.

5. febr. (Kbh.) Ove Skade fik brev om Nykøbing Hospital anlangende 
ved. Kongen er tilfreds, at han til de fattige i Nykøbing Hospital heref
ter uden betaling må lade udvise 50 læs ved af kronens skove fra ste-
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der, hvor det kan ske til mindst skovskade. Det, de endnu resterer, skal 
han lade dem bekomme. SmT, 8, 119. K. Indl. udat. og 31. jan.

6. febr. (Kbh.) Toussaint de Beaufort fik 300 rd. forbedring på sin løn. 
Efter begæring bevilger kongen ham 300 rd. i årlig forbedring over de 
500, som han hidindtil har haft, hvilket skal begynde fra brevets dato. 
Rentemestrene skal på ansøgning lade ham bekomme dette. SjR, 23, 
744. K.

6. febr. (Kbh.) Peder Charisius, kongens resident hos Generalstaterne, 
fik 500 rd. årlig forbedring på sin løn over de 3.000, som han hidindtil 
har haft, beregnet fra brevets dato, og de skal erlægges på de steder, 
hvor han bekommer sin besoldning. Forbydendes etc. SjR, 23, 745. K.

6. febr. (Kbh.) Hr. Holger Rosenkrantz fik brev om at overlevere hr. 
Henrik Bielke faddergave. Kongen tilskikker ham faddergave og befa
ler ham på sine vegne at overlevere den til HBs barsel. SkT, 8, 498.

6. febr. (Kbh.) Mogens Høg, Erik Juel, hr. Henrik Rantzau og Otte 
Krag fik brev anlangende tvistighed ml. borgmestre og råd i Ribe, item 
ml. begge sognepræsterne dér. De har tilforn bekommet kongens be
faling til at forhøre borgmestre og råds så vel som borgernes tvistighe
der i Ribe og enten forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem 
ved endelig dom. Kongen har siden erfaret, at der er opstået tvistig
hed ml. begge sognepræster, mag. Niels og mag. David, om tienden af 
en mark uden for byen, hvilken af borgmestre og råd skal være tildømt 
mag. Niels. På det al irring ml. dem kan forekommes, skal adressater
ne på samme tid, de tager borgmestre og råds og borgerskabets be
sværinger for sig, gøre deres bedste for at forene præsterne, efter at 
åsteder ne er besigtiget af dem og begges dokumenter gennemset. Kan 
de ikke forenes, står det enhver frit for at udføre sin sag ved lands lov. 
JT, 13, 455.

7. febr. (Kbh.) Bestalling for Mathias Kalthoff som kongens kunstbøs
semager. Han skal i sin tjeneste være kongen og hans riger huld og tro, 
ramme deres bedste og hindre skade. Særdeles skal han forfærdige og 
ved magt holde det arbejde, som kan falde i kongens og hans gemals 
stalde,1 som tilhører dem og vedkommer hans håndværk. Det, som 
skal gøres af ny, skal betales ham særdeles. Han skal derforuden lade 
sig bruge, hvor det behøves. Kongen bevilger ham årligt 200 rd. og til
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kostpenge om måneden 9 rd. og derforuden fri våning, hvilken pen
sion skal begynde fra brevets dato. Rentemestrene befales årligt at give 
ham dette. SjR, 23, 745. Indl. 4. febr.
1) Sammenhængen ml. fag og arbejdsområde er ikke indlysende.

7. febr. (Kbh.) Christen Hansen [Kræmmer]1 i Svendborg fik efter 
ansøgning brev om, at han bag på landsdommerdom må føre 2 vidner, 
som han påberåber sig skal være til sagens videre oplysning til herre
dage, eftersom han allerede har indstævnet sagen til førstkommende 
herredage. Forbydendes etc. FR, 6, 286. Indl. 24. jan.
1) Ifølge Indl.

8. febr. (Kbh.) OveJuel fik brev om at forhjælpe Christen Nielsen Lan
ge, Jesper Hansen, Niels Banner og Hans Mogensen til rette imod An
ders Aschersleben. Hvad der hos kongen er blevet andraget imod AA, 
kan OJ se af hosføjede Supplikation. Kongen befaler OJ, når han kom
mer til Stettin, og han besøges af nævnte, at han så vidt muligt hos re
geringen forhjælper supplikanterne el. deres fuldm. til rette. SjT, 33, 
486.

8. febr. (Kbh.) Ove Skade fik brev om, at Nykøbing og Stubbekøbings 
borgere er efterladende med deres skat. Af' angivende fra borgmestre 
og råd i Nykøbing og i Stubbekøbing erfarer kongen, at borgerskabet 
er efterladende med at erlægge deres skat. Kongen vil, at sådanne bor
gere efter gammel sædvane bliver pantet for deres anpart, eftersom de 
er takseret af takserborgerne, med så skel, de ej godvilligen udgiver 
det. Dersom de siden har noget at klage, kan de på egen bekostning 
udføre det ved lands lov og ret. SmT, 8, 119. K. Indl. udat. og 7. febr.

9. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at levere Otte Pog- 
wisch til Frede ri ksborgs reparation 400 td. rug, som dette år er udgivet 
i hans len til gældens afbetaling, hvilket det er befalet OP at gøre i 
penge og anvende til slottets reparation. SjT. 33, 486. K.

9. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre Frederiksborgs og 
Abrahamstrups og 400 td. af Kbh.s lens skattekorn i penge til Frede
riksborgs reparation. Han skal så højt muligt er sælge og gøre i penge 
lenenes skattekorn, som er forordnet til gældens afbetaling, og i lige 
måde de 400 td. rug, som det er befalet Frands Brockenhuus at levere 
ham af hans len, og anvende pengene til slottets reparation. SjT, 33, 
486. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK. Indl. 6. febr.
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9. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om afslag i Frederiksborg len. 
En del af kronens tjenere dér har ladet andrage, hvorledes de forle
den sommer af Guds vejr og hagl har lidt stor skade på deres korn, så 
og er en del formedelst sidste pest uddøde, og en part afbrændt af il
debrand, så de ikke kan blive ved magt, med mindre de forundes no
get afslag på deres landgilde. Af OPs erklæring erfarer kongen, at de
res angivende er sandfærdigt, og er tilfreds, at de må bekomme efter- 
skrevne afslag: Snostrup: Anders Hansen 3 td. byg, Torben Andersen 3 
td. byg. Store Rørbæk: Jens Sørensen 2’A td. rug, 3 td. byg, Troels An
dersen 1 pd. rug, 1 pd. byg, Hans Madsen ’/a pd. rug, ’A pd. byg, 1 td. 
havre, Oluf Pedersen 3 td. byg, Peder Jørgensen ’A pd. rug, 1 pd. byg, 
Hans Lauridsen 3 td. byg. Lille Rørbæk: Hans Jensen Skrædder 1 pd. 
rug, 1 pd. byg, l’A td. havre, Jens Andersen 1 td. byg, Laurids Nielsen 
3 td. byg, Jørgen Madsen 2’A td. rug, 3 td. byg, l'A td. havre. Oppe 
Sundby: Niels Hansen 2 td. rug, 5 td. 2 skp. byg, 2’A» td. havre, Hans 
Eriksen 1 pd. byg, Oluf Pedersen 1 pd. byg, 2‘A td. havre, Erik Ander
sen 1 pd. byg, Anders Andersen 3 td. byg, Laurids Ibsen 1 pd. byg, Pe
der Rasmussen 1 pd. byg, Jens Christensen 2 td. byg, Peder Mogensen, 
Anders Sørensen hver lige så meget, Jens Hansen 1 td. byg, Laurids 
Hansen 3 td. byg, Oluf Lauridsen 26 skp. rug, 5 td. 2 skp. byg, 2*A td. 
havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns, Laurids Nielsen 25 skp. rug, 5 td. 2 skp. 
byg, 2’A td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns. Tollerup: Morten Nielsen 1 pd. 
rug, 2 pd. byg, Søren Rasmussen 3 pd. rug, 3 pd. byg, 1 bolsvin, 7 mk. 
Græse: Morten Jørgensen 2 td. rug, Morten Mikkelsen 1 td. rug, Niels 
Andersen 1 td. rug, Hans Nielsen 2 td. rug, Christoffer Hansen 1 td. 
rug, Niels Olufsen 2 td. rug, Laurids Clausen 13 skp. rug, l‘A td. hav
re, Jep Nielsen 1 td. rug, Mads Nielsen Klokker 10 skp. rug, Laurids 
Jensen 1 td. rug, Poul Pedersen 7 skp. rug, 2 td. havre, Peder Pedersen 

1 td. rug, Jens Lauridsen 1 td. rug, Villum Hansen 1 td. byg. Nok føl
gende: Arild Andersen, Hans Jensen, Jens Skrædder, Rasmus Nielsen, 
Anders Nielsen, Morten Mikkelsen, Laurids Nielsen enhver 4 skp. byg, 
Espen Andersen 13 skp. rug, 2’A td. byg, l’A td. havre, Hans Holsts 
hus 1 mk., Jep Mortensens hus 1 mk. Sigerslewester: Jens Nielsen 1 td. 
byg, Hans Henriksen 1 td. byg, Christen Nielsen 1 td. byg. Ølstykke: 
Oluf Jensen 2 td. rug, Børge Olufsen 1 pd. byg, Adser Pedersen 1 pd. 
byg, Jep Hansen 1 pd. rug, Anders Svendsen 5 td. rug, 2’A td. havre. 
Udlejre: Rasmus Andersen 1 td. rug, Bertel Lauridsen *A pd. Sved
strup: Simen Jensen 1 pd. byg, Anders Nielsen 1 pd. byg, 2 td. havre, 
Peder Madsen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 4 td. havre, 1 lam, Mads Henriksen 
1 pd. byg, 2 td. havre. Badstrup: Anders Olufsen ’A pd. byg, 1 td. hav-
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re, Søren Jørgensen ’/a pd. rug, ’/a pd. byg, 1 td. havre, Anders Nielsen 
’/a pd. byg, 1 td. havre, Jørgen Hansen '/a pd. byg, 1 td. havre, Søren 
Hansen l/a pd. rug, */a pd. byg, 1 td. havre, Jørgen Jensen 1 td. byg. Ug- 
geløse: Anders Svendsen 25 skp. rug, 5 td. byg, 2’/j td. havre, Anders 
Frandsen 5 td. byg, Niels Andersen ’A pd. rug, ’A pd. byg, 1 td. havre. 
Strø: Oluf Poulsen 1 !/a pd. rug, 2 pd. byg, 5 td. havre, 10 ink. Strølille: 
Anders Hansen 1 ’/a pd. rug, 1 */a pd. byg, 4 td. havre, Anders Pedersen, 
1 pd. rug. Sigerslevøster: Hans Jensen 3 td. rug, 3 td. byg, 2 td. havre, 1 
lam, Laurids Jensen 25 skp. rug, 5 td. byg, 3 td. havre, l lam, 1 gås, 4 
høns, Peder Hansen, Oluf Rasmussen, Mads Yde, Niels Pedersen, Jør
gen Andersen, Oluf Clemensen hver 2 td. rug. Uvelse: Mads Hansen 
Rytter 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 18 sk., 1 lam, 1 gås, 4 høns, An
ders Nielsen i Jørgen Hansens gård 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 20 
sk., 1 lam, 1 gås, 2 høns, Ingvor Hansen 1 pd. rug, 1 pd. byg, Peder 
Madsen 1 ’/a pd. rug, 1 ‘/a pd. byg, 3 td. havre, 26 sk., 2 lam, 1 ’/a gås, 3 
høns, Hans Christensen l’/s pd. rug, 1 ‘/a pd. byg, 3 td. havre, 30 sk.,
1 ‘/a lam, 1 l/s gås, 3 høns, Hans Madsen 1 !/a pd. rug, 1 ’A pd. byg, 3 td. 
havre, 18 sk., 1 lam, 1 gås, 2 høns. Lystrup: Mikkel Nielsen ‘A pd. rug, 
*/a pd. byg, 1 td. havre, Mads Hansen 3 td. rug, 3 td. byg, 1 ’/a td. havre, 
Anders Lauridsen 3 td. byg. Holløse: Anders Jensen 2*/a td. rug, 1 pd. 
byg, 2 td. havre, Hans Hjulmand 7 skp. rug, 2’/a td. byg, 1 td. havre, 
Hans Madsen 2'/y td. byg. Hørup: Peder Nielsen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 
Hans Andersen 2 td. rug. Jordhøj: Niels Pedersen ’/a pd. rug, 1 td. byg, 
Anders Pedersen ’/j pd. rug, ’/a pd. byg, Søren Nielsen 3 td. rug, 1 td. 
byg. Lynge: afd. Bendt Olufsen 2 td. rug, Svend Jensen */a pd. rug, */2 
pd. byg, Hans Olufsen Ibsen 1 pd. rug, 3 td. byg, 2 td. havre, 1 lam, 
Jens Olufsen og Christen Olufsen 1 pd. rug, 20 skp. byg, 2 td. havre, 1 
lam, 1 gås, 2 høns, Peder Bolsen 1 pd. rug, Jørgen Jørgensen 1 pd. rug. 
Kollerød: Oluf Sørensen ’/a pd. rug, Erik Pedersen 2 td. rug. Skævinge: 
Anders Hansen */a pd. rug, Peder Andersen */a pd. rug, Laurids Ras
mussen 1 td. byg, Hans Pedersen ‘A pd. rug, ’A pd. byg, 10 skp. havre, 
Rasmus Ibsens hus 3 mk. Skenkelsø: Hans Jørgensens øde 1 pd. rug, 1 
pd. byg, 2 td. havre, 1 gås, 2 høns, Hans Jørgensen 1 pd. rug, 1 pd. byg,
2 td. havre, 1 gås, 2 høns, Christen Hansen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. 
havre. Hagerup: Laurids Hansen 2 pd. rug, 2 pd. byg, 4 td. havre, 1 
gås, 4 høns. Jørlunde: Jørgen Jensen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre. 
Grønholt: Peder Pedersen 1 fjdg. smør, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 20 æg, An
ders Pedersen 1 fjdg. smør. Sørup: Niels Hansen 1 td. rug, 8 skp. byg, 
Anders Pedersen 1 td. rug, 7*/a skp. byg, Lyngby1: Nelaus Nielsen 2!/a 
td. byg, Oluf Mortensen 13 skp. byg, Jørgen Germandsen 1 td. rug, 1
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td. byg, Hans Olufsen ’/z pd. byg, Christoffer Hansen 2 mk. Melløse: 
Jacob Jensen 13 skp. rug, 2’/2 td. byg, 1 td. havre, Jacob Jensen 13 skp. 
rug, 1 lam, 1 gås, 4 høns, Laurids Pedersen 12’/2 skp. rug, 2l/z td. byg,
1 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns. Nødebo: Jens Jensen, 1 ott. smør, 1 
lam, Niels Thomesen 1 ott. smør, Laurids Jacobsen '/a ott. smør, 1 lam. 
Alsønderup: Jens Laugmand 3 td. byg, Peder Olufsen 1 td. byg, Jørgen 
Pedersen 3 td. byg, ’/z pd. rug. Tuelstrup: Peder Jørgensen ‘/j pd. rug, 
*/z pd. byg, Anders Jørgensen */2 pd. byg, Oluf Madsen ’/z pd. rug, ’/z 
pd. byg. Nejede: Jens Olufsen 1 td. byg, Jens Lauridsen og Jens Jensen
2 td. byg, Hans Pedersen 1 td. byg, Niels Olufsen 1 pd. rug, 1 pd. byg. 
Lillerød: Niels Ibsen 2 td. rug. Børstingerød: Jørgen Frederiksen og 
Mads Rasmussen 2J/2 td. rug, 3 td. byg, V/2 td. havre, Laurids Pedersen 
i Lerholt21 td. byg,JensJensen 5 skp. rug. Ude Sundby: Peder Madsen 
2,/‘j td. rug, 3 td. byg, L/2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns. Gørløse: Ingel 
Pedersen 8 skp. rug, ’/z pd. byg, 1 td. havre, 1 gås, 2 høns, Mikkel Han
sen 2’/2 td. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 2 gæs, 4 høns. Freerslev: Peder 
Olufsen 2’/z td. rug, 3 td. byg, V/2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns, Niels 
Olufsen 2’/2 td. rug, 3 td. byg, V/2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns, Lau
rids Nielsen 2/2 td. rug, 3 td. byg, V/2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 
Oluf Andersen 2’/2 td. rug, 3 td. byg, L/2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns. 
Auderød: Christoffer Pedersen 20 skp. rug, 25 skp. byg, 1 lam, 1 gås, 4 
høns, Niels Jensen Tørch 8 skp. rug, 25 skp. byg, Oluf Olufsen 15 skp. 
rug, 16 skp. byg, Jens Nielsen 1 pd. rug, 16 skp. byg, Anders Nielsen 15 
skp. byg, Rasmus Steffensen 2 td. byg, Søren Nielsen 2 td. byg, Rasmus 
Frandsen 2 td. byg. Vinderød: Laurids Olufsen 21 skp. byg. Brederød: 
Oluf Lauridsen Hven 2 td. byg. Ølsted: Niels Pedersen 25 skp. rug, 5 
td. byg, 2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns. Havelselille: Laurids Pedersen 
1 pd. rug, 1 pd. byg, Rasmus Jensen ’/j pd. rug, ’/z pd. byg, 1 td. havre, 
Anders Sterche 1 ’/j pd. rug, 1 */z pd. byg, 3 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 
høns. Grimstrup: Niels Olufsen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 1 td. havre, 1 lam, 
1 gås, 4 høns. Havelsemagle: Nielsjørgensen 1 pd. byg, Laurids Peder
sen tingmand '/z pd. byg, Laurids Ibsen l/2 pd. rug. Torup: Knud Mik
kelsen 2 td. rug, 1 td. byg. Hald: Søren Mortensen 3 td. byg, hvilket 
skal blive OP godtgjort i lensregnskabet på Rtk. SjT, 33, 487. K. Orig. i 
Frederiksborg lensark., LAK. Indl. 5. og 6. febr.
1) Kopibogen har Lundby. 2) Kopibogen har Lierill, siden forsvundet.

9. febr. (Kbh.) Brev om opsættelse af Henrik Oldelands begravelse i 10 
dage over den ordinære tid. SkR, 6, 403.
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9. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende at nogle af 
Kbh.s lens bønder liggende i Båsted i Bjerge h. til fæstningen Helsing
borg skal age tømmer, som er fældet og hugget i skovene. SkT, 8, 498. 
Indl. udat.

9. febr. (Kbh.) Otte Krag fik brev anlangende Møgeltønder og Daler 
sognemænd at være fri for udskrivning i år. De har for kongen ladet 
andrage, at en del af de soldater, som de holder til kongens tjeneste, er 
kommanderet til Rendsborg fæstning, og at de nu anmodes om at for
skaffe andre i deres sted. De har i forleden høst lidt stor skade af vand
flod på deres havdiger, til hvis reparation behøves stor bekostning, og 
begærer, at de i nogle år må forskånes for soldaterudskrivning i stedet 
for dem, der er kommanderet til Rendsborg. Af OKs erklæring erfarer 
kongen, at deres angivende er sandfærdigt, og er tilfreds, at de i 3 
næstfølgende år forskånes. JT, 13, 456. K. Indl. udat. og 9. jan. (2).

9. febr. (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om Koldinghus’ reparation. SB 
befales med ringest mulige bekostning af lenets uvisse indkomst nær
værende år at lade reparere den skade, som den sidste store storm har 
gjort på Koldinghus. Det skal blive godtgjort på Rtk. JT, 13, 456. K. 
Indl. 23. jan.

11. febr. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende Snertinge by- 
mænds afslag i Vordingborg len. De har ladet andrage, hvorledes de 
formedelst den store pestilens, som forleden år har grasseret i deres 
sogne, mestendels er bortdøde og deres høst derover forsømt, så de 
ikke kan blive ved magt, om de skal udgive den fulde landgilde. De be
gærer at forskånes for den halve landgilde for forleden år. Af FRs er
klæring erfarer kongen, at deres angivende er sandfærdigt, og er til
freds, at de må forskånes således. Det skal blive godtgjort i FRs rgsk. 
SjT, 33, 491. K. Indl. 14., 26. og 29. jan.

11. febr. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev om, at skipper Jacob Ja
cobsen af Arhus igen må bekomme sin smakke. JJ har klageligen an
draget, at han med sin smakke 24. jan. sidst forleden for ikke at for
sømme vinden er udløbet fra Kalundborg og ikke har angivet sig for at 
annamme toldseddel, hvorover hans smakke er dømt til prise. Han be
gærer, at forseelsen denne gang må efterlades ham. Kongen er tilfreds 
dermed, dog skal JJ udgive 10 rd. og så være fri for videre tiltale. SjT, 
33, 492. Indl. 6. febr. og udat.
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12. febr. (Kbh.) Hans Boysen fik brev anlangende besoldning til Claus 
Skær urtegårdsmand i køkkenhaven ved Rosenborg. Han skal, når der 
bliver middel dertil, lade ham bekomme det, han resterer beregnet fra 
Philippi Jacobi 1654. SjT, 33, 492. K.

12. febr. (Kbh.) Christen Lange m. fl. fik befaling om ridemændstov 
ml. afd. fru Kirsten Kaas’ arvinger og Steen Rodsteen m.fl. lodsejere 
og præsten i Elling s. Der skal begive sig nogen tvistighed ml. Ejler 
Evert Banner, Steen Rodsteen, fru Lisbet Rodsteen, fru Else Vind, Jør
gen Arenfeldt, fru Sofie Brahe og præsten til Elling s. anlangende et 
markskel om deres heder og ejendom i Elling s., Strandby Hede. Sa
gen har tilforn været indstævnet til aim. herredage og pådømt af kon
gens far og Danmarks Riges Råd, at gode mænd skulle komme på åste- 
derne og gøre et ret markskel. Alle interesserede har nu på ny ladet 
anholde om befaling til at efterkomme dommen og har betroet adres
saterne dertil. De befales og får fuldmagt til med første på belejlig tid, 
som de selv berammer, at begive sig til de omtvistede åsteder og der 
indstævne de interesserede parter og efter fremlagte dokumenter 
granske lejligheden og siden enten forhandle ml. dem i mindelighed 
el. adskille dem ved endelig dom. Dersom der ikke findes ret skel 
gjort, skal de ride og udvise et retfærdigt skel, sættende sten og stabel. 
Det, de forretter, skal de under deres hænder og signeter give beskre
vet fra sig til de interesserede. Dersom en af dem for lovligt forfald 
ikke kan møde, skal de, som kommer til stede, have fuldmagt til at tage 
andre gode mænd til sig og efterkomme befalingen. Begge parter an- 
rørende marktrætten befales at møde nævnte gode mænd på åsteder- 
ne, medtagende breve og bevisning, og da lide og undgælde det, lov 
og ret kan medføre. Ladendes etc. JT, 13, 456. Indl. 16. og 29. nov. og 
28. dec. 1655 og 11. febr.

12. febr. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev anlangende jomfruerne 
Dorete von Andersen og Anna Maria von Andersens værgemål med vi
dere angående dem. DvA og AMvA har for kongen ladet andrage, at 
deres bror Hans Jørgen von Andersen til Ulvsund, som var deres rette 
værge, er død. MS skal påtage sig deres værgemål. Dersom tvistighed 
kommer på deres fædrene ejendom, skal han forhjælpe dem med lov 
og ret. Desligeste skal han for betaling af deres egne midler indløse 
det jordegods, som i deres afd. brors tid er bortkommet fra deres 
fædrenegård Ulvsund til hans efterladte hustru Karen Quitzow, dem 
til bedste, så det ej bortkommer til fremmede. JT, 13, 458. Indl. 4. febr.
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13. febr. (Kbh.) Hr. Ove Giedde og Iver Mogensen Krabbe fik brev an- 
langende tvistighed ml. Laurids Jensen i Skåne og Jacob Pedtz. Der be
giver sig tvist ml. LJ ogJP anlangende en gældsfordring, som JP skyl
der LJ, og JP formener sig at være forurettet af LJ, idet denne kræver 
mere, end han mener at være skyldig. Sagen har kongen befalet 
Rasmus Sørensen, kommissarieskriver i Lund, at indstævne for sig og 
kende, hvilket han også for en del har efterkommet og for en del hen
vist fra sig, eftersom noget vedkommer bjergværkerne, hvori han er 
uerfaren. Adressaterne befales og får fuldmagt til at indstævne parter
ne for sig og enten fordrage dem i mindelighed el. adskille dem ved 
endelig dom. Det, de forretter, skal de under deres hænder og signe
ter give beskrevet fra sig etc. SkT, 8, 498. Indl. 11. febr.

13. febr. (Kbh.)1 K.M.S magesk. med hr. Anders Bille. AB har for ma
gelæg udlagt af sine gde og gods under Silkeborg len, Lysgård h., 
Demstrup: Peder Jensen, skylder årligen ’/y ørte rug, ’/y ørte byg, ’/z 
ørte havre, 1 pd. 6 mk. smør, ’/z svin, '/z fødenød, ’/y lam, 1 gås, 1 høne, 
20 æg, 1 rd. gæsteri; Peder Rasmussen, 1 bol, skylder ’/y ørte rug, l’/y 
mk. landgildepenge; Christen Knudsen, 15 skp. rug, 18 skp. byg, 1 
ørte havre, 3 pd. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, ’/y ol æg, 
24 sk. for 2 jernkloder, 1 dl. gæsteri, 1 ørte havregæsteri; Anders Pe
dersen, 10 skp. rug, 1 ør te byg, 20 skp. havre, 2’/y pd. smør, 1 svin, 1 fø
denød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, ’/y ol æg, 2 dl. gæsteri; Thomas Andersen 
af 1 gadehus 1 mk. Skanderborg len, Ørridslev: Jens Sørensen, 1 ørte 
rug, 1 ør te byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 4 td. havregæsteri, 1 svin, 
skov til 4 svins olden; Niels Pedersen, 1 ørte rug, 1 ’/y ørte byg, 1 ørte 
havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 20 æg, 1 fødenød, skov 
til 2 svins olden. Sønderlyng h., Fovlum: Oluf Christensen, 2 td. rug, 
l’/y ørte byg, l’/y ørte havre, 1 pd. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 
okse at stalde. Nørlyng h., Pederstrup: Christen Sørensen, 1 bol, 24 
skp. rug, 1 svin, med al gårdes og gods’ ejendom, herlighed osv. Til fyl
dest vederlag har kongen udlagt gde og gods i Silkeborg len, Lysgård 
h., Tange: Niels Sørensen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 
fjdg. smør, 9 skp. byggæsteri, 21 sk. gæsteri, skov til 3 svins olden; Jens 
Knudsen, skylder 1 ørte rug, */y ørte byg, 1 ott. smør, 1 svin, 1 mk. hår, 
28 sk. gæsteri, 21 sk. gerningspenge, 22 sk. ålegårdspenge, 4 sk. spin
depenge, 22 sk. brødbagningspenge; Anders Pedersen, Svend Nielsen, 
Ove Svendsen, l’/y ørte rug, l’/y ørte byg, l’/y ørte havre, l’/y fjdg. 
smør, ’/y svin, 1 lam, 1 gås, 4 sk. leding, ’/y ørte byggæsteri, 22 sk. åle
gårdspenge, 4 sk. spindepenge, 22 sk. brødbagningspenge, skov til 3
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svins olden; Niels Sørensen, Niels Eskesen, 6 skp. byggæsteri, 1 fjdg. 
smør, 1 lam, 1 gås, 4 sk. leding, 4 sk. gengærdspenge, 22 sk. ålegårds
penge, 4 sk. spindepenge, 22 sk. brødbagningspenge, skov til 6 svins 
olden; gadehuse: Jens Christensen 18 sk.; Maren Andersdatter, Niels 
Andersen, Jens Madsen Høbjerg, Søren Pedersen, 1 ørte rug, 1 ørte 
byg, 1 ørte havre, 2 pd. smør, 9 skp. byggæsteri2, 9 sk. gengærdspenge, 
1 svin, 21 sk. 1 alb. gæsteri, skov til 6 svins olden. Elsborg s. og by: Niels 
Pedersen Mosgaard, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 1 
svin, 1 fødenød, 4 mk. gæsteripenge, 22 sk. ålegårdspenge, 4 sk. spin
depenge, 22 sk. brødbagningspenge; Niels Knudsen, ‘/y rd. gæsteri, 11 
sk. ålegårdspenge, 2 sk. spindepenge, 11 sk. brødbagningspenge; Mik
kel Lassen, 7’/2 skp. byggæsteri, ’/y svin, 11 sk. ålegårdspenge, 2 sk. 
spindepenge, 11 sk. brødbagningspenge; gadehuse: Thomas Madsen, 
1 mk., Anders Mikkelsen */y dl., Rasmus Simensen 21 sk. 1 alb. Mid
delsom h., Bjerring: Jens Jensen, Søren Pedersen, 2 ørter rug, 1 ørte 
byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 ørter byg
gæsteri, 12 sk. gæsteri, 4 sk. spindepenge, 22 sk. brødpenge; gadehuse: 
Christen Smed 1 dl. huspenge, hvilke gde og gods med al ejendom, 
herlighed osv. AB skal have. (Efter hr. kanslers ordre). JR, 12, 442.
1 ) I margenen står: Erik Ornings skrift. 2) De 9 skp. byggæsteri mangler i gen
brevet.

13. febr. (Kbh.) Hr. Anders Billes genbrev. [Ligelydende med foreg., 
mutatis mutandis]. Til vitterlighed og vidnesbyrd har AB trykt sit sig
net og underskrevet og ombedt Erik Krag til Bramminge og Niels Friis 
til Ørbæklunde, K.M.S sekretærer, at forsegle og underskrive med sig. 
JR, 12, 444.

13. febr. (Kbh.) Henrik Thott og bispen i Viborg fik brev om at er
klære sig om Anders Bille, rigens marsks magesk. med Viborg Hospi
tal. AB begærer til magelæg af kronen af Viborg Hospitals gods i Dron
ningborg len, Houlbjerg h., 1 bol; Claus Sørensen i Gullev1 og Espen 
Nielsen smst., hvorimod han til fyldest vederlag erbyder at udlægge 
andet af sit jordegods. Adressaterne skal med det forderligste erklære, 
om det gods, som han begærer, for belejligheds el. anden herligheds 
skyld uden hospitalets skade kan mistes derfra, og om vederlaget kan 
eragtes nøjagtigt, og indskikke erklæringen i Kane. JT, 13, 458.
1 ) Kopibogen har Guldbov.
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13. febr. (Kbh.) Mogens Arenfeldt og bispen i Viborg fik brev om at er
klære sig om magesk. med Viborg Hospital for hr. Anders Bille. AB be
gærer til magesk. af kronen af Viborg Hospitals gods i Hald len, Mid
delsom h., Mammen: 1 gd., Anders Christensen påbor; 1 bol smst., 
Søren Søndergaard ibor; 1 gadehus smst., Christen Andersen påbor. 
Lysgård h., Kjellerup: Mikkel Ballesen. Høbjerg: Peder Jensen. Krak- 
keborg:1 Jesper Christensen. Hvorimod han til fyldest vederlag erby
der i Rinds h., Øster Bølle: Niels Pedersen, Christen Christensen og 
Laurs Jacobsen. Vie [gård]: Christen Andersen, Lauge Nielsen. Fjends 
h., Lånum: Christen Pedersen. Dersom det ej strækker til, erbyder han 
andet. Adressaterne skal med det forderligste erklære, om det gods, 
som han begærer, for belejligheds el. anden herligheds skyld uden 
hospitalets skade kan mistes derfra, og om vederlaget kan eragtes 
nøjagtigt og hospitalet så belejligt, og indskikke erklæringen i Kane. 
JT, 13, 459.

1 ) Kopibogen har Kirkeborg.

13. febr. (Kbh.) Viborg Kapitel fik brev om at erklære sig om hr. An
ders Billes magesk. AB begærer til magesk. af kronen af kapitlets gods 
i Hald len, Høbjerg: 1 gd., Peder Smed og Jens Mogensen påbor. Til 
fyldest vederlag erbyder han at udlægge af sit jordegods. Adressaterne 
skal med det forderligste erklære, om det gods, som han begærer, for 
belejligheds el. anden herligheds skyld uden kapitlets skade kan mi
stes derfra, og om vederlaget kan eragtes nøjagtigt og kapitlet så belej
ligt, og indskikke erklæringen i Kane. JT, 13, 460.

13. febr. (Kbh.) Mogens Høg fik brev anlangende under Silkeborg len 
at annamme gods, som hr. Anders Bille har udlagt til magesk. AB har 
for magelæg udlagt af sit jordegods i Lysgård h., Demstrup: Peder Jen
sen, skylder årligen ’/a ørte rug, ’/? ørte byg, ’/j ørte havre, 1 pd. 6 mk. 
smør, */2 svin, */a fødenød, ’/a lam, l/2 gås, 1 høne, 20 æg, 1 dl. gæsten; 
Peder Rasmussen, 1 bol, skylder '/a ørte rug, l]/2 mk. landgildepenge; 
Christen Knudsen, 15 skp. rug, 18 skp. byg, 1 ørte havre, 3 pd. smør, 1 
svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, ’/a ol æg, 24 sk. for 2 jernklod, 1 
dl. gæsteri, 1 ørte havregæsteri; Anders Pedersen, 10 skp. rug, 1 ørte 
byg, 20 skp. havre, 2’/a pd. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 2 gæs, 2 
høns, '/a ol æg, 2 dl. gæsteri; Thomas Andersen 1 gadehus, 1 mk. Skan
derborg len, Ørridslev: Jens Sørensen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte ha
vre, 1 fjdg. smør, 4 td. havregæsteri, 1 svin, skov til 4 svins olden; Niels 
Pedersen, 1 ørte rug, 1 */2 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1
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lam, 2 høns, 20 æg, 1 fødenød, skov til 2 svins olden. Sønderlyng h., 
Foulum: Oluf Christensen, 2 td. rug, 1 '/y ørte byg, 1 ’/a ørte havre, 1 pd. 
smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 okse at stalde. Nørlyng h., Peder- 
strup: Christen Sørensen, 1 bol, 24 skp. rug, 1 svin. MH skal annamme 
det under lenet, indskrive det i jordebogen og årligen på Rtk. gøre 
rgsk. for den visse og uvisse indkomst. JT, 13, 460. K.

14. febr. (Kbh.) Jørgen Holst bogfører fik brev om at oplægge en reces 
og Sjælens åndelige vandkilde. Kongen kommer i forfaring, at få eks
emplarer er at bekomme af hans fars, Christian 4.s sidst udgangne re
ces. JH, som har været privilegeret af Chr. 4. at trykke den, erbyder nu 
igen at ville oplægge og prente den, dersom det kan ske med kongens 
vilje. Kongen bevilger dette, dog skal JH anvende sin største flid, at 
den kan blive korrekt prentet, og siden sælge den for billigt køb. På 
det han kan komme til nogen opretning for det, han anvender derpå, 
tillader kongen, at ingen må eftertrykke recessen el. indføre den trykt 
andetsteds i 12 år efter brevets dato. Desligeste bevilger kongen efter 
JHs anmodning, at han på ny må oplægge og prente bogen Den ånde
lige og fuldkomne vandkilde, og at ingen må eftertrykke el. indføre 
den i 12 år. Understår nogen sig at gøre herimod, er alle eksemplarer 
forbrudt, halvparten til kongen, halvparten til JH. Thi forbyde etc. 
SjR, 23, 746. K. Indl. 10. febr.

14. febr. (Kbh.) Hr. Johan Ertmand på Hven fik brev om 6 læs ved årli
gen. Efter begæring bevilger kongen ham dette af kronens skove lig
gende til Kronborg og Hørsholm. Lensmændene befales at lade ham 
udvise dette, den halve part på hvert sted, hvor det kan være mindst til 
skovskade. SjR, 23, 747. K.

14. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at borgmestre og 
råd i Kbh. må være fri for bådsmandsudskrivning og den halve dren
geskat denne gang. Kongen er tilfreds, at borgerskabet i Kbh. dette år 
må være fri for bådsmandsudskrivning, desuden, at de i sidst påbudne 
skatter må forskånes for halvparten af drengeskatten, som ellers årli
gen andrager 600 rd. SjT, 33, 492. K.

14. febr. (Kbh.) Fogeden på Hørsholm fik befaling til at give præsten 
på Hven1 årligt på hver af de 3 høje fester 4 rd., som skal blive ham 
godtgjort i hans rgsk. Udt. i SjT, 33, 493. K. Indl. 10. dec. 1652, 12. 
febr. og udat.
1) Indl. har: Johan Hansen Ertmand.



62 1656

14. febr. (Kbh.) Hr. Iver Vind og hr. Jørgen Brahe fik brev om med for
derligste at forhøre Erik Quitzow til Sandagers rgsk. vedr. de penge, 
han har annammet og udgivet til Strib Oddes fortifikation, gennemse 
dem og efter befunden rigtighed kvittere ham derfor. FT, 7, 227. K. 
Indl. 5. febr.

14. febr. (Kbh.) Ove Skade fik brev om, at Knud Bertelsen og 2 andre 
borgere i Nykøbing må være fri for til Nykøbing Kirke at give de pen
ge, de på forledne herredage er tilkendt at give. SmT, 8, 119. K. Indl. 
28. jan. og 7. febr.

14. febr. (Kbh.) Bevill. for Jens Pedersen Snedker i Harridslev til at gif
te sig. For kongen har JPS ladet andrage, hvorledes han har trolovet 
sig med en kvindeperson og forset sig i lejermål med en anden, for 
hvilket den, han er trolovet med, har instævnet ham til tamperdag i 
Ålborg, hvor hun er frikendt for det med ham begyndte ægteskab og 
tilladt at gifte sig med hvem, det lovligen og kristeligen kan ske, hvilket 
ej er tilstedt ham i lige måde. Han begærer at måtte begive sig i ægte
skab med hvem, det lovligen kan ske. Kongen bevilger dette, da JPS 
har udstået kirkens disciplin og udgivet sine bøder efter loven. Forby
dendes etc. JR, 12, 446.

14. febr. (Kbh.) Erik Rosen kran tz fik brev om at hjælpe Peder Tottsen 
på vegne af Veniche Laursen af Husum til rette. Hvad PT på vegne af 
VL lader andrage imod Peder Pedersen af Århus, kan ER se af hans 
hosføjede supplikation. Han skal gøre den anordning, at den klagen
de vederfares det, ret er. JT, 13, 461.

15. febr. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om af først indkommende told
penge til hofstaten at betale et kvartal el. halvårs besoldning til stald
folkene, tagende deres bevis, hvorefter det skal blive ham godtgjort. 
SjT, 33, 493. K.

15. febr. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at betale Corfitz Trolle hans 
besoldning for dette år af toldkisten i Assens, efter at de forrige, som 
først har bekommet assignation, er betalt. Det skal mod hans kvitte
ring blive ham godtgjort. SjT, 33, 493. K.

16. febr. (Kbh.) Jørgen Reedtz fik brev om at aftakke Antvorskov lens 
fiskere og sælge fiskeriets redskaber til Peter Holmer. Inspektionen
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over fiskeriet i Sjæll. er betroet PH. JR skal aftakke fiskerne ved Ant
vorskov, efter at de er betalt det, de kan tilkomme til deres aftaknings- 
dato. Fiskeredskabet skal han sælge så højt som muligt til PH, om han 
begærer det. Vil han ej have det, kan JR sælge det til den, som vil give 
mest derfor, og føre pengene til rgsk. SjT, 33, 493. K.

18. febr. (Kbh.) Laurids Jensen, ridefoged i Nørre [Asbo] h., fik konf. 
af Rye tiende i Helsingborg len. Kongen er anholdt om konf. af et 
fæstebrev udgivet af Bjørn Ulfeldt til Møllerød, lyder: BU kendes, at 
han til LJ har stedet og fæstet kongens anpart af tiende af Rye s., som 
sognemændene i langsommelig tid har brugt uden fæste, skylder årli
gen deraf til Helsingborg Slot 5 pd. jern, hvilken tiende LJ skal behol
de sin livstid og så længe, han i rette tid lader levere den årlige afgift til 
skriveren på Helsingborg Slot. Han skal til stedsmål give 6 rd., som og 
leveres til skriveren nu til Skt. Mortens dag. Derimod befales på K.M.S 
vegne sognemændene at tiende efter recessen. Til vitterlighed under
skrevet med egen hånd og signet, Helsingborg Slot, den 12. febr. 1650. 
BU. Kongen konf. dette. Forbydendes etc. SkR, 6, 403. Indl. 12. febr. 
1650.

19. febr. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz, hr. Christoffer Urne, Otte Pog
wisch og Jørgen Reedtz på vegne af Antvorskov len fik brev om at lade 
gøre magasinkorn i malt. FR befales med forderligste at gøre magasin
kornet i Præstø i malt og lade det henlægge i god forvaring. SjT, 33, 
494. K. Orig. (til OP) i Frederiksborg lensark., LAK.

Lige sådant brev fik OP om det magasinkorn, som findes på Frede
riksborg. Nok CU om det, som findes i Holbæk. Nok JR om det, som 
findes på Antvorskov og Korsør.

19. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om for ringest mulige pris at 
måtte lade omgøre en gammel bryggerkedel, som fandtes på Møn og 
vejede 27 lispd., og føre sig det til rgsk. Udt. i SjT, 33, 494.

19. febr. (Kbh.) Peder Juel fik brev anlangende formedelst sin svaghed 
at måtte tage kronens rgsk. ned i huset til sig. Udt. i SjT, 33, 494.

20. febr. (Kbh.) Mester Enevold Brun, hofsmed ved Frederiksborg, fik 
brev på et indelukke dér, kaldet Troldesvang, liggende bag hans gård 
ved Frederiksborg Slot. Det skal efter beretning være udvist til kronens 
syge foler og hopper dér. Af Otte Pogwischs erklæring erfarer kongen,
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at EBs begæring er kongen til ringe skade, og bevilger, at han må bru
ge det til græsgang. Dog skal han efter egen erbydelse deri forsvarli- 
gen græsse de syge foler el. hopper, der kan falde. Forbydendes etc. 
SjR, 23, 747. K. Indl. 17. febr., 14. nov. og udat. (2).

20. febr. (Kbh.) Henrik Villumsen Rosenvinge fik brev anlangende at 
levere en skrivelse til [General] Staterne om nogle arresterede kugler 
og granater. Kongen tilskikker ham sin skrivelse til De Herrer Gene
ralstater, hvis indhold han kan erfare af hosfølgende kopi. Han skal 
med det forderligste overlevere den, gørende sit bedste til, at de arre
sterede kugler og granater igen løsgives. Dersom han behøver videre 
underretning, skal han erkyndige sig hos kongens faktor i Amsterdam, 
Gabriel Marselis. Siden skal han tilskikke kongen den resolution, han 
bekommer. SjT, 33, 494. K.

20. febr. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev anlangende nogle selvejer
bønder i Nyborg len, som besværer sig over kul- og vedyden. Kronens 
selvejerbønder i Oure, Albjerg1 og Brudager sogne i MKs len Nyborg 
har for kongen ladet andrage, hvorledes de besværes med at age kul 
og brændeved af deres egne skove til slottet, uanset der nu ingen skov 
er til deres gård, da den er ganske forhugget til brug for strandvagt i 
fejdetid, desligeste og, at de nu mere end i forrige tider pålægges 
tærskning. Da kongen af MKs erklæring sub dato Nyborg Slot, den 19. 
marts 1649 erfarer sagens beskaffenhed, og at nævnte selvejerbønder 
er indskrevet således i jordebogen til at yde kul og brændeved til slot
tet, og kongen aldeles intet vil lade afkorte i jordebogen, skal han med 
forderligste erklære, hvad han eragter, selvejerbønderne herefter kan 
udgive i penge el. korn, særdeles for brændeved og kul, som de plejer 
at yde, og særdeles for tærskning. Herefter vil kongen resolvere. Det, 
som de hidindtil resterer med, skal han indtil videre lade bero upåtalt. 
FT, 7, 227. K. Indl. 28. og 29. (2) juli, aug. og u.d. 1647, 19. marts 1649, 
18. febr. og 7. marts og udat. (2).
1 ) Albjerg er en landsby i Oure s.

20. febr. (Kbh.) Abraham Plato fik brev anlangende på vegne af kon
gen at overlevere faddergave til Glaus Bertelsen, husfoged på Ny
købing Slot. SmT, 8, 120. K.

20. febr. (Kbh.) K.M.S magesk. på vegne af Mariager Kloster og Viborg 
Kapitel med Ghristen Albretsen Skeel. GAS har for magelæg til kon-
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gen udlagt gde og gods i Sønderlyng h., Rejstrup: 2 gde, som Mourids 
Christensen1 påbor, skylder årligen 3 ørter rug, 3 ørter byg, 3 ørter 
havre, 6 pd. smør, 1 svin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 dl. gæsteri; Dines 
Thomsen, smst., 10 skp. rug, 12 skp. byg, 20 skp. havre, 2 pd. smør, 1 
svin, */y fødenød, 1 dl. gæsteri; Christen Christensen Smed, smst., 1 
ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 2 pd. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 l/y dl. 
gæsteri. Vorning: Niels Pedersen, 20 skp. rug, 24 skp. byg, 2 ørter hav
re, */y ørte havre for vedagen, 2 pd. smør, ’/y foderokse, 1 svin, 3’/y mk. 
1 sk. gæsteri. Nok i én af CASs gde, Støvring h., Hedegård: 20 skp. hav
re, 1 fjdgk. rug. Nok i Hedegård 8’/y skp. 1 fjdgk. rug, 7 skp. 1 §dgk. 
byg. I lige måde part i Hedegård: 1 pd. smør, 2 skp. 3 fjdgk. byg. Desli
ge udlagt til Viborg Kapitels vikarie 1 gd., Sønderbæk:2 Anders Knud
sen og Jørgen Andersen påbor, 2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 ørter havre, 
3 pd. smør, 2 svin, 2’/y mk. 2 sk. 2 alb. gæsteri. Nok i en gd. i Arup: 
Niels Pedersen, 1 okse at stalde, 3 skp. havre. Item imod noget kapitels 
kommungods udlagt 1 gd., Kvorning: Niels Mortensen, 1 ørte rug, 1 
ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 ott. smør, 6 mk. gæsteri. Arup: Niels Pe
dersen påbor, 2 td. 1 skp. havre, 1 svin. Og eftersom der befindes mere 
gæsteri på kapitlets gods til nævnte vikarie, end på det gods, CAS deri
mod har udlagt, så skal til vikariet følge af det gæsteri, som gives af 
nævnte gård i Kvorning, som er udlagt til kapitlet i stedet for gården af 
kommungodset, 6 sletmk. gæsteri, med al herlighed, rente og rettig
hed osv., intet undtaget, uden herligheden af nævnte Hedegård og 
Arup, som CAS har forbeholdt sig. Til fyldest vederlag har kongen ud
lagt af kronens og af kapitlets gde og gods under Mariager Kloster len, 
Sønderlyng h., Læsten s. og by: Jens Lassen, Niels Pedersen, ’/y ørte 
rug, 1 ørte byg, */y ørte havre, ]/y td. smør. 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 
6 sk. leding, 20 alb. sommergæsten, 14 hestegæsteri; Niels Jensen 
smst., 1 ør te rug, ‘/y ør te byg, 1 ør te havre, 1 fjdg. smør, 11 hestegæste
ri, 1 gås, 2 høns, 1 svin, 6 sk. leding, 20 alb. sommergæsten; Christen 
Kjeldsen, Poul Christensen, smst., 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 
1 fjdg. smør, 1 svin, 7 hestegæsteri, 1 gås, 2 høns, 2*/y sk. leding, 20 alb. 
sommergæsten; Peder Pedersen, Peder Nielsen, smst., l’/y ørte rug, 1 
ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 14 hestegæsteri, 1 gås, 2 høns, 1 
svin, 6 sk. leding, 20 alb. sommergæsten; Søren Mikkelsen og Mads Pe
dersen, */y ørte rug, ’/y ørte byg, ’/y td. smør, 11 hestegæsteri, 1 svin, 1 
gås, 2 høns, 6 sk. leding, 20 alb. sommergæsteri. Gadehuse smst.: Chri
sten Jensen,2 Anne Olufsdatter,3 Christen Thygesen, Laurids Jensen, 
Christen Lauridsen,4 giver hver årligen 20 sk. 1 alb. Nok herligheden 
af 1 kirkebol. Sønderlyng h., Læsten s. og by: Laurids Clausen påbor
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og hidindtil har svaret til Dronningborg og givet landgilde til præsten 
og kirken. Nok Viborg Kapitels gde og gods i Læsten s. og by: 1 gd., 
Jens Andersen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 [ørte] havre, 1 svin, 2 pd. smør, 
6 sk. kopenge, 4 mk. kur. gæsteri; Jens Jensen og Søren Jensen,5 1 ørte 
rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 2 pd. smør, 1 svin, 6 sk. kopenge, 4 mk. 
kur. gæsteri; nok 1 gadehus smst., Niels Poulsen, 12 sk. huspenge. Item 
af kapitlets kommungods, Læsten: Christen Nielsens enke, Søren Niel
sen og Jens Pedersens enke, 15 skp. rug, 18 skp. byg, 20 skp. havre, 2’/s 
pd. smør, 1 svin, 2 mk. kur. gæsteri. Hvilke gde og gods med al ejen
dom, landgilde osv. (Efter kgl. kanslers ordre). JR, 12, 446. (Udt.: Kr. 
Sk., II, 56-57).
1) Genbrevet anfører yderligere Christen Sørensen og Jens Christensen. 2) 
Kopibogen har Sønderbeeg. 3) Disse to er ikke med i genbrevet. 4) Genbrevet 
har Lyderichsen og mangler afgiftsangivelsen. 5) Kopibogen gentager her 
fejlagtigt afsnittet med JJ og SJ, mens genbrevet ikke gør det.

20. febr. (Kbh.) Christen Skeels genbrev til Mariager Kloster og Dron
ningborg. [Enslydende med foregående, mutatis mutandis]. Til vid
nesbyrd har CS trykt sit signet under og underskrevet med egen hånd 
og ombedt Erik Krag og Jacob Rodsteen at forsegle og underskrive 
med sig til vitterlighed. JR, 12, 449 og 451.

20. febr. (Kbh.) Bestalling for Ejler Evert Banner som ritmester over et 
kompagni i Jyll., som han hidtil har været løjtnant over. Han er for
pligtet til at være kongen og hans riger huld og tro, ramme deres bed
ste og hindre skade. Kongen bevilger, at han årligen skal trakteres lige 
ved andre ritmestre dér, hvilket skal begynde fra brevets dato. JR, 12, 
453.

20. febr. (Kbh.) Hr. Christian Friis fik brev anlangende under Maria
ger Kloster len at annamme gods, som Christen Albretsen Skeel til 
Fussingø har udlagt til magesk. GAS har for magelæg til kronen udlagt 
gde og gods i Sønderlyng h., Rejstrup: 2 gde, Mourids Christensen, 
Christen Sørensen og Jens Christensen påbor, skylder årligen 3 ørter 
rug, 3 ørter byg, 3 ørter havre, 1 pd. smør, 1 svin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 
høns, 2 dl. gæsteri; Dines Thomsen, 10 skp. rug, 12 skp. byg, 20 skp. 
havre, 2 pd. smør, 1 svin, ’/> fødenød, 1 dl. gæsteri; Christen Christen
sen Smed, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 2 pd. smør, 1 svin, 1 fø
denød, l’A dl. gæsteri. Vorning: Niels Pedersen, 20 skp. rug, 24 skp. 
byg, 2 ørter havre, ’/a ørte havre for vedagen, 2 pd. smør, ’/a foderokse,
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1 svin, 3’/‘2 mk. 1 sk. gæsteri. Nok i en af CASs gde, Støvring h., Hede
gård, 20 skp. havre, 1 skp. ’/a pd. rug. Nok i Hedegård 8’/2 skp. 1 fjdgk. 
rug, 7 skp. 1 fjdg. byg. CF skal annamme det under lenet, indskrive det 
i jordebogen og årligen på Rtk. gøre rgsk. for den visse og uvisse ind
komst. JT, 13, 461.

20. febr. (Kbh.) Henrik Thott fik brev anlangende under lenet at an
namme noget gods, som Christen Albretsen Skeel har udlagt til mage
sk. CAS har for magelæg til kronen udlagt part i sin gd. i Støvring h., 
kaldet Hedegård, 1 pd. smør, 2 skp. 3 fjdgk. rug, dog forbeholder han 
sig selv herligheden deraf. HT skal annamme det under lenet, indskri
ve det i jordebogen og årligen på Rtk. gøre rgsk. for den visse og uvis
se indkomst. JT, 13, 462. K.

21. febr. (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om i Sorø Skole at indta
ge en søn af hr. Knud Poulsen Kolding i Borbjerg. Styl. ord. Udt. i SjT, 
33, 494. Indl. 10. febr.

Lige sådant brev fik han om at indtage Jens Sørensen Lyderslev, dat. 
Kbh., den 23. febr. Indl. udat.

Nok om hr. Laurids Hellevads søn i Svendborg, Hans Lauridsen 
Hellevad, den 1. marts. Indl. 1. marts og udat.

21. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om, at der skal fældes 
bøgetræer til skubkarrer til brug for befæstningen. Han skal med for
derligste, hvor det kan være skovene til mindst skade, lade udvise og af 
lenets bønder hugge 8 bøgetræer, som behøves til skubkarrer til forti
fikationen ved Kbh. Han skal lade dem hidføre ved nævnte bønder. 
SjT, 33, 495. (Tr.: KD, V, 392). K. Indl. 21. febr.

21. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev anlangende at lade reparere 
Ermelundgård på Møn. Afd. Henrik Ramel har tilforn bekommet 
kongens befaling til på to års tid at oppebære 885’/2 rd. af lenets ind
komst på Møn og anvende dem til reparation af Ermelundgård. Men 
kort tid efter er han død, og intet blevet gjort. Kongen er tilfreds, at 
AU i dette og følgende år oppebærer pengene og anvender dem til re
parationen. Det skal blive godtgjort i hans rgsk. på Rtk. SjT, 33, 495. K. 
Indl. 21. febr.

21. febr. (Kbh.) K.M.S magesk. på vegne af Lund Kapitel med Holger 
Vind til Gundestrup, lensmand på Brunla len. HV har for magelæg til
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Lund Kapitel udlagt gde og gods i Skåne, Bare h., Totterup: Peder Ol
sen påbor, skylder årligen 1 ’/y pd. 6 skp. byg, 1 td. havre, 1 teje, */y rd. 
10 sk., 2 alb. gæsteri, 1 mk. 6 sk. 1 alb. herregæsteri, 2 læs ved, 1 td. 
bygtiende; Ole Eskildsen, 1 ’/y pd. byg, 1 teje, 1 dl. gæsteri, 1 mk. 8 sk. 
herregæsteri, 2 læs ved, 1 td. bygtiende. Valby: Aage Nielsen, 10 sk. 2 
alb. landgilde, 1 teje, 2 mk. 10 sk. 2 alb. herregæsteri, 2 læs ved, ’/y td. 
bygtiende. Høje: Anders Ibsen, 1 pd. byg, 1 teje, ’/y dl. gæsteri, 2 læs 
ved, 1 td. havretiende, med al gårdes og gods’ ejendom, herlighed osv. 
Til fyldest vederlag har kongen på kapitlets vegne igen udlagt gde og 
gods i Skåne, Sønder Asbo h., Bjernekulle: Peder Andersen påbor, 
skylder årligen 4 pd. smør, 3'/y mk. penge; Jon Olsen, 4 pd. smør, 3*/y 
mk. penge; Søren Skrædder, 3 pd. smør, 3l/y mk. penge; Poul Olsen, 1 
lødemk., 4 mk. penge, hvilke gde og gods med al ejendom, herlighed 
osv. HV skal beholde. Eftersom HV tager tredingstiende af Bjernekul- 
les gods, så regnes den ikke i htk. i godset, som HV giver kapitlet igen. 
Kendes vi osv., ordinær stil. SkR, 6, 404. (Udt.: Kr. Sk., II, 57).

21. febr. (Kbh.) Holger Vinds genbrev til K.M., lyder ord fra ord som 
forskrevne, mutatis mutandis. Til vitterlighed underskrevet og forseg
let af Erik Krag til Bramminge og Niels Friis til Ørbæklunde, K.M.S se
kretærer. SkR, 6, 405.

21. febr. (Kbh.) Kommissarierne i Skåne fik brev anlangende imod 
kvittering at betale hr. Axel Urup 282 rd. 4 mk. af landekisten i Skåne 
for nogen materialer, som fra Kbh.s fortifikation er leveret til Helsing
borgs. SkT, 8, 499.

21. febr. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev anlangende at forestille Ejler 
Evert Banner som ritmester for det jyske kompagni, som han hidtil har 
været løjtnant over. JT, 13, 462.

22. febr. (Kbh.) Bevill. for Jørgen Holst, bogfører, på den norske lov
bog og kirkeordinansen. Kongen kommer i erfaring, at få eksemplarer 
er at bekomme af disse bøger, og JH erbyder at ville oplægge og pren
te dem. Kongen bevilger dette, dog skal JH anvende flid, at de kan bli
ve korrekt prentet, og sælge dem for lideligt køb. På det han kan kom
me til nogen opretning for det, han anvender derpå, tillader kongen, 
at ingen må eftertrykke bøgerne el. indføre dem trykt andetsteds i 12 
år efter brevets dato. Understår nogen sig at gøre herimod, er alle eks
emplarer forbrudt, halvparten til kongen, halvparten til JH. Thi forby
der etc. SjR, 23, 748. K. Indl. 26. febr.
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22. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev anlangende at lade afd. 
fru Ellen Buddes debitorer af hendes bo bekomme det, de kan have at 
fordre efter lands lov. Kongen erfarer, at år og jamling nu er forbi ef
ter at EB er død i Helsingør. AvdK skal lade enhver, som har noget at 
fordre, vederfares lov og ret. SjT, 33, 495.

22. febr. (Kbh.) Lensmændene i Sjæll. fik brev om graverskat til Kbh.s 
fæstning. Adelen på Sjæll. har godvilligen i 3 år samtykt af hver 200 td. 
htk. efter rostjenestetaksten at underholde en karl med skovl og spade 
til at arbejde på fæstningen ved Kbh. og det hvert år i 4 mdr. el. og i 
stedet at give 1 rd. om ugen i 4 mdr., dersom kongen vil bevilge det 
samme af hver af kronens 200 td. htk. Adressaten skal tilholde kronens 
bønder i sit len, som i Dragsholm len beløber sig til 6.338 td. htk., at 
fremskikke 31 karle, Kbh.s len 8.505 td., 42 karle; Frederiksborg 5.953, 
29 karle; Abrahamstrup 1.135'/2, 5 karle; Kronborg 5.290, 26 karle; 
Roskildegård 4.241, 21 karle; Holbæk 773, 3 karle; Svenstrup 627, 3 
karle; Tryggevælde 2.169, 10 karle; Antvorskov og Korsør 9.81772, 49 
karle; Sæbygård 3.199, 16 karle; Ringsted Kloster 3.824, 19 karle; Vor
dingborg 5.972’/2, 29 karle; Kalundborg 8.130, 40 karle; Møn 3.482’/2, 
17 karle, hver karl med en skovl og spade til førstkommende 1. maj, og 
at forsyne dem med underholdning i 4 måneder el. i stedet for hver 
karl 1 rd. om ugen. For det øvrige af jordebogen, hvoraf'ikke helt kan 
holdes en karl, skal de bønder, som intet tilkommer at holde i før
nævnte, om ugen give i Dragsholm 3 mk. 3’/2 sk. 1 pen., Kbh. 3 mk. 2 
sk., Frederiksborg 3 ort l’A sk., Abrahamstrup 4 mk. 1 sk., Kronborg 2 
mk. 11 sk. 1 alb., Roskildegård 1 mk. 3’/2 sk., Holbæk 5 mk. 3 sk., Sven
strup 12 sk. 2’/2 alb., Tryggevælde 5 mk. 1 sk., Antvorskov og Korsør 8 
’/s sk., Sæbygård -, Ringsted Kloster IP/2 sk., Vordingborg 5 mk. 22/s 
sk., Kalundborg 3 mk. 14 sk. 1 alb., Møn 2 mk. 7’/a sk, og lade det frem
komme til samme tid. De, som fremskikker karle el. penge, skal angive 
sig hos Henning Quitzow og lade sig indskrive el. levere penge. Begi
ver nogen sig, inden de 4 måneder er ude, derfra uden pas fra HQ, 
skal de straks sættes i jern at arbejde på Holmen. Adressaterne skal 
gøre den anordning, at det straks iværksættes uden forsømmelse. SjT, 
33, 495. (Tr.: KD, V, 393-94). Orig. i Frederiksborg lensark., LAK

Lensmændene, som fik sådanne breve: Hr. Christoffer Urne, Drags
holm. Frands Brockenhuus, Kbh.s Slot. Otte Pogwisch, Frederiksborg. 
Niels Banner, Abrahamstrup. Arent von der Kuhla, Kronborg. Hr. 
Niels Trolle, Roskildegård. Jørgen Seefeld, Holbæk. Oluf Brocken
huus, Svenstrup. Christen Skeel, Tryggevælde. Hugo Lûtzow, Antvor-
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skov, Korsør, Sæbygård. Jørgen Seefeld, landsdommer, Ringsted Klo
ster. Hr. Frederik Reedtz, Vordingborg. Hr. Hans Lindenov, Kalund
borg. Hr. Axel Urup, Møn.

22. febr. (Kbh.) Kapitlet i Roskilde fik brev om graverskat. Adelen på 
Sjæll. har godvilligen i 3 år samtykt af hver 200 td. htk. at underholde 
en karl med skovl og spade til at arbejde på fæstningen ved Kbh. og 
det hvert år i 4 mdr. el. og i stedet at give 1 rd. om ugen i 4 mdr., der
som kongen vil bevilge det samme af hver af kronens 200 td. htk. 
Adressaten skal tilholde alle kapitlets bønder, hvo som helst de tjener, 
at de ligesom kronens og adelens efter den af adressaten sidst indleve
rede jordebogs summarum, som beløber sig 9.201 td. 2‘/2 skp. 1 ’/a ot- 
tingkar, at fremskikke 46 karle, beregnet af hver 200 td. htk. en karl, 
med en skovl og en spade, til 1. maj førstkommende til at arbejde på 
fæstningen og underholde dem i 4 måneder el. og i stedet for hver 
karl fremskikke 1 rd. om dagen. De, som fremskikker karle el. penge, 
skal angive sig hos Henning Quitzow og lade sig indskrive el. levere 
penge. Begiver nogen sig derfra inden de 4 måneder er ude uden pas 
fra HQ, skal de straks sættes i jern at arbejde på Holmen. Adressaterne 
skal gøre den anordning, at det straks iværksættes uden forsømmelse. 
SjT, 33, 497. K.

22. febr. (Kbh.) Landkommissarierne fik brev anlangende adelens gra
verskat. Adelen på Sjæll. har godvilligen i 3 år samtykt af hver 200 td. 
htk. at underholde en karl med skovl og spade til at arbejde på fæst
ningen ved Kbh. og det hvert år i 4 mdr. el. og i stedet at give 1 rd. om 
ugen i 4 mdr., dersom kongen vil bevilge det samme af hver af kronens 
200 td. htk. Adressaten skal med forderligste føre adelen til gemyt, at 
de efterkommer det, de i så måder har udlovet, så at en karl af hver 
200 td. htk. efter rostjenestetaksten ufejlbarligen kan være på arbejdet 
med skovl og spade og i det allerseneste den 11. maj angive sig hos 
Henning Quitzow og lade sig indskrive el. og i stedet for hver karl af 
200 td. htk. fremskikke 1 rd. om ugen i 4 måneder. Kongen har i lige 
måde befalet lensmændene i Sjæll. at give det samme af kronens gods. 
De skal gøre den anordning, at det iværkstilles uden forsømmelse. SjT, 
33, 497. K.

22. febr. (Kbh.) Henning Quitzow fik brev anlangende, at de, som ar
bejder på fæstningen, skal angive sig hos ham. Adelen på Sjæll. har 
godvilligen i 3 år samtykt af hver 200 td. htk. efter rostjenestetaksten at
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underholde en karl med skovl og spade til at arbejde på fæstningen 
ved Kbh. og det hvert år i 4 mdr. el. og i stedet at give 1 rd. om ugen i 
4 mdr., dersom kongen vil bevilge det samme af hver af kronens og ka
pitlers 200 td. htk. Kongen har befalet, at de, som fremskikker enten 
karle el. penge, både af kronens, adelens og kapitlers tjenere, skal an
give sig hos adressaten og lade sig indskrive og ej begive sig fra arbej
det inden de 4 måneders forløb uden hans pas. SjT, 33, 498. K.

22. febr. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev anlangende øksnekøbmænd 
og Helsingborgs færger. En del øksnekøbmænd, som agter at lade 
overføre deres øksne fra Helsingborg, har for kongen beklaget sig 
over færgernes brøstfældighed. De begærer at bevilges at fragte andre 
færger, enten fra Kbh. el. andetsteds i Danmark, hvormed de uden 
fare og ophold kan overføre deres øksne til Sjæll. Kongen er tilfreds, 
at de denne gang må bruge fremmede færger. OG skal gøre anord
ning, at de uden noget indpas vederfares al assistance til kommerciens 
fortsættelse. SkT, 8, 500.

22. febr. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om, at øksnekøbmænd, som 
fortolder i Assens, må være fri i Helsingborg. Kongen er tilfreds, at 
øksnekøbmænd, som begærer det, i Assens må fortolde deres øksne, 
som de driver fra Skåne igennem Sjæll. og Fyn dertil, og derfor være 
forskånet for at erlægge tolden i Helsingborg. SkT, 8, 500.

22. febr. (Kbh.) Hr. Jørgen Brahe fik brev om, at øksnekøbmænd, som 
fortolder i Assens, må være fri i Helsingborg og andetsteds. Efter 
ansøgning har kongen bevilget en del øksnekøbmænd, som har købt 
øksne i Skåne og driver dem gennem Sjæll. og Fyn, at være forskånet 
for at erlægge tolden i Helsingborg el. andetsteds dér i landet, hvorfra 
de agter at skibe øksnene, dog at de erlægger tolden i Assens af så 
mange skånske øksne, som de afskiber derfra. Han skal have indseen
de med, at der erlægges told efter sidst udgangne toldrulle af de skån
ske og blekingske øksne, så der intet underslæb sker i, at skånsk fæ for
toldes som sjæll. el. fynsk. FT, 7, 228. K.

22. febr. (Kbh.) Nysteds borgere fik brev om at besøge købstæderne 
om hjælp til opbyggelse af deres rådhus. Borgmestre og råd i Nysted 
har ladet andrage, hvorledes deres rådhus i sidste brand er brændt 
med det, der var deri. Formedelst branden er borgerskabet geråden i 
sådan armod, at det ikke af egen formue formår at lade det opbygge.
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De begærer till, til at besøge købstæderne i Danmark, som af kristelig 
medlidenhed vil hjælpe dem med ringe penge til dets opbyggelse, i 
betragtning, at sådant er henset til politiens håndfæstelse og rettens 
administration. Kongen bevilger dette. SmR, 7, 98. Indl. 23. jan.

[23. febr. (Kbh.)] Jørgen Rosenkrantz fik brev, se under 21. febr. SjT, 
33, 494.

25. febr. (Kbh.) Vincents Bille og Oluf Brockenhuus fik befaling vedr. 
skifte på Assendrup ml. fru Karen Lange, enke efter Christoffer Gøye, 
og Jørgen Høg til Todbøl på vegne af sin søn Mogens Høg. Den 27. 
marts skal foretages skifte og deling ml. JH og KL anlangende Assen
drup Hovedgård med al tilliggende jordegods, som afd. fru Pernille 
Banner hendes livstid var forlenet med, og som og KL på hendes afd. 
husbonds vegne og efter afståelse ml. hende og JH på den ene og JH 
på vegne af hans søn MH på den anden side årligen skal være tilfaldet. 
Adressaterne befales og får fuldmagt til at møde på gården og skifte og 
likvidere enhver sin part efter beseglede og underskrevne jordebøger, 
havende indseende med, at enhver af de interesserede vederfares den 
del, ret er. Dersom nogen tvist kan falde ml. arvingerne, skal de enten 
forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. 
Det, de forretter, skal de under deres hænder og signeter give beskre
vet fra sig til de interesserede. Dersom en af dem for lovligt forfald 
ikke kan møde, skal den, som kommer til stede, have fuldmagt til at 
tage en anden god mand til sig og efterkomme befalingen. SjT, 33, 
498. K. Indl. 10. jan., 3. og 20. (2) febr.

25. febr. (Kbh.) Knud Axelsen Urne fik brev om at være værge for fru 
Karen Lange, enke efter Christoffer Gøye, på Assendrupgårds skifte. 
Den 27. marts skal foretages skifte og deling ml. Jørgen Høg og fru KL 
i Assendrup Hovedgård med dens tilliggelse. KAU befales at møde på 
gården, når skiftet foretages, og være KLs værge, havende i agt, at hun 
vederfares det, ret er. SjT, 33, 499.

25. febr. (Kbh.) Breve anlangende lenenes forandring. Frederik Urne. 
Kongen vil til Philippi Jacobi førstkommende have ham forlenet med 
Roskildegård len, hvorimod Erik Krag er forlenet med Herrisvad Klo
ster. SjT, 33, 502.
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26. febr. (Kbh.) C hristoffer Lindenov fik kongens kvittans for 1.000 
rd., som dr. Otto Sperling havde givet til Holmens fattige. CL har be
kommet kongens fars befaling af Frederiksborg 30. jan. 16451 til af OS 
at annamme 1.000 rd., som denne har været tilfundet at udgive til fat
tige bådsfolk, som har lidt skade i kongens tjeneste, og de døde båds- 
mænds efterladte kvinder og børn, og CL siden at lade uddele til de 
nødlidende af bådsmænd og deres enker. Han har nu i Kane, indleve
ret fortegnelse og specifikation på de 1.000 rd. udgifter. Kongen kvit
terer ham og hans arvinger. SjR, 23, 749. (Tr.: KD, III, 452-53). K. Indl.
2. juni 1654 (2) og 20. dec. 1655.
1) Se KB 1645, 208.

26. febr. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om så snart muligt at betale dr. 
Poul Moth, kongens hofmedikus, det han til dato kan restere af sin be- 
soldning. SjT, 33, 500. K.

26. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at godtgøre Gabriel Go
mez rente, beregnet 6 pct., fra den 25. juni forleden år, på de 505 rd. 6 
styver, som han da betalte Ludvig Rosenkrantz i Amsterdam af hans 
besoldning. SjT, 33, 500. K. Orig. i DKanc. B 1791.

26. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale mester Christian 
Francke, badskær, Kbh., 128'/2 rd., efter kongens hosføjede obligation. 
SjT, 33, 500. Orig. i DKanc. B 1791.

27. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at erlægge fodermarskal- 
len 200 rd. til hø til kongens stald. SjT, 33, 500. K. Orig. i DKanc. B 
1791.

27. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om årligen at erlægge mag. 
Niels Svendsens hustru 100 rd. til hendes og hendes børns underhold
ning. SjT, 33, 500. K. Orig. i DKanc. B 1791.

27. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende indvisning for 
Christian Fischer, kongens vinskænk, i Falsters landgildesmør for for
leden år, td. anslaget til 15 rd., i betaling for det, han har at fordre hos 
kronen. Adressaterne skal gøre afregning med ham, hvilket de skal af
skrive på hans fordring. SjT, 33, 500. K.
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27. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at forstændige Niels 
Jørgensen, ridefoged i Hillerød, at afstå nogle enge. Kongen er til 
sinds til førstkommende Philippi Jacobi selv at bruge de enge, som NJ 
en tid lang har haft i forpagtning. Han skal til den tid afstå dem. SjT, 
33, 501. K.

27. febr. (Kbh.) Ove Skade fik brev om at lade Christian Fischer be
komme det landgildesmør, der findes forleden år i Nykøbing len, og 
som kongen har solgt til ham for 15 rd. tønden. Det skal mod hans 
kvittering blive godtgjort i regnskaberne. SmT, 8, 120. K.

28. febr. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om, at en af professo
rerne skal have inspektion med studenterne i Regensen, hvilket højli- 
gen gøres fornødent. Det kan med mest autoritet bedst forrettes af en 
teolog, og til den ende blev fru Barbara Wittrups residens købt, og den 
er bekvemmeligst dertil. Adressaterne skal gøre den anordning, at én 
af professorerne efter senium bliver opteret og siden får opsyn. SjT, 
33, 501. K. (Efter hr. kanslers ordre).

28. febr. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at give skipper Chri
sten Skaubo 50 rd. til hans søns ranson af de penge, som afd. Henrik 
Oldeland skulle give til de fattige. Sønnen er fanget i Tyrkiet. SjT, 33,
501. Indl. 29. sept. 1655, udat. og 20. febr.

28. febr. (Kbh.) Breve an langende lenenes forandring. Mogens Aren- 
feldt og Erik Krag. MA skal til 1. maj levere fra sig Hald Slot og len til 
Ulrik Christian Gyldenløve, med inventar, breve, registre o.a., hvor
imod han til samme tid er forlenet med Skivehus Slot og len. SjT, 33,
502. K.

Lige sådant brev fik EK at levere Skivehus til MA og derimod være 
forlenet med Herrisvad Kloster.

28. febr. (Kbh.) Brev anlangende lenenes forandring. Ulrik Christian 
Gyldenløve. Kongen vil til Philippi Jacobi have ham forlenet med Hald 
Slot og len, hvorimod han igen skal afstå den ham forundte pension. 
SjT, 33, 502. K.

29. febr. (Kbh.) Bisperne i Danmark fik brev anlangende den stude
rende ungdom at blive i skolerne, indtil de kan komme til kost på aka
demiet. Kongen erfarer, at den studerende ungdom ved Kbh.s Univer-
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sitet er i så stort tal, at de, der vil begive sig fra skolerne, ikke i lang
sommelig tid kan formode at have fri kost. Adressaterne skal, ligesom 
det skete i 1649,1 forstændige alle rektorer i deres stift, så vel som di
sciplene og disciplenes forældre dette, og det agtes for rådeligt, at de 
forholder sig i skolerne, indtil lejlighed gives, at de uden for langt op
hold kan blive befordret til fri kost, på det de ikke skal blive forårsaget, 
når de kommer til akademiet, igen at begive sig derfra af mangel på 
underholdning, og i så måde glemme det, de tilforn har lært i skolen. 
SjT, 33, 502. (Tr.: CCD, VI, 269-70. K. Orig. i Fyns bispeark., LAO (Tr.: 
DKL, III, 392-93), i C 4-252 Ribe bispeark., LAV.
1) Ms. 13. april 1649, se KB 1649, 102-03.

29. febr. (Kbh.) Ordre til fogeden i Rosenborg Have at udvise glas
brænderen, Robert Colnet, et kammer til hans svend, så og forskaffe 
ham en seng med tilbehørige sengeklæder hos oldfruen på Kbh.s Slot. 
SjT, 33, 503. K. Indl. udat.

29. febr. (Kbh.) Proviantskriveren fik brev om årligen at lade mag. 
Niels Svendsens hustru og børn af Provianthuset bekomme 3 pd. rug, 
3 pd. byg, l’A pd. malt, l’A lispd. humle, 2 td. gryn, 1 td. ærter, 3 td. 
sild, 6’A lispd. 3 skålpd. bergefisk, 4 øksne, 4 svin, 8 lam, 8 gæs, 8 lispd. 
talg, 1 td. smør, 1 td. torsk. SjT, 33, 503.

[1. marts (Kbh.)] Jørgen Rosenkrantz fik brev, se under 21. febr. SjT, 
33, 494.

1. marts (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at afbetale Else von Rossow, 
dronningens hofmesterinde, 400 rd. af resterende besoldning, så og 
20 rd., tagende kvittering, hvorefter det skal blive ham godtgjort. SjT, 
33, 503. K.

1. marts (Kbh.) Jørgen Seefeld på Holbæk fik brev anlangende mag. 
Jacob Christensen Halverskov, sognepræst til Skamstrup og Fryden
dal1 sogne. Hvad JCH har ladet andrage mod Niels Pedersen, kan JS se 
af hans hosføjede Supplikation. Han skal erkyndige sig om beskaffen
heden, og dersom det befindes, som præsten angiver, skal han tilholde 
NP indtil sagens uddrag at stille kaution el. blive anholdt på slottet. 
SjT, 33, 503.
1) Kopibogen har Torbenfeld s., navnet på hovedgården i sognet, hvor kirken 
ligger.
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1. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at afbetale Just Kribel, 
skovrider, det, han kan tilkomme efter bestallingsbrevet. Det skal blive 
OP godtgjort i hans rgsk. SjT, 33, 504. K. Orig. i Frederiksborg lensark. 
Indl. 25. febr.

1. marts (Kbh.) K.M.S magesk. med hr. Anders Bille, rigens marsk. AB 
har for magelæg til kronen udlagt gde og gods i Rinds h., Hersom s. og 
by: 1 gd., Christen Andersen og Laurids Mikkelsen påbor, skylder årli
gen 2 ørter rug, 2 ørter byg, 1 ør te havre, 1 pd. smør, 1 td. havregæste- 
ri, 20 mk. rigs, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 fjdg. ål af en ålegård. 
Ørris: Anders Mikkelsen og Jens Andersen, 1 pd. rug, 1 pd. byg, 1 pd. 
havre, 3 pd. 6 mk. smør, 1 svin, 2 mk. 10 sk. 2 alb. gæsteri; Jens Laurid
sen og Peder Jensen, 1 pd. rug, 1 pd. byg, 1 pd. havre, 3 pd. 6 mk. 
smør, 1 svin, 2 mk. 4 sk. 2 alb. gæsteri, 1 dl. af en ålegård. Bjerregrav s., 
Over Hvolris: Peder Lauridsen og Tyge Lauridsen, 1 ørte rug, 1 ørte 
byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 1 td. havregæsteri, 1 rd. penge, 1 svin, 1 
lam, 1 gås, 2 høns. Navndrup: Peder Poulsen, 1 td. rug, 1 td. byg, 1 
svin. Låstrup s., Nørre Borup: Las Poulsen og Clemend Nielsen, 37a 
ørte 1 skp. rug, 2 pd. smør, 2 svin, 1 fødenød, 2‘/2 mk. gæsteri, med al 
nævnte gårdes ejendom, landgilde osv. Til fyldest vederlag har kongen 
udlagt af gde og gods i Jyll., Faldborg s., Skaungård: Jens Lassen, Las 
Jensen og Jens Lauridsen, 2 ørter rug, 2 ørter byg, 1 ørte havre, 6’/2 
pd. smør, 1 lam, 1 gås med havre, 2 høns, 1 svin, 1 mk. leding, 1 mk. 
sommerskat, 12 hestegæsteri, skov til 3 svins olden. Branstup s. og by: 
Poul Nielsen og Mads Jensen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 6 pd. 
smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås med havre, 2 høns, ’/a mk. leding, 1 mk. som
merskat, 10 hestegæsteri, skov til 3 svins olden; Christen Eriksen og Pe
der Nielsen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 6 pd. smør, 1 svin, 1 
lam, 1 gås med havre, 2 høns, ’/a mk. leding, 1 mk. sommerskat, 10 he
stegæsteri; Anders Thomsen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. 
smør, '/a svin, 2 hestegæsteri; gadehuse ibid.: 4. Fårup: 1 gadehus. Bjer
ring s. og by: Anders Albretsen, 2 pd. smør, 1 lam,1 1 gås med havre, 2 
høns, 3 sk. 1 alb. leding, 1 mk. smørpenge, 2 jægerheste, 12 heste
gæsteri, 1 svin, skov til 5 svin; Christen Høg, 2 pd. smør, 1 lam, 1 gås 
med havre, 2 høns, 2 sk. leding, 12 sk. 2 alb. sommerskat, 6 heste
gæsteri, 1 svin. Rind s., Middelhede: Knud Jørgensen og Søren Poul
sen, 3 ørter rug, 3 ørter byg, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 fødenød, 3 mk. 8 
alb. gæsteri, hvilke gde og gods med al ejendom, landgilde osv. AB skal 
have. JR, 12, 453. (Udt.: Kr. Sk., II, 58).
1 ) 1 lam er glemt i genbrevet.
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1. marts (Kbh.) Hr. Anders Billes genbrev. [Ligelydende med fore
gående, mutatis mutandis]. Til vitterlighed har AB trykt sit signet un
der og underskrevet og ombedt Erik Krag til Bramminge og Jacob 
Rodsteen til Lengsholm, LM.s sekretærer, at underskrive med sig. JR, 
12, 455.

1. marts (Kbh.) Rigens Råd i Jyll. fik brev anlangende Frederiksoddes 
kanal. Adressaterne har begæret at vide kongens vilje om i forestående 
sommer efter afrids at lade påbegynde og forfærdige kanalen i Frede- 
riksodde fæstning. Kongen er tilfreds dermed, dog at derover intet 
forsømmes med fortifikationen. JT, 13, 463. K. (Efter hr. kanslers or
dre).

3. marts (Kbh.) Frederik Reedtz fik brev anlangende at opbyde noget 
jord og en gård, som er udlagt til K.M. efter afd. Erik Nielsen, fhv. 
borgmester og tolder i Vordingborg. Kongen erfarer, at der til kronen 
er udlagt 2 skp. land ejendomsjord i toften i Kullekær Mark i den 
vestre ende næst gangstien, hver skp. land til 10 sldl., så vel som en 
ejendomsgård i Ørslev, som skal være vurderet for 250 sldl., for det, 
EN er blevet skyldig på hans toldrgsk. FR skal først lade dette lovligen 
opbyde, og dersom ingen findes, som vil indløse det, annamme det 
under lenet og indskrive det i jordebogen og årligen på Rtk. gøre rgsk. 
for den visse og uvisse indkomst. SjT, 33, 504. K.

3. marts (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende pantegods, som 
hr. Anders Bille begærer til magesk. AB har tilforhandlet sig noget af 
kronens pantegods, hvilket kongen har forundt ham til ejendom, 
nemlig Faldborg s., Skaungård: Jens Lassen, Las Jensen og Jens Lau
ridsen, skylder årligen 2 pd. rug, 2 ørter byg, 1 ørte havre, 6 pd. smør, 
1 lam, 1 gås med havre, 2 høns, 1 svin, 1 mk. leding, 1 mk. sommerskat, 
12 hestegæsteri, skov til 3 svins olden. Branstrup s.1 og by: Poul Nielsen 
og Mads Jensen, skylder 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 6 pd. smør,
1 svin, 1 lam, 1 gås med havre, 2 høns, ’/a mk. leding, 1 mk. sommer
skat, 10 hestegæsteri, skov til 3 svins olden; Christen Eriksen og Peder 
Nielsen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 6 pd. smør, 1 svin, 1 lam, 1 
gås med havre, 2 høns, ’/s mk. leding, 1 mk. sommerskat, 10 heste
gæsteri; Anders Thomsen, l/y ørte rug, ’/s ørte byg, 1 pd. smør, ’/a svin,
2 hestegæsteri; gadehuse ibid.: 4. Fårup: 1 gadehus. Bjerring s. og by: 
Anders Albretsen, 2 pd. smør, 1 lam, 1 gås med havre, 2 høns, 4 sk. 1 
alb. leding, 1 mk. smørpenge, 2 jægerheste, 12 hestegæsteri, 1 svin,
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skov til 5 svin; Christen Høg, 2 pd. smør, 1 lam, 1 gås med havre, 2 sk. 
leding, 12 sk. 2 alb. sommerskat, 6 hestegæsteri, 1 svin. Rind s., Mid
delhede: Knud Jørgensen og Søren Poulsen, 3 ørter rug, 3 ørter byg, 1 
fjdg. smør, 1 svin, 1 fodernød, 3 mk. 8 alb. gæsteri. Hvorimod AB til 
kronen igen har udlagt af hans jordegods, som han igen i nævnte 
gods’ sted beholder til pant, indtil det igen bliver indløst til kronen, 
nemlig Rinds h., Hersom s. og by: Christen Andersen og Laurids Mik
kelsen, 2 ørter byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, l/a td. havregæsteri, 20 
mk. rigs, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 fjdg. ål af en ålegård. Ør ris: An
ders Mikkelsen og Jens Andersen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 1 pd. havre, 3 
pd. 6 mk. smør, 1 svin, 2 mk. 10 sk. 2 alb. gæsteri; Jens Lauridsen og Pe
der Jensen, 6 sk. mindre og mere 1 dl. af en ålegård. Bjerregrav s., 
Over Hvolris: Peder Lauridsen og Tyge Lauridsen, 1 ørte rug, 1 ørte 
byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 1 td. havregæsteri, 1 rd. penge, 1 svin, 1 
lam, 1 gås, 2 høns. Navndrup: Peder Poulsen, 1 td. rug, 1 td. byg, 1 
svin. Låstrup s., Nørre Borup: Lars Poulsen og Clemend Nielsen, 3i/*j 
ørte 1 skp. rug, 2 pd. smør, 2 svin, 1 fodernød, 2’/2 mk. gæsteri. Adres
saterne befales at efterregne godset, om det løber lige op mod hver
andre, og dersom det så befmdes, skal de af pantebogen udslette det 
pantegods, der er forundt ham til ejendom, og i stedet indskrive det 
andet, som han giver og beholder til pant, og ellers tilstille kongen re
lation om beskaffenheden. SjT, 33, 504. K.
1 ) Branstrup ligger i Vindum s.

3. marts (Kbh.) Dr. Jacob Janus, dr. Peter Bulche og Esaias [Fleischer] 
Apoteker fik brev anlangende rgsk. af Samuel Meier, apoteker i Kbh. 
SM har for kongen ladet andrage, at han af rentemestrene i sine rgsk. 
fra Philippi Jacobi dag 1652 til 1654 er gjort til antegnelse nogle re
cepter, som er henvist til dem, der har forstand derpå. Adressaterne 
befales at tage recepternes deskription og regnskaberne for sig og cen
surere, om de befindes, som det sig bør, og give det beskrevet, på det 
SM kan blive godtgjort. SjT, 33, 506. K. Indl. 2. marts og 29. maj.

3. marts (Kbh.) Hr. Sivert Urne fik brev om, at Sebastian Bildhart må 
udføre sin afd. broders apotek uden told o.a. rettighed. Kongen an- 
holdes af SB om, at han frit uden told og tiendepenge af riget må ud
føre sit apotek, som hans bror en tid har holdt i Odense. Kongen er til
freds hermed, dog anden retmæssig prætention uforkrænket. FT, 7, 
229. K. Orig. i Odensegård lensark., LAO. Indl. 21. og 25. sept. 1655 
og udat.
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4. marts (Kbh.) Hans Boysen fik brev om, efterhånden som midlerne 
kan strække til, at betale Mikkel Krachowitz hans besoldning fra Phi
lippi Jacobi 1654, tagende hans bevis, og det skal blive godtgjort i hans 
rgsk. SjT, 33, 506. K. Indl. udat.

4. marts (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om overslag på palisader ved 
Helsingborg. Han skal med ingeniøren lade gøre overslag over, hvor 
mange palisader der kan eragtes fornødent rundt om fæstningen, og 
hvor de eragter, de uden for stor skade for skovene kan hugges. SkT, 8, 
501.

4. marts (Kbh.) Jens Lassen, renteskriver, fik brev på Villum Leyels vi
karie i Arhus. VL har til JL afstået det vikarie i Arhus Kapitel, som var 
forundt ham efter afd. Jørgen Beyer.1 Kongen tillader, at JL må be
komme det og nyde det med bønder og al herlighed og rente, dog så, 
at han skal bo og residere ved domkirken og gøre slig tjeneste inden 
for kirken og uden for som andre residerende kanniker dér og være 
den gejstlige ordinans og kapitlets statutter undergivet. Han skal og 
bygge og forbedre den residens, han bekommer, og holde den ved 
magt og bønderne ved lov og ret og ikke besvære dem med usædvan
ligt pålæg, ej heller forhugge nogen skove dertil. Forbydendes etc. JR, 
12, 458. Indl. 11. aug. 1655 (Fr. 3., orig.) og 1. marts.
1 ) Ved brev af 11. aug. 1655, se KB 1655, 213.

5. marts (Kbh.) Jørgen Kruse og Mogens Friis fik brev om at besigtige 
gods til magesk. ml. K.M. på vegne af Arhus Hospital og Gunde Ro- 
senkrantz. GR begærer til magelæg af kronens gde og gods i Århus
gård len, Ning h., Fløjstrup: 1 gd., Oluf Knudsen, ’/y gd., Rasmus Ter- 
kelsen; 1 gd., Mikkel Mogensen. Testrup: */y gd., Peder Høg; 1 gd., 
Jens Andersen; ’/a gd., Jens Mikkelsen. Jegstrup: 1 gd., Laurs Sejersen 
og Søren Eriksen. Enslev: 1 bol, Peder Madsen; kronens anpart af Af- 
terskoven, som er 18 el. 20 svins olden. Ingerslev: 1 gd., Anders Jensen; 
1 gd., Peder Thomsen og Rasmus Mikkelsen. Ravnholt: ’/y gd., Poul 
Pedersen. Pedholt: 1 hus, Rasmus Rasmussen ibor; kronens anpart i 
Pederstrup Skov, som er ungefær 24 svins olden. [Vester Lisbjerg h.J 
Trige: Niels Jensen. Pannerup: Knud Mikkelsen, Mads Christensen og 
Jens Sørensen. Elev: Thomas Nielsen. Nok af Århus Hospitals gods: Te
strup: 1 gd., Svend Jensen; 1 bol, Jens Sørensen. Obstrup: 1 gd., 
Rasmus Rasmussen. Mårslet:1 1 bol, Jens Olufsen; ’/y bol, Erik Søren
sen. Hvorimod GR erbyder igen at udlægge gde og gods i Århusgård
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len, Todbjerg s., Hårup: Jens Mikkelsen, Rasmus Mikkelsen, Laurs 
Iversen, Anders Madsen og Niels Rasmussen, Niels Jensen Tønning, 
Anders Christensens enke, Søren Thomsen, Niels Pedersen, Niels 
Rasmussen og Jens Sørensen; skov til disse gde til 300 svins olden. Nok 
en ejendom på Ask Mark, el. dersom det ikke strækker til, erbyder han 
andet jordegods. Adressaterne befales og får fuldmagt til at begive sig 
til nævnte gde og gods, såvel det, GR begærer, som det, han vil ud
lægge, granske og forfare dets ejendom og siden ligne og lægge det 
ene imod det andet, så kongen så vel som Århus Hospital særdeles for 
ejendom og landgilde sker skel og fyldest, anseende, at kongen vil 
have så megen landgilde igen som den, der bortskiftes, dog hvad sko
vene sig belanger, skal der forholdes som sædv. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og segl give beskrevet fra sig og indskikke med 
besigtigelsen i Kane. Kongen har befalet Erik Rosenkrantz at være til 
stede, så han kan forsegle og underskrive tillige med lensmanden på 
hospitalets vegne. JT, 13, 463.
1 ) Kopibogen har Morslelh.

5. marts (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at være overværende på 
Gunde Rosenkrantz’ magesk. Kongen har befaletjørgen Kruse og Mo
gens Friis at ligne og lægge gods ml. sig og GR. De skal møde til stede 
og foregive det, de kan have at sige på kongens vegne, og have ind
seende med, at kongen sker skel og fyldest, og siden forsegle og un
derskrive med nævnte gode mænd. JT, 13, 465. K.

ER og bispen i Århus fik brev om på Århus Hospitals vegne at være 
overværende på GRs magesk.

5. marts (Kbh.) Jørgen Kruse og Mogens Friis fik brev om at besigtige 
gods ml. K.M. på Kalø lens vegne og Gunde Rosenkrantz. GR begærer 
til magelæg af kronens gde og gods i Kalø len, Lisbjerg h., Todbjerg s.: 
Jesper Lauridsen, Hans Christensen, Rasmus Nielsen, Hans Pedersen, 
Anders Hansen og Peder Ibsen påbor. Hvorimod GR igen erbyder gde 
og gods i Kalø len, Hjortshøj, Estrup og Lægerholm, og hvis det ikke 
strækker til, erbyder han mere, nemlig i Mols h. i Grindes, i Lisbjerg h. 
i Bale el. Hald h. i Lemmer, med tilhørende skove. Adressaterne befa
les og får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde og gods, såvel det, 
GR begærer, som det, han vil udlægge, granske og forfare dets ejen
dom og siden ligne og lægge det ene imod det andet, så kongen og GR 
særdeles for ejendom og landgilde sker skel og fyldest, anseende, at 
kongen vil have så megen landgilde igen som den, der bortskiftes, dog
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hvad skovene sig belanger, skal der forholdes som sædv. Det, de forret
ter, skal de under deres hænder og segl give beskrevet fra sig og ind- 
skikke med besigtigelsen i Kane. Kongen har befalet Mogens Aren- 
feldt til Rugård at være til stede, så han kan forsegle og underskrive 
med dem. JT, 13, 465. K.

5. marts (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om at overvære Gunde Ro
senkrantz’ magesk. Kongen har befalet Jørgen Kruse og Mogens Friis 
at ligne og lægge gods ml. sig og GR. MA skal møde til stede og foregi
ve det, han kan have at sige på kongens vegne, og have indseende 
med, at kongen sker skel og fyldest, og siden forsegle og underskrive 
med nævnte gode mænd. JT, 13, 466.

5. marts (Kbh.) Jørgen Kruse og Mogens Friis fik brev om at besigtige 
gods til magesk. ml. K.M. på vegne af Arhus Hospital og Gunde Ro
senkrantz. GR begærer til magelæg af Arhus Hospitals gde og gods i 
Havreballegård len, Drammelstrup:1 I^eld Madsen, Laurs Smed og 
Mikkel Rasmussen påbor. Hvorimod GR erbyder at udlægge gde og 
gods i Hornborg: Jørgen Jensen; Harresø: Peder Jensen. Adressaterne 
befales og får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde og gods, såvel 
det, GR begærer, som det, han vil udlægge, granske og forfare dets 
ejendom og siden ligne og lægge det ene imod det andet, så kongen 
på hospitalets vegne og GR særdeles for ejendom og landgilde sker 
skel og fyldest, anseende, at kongen vil have så megen landgilde igen 
som den, der bortskiftes, dog hvad skovene sig belanger, skal der for
holdes som sædv. Det, de forretter, skal de under deres hænder og segl 
give beskrevet fra sig og indskikke med besigtigelsen i Kane. Kongen 
har befalet Erik Rosenkrantz så vel som dr. Jacob Matthisen at være til 
stede, så de på hospitalets vegne kan foregive det, de kan have at sige, 
og forsegle og underskrive med dem. JT, 13, 463.
1 ) Navnet er en tolkning hér af kopibogens Djelstrup, der ikke er gennemskue
ligt, på samme måde som kopibogens Halballegaard i stedet for Havreballegård.

5. marts (Kbh.) Erik Rosenkrantz og bispen i Århus fik brev om at 
overvære magesk. ml. Gunde Rosenkrantz og Århus Hospital. Kongen 
har befaletjørgen Kruse og Mogens Friis at ligne og lægge gods ml. sig 
på Århus Hospitals vegne og GR. Adressaterne skal møde til stede og 
foregive det, han kan have at sige på kongens vegne, og have indseen
de med, at kongen sker skel og fyldest, og siden forsegle og underskri
ve med nævnte gode mænd. JT, 13, 468. Orig. i C 3-2.027 Århus bispe
ark., LAV.
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5. marts (Kbh.) Erik Rosenkrantz og Gunde Rosenkrantz fik brev om 
at måtte bekomme nogle enge til fæste. GR har begæret at bekomme 
nogle enge til fæste, Dejholm, Kongseng og Hummelkær, og erbyder 
at give dobbelt så meget deraf til landgilde, som hidindtil har været gi
vet. Kongen er tilfreds, at han får dem til fæste, når de bliver ledige el. 
kan oplades for ham. JT, 13, 468. K.

5. marts (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at tilendegøre magesk. 
med Gunde Rosenkrantz anlangende en ejendom kaldet Faurhessel. 
GR begærer til magelæg en ejendom, Faurhessel, liggende til en af 
kronens gde i ERs len, hvorimod han erbyder at udlægge en anden 
ejendom. Af ERs erklæring erfarer kongen, at begge ejendomme kan 
opløbe imod hinanden, og er tilfreds, at ER på hans ratifikation tilen
degør magesk. JT, 13, 468.

5. marts (Kbh.) Erik Rosenkrantz og bispen i Århus fik brev om at til
endegøre et magesk. ml. Gunde Rosenkrantz og hans præst ved Skå- 
rupgård, hr. Mogens i Todbjerg.1 GR har ladet andrage, at hans sogne
præst ved Skårupgård har en del agerejendom og liden skovpart 
blandt GRs ejendomme ved nævnte gård. Dersom kongen bevilger 
det, vil han med præstens samtykke skifte og igen give jord i samme by
mark lige så god og præsten belejligere. ER skal på kongens ratifika
tion gøre magesk. JT, 13, 469.
1) Kopibogen har Toldbergog Toldbierg.

6. marts (Kbh.) Bevill. for Joakim Höll og Matthias Grundler afjawer i 
Schlesien, til efter ansøgning fra den evangeliske menighed dér at be
søge folk om hjælp til opbyggelse af en kirke, som det dér er tilladt at 
opsætte efter instrumento pacis, eftersom det i sig selv er billigt og kri
steligt, at man undsætter religionsforvandter i det, som er til Guds 
ords forfremmelse. Forbydendes etc. SjR, 23, 749. Indl. udat.

6. marts (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om frihed for 2 fyrstelige 
personers vin. De befales denne ene gang toldfrit at lade passere i Sun
det fru Anna, hertuginde af Croy og Aershotts vinhandler el. hans 
fuldm. med 12 foder rhinskvin, som hun vil forbruge til sin hofhold
ning. SjT, 33, 506. K. Indl. 10. og 15. aug. 1655.

Lige sådant brev fik de om hertug Ernst Bugislav af Croy og Aer
shotts vinhandler Jochum Wolfraten el. hans fuldm. med 12 foder 
rhinskvin.
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6. marts (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende afslag for Ant
vorskov lens bønder i Hejninge. Bønderne har hos kongen begæret, at 
de må være forskånet for dette års landgilde, som endnu resterer, for
medelst den store skade, som de har lidt på deres heste og bæster, som 
af den smitsomme syge skab på 3 års tid er bortdøde. Af Jørgen 
Reedtz’ erklæring erfarer kongen, at deres foregivende er sandfærdigt 
og er tilfreds, at de forskånes, beregnet fra Philippi Jacobi 1655 til års
dagen. Det skal blive FR godtgjort. SjT, 33, 507. K. Indl. 19. febr., marts 
og udat.

6. marts (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende afslag for 
Antvorskov lens bønder i Store Valby. Bønderne har hos kongen be
gæret, at de må være forskånet for dette års landgilde, så og for på
kommende rejser, formedelst den store skade, som de har lidt på de
res heste og bæster, som er bortdøde af den smitsomme syge skab, som 
har taget overhånd på nogle års tid, dog synderlig dette år. Af FRs er
klæring erfarer kongen, at deres foregivende er sandfærdigt, og er til
freds, at de forskånes, beregnet fra Philippi Jacobi 1655 til årsdagen. 
Det skal blive ham godtgjort. SjT, 33, 507.

6. marts (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om ved sit lens bønder til fæst
ningen at lade hente hjulbårer og skubkarrer, som er bestilt i Gønge 
h., Kristianstad len. SkT, 8, 501.

6. marts (Kbh.) Århus Kapitel fik brev om på K.M.S ratifikation at måt
te gøre bytte med Gunde Rosenkrantz om noget gods under Hørning 
præbende. GR har for kongen ladet andrage, hvorledes en del af tje
nerne til Hørning præbende, som han er forlenet med, er ham noget 
fra hånden, og kapitlet har en del gods liggende belejligere. Det gods, 
han har, er i lige konsideration imod det, han begærer, både i htk., 
indkomst o.a. herlighed. Han begærer, at der må ske indbyrdes per
mutation. Kongen er tilfreds hermed, og at kapitlet på kongens ratifi
kation ratificerer det under deres hænder. JT, 13, 469. K.

6. marts (Kbh.) Erik Rosenkrantz og bispen i Århus fik brev om på 
kongens ratifikation at måtte gøre bytte ml. Gunde Rosenkrantz og 
Århus Hospital om noget gods under Hørning præbende, lyder: GR 
har hos kongen andraget, hvorledes en del af tjenerne til Hørning 
præbende, som han er forlenet med, er ham noget fra hånden, og ka
pitlet har en del gods liggende belejligere. Det gods, han har, er i lige
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konsideration imod det, han begærer, både i htk., indkomst o.a. her
lighed. Han begærer, at der må ske indbyrdes permutation. Kongen er 
tilfreds med, at de gør byttet, og det de forretter, skal de gøre til ende 
og under deres hænder ratificere på kongens ratifikation. JT, 13, 469. 
K. Orig. i C 3-2.027 Århus bispeark., LAV.

7. marts (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at betale Ulrik Debits af først
kommende penge til hofholdningen det, som han resterer af sin be
soldning til dato. Han skal tage hans bevis, og det skal blive godtgjort. 
SjT, 33, 507. K.

7. marts (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at Henrik Ehm, kobber
smed i Kbh., må bekomme Kobbermøllen i Kronborg len med tillig
gende jord og inventarium og redskab i betaling for det, han kan for
dre hos kronen efter den takst, som er gjort af uvildige mænd efter 
Arent von der Kuhlas befaling. Adressaterne skal gøre afregning med 
ham, hvorefter han siden kan søge skøde i Kane. SjT, 33, 507. K. Orig. 
i DKanc. B 1791. Indl. 5. og 17. marts og udat.

7. marts (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev anlangende reparation af 
Kronborgs vedhave og lenets broer. Han må med ringeste bekost
ning lade reparere vedhaven dér ved slottet og stakitværket, som ny
ligen er blevet fordærvet af stranden. I lige måde skal han lade for
færdige broerne i lenet på landevejen til Kbh., som vedligeholdes af 
kongen. Det skal blive ham godtgjort på Rtk. SjT, 33, 508. K. Indl. 1. 
marts.

7. marts (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev anlangende graverskatten. 
Han skal med forderligste lade den indkræve i lenet til fæstningen 
Helsingborgs fortifikation. Han skal tillige tilskrive lensmændene i 
Skåne i de len, hvor graverskatten er bevilget dertil, at de også med 
forderligste lader den indkræve og levere. SkT, 8, 501.

7. marts (Kbh.) Dr. Peter Bûlche,1 kongens medikus, fik brev på en 
gård i Flensborg, som kongen selv for nogen tid siden har afkøbt ham, 
så at han må beholde gården for sig og arvinger. Thi forbyder osv. JR, 
12, 458.
1 ) Kopibogen har Peder Bulch og Peler Bullino.
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7. marts (Kbh.) Hr. Oluf Parsberg, Jørgen Seefeld, Axel Juel og Peder 
Lange fik befaling anlangende overlevering af jomfru Anne Parsbergs 
værgemål. Kongens befaling er tidl. udgået anlangende APs værgemål. 
Nu formenes det, at det udlæg, som de dertil forordnede kommissa
rier har kendt skal gøres til Niels Parsberg for betaling i APs gæld, ikke 
kan ske uden kommissarier. Adressaterne befales og får fuldmagt til at 
være til stede, når udlæg af godset gøres af afd. Frederik Parsbergs ar
vinger til NP. De skal have indseende med, at alting går til, som det 
bør, og tvistighed, som kan falde, og ej er afhandlet efter forrige kom
missariers afsigt, skal de enten forhandle med dem i mindelighed el. 
adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal de under deres 
hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom 
nogen af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal de, som kommer 
til stede, have fuldmagt til at tage andre gode mænd til sig og efter
komme befalingen. Ladendes etc. JT, 13, 470. Indl. 26. jan.

7. marts (Kbh.) Otte Krag fik brev anlangende reparation på Riberhus. 
Kongen er tilfreds, at OT af lenets indkomst med ringest mulige om
kostning må reparere den skade, som af vandfloden el. storm er sket 
på Riberhus el. dets broer og huse. Så vidt det andrager op til 100 rd. 
skal det blive godtgjort i lenets rgsk. på Rtk. JT, 13, 471. K.

8. marts (Kbh.) Jørgen Seefeld, landsdommer, fik brev anlangende 
Martin Schurger drabant. Kongen er tilfreds, at han bekommer det, 
han resterer af den benådning, som kongen har forundt ham indtil 
den tid, han er antaget som drabant. Det skal blive JS godtgjort på Rtk. 
SjT, 33, 509. K Orig. i Ringsted Kloster lensrgsk. Indl. udat.

8. marts (Kbh.) Christoffer Gabel fik brev om på vegne af Herman 
Mercker at betale nogle penge tiljochum Sengestock af Hamborg. CG 
har tilforn fået kongens befaling til af dette års skatter at betale 4.000 
rd. til HM, og denne begærer nu, at de må erlægges til JS. Kongen er 
tilfreds hermed, og det skal afskrives på kongens obligation, som han 
har i hænde. Det skal blive godtgjort. SjT, 33, 509. K. Indl. 28. dec. 
1650, 4. marts.

8. marts (Kbh.) Ejler Pedersen [stodmester] fik brev om at lade [Lyder 
von] Werssabe (Bersabe) bekomme de 2 hopper, som for nogen tid si
den er kommet fra Nordborg. SjT, 33, 510. K.
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8. marts (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev anlangende enebærstager til 
Nykøbing. Han skal så snart muligt i sit len lade hugge 400.000 ene
bærstager og gøre den anordning, at de straks bliver henført til søkan
ten, hvor de belejligst kan afhentes og henføres til Nykøbing Falster 
Slot. Han skal hertil billigst muligt lade fragte fornødent skiberum og 
betale af lenets indkomst. Det skal blive godtgjort på Rtk. i hans rgsk. 
SkT, 8, 502. Indl. 5. marts.

8. marts (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt og Philip Joakim Barstorff fik 
brev anlangende toldfrihed på noget havre til pligtsfogeder. Kongen 
er tilfreds, at pligtsfogederne Laurs Pedersen og Christoffer Sørensen 
frit i skibet leveres de 2.000 td. havre af forleden års indkomst, bereg
net fra Philippi Jacobi 1655 til årsdagen, hvorpå de har bekommet ind
visning i hans len. Så og, at de må udføre det toldfrit, hvilket FU skal 
forstændige tolderne på det sted, hvor havren bliver udført. SmT, 8, 
120. K. Indl. 6. marts.

Lige sådanne breve fik PJB om 400 td. af Alholm len.

8. marts (Kbh.) Ove Skade, hr. Flemming Ulfeldt og Philip Joakim Bar
storff fik brev anlangende toldfrihed på noget af kronens smør, som er 
forundt Christen Fischer. Kongen er tilfreds, at CF toldfrit må bortføre 
det korn og smør af lenets indkomst fra Philippi Jacobi 1655 til årsda
gen, som han har afkøbt kongen, hvilket adressaten skal forstændige 
tolderne på det sted, hvor kornet bliver udført, og til desto bedre ef
terretning for dem under sin hånd tilskikke en fortegnelse, hvor me
get CF bekommer af hver slags. SmT, 8, 120. K.

Lige sådanne breve fik FU om hans lens korn. PJB om hans lens 
korn.

9. marts (Kbh.) Jørgen Sørensen, skriver på Frederiksborg, fik efter 
ansøgning brev på at lægge nogle render til sin plads på egen bekost
ning, fra de vandrender, som ligger frem for hans byggeplads i Hille
rød ved slottet. Dog skal han efter egen erbydelse vedligeholde kon
gens render, som ligger frem for hans byggeplads. Ej heller skal vandet 
forhindres af ham. Hermed skal rendemesteren have indseende, og 
en kobberhane skal opsættes imod gaden, og hullerne, som vandet 
skal løbe igennem, skal ikke være større end en pennefjer. Forbyden
des etc. SjR, 23, 749. K. Indl. 5. og 6. marts og udat.
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9. marts (Kbh.) Bestalling for Jens Hjort som sølvpop. Han skal være 
kongen og hans riger huld og tro, ramme deres bedste og hindre ska
de. Han skal have kongens sølv, det som nu er gjort el. bliver gjort og 
tilstilles ham til troer hænde, i befaling og gøre rgsk. efter genparten 
af registeret, som skal holdes til stede på Rtk. lige med hans. Han skal 
være hofmarskallen hørig og lydig og bevise ham respekt, særdeles i 
det, som er befalet ham på kongens vegne. Han skal ikke uden hof
marskallens vilje udlåne sølv. Det voks, han forbruger til lys, skal han 
have godt tilsyn med, at det ikke brænder el. udgives til unytte, men 
holde register derpå, så at måde og sparsom hed haves i agt. De duge, 
servietter o.a. linnedklæder, som han annammer til kongens behov, 
skal han igen levere fra sig til dem, af hvem han har annammet det, og 
have indseende med, at der omgås tilbørligen dermed. Han skal årligt 
gøre klar besked på det sølv, voks, duge, håndklæder, servietter o.a., 
som han på kongens vegne har annammet til sig. Kongen bevilger 
ham til årlig løn 50 rd., en sædv. hofklædning anslagen for 39’/s kur.dl. 
24 sk. og én for 8’/2 rd. 16 sk., så og på den ældste svend 20 rd. og på 
den yngste 10 rd., så vel som en hofklædning til 13 kur.dl. 22 sk. til 
hver, desligeste også til 2 drenge hver 8 kur.dl. og en hofklædning til 
13 kur.dl. 32 sk., hvilket skal begynde fra 1. sept. 1655. Rentemestrene 
befales årligt at give ham dette. SjR, 23, 750. K. Indl. 1. sept. 1655, 7. 
marts og udat.

9. marts (Kbh.) Steen Hohendorff og Jacob Rodsteen fik brev anlan
gende hr. Corfitz Ulfeldts gemakker og at forvare og registrere en del 
af det, der findes deri, og levere til Mette Rodes. De skal med forder
ligste lade åbne alle gemakkerne og værelserne i CUs gård i Kbh., som 
er forseglet, så de kan beses af de holl. gesandter. Siden skal de lade 
flytte alt gods og boskab ind i et el. flere kammerser, så vidt gøres for
nødent, og forsegle døren til dette el. disse. Det læder o.a. tapetseri i 
stuen, så vel som borde, bænke, stole, kakkelovne o.a., som behøves til 
daglig brug, skal de registrere og under deres hænder levere MR, så 
vidt hun begærer det, tillige med nøglerne til huset og de andre kam
merser, som de ikke forsegler, imod hendes bevis, så hun siden kan 
svare dertil. Men det boskab, som MR ikke vil have, skal de hensætte 
forseglet tillige med det andet. SjT, 33, 508. (Tr.: KD, V, 394). K.

9. marts (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om, at Christen Jensen 
Broch i Giile [leje] Mølle er forundt en ålekiste. CJB har ladet andra
ge, at ved hans mølle findes en ålekiste, som nu står øde og ikke kom-
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mer til gavn, men tilføjer ham stor skade på vandets dæmning til ma
lingen, foruden at broen og ålekisten årligen bliver opbrudt af tyve og 
med bekostning skal repareres. Han begærer at bevilges ålekisten for 1 
td. ål i årlig afgift. Af AvdKs erklæring erfarer kongen, at den står øde, 
og at den tilbudte afgift forbedrer jordebogen, og er tilfreds, at CJB 
må nyde den, dog skal han udgive 1 td. ål og AvdK lade ham indskrive, 
så der kan blive gjort rigtighed på Rtk., og CJB skal på egen bekost
ning med træværk vedligeholde landevejsbroen, som løber over åen 
ved ålekisten SjT, 33, 508. K. Indl. 1., 8. og 9. marts og udat.

9. marts (Kbh.) Ejler Pedersen fik brev om med forderligste at hidskik
ke følgende foler fra Antvorskov Slot, nemlig 2 sortebrune til kongens 
eget spand, 1 til Sorø Akademi, 1 til hr. Henrik Bielke og 1 til kancelli
junker Hugo Lützow, 1 til kammerjunker Corfitz Trolle og 1 til Mor
ten Berider og 2 til skydeheste. SjT, 33, 510. K. Indl. udat.

9. marts (Kbh.)1 Otte Pogwisch og Niels Banner fik brev om at erfare 
Henrik Mullers mølles lejlighed ved Vesterport, så og dens, så vel som 
vandets resikvita (rekvisita?) til K.M.S og byens bedste. Henrik Muller 
har for nogen tid siden i betaling bekommet vandmøllen ved Vester
port i Kbh. Der er for borgmestre og råd indkommet adskillige be
sværinger om møllen, lige som møllen nu mere end tilforn i kongens 
fars tid, førend HM har bekommet den, betager byens ferske vand. 
Derfor skal den nu efter borgmestre og råds befaling stå stille uden 
maling, uanset der ved disse tider af året skal være overflødigt vand for 
hånden, og møllen nu befmdes i samme stand, som den tilforn har 
været i gang og sjældent uden ved midsommertid formedelst langvarig 
tørke skal fattes vand. Kongen befaler adressaterne og giver dem fuld
magt til i nærværelse af alle interesserede, Frands Brockenhuus på 
vegne af bønderne i lenet, Henning Quitzow, som har indseende med 
fortifikationen, og borgmestre og råd på vegne af byen, at granske og 
forfare dens lejlighed og iagttage vandets så vel som møllens fornødne 
rekvisita til kongens og stadens bedste. Til den ende skal de sætte et 
vist mål uden for søen ved Langvadsdam, hvor højt vandet bør stuves 
på marken, og derhos gøre den anordning, at grøfterne renses og som 
sædv. vedligeholdes af bønderne, så vandet ikke skal løbe på deres 
agre. Derhos også, hvorledes vandet forekommes ved Langvadsdam, 
Ladegårdsmarken, Vartov og ellers, hvor vandet, som plejer at løbe til 
byens grave, kan have sin afgang, så det kan have sin rette afgang og 
ikke bortløber ubrugt. Siden skal de forordne en vis højde ved synligt
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mærke, både oven for møllen i byens grav og neden for møllen i gra
ven ved kongens vaskehus, efter hvilken højde og mærke mølleren 
skal rette sig og ikke konsumere videre vand end efter samme mærke. 
På det dæmningen ved Langvadsdam herefter ikke, som sket tilforn, 
skal sønderhugges og vandet unyttigt løbe bort, hvilket om sommeren 
er byen mest magtpåliggende, skal de give deres betænkende, om de 
ikke eragter, at et lidet hus kan opsættes ved Langvadsdam, hvori kun
ne bo en, som kan have opsigt med dæmningen, så møllen kan have 
sin gang. Fortovene fra Vesterport til Ladegårdsdæmningen skal de 
også besigtige, om de er i højde som fortovene fra Ladegårdsdammen 
til Nørreport, hvorved vandet altid kan holdes så højt i byens grave, at 
det øvrige kan gå over den murede kam, som er gjort dertil og overfal
det bemærket med indskår. Det, de forfarer, forordner og i andre må
der gør, skal de give beskrevet fra sig under deres hænder og signeter 
og indskikke i Kane. SjT, 33, 510. (Tr.: KD, V, 394-96). K. Indl. 7. og 29. 
(2) marts og 7. maj.
1) Jf. SjR, 24,516,20. marts.

9. marts (Kbh.) Rentemestrene fik brev om af de dertil forordnede 
midler at betale kongens fyrværker Hans Turban 1 års besoldning. SjT, 
33, 511. K. Orig. i DKanc. B 1791.

10. marts (Kbh.) Lensmændene, som har lenene på afgift, fik brev om 
at gøre malt. Adressaten skal, mens malt kan gøres, lade gøre i malt 
dette års påbudte skattekorn, så vidt han ej straks efter forrige befaling 
og skattebrevenes indhold kan få det solgt og gjort i penge. SjT, 33, 
511. K. Orig. i Landskrone lensrgsk.

Peder Reedtz, Manderup Due, Malte Sehested, hr. Christian Friis, 
Erik Krag, Hans Juel, Mogens Arenfeldt, Gunde Rosenkrantz, hr. An
ders Bille, grev Rantzau, hr. Jørgen Brahe, hr. Iver Vind, Tyge Below, 
Jørgen Kaas, Jørgen Seefeld på Holbæk, Niels Trolle, Jørgen Reedtz, 
Christen Skeel, Niels Banner, hr. Knud Ulfeldt., Kjeld Krag, hr. Tage 
Thott, rigens hofmester.

10. marts (Kbh.) Lensmændene, som har lenene på rgsk., fik brev om 
at gøre malt. Adressaten skal, mens malt kan gøres, lade gøre i malt 
dette års påbudte skattekorn, fra Philippi Jacobi 1655 til årsdagen, så 
vel som det skatte korn, der er påbudt dette år, så vidt han ej straks ef
ter forrige befaling og skattebrevenes indhold kan få det solgt og gjort 
i penge. SjT, 33, 512. K. Orig. (til Frederik Reedtz) i DKanc. B 167d, i 
Frederiksborg lensark., LAK, i Odensegård lensark., LAO.
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Hr. Steen Bille, hr. Oluf Parsberg, Erik Juel, Henrik Thott, Erik Ro
senkrantz, Mogens Høg, hr. Henrik Rantzau, Laurids Ulfeldt, hr. Mo
gens Kaas, hr. Sivert Urne, Frands Brockenhuus, Arent von der Kuhla, 
Jørgen Seefeld, Ringsted, hr. Frederik Reedtz, hr. Hans Lindenov, Otte 
Pogwisch, hr. Axel Urup, hr. Christoffer Urne, hr. Ove Giedde, hr. 
Tage Thott, hr. Henrik Lindenov, hr. Niels Krabbe, Jacob Grubbe, hr. 
FR for Antvorskov og Korsør.

10. marts (Kbh.) Nærværende brevviser, Peder Andersen, er affærdi
get til købstæderne i Nørrejyll., Fyn og Langeland for at indfordre re
sterende bådsmandsskat, byskat og borgelejepenge og siden fremføre 
dem til Rtk. Lensmændene skal tilholde borgerskabet i købstæderne, 
som resterer i deres len, at de uden forsømmelse erlægger dette efter 
den gjorte takst, så og medgiver ham bevis, når han ankommer og for
rejser, så deraf kan ses, hvis forsømmelse det er, om pengene ikke 
fremkommer til rette tid. De byer, som har friheder el. prætenderer 
forskånsel, skal fremskikke rigtig kopi af deres benådningsbrev. I lige 
måde skal de på egen bekostning forskaffe budet fri vogn og heste til 
næste købstad, fri færger over færgestederne og frit underhold til mad 
og øl, så han iligen kan komme af sted. Ladendes etc. SjR, 23, 753. K.

Herefter udgik 2 breve foruden dette, et til Skåne og Bornholm og 
et til Sjæll., Loll, og Falster.

11. marts (Kbh.) A.b. om bådsmandsskat, årlig byskat og borgeleje
penge. Kongen erfarer, at efterskrevne købstæder resterer med føl
gende for forleden år, nemlig Sjæll.'. Bådsmandsskat - byskat - borge
lejepenge: Køge 82 rd., 60 rd. 4 mk. og 351 rd. Roskilde 0, 0 og 873/4 
rd. Hillerød 0, 0 og 147'2 rd. 12 sk. Slangerup 28 rd., 26 rd. 4 mk. og 
131’/y rd. 12 sk. Kalundborg 42 rd., 33 rd. 2 mk. og 234 rd. Nykøbing 
Sjæll. 12 rd., 18% rd. og 131 rd. 2’/y ort. Ringsted 10 rd., 0 og 0. Korsør 
20 rd., 0 og 58’/2 rd. Skælskør 28 rd., 337*2 rd. 16 sk. og 1463/4 rd. Vor
dingborg 20 rd., 0 og 0. Præstø 8 rd., 10 rd. og 87%. Store Heddinge 
10 rd., 26 rd. 4 mk. og 102 dl. 17* ort. Møn: Stege 2 rd., 7 rd. og 0. Loll.'. 
Maribo 34 rd., 0 og 122 rd. 40 sk. Nysted 11 rd. 4 mk., 0 og 0. Falster: 
Nykøbing Falster 40 rd., 50 rd. og 0. Stubbekøbing 26 rd., 66 rd. 3 mk. 
og 146% rd. Langeland: Rudkøbing 30 rd., 13 rd. 2 mk. og 146% rd. 
Fyn: Nyborg 34 rd., 9 rd. 17'2 ort og 234 rd. Svendborg 34 rd., 33 rd. 2 
mk. og 277 dl. 37*2 mk. Kerteminde 26 rd., resterer 18% rd. 2 mk., 63/i 
rd. 8 sk. og 234 rd. Assens 2 rd. 18 sk. ll/v pen. af bådsmands- og 
byskat. Middelfart 0, 33 rd. 2 mk. og 0. Skåne: Ysted 55 rd., 33 rd. 2 mk.
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og 409% rd. Simmershavn 12 rd., 11 l/i rd. og 117 rd. Rønneby 35 rd., 
25 rd. og 175% rd. Sølvesborg 20 rd., 7% rd. og 0. Bornholm: 4 købstæ
der 50 rd., 0 og 0. Jyll.: Kolding 40 rd., 33 rd. 2 mk. og 351 rd. Vejle 26 
rd., 26 rd. 4 mk. og 204% rd. Lemvig 0, 0 og 60 rd. Holstebro 26 rd., 7 
rd. 4 mk. og 102 rd. Ålborg 120 rd., 66 rd. 4 mk. og 760% rd. Hjørring 
13 rd., 13 rd. 1 mk. og 131% rd. 12 sk. Skagen 5 rd., 0 og 58% dl. Vi
borg 50 rd., 66 rd. 4 mk. og 380’% rd. Nykøbing Mors 26 rd., 33 rd. 1 
mk. og 160 rd. 3% mk. Hobro 10 rd., 6 rd. og 77% rd. Skive 12 rd., 5 
rd. og 117 rd. Grenå 7 rd., 26 rd. 1 mk. og 117 rd. Ebeltoft 12 rd., 11 
rd. 2 mk. og 146’% rd. Sæby 30 rd., 28 rd. og 160 dl. 3% ort. Århus 52 
rd., 66 rd. 4 mk. og 482 rd. 2% ort. Horsens 42 rd., 33 rd. 2 mk. og 
263% rd. Randers 60 rd., 74 rd. 15 sk. og 424 dl. 12 sk.

Borgmestre og rådmænd i nævnte købstæder skal gøre den anord
ning, at alle resterende beløb fremskikkes med nærværende bud uden 
nogen afkortning og i god, gangbar mønt, såfremt borgmestre og råd 
ikke selv vil stande til rette. Dog skal de ubehindret nyde den benåd
ning, som de på visse års tid tilforn er forundt. Ladendes det ingen
lunde etc. SjR, 23, 751. K. Indl. 9. maj 1639, 19. juni 1650, 20. nov. 
1655, 3., 14. og 31. jan., 5., 12., 18. og 25. febr., 4., 9., 10., IL, 12. (2), 
17. (6), 18. (7), 19., 20. og 21. marts, 30. maj (2), 20. juni, 10. juli og 
udat.

Heraf 3 eksemplarer gjort, et om Jyll., Fyn og Langeland, item Sjæll., 
Loll, og Falster og et om Skåne og Bornholm. K. (2, Sjæll.).

11. marts (Kbh.) Jørgen Jørgensen Koch fik oprejsning anlangende Ja
cob Vejers. JJK har for kongen andraget, atJV i Kbh. vrangeligen har 
drevet en proces imod ham i Peder Vinstrups navn. Dog befindes ej, at 
han har haft nogen fuldmagt dertil af PV, ej heller er PV ham det ges- 
tændig, at han efter slig ulovlig medfart ved rådstuen så vel som 2 her
redagsdomme er tilkendt at betale gælden, og hans hus og gård dér i 
byen er i hans fraværelse blevet lavbudt, vurderet og tildømt PV som 
ejendom. JJK begærer kongens oprejsning til ved retten igen at måtte 
søge og tiltale JV for hans underfundige og falske påfund, så han bør 
fremlægge PVs fuldmagt, hvorefter han har søgt gælden, el. og lide 
som den, der har forebragt usandfærdighed for retten. Kongen bevil
ger dette, dog skal han med forderligste gøre sagen anhængig i retten. 
SjR, 23, 754. (Tr.: KD, III, 453). Indl. 22. febr.

11. marts (Kbh.) Landkommissarierne fik brev om at tilskrive adelen, 
som resterer med kontribution til Kbh.s fortifikation. Imod det tilsagn,
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som adelsstanden i Sjæll. har givet til fæstningen Kbh.s fortifikation, 
befindes af rgsk. en del, som vel har udgivet noget, men ikke efter den 
bevilgede takst, og endog af de formuende en del, som aldeles intet 
både forgangen og forrige åringer har udgivet efter den bevilgede 
takst, men endnu resterer. Herover er fortifikationen som et aim. gavn 
mærkeligen forsømt, mens andre trovillige patrioter, som ikke alene 
kan udstå lasten, besværer sig herover. Adressaterne skal efter den for
tegnelse, som her findes ekstraheret af regnskaberne, tilskrive adelen, 
at de til 1. maj til Axel Urup i Kbh. leverer det, som de resterer med, 
på det hans rgsk. kan blive sluttet, el. også at de, der ikke vil gøre det, i 
forestående herredage selv skal indstille sig for kongen og tilkendegi
ve deres årsager. SjT, 33, 512. (Tr.: KD, V, 396). K Indl. udat.

11. marts (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Ulrik Debits 
(Dewitz) bekomme sin resterende hofjunkerbesoldning, så vidt han 
tilkommer til Philippi Jacobi 1654. SjT, 33, 513. Orig. i DKanc. B 1791.

11. marts (Kbh.) Wulf Hieronymus von Kratz fik brev om at forordne 
krigsret i Kristianstad. Han skal med forderligste tilforordne fornødne 
officerer af sit regiment, som i Kristianstad kan sidde i krigsretten i 
den sag, hvorom hr. Henrik etc. [Lindenov?] har bekommet kongens 
videre befaling. SkT, 8, 502.

12. marts (Kbh.) Bevill. for Peder Pedersen Kerteminde, bestalter 
skibskaptajn, til at lade en bog trykke. PPK har for kongen ladet an
drage, at han på dansk har udsat en bog, Gudfrygtigheds daglige øvel
se, og begærer at måtte lade den oplægge og trykke og at den på 10 år 
ej andetsteds trykt må indføres. Da kongen erfarer, at bogen er revide
ret og approberet til trykken af dr. Thomas Bang, bevilger han dette, 
efter brevets dato. Understår nogen sig at gøre herimod, er alle ek
semplarer forbrudt, halvparten til kongen, halvparten til PPK. Dog 
skal han lade den trykke korrekt. Forbydendes etc. SjR, 23, 755. K. 
Indl. 11. marts.

12. marts (Kbh.) Henrik Würger fik brev på et skib. Kongen har for
undt HW skibet kaldet [ikke udfyldt] med tilhørig redskab efter in
ventarium. Thi forbyder etc. SjR, 23, 755. K Indl. 28. nov. 1655.

12. marts (Kbh.) Acciseforpagterne fik brev om at levere deres afgift til 
Mikkel Langemack. Kongen hilser borgmestre og råd og borgere o.a.,
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som har forpagtet købstæders accise for afgift i Sjæll. og Skåne, så og i 
Ribe, Kolding og Assens. I de dem givne breve formeldes, at acciseaf
giften skal leveres på Rtk. Det er nu kongens vilje, at de skal levere den 
til ML. Det skal blive dem godtgjort. SjT, 33, 514. K.

13. marts (Kbh.) Bevill. for Peder Jensen Morsing, Kbh.s Universitets 
forordnede bogtrykker, til alene at trykke skolebøger og det, der befa
les at trykke fra Kane. Efter begæring har kongen bevilget PJM på 10 
års tid på egen bekostning at trykke alle de bøger, som bruges i skoler
ne i Danmark el. herefter forordnes, og ingen anden må trykke el. ef- 
tertrykke dem el. indføre. Dog skal han trykke bøgerne korrekt og si
den sælge dem for billigt køb efter den takst, som bliver sat af de der
til forordnede. I lige måde har kongen bevilget, at ingen må eftertryk- 
ke el. lade oplægge det, som det af Kane, bliver befalet ham at trykke, 
hvorimod han skal forskaffe godt, rent og ustraffeligt tryk. Forbyden
des etc. SjR, 23, 756. K.

13. marts (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at låne Peder Vibe 
skibet Hvide Bjørn til Trondhjem. CL befales at lade skibe udtakle, så 
han kan bekomme det, når han begærer det, til at føre hans mobilier 
og gods til Trondhjem. SjT, 33, 513. K.

13. marts (Kbh.) Anne Johansdatter, enke efter Christian Lemmandtz, 
apoteker i Randers, fik brev på apotek smst. Efter begæring bevilger 
kongen, at hun må nyde privilegierne efter hendes husbond på at hol
de apotek som andre apoteker i Nørrejyll., såfremt hun dér til købs 
holder ustraffelige medikamenter o.a. varer, som bør findes hos et vel- 
forordnet apotek. Dog skal hun i apoteket holde en dygtig apoteker
svend og sælge varer for en billig takst, så ingen med rette skal besvære 
sig derover. Forbydendes etc. JR, 12, 459. Indl. 7. febr., 23. marts og 
udat.

13. marts (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev an langende brøstfældig- 
hed ved Tved Kirke på Mols. Menige sognemænd i Tved s. har for kon
gen ladet andrage kirkens store brøstfældighed, så det er at befrygte, 
at kirken falder ned, med mindre det forekommes. Kongen er tilfreds, 
at GR lader kirken hjælpe af de andre kirker i lenet, som har forråd. 
JT, 13, 471. Indl. 8. sept, og 10. dec. 1655.
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13. marts (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev anlangende nogle tien
der, hr. Christen Rasmussen, sognepræst [t. Tved]1 på Mols, begærer. 
CR har ladet andrage hans kalds ringhed og begærer derfor til dets 
forbedring at måtte forundes Helgenæs kirketiende, så vel som kro
nens kirketiende af Vistoft s., og at de må perpetueres til Tved kald. 
Kongen eragter billigt, at præsten bliver hjulpet, og befaler GR, at 
han, når de 2 tiender falder til fæste, ikke bortfæster dem, førend kon
gen bliver forstændiget. JT, 13, 471. K.
1 ) Ifølge påskrift på K

14. marts (Kbh.) Lyder von Werssabe fik efter begæring brev om told
frit at måtte udføre 2 hopper. Dog skal han overlevere tilladelsen til 
tolderne på det sted, hvor hopperne udføres, eftersom den ej skal gæl
de videre end denne ene gang. Forbydendes etc. SjR, 23, 756.

15. marts (Kbh.) Rigens hofmester fik brev om, at Hans Jørgensen i 
Frederiksodde må bruge Peder Hansen til prokurator og fuldm. Udt. i 
SjT, 33, 514. Indl. 13. marts.

15. marts (Kbh.) Rentemestrene fik brev om i det løsøre, som er udlagt 
for den told, den afd. tolder i Vordingborg var skyldig, at gøre mester 
Arent Ridesmed indvisning for 600 rd. så vidt de strækker til og for det 
øvrige i lenets skattekorn, som er deputeret til gælden. Kongen erfa
rer, at han efter afregning endnu resterer 600 rd. af sin besoldning. 
Han er tilfreds, at de betaler ham af nævnte løsøre, som den afd. var 
blevet skyldig til 1. maj 1654. For det øvrige, så vidt løsøret ikke kan 
strække til, må han betales af skattekornet i Vordingborg len. Det skal 
blive godtgjort i lenets rgsk. SjT, 33, 514. K. Orig. i DKanc. B 1791. Indl. 
udat.

15. marts (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev anlangende de perso
ner, som har dræbt Henrik Oldeland. Det berettes, at en af de 2 per
soner, faderen og sønnen, som var årsag i det skammelige drab på HO, 
undertiden lader sig finde i Kristianstad len. HL skal gøre sin yderste 
flid at blive dem mægtig, på det sådan grov synd kan blive straffet. Der
som de findes nogetsteds på adelens gods, skal han lade dem anholde 
og tilbyde adelsmanden, som ejer godset, at forvare dem til sagens ud
drag. Dersom han bliver nogen af dem mægtig, skal han tilkendegive 
det for HOs enke, på det hun kan drive sagen til ende. SkT, 8, 509.
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15. marts (Kbh.) Fru Margrete Skeel fik brev anlangende de personer, 
som har dræbt Henrik Oldeland. Det berettes, at en de 2 personer, 
som var årsag i det skammelige drab på HO, undertiden opholder sig 
på hendes gård el. gods. Da den højeste billlighed kræver, at sådan 
syndig gerning bliver straffet, befales hun uden al forsømmelse at gøre 
sit bedste til, at den af de to, faderen el. sønnen, som lader sig finde, 
straks bliver anholdt til sagens udføring og hr. Henrik Lindenov det gi
vet til kende, eftersom enhver bør hjælpe til, at sikkerhed i hus og 
hjem bliver erholdt. SkT, 8, 509.

15. marts (Kbh.) Laurids Pogwisch og Jesper Vognsen fik befaling an- 
langende skifte med Birgitte Juel, enke efter Knud Galt, efter hendes 
sønner Mogens og Iver Galt. BJ har for kongen ladet andrage, hvorle
des hendes søn, Gjord Galt, på skifte efter hendes afd. husbond, KG, 
har annammet sine umyndige søskendes værgemål. Men fordi hendes 
2 sønner MG og IG i langsommelig tid har været uden [for] riget, så de 
formenes at være døde, og hendes søn Folmer Galt har solgt sin an
part efter faderen til hende, begærer hun at skifte med forderligste ef
ter hendes sønner. Adressaterne befales og får fuldmagt til som kom
missarier at møde til stede, når godset skiftes ml. BJ og GG og have 
indseende med, at alting går rigtigt til. Dersom nogen tvistighed kan 
falde, skal de enten forhandle med dem i mindelighed el. adskille 
dem ved endelig dom. I synderlighed skal de tage i agt, at BJ nøjagtigt 
forsikrer GG for hans umyndige brødres gods’ værgemål, om de en
gang i sin tid igen kunne komme til stede og med rette prætendere 
noget på deres arv. Det, 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 møde, skal den, som kommer til stede, have 
fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efterkomme befalin
gen. JT, 13, 472. Indl. 3. febr.

15. marts (Kbh.) Gjord Galt fik brev om fra sig at levere sine brødres 
værgemål til skifte. GGs mor, fru Birgitte Juel, enke efter Knud Galt, 
har for kongen ladet andrage, hvorledes han på skifte efter faderen 
har annammet værgemålet for sine umyndige søskendes gods, af hvil
ke de 2 i langsommelig tid har været uden [for] riget, og intet spurgt 
el. hørt om dem, og det formenes, at de er døde. Hun begærer, at han 
på skifte må levere værgemålet fra sig. Dersom hun kan stille ham for
sikring for det, de kan have at prætendere, om de kommer til stede, er 
kongen tilfreds, at han gør dette i nærværelse af Laurids Pogwisch og 
Jesper Vognsen som dertil forordnede kommissarier. JT, 13, 472.
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15. marts (Kbh.) Mogens Høg, Mogens Arenfeldt og Hans Juel fik be
faling til at taksere noget pantegods, som hr. Anders Bille begærer til 
magesk. AB har imod andet af kronens gods til kronen udlagt af sit jor
degods, som han skal beholde i pant for den sum, som det andrager, 
indtil det igen bliver indløst, nemlig i Rinds h., Hersom s. og by: Chri
sten Andersen og Laurs Mikkelsen, skylder årligen 2 ørter rug, 2 ørter 
byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 1 td. havregæsteri, 20 mk. rigs, 1 svin, 1 
lam, 1 gås, 2 høns, 1 fjdg. ål af en ålegård. Ørris: Anders Mikkelsen og 
Jens Andersen, 1 pd. rug, 1 pd. byg, 1 pd. havre, 3 pd. 6 mk. smør, 1 
svin, 2 mk. 10 sk. 2 alb. gæsteri; Jens Lauridsen og Peder Jensen, 1 pd. 
rug, 1 pd. byg, 1 pd. havre, 3 pd. 6 mk. smør, 1 svin, 2 mk. 4 sk. 2 alb. 
gæsteri, 1 dl. af en ålegård. Bjerregrav s., Over Hvolris: Peder Laurid
sen og Tyge Lauridsen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 
1 td. havregæsteri, 1 dl. penge, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns. Navndrup: 
Peder Poulsen, 1 td. rug, 1 td. byg, 1 svin. Låstrup s., Nørre Borup: 
Lars Poulsen, Clemend Nielsen, 3’/2 ørte 1 skp. rug, 2 pd. smør, 2 svin, 
1 fødenød, 2*/2 mk. gæsteri. Herforuden i Silkeborg len, Lysgård h., 
Demstrup: Peder Jensen, */2 ørte rug, 1 ørte byg, ’/a ørte havre, 1 pd. 6 
mk. smør, l/2 svin, '/2 fødenød, ’/j lam, 1 gås, 1 høne, 20 æg, 1 dl. gæste
ri; Peder Rasmussen, 1 bol, skylder */2 ørte rug, l’/2 mk. landgildepen
ge; Christen Knudsen, 15 skp. rug, 18 skp. byg, 1 ørte havre, 3 pd. 
smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, ‘/j ol æg, 24 sk. for 2 
jernkloder, 1 dl. gæsteri, 1 ørte havregæsteri; Anders Pedersen, 10 skp. 
rug, 1 ørte byg, 20 skp. havre, 2l/2 pd. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 
gås, 2 høns, '/a ol æg, 2 dl. gæsteri; Thomas Andersen af 1 gadehus 1 
mk. Skanderborg len, Ørridslev: Jens Sørensen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 
1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 4 td. havregæsteri, 1 svin, skov til 4 svins ol
den; Niels Pedersen, 1 ørte rug, l’/2 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. 
smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 20 æg, 1 fødenød, skov til 2 svins ol
den. Sønderlyng h., Fovlum: Oluf Christensen, 2 td. rug, l’/j ørte byg, 
l’/2 ørte havre, 1 pd. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 okse at stalde. 
Nørlyng h., Pederstrup: Christen Sørensen, 1 bol, 24 skp. rug, 1 svin. 
Adressaterne skal med forderligste indskikke betænkende i Kane., 
hvad de eragter, hver td. htk. af nævnte 2 slags gods kan være værd og 
forundes ham til pant for, særdeles det i Hald len og særdeles det i Sil
keborg len. JT, 13, 473.

16. marts (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om Nørre Asbo h.s bønder 
anlangende havre til Anders Jørgensen ridefoged. Kongen er tilfreds, 
at kronens tjenere i Nørre Asbo h. indtil videre må af hver gård give 1
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td. havre til AJ, lige som til hans formand. Dog skal han bruge sine 
egne heste og vogne til herredsting og landsting og ikke besvære dem 
med rejser. SkT, 8, 502. Indl. 2. og 10. marts.

16. marts (Kbh.) Peder Ostenfeld, borgmester i Viborg, fik brev på at 
være fri for sin bestilling. PO har for kongen beklaget sig, hvorledes 
den dom, som på sidste herredage gik ml. ham og hans vederpart, af 
nogle af hans misundere vrangeligen udtydes, ham på ære og lempe 
til skade og ham i hans høje alderdom og hans børn og slægt til største 
vanære. Han har derfor begæret kongens till, til at frasige sig sin borg
mesterbestilling, som han dog for alderdom ikke længere kan betjene. 
Da ingen dom er gangen på hans ære, bevilger kongen ham dette. 
Forbydendes etc. JR, 12, 459.

17. marts (Kbh.) Bestalling for Laurids Knudsen som skovrider ved 
Hørsholm. Kongen forordner LK til med største flid og vindskibelig- 
hed at tage vare på kronens skove i Hørsholm len, at intet dyr skydes 
el. ødelægges, lille el. stort. Kommer han over nogen, som skyder el. 
ødelægger dyr, el. befindes nogen gående med lange rør uden for al
farvej i skovene, skal han gøre sin yderste flid, at han kan blive dem 
mægtig og føre dem til Hørsholm. Kan han ikke blive deres overmand, 
skal han følge efter dem og udspørge, hvem de er el. tilhører, og siden 
tilkendegive det for lensmanden, og ikke se igennem fingre med no
gen. På samme måde med krybskytter af almuesfolk, 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 for
ment uden befaling selv at skyde dyr el. forurette nogen af kronens 
bønder. Befindes nogen slig brøde hos ham, skal lensmanden lade 
ham straffe. 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 Hørsholm. Han skal også skyde hunde. Ligeledes skal han 
have indseende med, at intet hugges i skovene uden lensmandens be- 
vill., og have agt på, at ingen af skovfogederne lader hugge nogen 
træer, uden de tilforn er mærket og udvist. Han skal forholde sig troli
gen og flittig. For hans tjeneste bevilges han årligt til besoldning 16 gi. 
dl., en sædv. hofklædning og foder og mål til en hest, og hver måned 
til kostpenge 4 dl., som fogeden på Hørsholm årligt skal give ham. Det 
skal begynde fra brevets dato. Ej gørendes ham etc. SjR, 23, 756. K. 
Indl. 12. marts.
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17. marts (Kbh.) Bestalling for Niels Matthisen som prinsens kammer
tjener. Han skal være kongen og prinsen huld og tro, ramme deres 
bedste og hindre skade. I synderlighed skal han dagligen fra morgen 
til aften opvarte prinsen tro og flittig, inventere prinsens klæder, uldne 
som linned, og holde dem i god forvaring, altid begegne ham med re
spekt og god diskretion og ingen forargelse give. Desligeste skal han 
bevise prinsens hofmester og kammerjunker ære og lydighed og be
flitte sig på et skikkeligt levned. Hvad han ser el. hører, som han stil
tiende bør holde hos sig, skal han ingen åbenbare uden prinsens hof
mester og kammerjunker. Han skal ellers forholde sig som hans aflag
te ed udfordrer. For hans tjeneste bevilger kongen ham til årlig be- 
soldning 415 rd., som skal erlægges af Rtk., derforuden fri kost og un
derholdning hos prinsens hofstat. Det skal begynde fra brevets dato. 
Rentemestrene befales årligt at give ham dette. Ej gørendes etc. SjR, 
23, 758. K. Indl. 23. febr. 1654 (Fr. 3., orig., på tysk).

17. marts (Kbh.) Køn Joakim Grabow og bispen i Skåne fik brev om, at 
Anders Pedersen skal forordnes til præst til Valby og Bolshøj sogne. 
Kongen erfarer, at der ingen præst er i rette tid til disse sogne, og er 
tilfreds, at AP, hvis gaver er ham bekendt, må forordnes af iyG. SkT, 8, 
503.

17. marts (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt til Svenstrup, Jacob Grubbe til Røg
le og Steen Brahe til Knudstrup fik befaling til at være ridemænd ml. 
K.M. og Axel Sehested anlangende Fliginge vedr. Økær m.fl. steder. 
Der begiver sig tvistighed ml. kongen og AS anlangende Økær o.a. 
holme, moser og ejendomme. Adressaterne befales og får fuldmagt til 
med forderligste at begive sig til de omtvistede åsteder, indstævne de 
interesserede og siden efter de i sagen førte vidner, syn, oldingegang, 
domme o.a. dokumenter, som er fremlagt for dem af Kjeld Krag på 
kongens vegne og af Fliginges ejere, ride og udvise et retmæssigt skel, 
sættende sten og stabel, på det parterne kan vide at nyde den del af de 
omtvistede grunde, som retten medfører. Det, de forretter, skal de un
der deres hænder og segl give beskrevet fra sig og indskikke med be
sigtigelsen i Kane. Dersom nogen af dem for lovligt forfald ikke kan 
møde, skal de, som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en an
den god mand til sig og efterkomme befalingen. Ladendes det ingen
lunde etc. SkT, 8, 503. Indl. 16. jan., 8. marts og udat.
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17. marts (Kbh.) Iver Jacobsen Bach fik brev om at måtte have Iver 
Hansens enke, Karen Hansdatter i Bøstrup i Koldinghus len. Han er i 
3. led beslægtet med IH. Dog skal de bevisliggøre, at de ikke er hinan
den nærmere pårørende og til Vartov Hospital ved Kbh. erlægge 10 
rd. Thi forbyde etc. JR, 12, 459.

17. marts (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om i nærværende år at forbli
ve ved hr. Joakim Gersdorffs ordre anlangende smør. Kongen er til
freds, at det dette år må forblive ved JGs ordre, som han har givet om 
adressatens smør. Men i tilkommende åringer har han at rette sig efter 
kongens til ham derom udgangne befaling. JT, 13, 474. K.

18. marts (Kbh.) Bevill. for mag. Jens Dolmer til at lade trykke hird
skråen. Efter begæring bevilger kongen JD på egen bekostning at lade 
trykke hirdskråen på gi. norsk og dansk med de gamle ords rette for
klaring og antegnelser til hvert kapitel, så og den latinske hirdskrå af 
runebogstaver verteret cum notis uberioribus, og at ingen må trykke 
den el. eftertrykt indføre den i næstfølgende 12 år efter brevets dato 
under fortabelse af de eksemplarer, som i så måder betrædes. Forby
dendes etc. SjR, 23, 780. K. Indl. udat.

18. marts (Kbh.) Peder Vibe og Hugo Lùtzow fik brev om at levere hr. 
Hannibal Sehesteds adkomstbreve til Erik Krag. De har for nogen tid 
siden efter befaling til sig annammet de adkomstbreve på gods i Nor
ge, som HS har afstået til kongen. De skal med forderligste levere dem 
til EK. SjT, 33, 514. K. Indl. udat.

18. marts (Kbh.) Erik Krag fik brev anlangende hr. Hannibal Sehe
steds adkomstbreve. Kongen har befalet Peder Vibe og Hugo Lûtzow 
til EK at levere de adkomstbreve, som de tilforn har annammet til sig 
på det gods i Norge, som HS har afstået til kongen. EK skal ved 2 af 
kancelliherremændene lade brevene registrere, så de siden kan forbli
ve i god forvaring hos ham. SjT, 33, 515. K. Orig. i DKanc. B 167c. Indl. 
udat. (se foreg.).

18. marts (Kbh.) Rentemestrene Peder Reedtz og Peder Juel fik brev 
anlangende betaling af toldpenge til Peder Vibe for 1.000 rd. for
strækning til Simon de Petkum, kongens agent i England, så og PVs 
rentemesterbesoldning. PV har andraget, at han har forstrakt SdP 
1.000 rd. Adressaterne skal af de første toldpenge, som indkommer til
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Philippi Jacobi af toldkisterne, erlægge ham dem og ligeledes det, han 
resterer af hans rentemesterbesoldning fra 1. jan. sidst forleden til til
stundende 1. maj. SjT, 33, 515. K. Indl. udat. (se foreg.).

18. marts (Kbh.) Jacob Lauridsen Bech, slotsfoged på Koldinghus, fik 
efter begæring brev om at være skattefri i Kolding, lige ved kongens 
andre slotsfogeder, så længe han betjener slotsfogedbestillingen og in
gen anden borgerlig næring bruger. Forbydendes etc. JR, 12, 460.

18. marts (Kbh.) Mogens Høg og Erik Krag fik brev om at låne Sivert 
Brockenhuus nogle vogne. Kongen er tilfreds, at de denne ene gang 
låner SB et halvt hundrede vogne, når det falder bønderne belejligt, 
til at age det tømmer, som kongen har forundt ham, af lenets skove fra 
de steder, hvor det er fældet, og til Sejbæk. JT, 13, 475. K.

Lige sådant brev fik EK om et halvt hundrede vogne af Skivehus lens 
bønder fra Sejbæk til Sallingsund.

19. marts (Kbh.)1 Hr. Niels Trolle, Christen Skeel og Frands Brocken
huus fik hver brev anlangende, at kongen er tilfreds, at bønderne for
skånes for bavn og strandvagt mutatis mutandis. SjT, 33, 515. K.
1) Dateringen fra K, mangler i kopibogen.

19. marts (Kbh.) Slotsfogeden Joakim Walspurger fik brev om straks at 
lade gøre en plads ryddelig ved vandkunsten liggende i strømmen ved 
kongens løngang, så at der efter kongens anordning kan blive bebyg
get. SjT, 33, 515. (Tr.: KD, V, 396). K.

20. marts (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev anlangende den gård, 
Bertel [Dedelow]1 (Felt)Trompeter er forundt af K.M. Kongen erfa
rer, at BT imod meningen i den ham forundte bevilling2 har afstået 
gården i Harrishøj i Tikøb s. til en anden bonde, som til Philippi Ja
cobi førstkommende agter at flytte derfra, så det er at befrygte, at 
gården derefter skal blive stående [øde], eftersom den skal være gan
ske brøstfældig. AvdK skal gøre sin flid til, at den igen bliver besat, så 
deraf årligt kan udgives landgilde, skat, ægt og arbejde o.a. SjT, 33, 
515. K. Indl. 6. aug. 1650 (Fr. 3., orig.), 20. juni 1653 (Fr. 3., orig.) og 
udat.
1) Ifølge Indl. 2) Se KB 1650, 275, og KB 1653, 216.
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20. marts (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om i Niels Banners sted 
at være i kommissionen anlangende Henrik Müllers mølle ved Vester
port. NB har for lovligt forfald undskyldt sig i kommissionsforretnin
gen, som var befalet ham sammen med Otte Pogwisch, anlangende at 
sætte et vist mål på vandet i gravene ved byen til møllens maling m.v. 
Adressaten skal i NBs sted med OP efter udførlig formelding fyldest
gøre og efterkomme kommissionen. SjT, 33, 516. (Tr.: KD, V, 397). K.

20. marts (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om ved uvildige mænd at lade 
besigtige fiskedammene ved Kolding og rigtigt specificere, hvad mang
ler der findes, og med forderligste indskikke deres forretning i Kane. 
JT, 13, 475. K.

21. marts (Kbh.) Henrik Ehm, kobbersmed i Kbh., fik skøde på Kob
bermøllen.1 Kongen skøder til HE og hans arvinger kronens kobber
mølle i Kronborg len med bygning og inventarium og al tilliggende 
grund og ejendom så vel som vandfald, som den ligger af arilds tid. 
Dersom kongen el. hans efterkommere bliver til sinds selv at bruge 
møllen, skal den forundes dem for den samme pris, som den nu er 
solgt for, nemlig 1.019 rd. 26 sk., men det, den efter uvildig taksering 
befindes derover, skal derforuden betales. SjR, 23, 760. K. (Udt.: Kr. 
Sk., 11,58).
1) Brevet er overkrydset med tilføjelsen: Dette brev er kasseret, eftersom 
Hammermøllen med dens inventarium er blevet bevilget HE i Kobbermøl
lens sted anno 1659 den 20. aug., de quo vide suo loco.

21. marts (Kbh.) Jørgen Reedtz fik brev anlangende afslag i Korsør 
len. Efterskrevne kronens bønder i lenet har ladet andrage, hvorledes 
de forleden sommer har lidt stor skade på deres korn af langvarende 
tørke og storm og blæst, som indfaldt i høsten, så de ikke kan blive ved 
magt, med mindre de forundes nogen afslag på deres landgilde. Af JRs 
erklæring erfarer kongen, at deres angivende er sandfærdigt. Han er 
tilfreds, at de må nyde følgende afslag fra Philippi Jacobi 1655 til års
dagen, nemlig Tranderup: Christen Mortensen 1 pd. byg, Jørgen Lau
ridsen ‘/2 pd. byg, Christen Jensen 2 pd. byg, Morten Nielsen 1 pd. byg, 
Jacob Boesen 2 pd. byg, Niels Madsen og Villads Sørensen hver lige så 
meget. Lindeskov: Hans Pedersen, Jørgen Ibsen, Bo Nielsen hver 1 td. 
byg. Eger up1: Niels Boesen ’/a pd. byg. Hulby: Rasmus Jensen 5 td. byg, 
Oluf Hansen 1 pd. byg, Jens Hansen ’/j pd. byg, Anders Nielsen 1 pd. 
byg, Jep Jensen ’/a pd. byg, Mikkel Knudsen ‘/2 pd. byg, Laurids Ander-
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sen l/2 pd. byg, Niels Pedersen og Hans Svendsen hver lige så meget. 
Halseby: Anders Christensen '/a pd. byg, Jens Andersen 1 '/? pd. byg, 
Hans Nielsen 3 td. byg. Frøhinde: Peder Olufsen 1 pd. byg, Laurids 
Steffensen 1 pd. byg, Laurids Juel ’/a pd. byg, Niels Olufsen 1 pd. byg, 
Niels Nielsen 1 td. byg, Hans Andersen 1 td. byg, Laurids Andersen 1 
td. byg. Tjæreby: Niels Jyde ’/a pd. byg, hvilket skal blive JR godtgjort. 
SjT, 33, 516. K Indl. 23. juli, 12. nov. og 6. dec. 1655.
1) Kopibogen har Liger up.

21. marts (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Frederik Villum- 
sens arvinger i hans resterende pension. Før sin død har FV ladet an
drage, at han endnu resterede 1.600 rd. af den ham i 1649 forundte 
pension og wartgeld, og begærede, at kongen ville bevilge pengene til 
afbetaling af hans kreditorer. Da kongen har tilsagt ham pengene før 
hans død, er han tilfreds, at adressaterne, efterhånden som midlerne 
kan strække til, betaler den el. dem, der kan have at fordre pengene. 
SjT, 33, 517. K.

21. marts (Kbh.) Kjeld Krag fik brev anlangende 8 års afslag i landgil
de for noget bøndergods i Heine Kirkes len. Kongen erfarer, hvorle
des bøndergodset i Karleby og Nørre Hviding, som ligger til Heine 
Kirke, formedelst den store landgilde er blevet øde et år efter et andet, 
så de i KKs formands tid så vel som i KKs tid ej har kunnet komme på 
fode el. blive besat med bønder. Af 8 uvildige mænds granskning og 
KKs erklæring erfarer kongen, at ved følgende afslag i 8 år formodes 
gårdene at skulle kunne blive besat og den sædv. landgilde o.a. rettig
hed bekommes. Kongen er tilfreds, at de må nyde nævnte afslag, be
regnet fra Philippi Jacobi sidst forleden, nemlig Nørre Hviding: 1 gd., 
Niels Eriksen påbor, 1 pd. korn, 3 td. havre, 5 dl.; 1 gd., Oluf Laurid
sen før påboede, 10 mk. penge, 4 skp. rug, 4 skp. byg, 2 td. havre; 1 
øde gd., lige så god i ejendom, derfor kan afslages lige så megen land
gilde. Karleby: 1 gd., Mads Mikkelsen, 20 mk. penge, 10 skp. korn, 4 
td. havre; 1 øde fæste, som MM har i brug, er ingen huse derpå, 12 
skp. korn, 2 td. havre, 4!/a mk. penge; 1 fæste, Anders Nielsen, 6 skp. 
korn, 2 skp. havre, 12 mk. penge, ’/a teje; 1 gd., Hans Knudsen, 10 skp. 
korn, 1 td. havre, 5 dl., */2 teje; 1 gd., Jens Olsen, 3 td. korn, 1 skp. ha
vre, 12 mk.; 1 gd., Christen Pedersen, 4 skp. korn, 9 mk. penge; Stor
gård, 15 skp. korn, 2 td. havre, 1 rd.; 1 gd., Anders Mikkelsen, 1 td. 
korn, 2 td. havre, 4 dl.; 1 gd., Niels Spisborg, 8 skp. korn, 1 skp. havre, 
12 mk. Hvilket skal blive godtgjort. SkT, 8, 505. Indl. 7. og 28. febr.
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21. marts (Kbh.) Philip Joakim Barstorff fik brev om nogle foler, der 
skal ankomme fra Antvorskov, item om løn for dem, som skal vare 
dem. Han skal herefter til sig annamme de heste, føl og mærføl, som 
årligen falder af kongens 2 stutterier ved Korselitse Ladegård på Fal
ster og som stutmester Ejler Pedersen fremskikker til ham, når de er i 
2. år, og de skal forblive hos ham, til de er i 4. år. Til folerne skal EP 
gøre fornøden anordning, både med græsgang om sommeren og med 
foder om vinteren, eftersom han eragter bedst. Tjenerne, som be
høves til at tage vare på foler og føl, skal PJB af lenets uvisse indkomst 
betale det, som EP tilsiger dem i løn, hvilket skal blive godtgjort i hans 
rgsk. SmT, 8, 121. K. (2).

22. marts (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev anlangende den skade, de en
gelske residerende købmænd i Danzig har lidt under Møen. Hvad 
købmændene, som forleden år led skibbrud under Møn, har andra
get, kan han se af deres hosføjede supplikation. Han skal så vidt ret er 
og landloven gemæs forhjælpe dem til rette, så at de ej med billighed 
kan beklage sig. SjT, 33, 517. K.

22. marts (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, når der bliver middel 
dertil, at betale Mikkel Krachowitz (Krachow) det, han resterer af hans 
besoldning til Philippi Jacobi 1654. SjT, 33, 518. K. Orig. i DKanc. B 
1791. Indl. udat. (se SjT, 33, 506, 4. marts ?)

22. marts (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev anlangende at hidskikke 
nogle hvide sten, som er vundet af en berggesel i Helsingborg len. Af 
OGs relation erfarer kongen, at den forordnede berggesel har vundet 
et parti af den hvide sten, som glasbrænderen skal bruge, og lader sig 
anse lige som der i dybet skal blive store stykker, som er at bekomme til 
skiver portaler og bryder sig hel ren og klar, så og, at det er fundet på 
kronens grund. Kongen befaler ham at lade det bese, når sne og is af
går, men stenen skal han lade hidføre. Han skal blive videre forstændi- 
get om betalingen, efter at kongen selv har beset den. SkT, 8, 506. 
Indl. 18. marts.

22. marts (Kbh.) Hr. Sivert Urne fik brev om at lade nedtage en skor
sten og at lade reparere vinduer på gemakkerne på Odensegård. Kon
gen er tilfreds, at han lader nedtage de 2 [!] skorstene, som er så ilde 
opbygget uden ankre i siden på huset, på det de ikke skal falde ned og 
fordærve taget, hvilke han siden igen skal lade opbygge på bedste ma-
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nér. Han skal i lige måde med ringest mulige bekostning lade repare
re vinduerne på kongens gemakker, som er fordærvet af sidste store 
storm. Omkostningen skal blive godtgjort i hans lensregnskab. FT, 7, 
229. K. Indl. 12. marts.

23.’ marts (Kbh.) Bestalling for Mathias Hollænder som kongens rej
sebarber. Han skal være kongen og hans riger huld og tro, ramme de
res bedste og hindre skade. For hans opvartning bevilger kongen ham 
til årlig besoldning 200 rd. af de midler, som er forordnet til hofhold
ningen. Forbydendes etc. SjR, 23, 761. K.
1) Kopibogen har 25, K. 23.

23. marts (Kbh.) Henrik Villumsen fik brev om fremdeles at gøre in
stance anlangende den af De Herrer General Stater publicerede pla
kat om måling af holl. skibe, så alle de nederlandske skibe, hos hvilke 
der kan findes nogen mistanke, kan blive eftermålt på de anordnede 
steder og visse steder i Norge, i betragtning, at det ej til anden ende er 
anset, end at traktaterne på begge sider desto bedre kan blive holdt, 
når al misforstand forekommes ved en rigtig skibsmåling og efter- 
måling af de skibe, som er forandret el. bygget ved den ny fabrik, og 
bekvemmeligst på den befalede måde kan måles ved hvede el. salt og 
efter befunden drægtighed sættes på læster, hvorved al mistanke kan 
betages til desto større fortrolighed på alle sider. I lige måde skal han 
stå på, at der ej i denne plakat bliver indført noget om, at der af de ne
derlandske undersåtter skal gives noget for sådan måling el. efter- 
måling til de kgl. betjente, som forretter denne, men at det punkt ude
lukkes og stiltiende forbigås. SjT, 33, 517. K.

23. marts (Kbh.) Rigens marsk fik brev om af lenets afgift at afbetale 
nærværende Jens Davidsen, dyrevægter i Skanderborg Dyrehave, hans 
resterende besoldning til 1654. Det skal blive godtgjort i hans lensaf
gift på Rtk. JT, 13, 475. K.

24. marts (Kbh.) Dr. Thomas Bang, prof, ved Kbh.s Universitet, fik pri
vilegium på at lade nogle bøger trykke. TB har tilkendegivet, at han er 
til sinds på tryk for kollegier og stiftsskoler at lade udgå nogle bøger, 
som han har forfattet efter kongens befaling, og endnu andre scripta, 
som han har sammenskrevet, som han også med det første vil lade 
udgå. Kongen har optaget det til nådigst behag og bevilget TB at lade 
bøgerne prente. Dog skal han prente dem korrekt, og på det han kan
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komme til nogen opretning for det, han bekoster derpå, tillader kon
gen, at ingen uden autors till, må eftertrykke bøgerne el. indføre dem 
trykt andetsteds i 10 år, efter at de er trykt. Understår nogen sig at 
gøre herimod, skal de have forbrudt alle eksemplarer, de har med at 
fare, og derforuden 100 sldl. straf, halvparten til kongen, halvparten 
til sagvolderen. Thi forbyder etc. SjR, 23, 761.

24. marts (Kbh.) Bevill. for Christen Ibsen af Fjellenstrup, Søborg s., 
Kronborg len, til at få en kvinde, Karen Hansdatter, til ægte, uanset 
han var beslægtet i 3. led med hendes forrige mand, Laurids Jensen. 
Dog skal han bevisliggøre, at LJ ikke pårører ham nærmere og derfor
uden give noget efter deres formue og lensmandens sigelse. SjR, 23, 
762. K. Indl. 27. jan., 1. febr. (calendæ febr.), 22. marts og udat.

24. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om med forderligste at lade 
brygge øl på Frederiksborg Slot til hofholdningen, så meget, som 
Adam Henrik Pentz, hofmarskal, bestiller. SjT, 33, 518. K. Orig. i Fre
deriksborg lensark., LAK.

24. marts (Kbh.) Carsten Hansen, kongens tjener i Forup i Koldinghus 
len, fik brev om at måtte gifte sig. Han lader andrage, hvorledes han 
for nogle år siden har forset sig i sit ægteskab med lejermål med et løst 
kvindfolk, og derfor ved kapitlet i Ribe er blevet skilt fra hende. Men 
hans kvinde1 er forleden sommer død, og han begærer, at han må til
lades at indlade sig i ægteskab med en anden kvindeperson. Kongen 
bevilger, at han må gifte sig, dog ikke med det kvindfolk, som han til
forn har besovet. Forbydendes etc. JR, 12, 460. Indl. 16. maj 1649.
1) Ifølge Indl. hed hun Karen Mortensdatter.

25. marts (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om et skib, som er for
æret Henrik Würger. Kongen har foræret ham skibet Gijms, som er 72 
fod langt over stavnen, 20 fod bredt over barkholterne, 12 fod dybt i 
rummet. Han befales at lade HW være skibet følgagtigt med alle dets 
blokke, fulde med vant og behørende redskab, foruden bovenblinden 
og sprydstænger. Han skal i lige måde lade ham bekomme, som tilforn 
har været ved skibet, et pligtsanker, et dagligt anker, et tøjanker, et 
varpanker, 2 kompasser, et natglas, en jernkofod, en jerngryde, en li
den klokke, 4 skrabere, en lodline, en slibesten, nok en skøjte, et 116 
favne S}/2 tom. tov, et 6 tom. kabeltov, 2 halvslidte 3 og 31/l> tom. pertli
ner à 90 favne, en 4 tom. bendsløber. SjT, 33, 518. K
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25. marts (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om vogne til hø til fo- 
dermarskallen. Han skal på hans ansøgning lade ham bekomme 40 
bøndervogne til at føre hid det hø, som er købt i lenet til kongens stal
de. SjT, 33, 519. IC

26. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om dem, som ej vil 
brolægge foran deres bygningsplanker. Kongen erfarer, at en del ikke 
efter hans udgangne frd. retter sig med efter skødernes indhold at for
færdige deres fortov med stenbro og at holde bolværk o.a. på de dem 
forundte nye byggepladser, til ikke ringe skade for dem, som vil bygge 
efter den gjorte frd. Adressaterne skal alvorligen tilholde borgerska
bet, som har bekommet nye byggepladser, at de med forderligste og i 
denne sommer belægger deres fortov forsvarligen under deres plad
sers forbrydelse, med så skel, at der herefter klages derpå. SjT, 33, 519. 
(Tr.: KD, V, 397). K.

27. marts (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev anlangende det, Henrik 
Langes arvinger skylder Stadil1 Kirke. Kongen erfarer, at endnu er 
ikke betalt enten kapitalen el. renten af den gæld, som deres far er ble
vet skyldig til kirken. JR befales, såfremt de endnu vægrer sig at betale, 
at lade dem tiltale for nævnte kapital med rente og rente på rente og 
hente dom. SjT, 33, 519. Indl. udat.
1 ) Kopibogen har StaeL

27. marts (Kbh.) Otte Thott fik brev om at forhøre rigens rgsk. Han 
skal straks begive sig til Kbh. for med flere gode mænd og råd at for
høre disse rgsk. SkT, 8, 506.

28. marts (Kbh.) Bjørn Ulfeldt og Steen Reedtz fik befaling til at besig
tige gods til magesk. ml. K.M. på vegne af Kristianstad Hospital og hr. 
Henrik Lindenov til Øvids Kloster. HL begærer til magelæg af Kristi
anstad Hospitals gde og gods i Kristianstad len, Albo h., Ebenholt: 1 
gd., Morten Nielsen påbor; 1 gd., Oluf Mikkelsen påbor. Herimod er
byder han at udlægge gde og gods i Skåne i Flensma, Stensma og Øl
lestrup, og over dette erbyder han at give 1 mølle, Trolle Mølle. Adres
saterne befales og får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde og gods, 
såvel det, HL begærer, som det, han vil udlægge, granske og forfare 
dets ejendom og siden ligne og lægge det ene imod det andet, så kon
gen på hospitalets vegne, særdeles for ejendom og landgilde, sker skel 
og fyldest, anseende, at kongen vil have så megen landgilde igen som
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den, der bortskiftes, dog hvad skovene sig belanger, skal der forholdes 
som sædv. Det, de forfarer, skal de under deres hænder og signeter 
give beskrevet fra sig og indskikke med besigtigelsen i Kane. Kongen 
har befalet HL og dr. Peder Vinstrup, superintendent i Skåne, at de el. 
deres fuldm. møder til stede og foregive det, de kan have at sige, og si
den forsegle og underskrive med adressaterne. SkT, 8, 507.

29. marts (Kbh.) Tyge Lambertsen, tolder i Stege, fik konf. på accisen. 
Kongen er søgt om konf. af kontrakt oprettet af rentemestrene med 
TL anlangende maltaccisen dér, lyder: Peder Vibe, Peder Reedtz og 
Peder Juel gør vitterligt, at de på K.M.s behag har akkorderet med TL 
om maltaccisen, som hans formand hidtil har oppebåret og gjort rgsk. 
for i Rtk. Han skal for den årligt give 100 sldl., som han skal levere til 
nytår i Rtk. på eget eventyr og bekostning uden nogen afkortelse. Der
imod skal ingen i Stege være fri for maltaccise uden dem, som har sær 
privilegier til eget husbehov. Han skal oppebære accisen efter toldrul
len og ingen forurette imod toldordinansen, ej heller tilstede, at no
gen peccerer imod denne, men for øvrigheden anklage dem, som gør 
derimod, og lade dem straffe. Han skal gøre rgsk. herfor og nyde den 
del af konfiskationen, som tilfalder ham. Forpagtningen skal begynde 
1. nov. 1655 og gå til nytårsdag 1657 og siden derfra til årsdagen 1658 
og så fremdeles. Han skal søge kongens eget forpagtningsbrev. Til vid
nesbyrd under rentemestrenes signeter. Kbh. 26. okt. 1655. Kongen 
konf. dette. SjR, 23, 763. K. Indl. 26. okt. (orig. kontrakt).

29. marts (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Dominicus 
Braumann (Brumand), proviantskriver på Aggershus Slot, 200 rd., 
som kongen har foræret ham. SjT, 33, 519. K. Orig. i DKanc. B 1791.

29. marts (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev anlangende penge af 
Malmø toldkiste til Maturin Dupont, kongens vognmester. Han skal 
med forderligste åbne toldkisten og deraf levere MD penge efter den 
assignation, som er udgangen til kongens hofmønsterskriver Hans 
Boysen d. Y. SkT, 8, 508.

29. marts (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om at erklære sig om Karup 
sogns mænds angivende mod Jens Mouritsen. Hvad sognemændene 
har ladet andrage imod JM, kan OG se af deres hosfølgende Supplika
tion. Han skal erkyndige sig om dens beskaffenhed og indskikke er
klæring i Kane. SkT, 8, 509.
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30. marts (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om at lade 600 td. gode bøge
kul brænde, hvortil han af lenets indkomst skal fragte fornødent ski
berum, som kan overføre dem til Kbh. Det skal blive godtgjort i lenets 
rgsk. JT, 13, 475. K. Orig. i DKanc. B 167a.

31. marts (Kbh.) Jørgen Hansen, gæstgiver i Roskilde, fik privilegium 
på værtskabet i byen. Han har begæret at måtte forundes de friheder, 
hans formand, afd. Niels Rasmussen, har haft.1 Kongen bevilger ham 
dette, så længe han ustraffeligen holder herberg, nemlig at være fri for 
al skat og byens tynge, item told- og accisefrit at måtte bekomme årlig 
3 oksehoveder brændevin og 8 oksehoveder fransk vin, desligeste af 
kronens skove til husholdningen årligen 100 læsved, som lensmanden 
dér skal lade ham udvise på de steder, hvor det bedst kan ske. Dog skal 
JH selv hjemføre det på egen bekostning. Herforuden må JH være fri 
for så megen told af malt, som han behøver til værtshuset, dog at malt
accisen ikke må beløbe højere årligen end 20 rd. Imod dette skal JH 
holde et ustraffeligt herberg og logere for sådan pris, at ingen med bil
lighed kan besvære sig. SjR, 23, 764. K. Indl. 22. juni 1646 (Chr. 4., 
orig.), 1. marts 1649 (Fr. 3., orig.), 7. marts 1650 (Fr. 3., orig.), 20. maj 
1652 (Fr. 3., orig.), 14. og 27. marts.
1) Se KB 1646, 228, 1649, 61, 1650, 94 og 1652, 175, jf. 1654, 31.

31. marts (Kbh.) Bevill. for Jesper Krefting til i Kbh., Christianshavn og 
andetsteds i Danmark, hvor lumper og plyndring findes, at indsamle 
sådanne til fortsættelse af hans papirværk, som han har bygget i Her
risvad Kloster len. Thi forbydes etc. SjR, 23, 765. (Tr.: KD, III, 453-54). 
K. Indl. udat.

31. marts (Kbh.) Roskilde Kapitel fik brev om at erklære sig om et be
gravelsessted, Ove Skade begærer. OS har anholdt om en plads i Ros
kilde Domkirke i koret, som han vil bruge til sit begravelsessted. Adres
saten befales at besigtige pladsen, om det kan mistes uden kirkens ska
de, og skikke erklæringen i Kane. SjT, 33, 520. Indl. 29. marts og 5. 
april.

31. marts (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende landgilde 
ydet af Anders Villadsen i Kirke Stillinge, hvis gård er brændt. AV har 
andraget, at hans gård for kort tid siden er brændt med en stor del af 
hans formue. Han begærer at måtte efterlades forleden års landgilde. 
Af Jørgen Reedtz’ erklæring erfarer kongen, at AVs angivende er sand-
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færdigt, og er tilfreds, at han må forskånes for landgilden beregnet fra 
Philippi Jacobi 1655 til årsdagen. Det skal blive FR godtgjort i lenets 
rgsk. på Rtk. SjT, 33, 520. Indl. 8. marts.

31. marts (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at hjælpe Anna, 
enke efter Eggert Marcussen, til rette. Hvad hun har andraget, kan 
han se af hendes supplikation. Han befales at forhjælpe hende til ret
te, så vidt ret er, så hun ej med rette kan have at klage. SjT, 33, 520. K.

31. marts (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om i Sorø Skole at indta
ge en stedsøn, Peder Hansen Krag, af mag. Christian Jensen Jersin, 
sognepræst i Moseby i Falster, samt dennes kvindes søstersøn, Valentin 
Carstensen. Styl. ord. Udt. i SjT, 33, 520.

31. marts (Kbh.) Mogens Høg, Erik Juel, Otte Krag og hr. Mogens Se
hested fik brev anlangende tvistighed ml. Malte Sehested og Mogens 
Rosenkrantz om et kær. Der begiver sig tvistighed ml. MS og MR an- 
langende et kær. Den har en tid lang været i retten og er nu af lands
dommerne i Nørrejyll. henfundet til gode mænds besigtigelse. Adres
saterne befales med første at begive sig til de omtvistede åsteder og ef
ter landsdommernes dom granske og forfare al lejlighed. Det, de for
retter, skal de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til 
de interesserede. Dersom nogen af dem for lovligt forfald ikke kan 
møde, skal de, som kommer til stede, have fuldmagt til at tage andre 
gode mænd til sig og efterkomme befalingen. JT, 13, 475. Indl. 27. 
febr., 7. og 20. marts.

31. marts (Kbh.) Manderup Due fik brev om at være jomfruerne Do- 
rete og Anna Maria von Andersens værge. Dersom nogen tvistighed 
kommer på deres fædrenegrund, skal han forhjælpe dem med lov og 
ret. Desligeste skal han for betaling af deres egne midler indløse det 
jordegods, som i deres afd. brors tid er bortkommet fra deres fædrene
gård Ulvsund til hans efterladte hustru Karen Quitzow, dem til bedste, 
så det ej bortkommer til fremmede, og ellers i alle måder som en ret 
lavværge have indseende, at de vederfares skel og ret. JT, 13, 476. K.

31. marts (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev om at være fru Karen 
Quitzows værge, havende indseende med, at hun vederfares ret. JT, 
13, 476. K. (se foreg.).
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31. marts (Kbh.) Århus Kapitel fik brev om at erklære sig om Erik Ro
senkrantz’ magesk. ER begærer til magelæg af Arhus Kapitels gde og 
gods i Øster Lisbjerg h., Skødstrup s. og by: 1 gd., Mogens Jensen og 
Laurs Jensen påbor; 1 gd., Niels Jørgensen påbor; 1 gd., Rasmus Oluf
sen; 1 gd., Peder Poulsen; 1 gd., Søren Jensen; '/a gd., Jens Jensen, Pe
der Laursen og Tyge Nielsen. Hjelmager: Bertel Nielsen, Christen 
Mikkelsen. Hvorimod han erbyder vederlag i Vester Lisbjerg h., 
Søstrup:1 1 gd., Niels Jensen påbor. Bendstrup: 1 gd., Peder Andersen. 
Elsted: 1 gd., Jens Nielsen. Elev:2 1 gd., Jens Christensen; Rasmus Ib
sen. Hvis det ikke kan opløbe med kapitlets gods, erbyder han andet. 
Adressaterne skal med det forderligste erklære, om det gods, som han 
begærer, for belejligheds el. anden herligheds skyld uden kapitlets ska
de kan mistes, og om vederlaget kan eragtes nøjagtigt, og indskikke er
klæringen i Kane. JT, 13, 477.
1) Kopibogen har Sakstrup. 2) Kopibogen har Ejlev.

31. marts (Kbh.) Gunde Rosenkrantz og bispen i Arhus fik brev om at 
erklære sig om Arhus Hospitals gård, som Erik Rosenkrantz begærer 
til magesk. i Skødstrup s. og by: Niels Laursen, hvorimod han erbyder 
at gøre nøjagtigt vederlag. GR skal med forderligste erklære, om 
nævnte hospitalstjener for belejligheds el. anden herligheds skyld kan 
mistes, og om vederlaget kan eragtes nøjagtigt, og indskikke erklærin
gen i Kane. JT, 13, 477.

31. marts (Kbh.) Christen Lange og Jens Bille fik brev om at være kom
missarier på magesk. ml. fru Elisabet Ulfeldt, enke efter Jesper Friis, 
og Alborg Hospital. EU begærer til magesk. 2 af Ålborg Hospitals gde 
og gods i Slet h., Bjørnsholm s., Næsby: Jørgen Christensen påbor; og 
Jens Nielsen Tværgaard. Hvorimod hun erbyder igen at udlægge gde 
og gods i Slet h., Løgsted: 1 gd., Mikkel Pedersen og Niels Christensen 
påbor. Vester Ørbæk: ’/s gd., Jens Madsen påbor, nok, som han skylder 
af en anden */a gd. smst. [Skarp] Salling s. og by: Niels Jensen. Adres
saterne befales og får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde og gods, 
såvel det, EU begærer, som det, hun vil udlægge, granske og forfare 
dets ejendom og siden ligne og lægge det ene imod det andet, så kon
gen på hospitalets vegne og EU særdeles for ejendom og landgilde 
sker skel og fyldest, anseende, at kongen vil have så megen landgilde 
igen som den, der bortskiftes, dog hvad skovene sig belanger, skal der 
forholdes som sædv. Det, de forretter, skal de under deres hænder og 
segl give beskrevet fra sig og indskikke med besigtigelsen i Kane. Kon-
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gen har befalet Erik Juel og dr. Anders Andersen at møde til stede, så 
de kan forsegle og underskrive med dem. JT, 13, 478.

31. marts (Kbh.) Erik Juel og bispen i Ålborg fik brev om at overvære 
fru Elisabet (Elsebe) Ulfeldts magesk. Kongen har befalet Christen 
Lange og Jens Bille at ligne og lægge gods ml. sig og EU. Adressaterne 
skal lade deres fuldm. møde til stede og foregive det, de kan have at 
sige, og have indseende med, at hospitalet sker skel og fyldest, og si
den forsegle og underskrive med nævnte gode mænd. JT, 13, 479. 
Orig. i C 1-145 Ålborg bispeark., LAV.

31. marts (Kbh.) Hans Juel og Tyge Sandberg fik brev om at besigtige 
gods til magesk. ml. K.M. og Erik Grubbe. EG begærer til magesk. af 
kronens gde og gods i Nørrejyll. under Asmild Kloster len, Sønderlyng 
h., Vinge s. og by: Jens Clausen, Peder Pedersen, Jens Munckes enke, 
Peder Munch, Niels Poulsen, Peder Eriksen og Niels Nielsen, Jens 
Christensen, Boel, Marcus Skrædders, Kjeld Mikkelsen, Niels Snedker, 
Christen Smed, Peder Madsen, Espen Pedersen, Peder Espensen. Ga
dehuse: Niels Christensen, Jørgen Jensen og Peder Christensen. Hvor
imod EG erbyder egen at udlægge jordegods i Sønderlyng h., Sønder- 
bæk s. og by: Jens Sørensen. Vorning s. og by: Thomas Lauridsen og 
Hans Madsen1 Nørhald h., [Vester] Tørslev: Christen Sørensen, Peder 
Laursen og Anders Olsen. Års h., Gundestrup: Anders Sørensen. 
Skodborg h., Resen s.: Kirkegård, Tøger Nielsen påbor. Budsgård: 
Søren Jepsen. Adressaterne befales og får fuldmagt til at begive sig til 
nævnte gde og gods, såvel det, EG begærer, som det, han vil udlægge, 
granske og forfare dets ejendom og siden ligne og lægge det ene imod 
det andet, så kongen og EG særdeles for ejendom og landgilde sker 
skel og fyldest, anseende, at kongen vil have så megen landgilde igen 
som den, der bortskiftes, dog hvad skovene sig belanger, skal der for
holdes som sædv. Det, de forretter, skal de under deres hænder og segl 
give beskrevet fra sig og indskikke med besigtigelsen i Kane. Kongen 
har befalet Peder Lange at være til stede, så han kan forsegle og un
derskrive med dem. JT, 13, 479. K.
1) IJT, 13, 513, står hans mor.

31. marts (Kbh.) Peder Lange fik brev om at overvære Erik Grubbes 
magesk. Kongen har befalet Hans Juel og Tyge Sandberg at ligne og 
lægge gods ml. sig og EG. Det befales ham, når lignelsen foretages, og 
han advares derom, at møde til stede og foregive det, han kan have at
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sige på kongens vegne, og have indseende med, at det sker skel og fyl
dest, og siden forsegle og underskrive med nævnte gode mænd.JT, 13, 
480.

1. april (Kbh.)1 Bevill. for Johan Lehn, vinhandler i Kbh., og Johan Wi- 
nandt, vinhandler i Helsingør, til at holde rhinskvin i Helsingør. De 
har begæret, at de med deres arvinger måtte bevilges at holde 2 vin
kældre med rhinskvin i Helsingør. Af erklæring fra Aren t von der Kuh
la erfarer kongen, at endog borgmestre og råd i byen er bevilget selv at 
holde stadskælder og ingen andre end de at falholde vin, er de dog til
fredse, at enten JL el. hans børn nedsætter sig, tager borgerskab til at 
udstå kongens og byens tynge og forholder sig efter recessen med 
rhinskvin. Kongen bevilger dette, dog skal JL efter egen erbydelse 
uden nogen betaling dér på reden til kongens fornødenhed, når det 
befales ham, udtage og prøve så megen vin, som kongen begærer. SjR, 
23, 773. K. Indl. 28. marts og udat.
1) K. er dat. 10. april.

1. april (Kbh.) Otte Pogwisch og Frands Brockenhuus fik brev anlan
gende kongens veje. Kongen kommer i forfaring, at hans vej ml. slot
tene Frederiksborg og Kbh. ruineres ved den idelige køren, så at det 
falder bønderne helt besværligt at vedligeholde den. Adressaterne 
skal på alle tingene så vel som på prædikestolene i deres len lade afly
se, at nogen tilfordrister sig at lade sig befinde derpå uden kongens 
egen nøgle, uden de vil miste deres heste. SjT, 33, 521. (Tr.: KD, V, 397- 
98). K. Indl. 30. marts.

Lige sådant brev fik FB.

1. april (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev anlangende Dorete, Mads 
Jensens om nogle års rgsk. af Sorø, som hendes husbond resterer at 
gøre rigtighed for til fru Karen Bille, enke efter Falk Gøye. JacobJensen 
har på vegne af KB andraget, hvorledes D efter hendes afd. husbond 
endnu resterer rgsk. for 3 års indkomst af Sorø Akademis gods, som 
han var betroet at gøre rgsk. for, nemlig fra 1649 til 1652, som MJ ved 
dom skal være tilfundet at klarere, hvilket han ej har efterkommet, og 
det er søgt hos ham ved vurdering. JJ har på vegne af KB ført til fuld ind
tægt en stor del af akademiets visse og uvisse indkomst, alligevel har 
han ikke annammet det, og D skal have i sinde at flytte fra Sorø og ikke 
bekvemme sig til noget rgsk. el. betaling for det, der resterer. JR skal til
holde D og forbyde hende at flytte sit gods fra Sorø, førend hun har kla-
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reret og afbetalt det, som endnu resterer, på det det ej siden skal søges 
med vidtløftig proces. SjT, 33, 521. K. Indl. 29. marts.

1. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om, at Steffen [Jørgensen]1 Møl
ler i Frederiksborg len må være fri for 2 års landgilde. Kongen erfarer, 
at SM har anvendt stor bekostning på møllen, han nu påbor, med be
gæring, at han må efterlades 2 års resterende landgilde. Af OPs er
klæring erfarer kongen, at hans angivende er sandfærdigt, og er til
freds, at han må være forskånet. Det skal blive OP godtgjort i lenets 
rgsk. på Rtk. SjT, 33, 521. Indl. 17. og 18. marts.
1) Ifølge Indl. med hans underskrift, kopibogen har Jensen. Møllen er Favr- 
holm Ladegårds Mølle.

1. april (Kbh.) Rentemestrene Peder Reedtz og Peder Juel fik brev om 
at gøre Jens Lassen indvisning i skattekorn på Malmøhus for 400 td. 
rug og 400 td. byg, tønden 1 rd., i betaling for det, han kan have at for
dre hos kronen for papirleverance. De skal siden gøre afregning og af
skrive det på hans fordring, hvilket skal blive godtgjort. SjT, 33, 522. K. 
Orig. i DKanc. B 1791.

1. april (Kbh.) Christen Jørgensen Skeel til Estrups magesk. med K.M. 
af gods i Kalø len. CJS har for magelæg til kongen udlagt gd. og gods i 
Sønderhald h., Lyngby s., Allelev: Laurids Nielsen, 1 gd., skylder årli
gen landgilde 4 ørter rug, 4 ørter byg, 1 brændsvin, 1 fødenød, 2 ørter 
maltgæsteri, skov til 4 svins olden, med al gårds og gods’ ejendom, 
landgilde osv. Til fyldest vederlag har kongen udlagt gde og gods i 
Kalø len, Sønderhald h., Auning s.1 og by: 1 kirkebol, Jens Knudsen 
ibor, skylder årligen til Kalø 1 brændsvin, 8 skp. byg. Skader s. og by: 
Mogens Poulsen, skylder årligen ’/s af gårdens landgilde, som er 5 skp. 
rug, 6 skp. byg, 10 skp. havre, ll/s pd. smør, 10 sk. rigs, ’/s brændsvin, 
11/*2 sk. spindepenge, 6 sk. brygningspenge. Vester Alling s. og by: 1 ga
dehus, Villum Nielsen,2 skylder årligen til kirken3 landgilde 12 sk. slet. 
Nørre [Djurs] h., Enslev s. og by: 1 kirkebol, Rasmus Christensen, skyl
der årligen til Kalø 1 ‘/a ørte maltgæsteri, 1 brændsvin, derforuden gi
ver gården årligen til præsten nogen landgilde, som heri er ubereg- 
net. Kastbjerg s. og by: 1 kirkebol, Niels Rasmussen, skylder til Kalø 15 
skp. byg, 1 brændsvin, foruden det, som dette klokkebol4 skylder til 
præsten, som heri er uberegnet. Hvilke gde og gods med al ejendom, 
landgilde osv. CJS skal beholde. JR, 12, 461. (Udt.: Kr. Sk., II, 58-59).
1) Kopibogen har Amfiering 2) Genbrevet har Villum uilumsen. 3) Kopibogen 
har kiøchen\. 4) Genbrevet har kirkebol.
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1. april (Kbh.) Christen Jørgensen Skeels genbrev imod foregående 
magesk. [Ligelydende med dette, mutatis mutandis]. Til vitterlighed 
har CJS trykt sit signet under og underskrevet og ombedt Erik Krag til 
Bramminge og Otte Friis at forsegle og underskrive med sig. JR, 12, 
462.

1. april (Kbh.) Frands Rantzau og Jens Kaas fik befaling til at levere 
Mogens Arenfeldt Skivehus lige som befaling af' 10. april næst forle
den1 udgået om dette lens levering til Erik Krag. JR, 12, 464.
1) Se KB 1655, 98.

1. april (Kbh.) Lige sådant følgebrev til bønderne som tilforn til før
nævnte Erik Krag.1 JR, 12, 464.
1) Se KB 1655,98.

1. april (Kbh.) Bispen i Ribe fik brev anlangende hr. Peder Jacobsens1 
forseelse, at hans hustru var kommet for tidligt, at være efterladt. Af 
Kaj von Ahlefeldts erklæring som andre fremskikkede dokumenter er
farer kongen beskaffenheden af den sag, som PJ er blevet beskyldt for, 
idet hans hustru skal være kommet for tidlig i den 7. måned. Kongen 
er tilfreds, at det må forblive derved, så han igen må betjene sin me
nighed. JT, 13, 481. Orig. i C 4-252 Ribe bispeark., LAV. Indl. IL, 12., 
og 27. (2) marts og udat. (3).
1) Ifølge Indl. sognepræst til Hygum.

1. april (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om under lenet at annam
me Christen Jørgensen Skeels gods, nemlig en gård. CJS har for mage
læg til kronen udlagt af gde og gods i Sønderhald h., Lyngby s., Alle
lev: 1 gd., Ludvig Nielsen, skylder årligen 4 ørte r rug, 4 ørter byg, 1 
brændsvin, 1 fødenød, 2 ørter maltgæsteri, skov til 4 svins olden. GR 
skal annamme det under lenet, indskrive det i jordebogen og årligen 
på Rtk. gøre rgsk. for den visse og uvisse indkomst. JT, 13, 481. K.

1. april (Kbh.) Henrik Thott og bispen i Århus fik brev om, at Fovlum 
sognemænd herefter skal søge Tjele Kirke. Af Fovlum sognemænds 
angivende, så og af HTs erklæring derpå erfarer kongen, at Fovlum 
Kirke ligger i den værste egn dér i lenet og kun har få og fattige til
hørere, så dens indkomst ikke strækker til de ordinære udgifter, så 
som brød, vin og lys, hvorover den tid efter anden er forfalden, så der 
i mange år ikke har været prædiket. Tjele Kirke ligger næppe en fjer-
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dingvej derfra, og deri er rum nok til begge sognefolk, eftersom de 
dog har en præst. Kongen er tilfreds, at de 2 sogne efter menighedens 
begæring må sammenlægges, hvorom adressaterne skal gøre anord
ning. JT, 13, 481. K. Indl. 12. og 20. febr. 1655.

1. april (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om at erklære sig om noget 
pantegods, som Erik Rosenkrantz begærer til magesk. ER begærer til 
magesk. af kronen gde og gods i Arhusgård len, udlagt ham som pant 
i kronens gæld, nemlig Øster Lisbjerg h., Skødstrup s., Indrup: 1 gd., 
Jens Nielsen og Thomas Jensen påbor. Hjelmager: 1 gd., Rasmus Jen
sen; 1 bol smst.: Ove Mathisen påbor. Hvorimod han erbyder at ud
lægge af gde og gods i Øster Lisbjerg h., Mørke s., Bale: 1 gd., Niels 
Knudsen påbor. [Skæring:]1 1 gd., Peder Rasmussen. GR skal med det 
forderligste erklære, om det gods, som ER begærer, for belejligheds el. 
anden herligheds skyld uden lenets skade kan mistes fra kronen, og 
om vederlaget kan eragtes nøjagtigt, og indskikke erklæringen i Kane. 
Eftersom ER i stedet for det pantegods, han vil have til ejendom, be
gærer, at han igen til pant må forundes det gods, som han udlægger 
derimod til kronen, vil kongen, at GR takserer det for det, han eragter 
hver td. htk. værd. Han skal med forderligste indskikke sin erklæring i 
Kane. JT, 13, 482.
1) Efter JT, 13, 491.

2. april (Kbh.) Bestalling for Jacob Albretsen af Helsingør som skibs
løjtnant, dog ingen besoldning i fredstid, videre end at være fri for al 
borgerlig og byens bestillinger. Han skal være kongen og hans riger 
huld og tro, ramme deres bedste og hindre skade. Dog skal han for sin 
tjeneste intet videre prætendere i fredstid, end at han skal være fri for 
al borgerlig og byens bestillinger i Helsingør. Men når kongen tilsiger 
ham og han bliver brugt som skibsløjtnant, skal han nyde det trakte
ment, som tilkommer ham. SjR, 23, 765. K.

2. april (Kbh.) Cornelius de Flijnis af Amsterdam fik ved sin fuldm. 
Christen Jacobsen Bunde arrest på Antoni Ottesens fordring hos Pe
der Christensen Aand, tingskriver i Kbh. CJB har ladet andrage, hvor
ledes hans principal har at fordre 547 gylden 11 styver efter obligation 
hos AO, nu indvåner i Odense. CJB har i nogle år ikke kunnet opspør- 
ge, at AO havde noget, hvori kunne søges betaling, før nu det erfares, 
at han har en sum penge tilstående hos PCA. Derfor begærer CJB till, 
til, at CdFs tilkrav med renter og omkostning indeholdes in seqvestro
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hos denne, indtil AO kan søges ved dom derfor, i betragtning, at blev 
AO sin fordring mægtig, var at befrygte, den ikke kunne bekommes 
hos ham. Kongen bevilger dette. SjR, 23, 766. Indl. 1. juli 1650 og 15. 
jan.

2. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Hugo Liitzow hans 
resterende kammerjunkerbesoldning, så vidt han tilkommer til Philip
pi Jacobi 1654. SjT, 33, 522. K. Orig. i Rtk. 216.190.

2. april (Kbh.) Hans Boysen fik brev om det første muligt at afbetale 
Hugo Lûtzow dette års besoldning og kostpenge fra Philippi Jacobi 
1655 til årsdagen 1656, af toldpengene i Assens, så vidt de strækker til, 
efter at de forrige assignationer er betalt, og for det øvrige, så snart 
pengemiddel kan findes. Det skal blive ham godtgjort. SjT, 33, 522. K.

2. april (Kbh.) Hr. Niels Trolle, Christen Skeel, hr. Axel Urup og Jør
gen Rosenkrantz fik kommission anlangende skifte efter afd. Frands 
Lykke. Frands Brockenhuus og Kaj Lykke har for kongen ladet andra
ge, hvorledes de gerne ser, at de kan komme til endelighed med deres 
skifte og skiftekontrakt ml. dem, deres afd. far og hustrus far, hvor no
gen tvistighed begiver sig. Adressaterne befales på belejlig tid og dertil 
berammet sted, hvor de indstævner parterne for sig, at tage for sig den 
tvistighed, der er imellem dem derom, og enten forene dem i minde
lighed el. også adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal de 
under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interesse
rede. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal de, som 
kommer til stede, have fuldmagt til at tage andre gode mænd til sig og 
efterkomme befalingen. SjT, 33, 522. Indl. 20. marts (3).

2. april (Kbh.) Fogeden på Hørsholm fik brev anlangende bygnings- 
og vogntømmer til Hørsholms tjenere og 2 møller. Han skal efter be
gæring lade hver bekomme så meget egetømmer til deres husbygning 
og vogntømmer, som uforbigængeligen behøves, og som årligen hi
dindtil har været brugeligt. Desligeste i Hørsholms skove til møllerne i 
Nivå1 og Usserød2 hver denne ene gang 2 egetræer, hvilket skal hugges 
på de steder, hvor det er skovene mindst til skade. SjT, 33, 523. K. Indl. 
28. febr. og 28. marts.
1) Kopibogen har Nibaae. 2) Kopibogen har Udserod.
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2. april (Kbh.) Iver Krabbe til Vegholm og Holger Vind til Gundestrup 
fik brev om at levere Erik Krag Herrisvad Kloster, hvormed kongen 
har forlenet EK. De befales og får fuldmagt til, når Peder Vibe til Ger- 
drup leverer lenet fra sig, at være til stede og til EK overlevere inventa
rium, breve, registre, jordebøger o.a., deslige at besigtige bygninger
ne, så og ladegården, hvorledes de forefindes og er holdt ved magt, så 
og at begive sig til skovene, forfarende, hvorledes de er fredet og holdt 
ved magt, og give det beskrevet fra sig under deres hænder og signeter 
og overlevere det til EK. Ladendes det etc. SkR, 6, 406.

2. april (Kbh.) Følgebrev til Herrisvad Klosters bønder at svare Erik 
Krag. Kongen hilser kronens bønder under Her risvad Kloster len, som 
Peder Vibe har haft i forsvar. De befales at rette sig efter til Philippi Ja
cobi førstkommende at svare Erik Krag, givende ham på kongens veg
ne deres årlige landgilde og al anden rente og rettighed, som de plejer 
at gøre og har givet af arilds tid. Han skal igen holde dem ved lov, skel 
og ret. SkR, 6, 406.

2. april (Kbh.) Niels Parsberg og Erik Bille fik befaling til at levere 
Hald til Ulrik Christian [Gyldenløve], således som tilforn er udgået 
den 20. marts 16551 om dette lens levering, og blev dat. 2. april. JR, 12, 
464.
1) Se KB 1655, 84-85, hvor dateringen er 30. marts.

2. april (Kbh.) Lige sådan befaling til bønderne, som er udgået 30. 
marts 1655.1 JR, 12, 464.
1) Se KB 1655, 84.

2. april (Kbh.) Kvittansiarum. Hr. Kaj von Ahlefeldt til Mehlbek og 
Saxtorp har gjort endeligt rgsk. for den årl. visse rente og indkomst af 
Haderslevhus len efter jordebogen, sammeledes for al anden uvis ind
komst, som er stedsmål, sagefald, afgift af slottets underliggende lade
gårds avling, som er forpagtet, penge for ægt og arbejde, som slottets 
bønder er forskånet for, item for korntiende, told af Haderslev og 
Toftlund samt den ny licent 1639, som er opbåren dér, beregnet for 6 
år, fra Philippi Jacobi 1649, da han fik det efter Ditlev Reventlow, kon
gens fars tyske kansler, og til årsdagen 1655. Han er intet blevet skyldig 
efter de på Rtk. indleverede rgsk., beviser og kvittanser, og kongen la
der ham og arvingerne kvit, fri og kravsløse. Dog det inventarium, der 
forbliver ved slottet, nemlig 42 Danziger-stole, 25 andre stole, 125 al.
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rødt klæde, som kongens gemak er omdraget med, 1 møllesten, 90 ris 
skriversten1 og 100 får og lam, skal han fremdeles stande til rgsk. for, 
når han aftræder. JR, 12, 464.
1) Således kopibogen, men ris er mål for papir, ordet er måske glemt, og skrif- 

fuersleen kan være en fejl for skriverstuen.

2. april (Kbh.) Kvittansiarum for hr. Kaj von Ahlefeldt for Haderslev- 
hus len. [Enslydende med foregående]. JR, 12, 465.

Dette kvittansiarum er registreret og indskrevet i Rtk.
På kongens behag er dette kvittansiarum underskrevet af Peder 

Reedtz. Peder Juel. Jørgen Hansen. Jørgen Carstensen. Anders Søren
sen.

3. april (Kbh.)1 Bestalling for Sivert Jørgensen som skovrider ved Ant
vorskov. Kongen forordner SJ til med største flid og vindskibelighed at 
tage vare på kronens skove i Antvorskov len, at intet dyr skydes el. øde
lægges, lille el. stort. Kommer han over nogen, som skyder el. øde
lægger dyr, el. befindes nogen gående med lange rør uden for alfarvej 
i skovene, skal han gøre sin yderste flid at blive dem mægtig og føre 
dem til Antvorskov Slot. Kan han ikke blive deres overmand, skal han 
følge efter dem og udspørge, hvem de er el. tilhører, og siden tilken
degive det for lensmanden, og ikke se igennem fingre med nogen. På 
samme måde med krybskytter af almuesfolk, 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 uden 
befaling selv at skyde dyr el. forurette nogen af kronens bønder. Befin
des nogen slig brøde hos ham, skal lensmanden lade ham straffe. 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 slot
tet. Han skal også skyde hunde. Ligeledes skal han have indseende 
med, at intet hugges i skovene uden lensmandens bevill., og have agt 
på, at ingen af skovfogederne lader hugge nogen træer, uden de til
forn er mærket og udvist. Han skal forholde sig troligen og flittig og 
være lensmanden på Antvorskov lydig. For hans tjeneste bevilges han 
årligt til besoldning 16 gi. dl., en sædv. hofklædning og foder og mål til 
en hest, og hver måned til kostpenge 4 dl., som lensmanden på Ant
vorskov Slot årligt skal give ham. Det skal begynde fra brevets dato. La
dendes det etc. SjR, 23, 767. K. (2).
1) I margenen står: Denne befaling gik intet ud, ej heller blev underskrevet.
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3. april (Kbh.) Hans Boysen fik brev om af førstkommende penge til 
hofstaten at betale Bjørn Kaas hans resterende hofjunkerbesoldning, 
beregnet fra Philippi Jacobi 1654 til årsdagen 1656, tagende hans be
vis. Det skal blive godtgjort i hans rgsk. SjT, 33, 523. K.

3. april (Kbh.) Vincents Bille og Jørgen Reedtz fik brev om ml. Roskil
de kapitularer at dele noget gods, som Peder Vibe udlægger dem til 
magesk. De har tilforn bekommet kongens befaling til at likvidere ma
gesk. og ligne af Roskilde Kapitels gods, som PV udlægger. De befales 
at skifte godset, som PV igen giver imod det begærede kapitelsgods, 
ml. kapitularerne, som tilforn har haft det andet gods og nu mister 
det. SjT, 33, 523. K.

3. april (Kbh.) Peder Charisius fik brev om at hjælpe Peder Rasmussen 
og Hans Aagesen, borgmester i Malmø, til rette efter deres Supplikati
on. Hvad PR og HA har ladet andrage for kongen, kan de se af deres 
hosføjede supplikation. De befales at befordre dem til retten, så de ve
derfares det, som retmæssigt kan være. SjT, 33, 524.

3. april (Kbh.) Otte Thott og bispen i Skåne fik brev om at dømme i en 
sag om tvistighed om Kærstrup kald, Fers h., anlangende hr. Knud Ul
feldt. Kongen kommer i forfaring, at præsten dér er død, hvorover der 
begiver sig tvistighed om den til kaldet kaldede person, Poul Laurid
sen. I sagen er KU interesseret. OT skal med forderligste indstævne 
parterne med det, de kan have at foregive, og påkende, om det er gået 
så lovligen med kaldet, som det burde efter recessen og som sædvan
ligt er, hvor kongens ladegårde ligger i sognet. Det, han kender, skal 
han under sine hænder og signet give beskrevet fra sig. Ladendes etc. 
SkT, 8, 510. Indl. 31. marts.

3. april (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik efter begæring brev om at beholde 
Kærstrup kirketiende til Landskrones ladegård Bjerø for den årlige af
gift, nemlig V/z pd. rug og 2’/‘2 pd. byg, så og 2 rd. af pundet til fæste. 
SkT, 8, 511. Indl. 31. marts.

3. april (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om dette år til borgmester 
Lambert Jensen i Nyborg at betale 200 rd. af lenets uvisse indkomst, ta
gende hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort i lensregnskabet på 
Rtk. FT, 7, 230. K. Indl. 6. febr. Orig. i Nyborg lensrgsk.
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3. april (Kbh.) Christen Lange og Marcus Kaas fik efter begæring af 
Jørgen Kruse brev om i Hjørring at åbne nogle breve, som vedkommer 
Hassing Hovgård. JK har hos kongen begæret befaling til adressaterne 
anlangende et skrin under forsegling i Hjørring, hvori formenes, at 
der findes nogle breve om Hassing Hovgård og dens gods. De skal for 
sig indstævne samtlige arvinger og med forderligste begive sig til 
Hjørring for at åbne skrinet og opbryde disse breve og levere dem til 
gårdens ejere el. andre, som de kan tilhøre, såJK kan blive det kvit. JT, 
13, 483. Indl. 14. febr.

4. april (Kbh.) Hans Juel til Sørupgårds forpligt til Viborg Kapitel 
imod jus patronatus til Højslev Kirke. HJ gør vitterligt, at K.M. fra kro
nen til ham har afhændet jus patronatus til Højslev Kirke, hans sogne
kirke ved Stårupgård, og derhos bevilget ham rug- og bygtienden af 
Højslev s., som står for 21 td. rug og 10 td. byg og af Fr. 2. er funderet 
til underhold af fattige skolepersoner i Viborg. De må herefter følge 
ham og arvinger uden stedsmål. HJ har derimod til nævnte skoleper
soner af kristelig betænkende givet 100 rd., som hos ham og arvinger 
og efterkommere på Stårupgård skal stå på rente og ydes, når nævnte 
rug og byg leveres. HJ forpligter sig og arvinger årligt i rette tid inden 
Snapsting i det seneste at levere nævnte korn til dem, som holder sko
lens personer til kost samt 6 rd. rente af de 100 rd. hos kapitlets pro
kurator. Men dersom han og arvinger findes forsømmelige, skal de til 
skolepersonerne betale det sædv. gamle fæste, nemlig 1 rd. af hver td. 
htk. foruden afgiften af tienden, uden, det Gud nådeligen afvende, 
noget fjendtligt påkommer landet, så man hindres at efterkomme det. 
Så vidt det skal blive Viborg Skole uden skade, har HJ underskrevet 
brevet med egen hånd og ombedt Erik Krag og Laurids Below til Køl- 
skegård med sig at underskrive og forsegle. Actum Viborg 4. febr. 
1656. Dette er en rigtig kopi, kendes jeg med egen hånd. Datum ut su
pra. Hans Juel. JR, 12, 467.

5. april (Kbh.) Peder Charisius fik kvittering for nogle penge. PC har 
gjort rigtigt rgsk. for 2.555 rd. 5 mk. 2 sk., som han har udgivet på kon
gens vegne, hvorfor han kvitteres. SjR, 23, 768. K. Indl. udat.

5. april (Kbh.) Konfirmation af magesk. ml. Jungshoved Slot og sogne
præsten, hr. Morten Jensen, smst. Hr. Frederik Reedtz til Tygestrup 
har sluttet magesk. ml. Jørgen Reedtz til Vedø på vegne af kongen og 
Jungshoved Slot på den ene og MJ på den anden, efter foregående af-
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sigtsforretning af 8 mænd, opkrævet på tinge. Der søges konf. herpå, 
lyder: FR gør vitterligt, at han har bekommet K-M.s befaling, dat. 
Kbh.s Slot 24. juli 1655,’ lyder, at JR har andraget, at til Jungshoved 
Slot er kun 2 marker, som bønderne med stor besværing, dog ringe 
nytte, må pløje og høste. Arbejdet kunne blive dem til forlindring, når 
marken blev afdelt i 3, hvilket dog ikke kan iværkstilles, med mindre 
præstens jord, som er beliggende blandt slottets, bliver mageskiftet. 
FR har derfor på kongens behag handlet med præsten og bragt det så 
vidt, at denne vil afstå sin jord og eng mod vederlag på et sted, hvor 
det kan aflukkes fra kongens mark og fælled. Af FRs erklæring erfarer 
kongen, at det ikke alene er til kronens gavn, men også bønderne til 
stor lindring, idet de årligen pløjer og høster den 3. del mindre. FR 
skal til mageskifteforretningen lade opkræve 8 mænd, som kan tilen
debringe det efter rebsmål og på kongens ratifikation, havende indse
ende med, at kronen intet afgår, og at præsten sker fuldkomment ve
derlag. På det dette kunne blive efterkommet, mens FR formedelst 
herredagene var forhindret og for tids og steds grasserende sygdom ej 
personlig kunne være til stede, har han ladet det forrette ved sin 
fuldm. i JRs, ridefogedens og præstens nærværelse som følger: Først 
fremlagdes en akkord underskrevet af MJ, som JR på K.M.S behag hav
de gjort med ham, i mening, at eftersom det er beskaffent med en del 
af Jungshoved præstegårds jord, ager og eng således, at den ligger 
iblandt slottets jord i begge marker, nemlig både i Møllemarken og 
den store mark ud til Smidstrup, har JR i konsideration af adskillige in- 
kommoditeter, som er forårsaget ved slig fælled, på K.M. s vegne be
gæret af MJ at gøre et magesk., i så måde, at han ved rigtigt rebsmål af 
8 dannemænd skulle gøres fyldest vederlag i ager og eng i slottets 
mark på ét sted, som bekvemt kunne aflukkes. Han og hans efterkom
mere skal ej besværes med at fralukke el. indtæppe den jord, som såle
des kan tilskiftes præstegården, ej heller være forpligtet at holde gær
der ved lige, af årsag, der ingen gærdsel el. skov ligger til præstegår
den. Derfor har MJ samtykt, dog med vilkår, at det rusestade, som præ
stegården har haft i stranden for nogle af de agres påløb, som nu ved 
magesk. kommer til slottet, skal være forbeholdt den som tilforn, og at 
der af lensmanden skal erhverves K-M.s ratifikation. Derefter er den 
30. aug. opkrævet 8 uvildige mænd, Niels Jensen væver i Balle, Oluf 
Staalt, Arent Christensen, Hans Mikkelsen ibid., Oluf Møller i Viemo
se, Troels Pedersen, Anders Skaaning og Niels Bødker ibid., hvilke 
den 20. sept, i nævnte fuldm.s og præstens egen nærværelse har været 
på åstederne, gransket deres lejlighed og ret rebet og slaget først præ-
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stens jord, som begæres til slottet, siden slottets jord, som igen bliver 
udlagt til præsten både i ager og eng, fyldest og ret vederlag til målet, 
nemlig i den store slotsmark på et vist sted for sig selv, som ligger ve
sten op ud med gærdet til Stavreby Lyng, strækkende sig fra den 1. 
skelpæl ved samme gærde ved bækken liggende ml. den gamle hum
lejord og Præstholmen, noget vester fra til den 2. hovedhjørnepæl, og 
derfra i nord til den 3. og sidste hovedpæl, ml. 2 ege ved gærdet op til 
hestehaven nedslaget. Eftersom det ej uden slottets afbræk kan falde 
så bekvemt at udlægge præsten så ganske fyldest på det sted, har de til 
fuldkomment vederlag næst sønden ved hans præstegård afpælet ham 
for sig selv af slottets jord et stykke jord i Møllemarken, med lidet eng 
derved af et sted kaldet Ny Vænge, som strækker sig fra den 1. skelpæl 
fra præstens strædes gærde og øster på til den skelpæl ved Sorte Bæk, 
derfra igen i nord og nordvest til den sidste skelpæl op til Bønnevan
gens gærde. MJ har selv personligen været til stede på alle åstederne så 
vel som på tinget, der afsigten blev beskrevet, og var i alle måder vel til
freds, at han og efterkommere ej skulle besværes med at tæppe og luk
ke den tilskiftede jord el. at vedligeholde gærderne, så og, at præste
gården lige som tilforn skal nyde et frit rusested for enden af nogle 
enge, præstegården havde i den store slotsmark, kaldet Krevehøje, og 
støder på stranden, som nu er afstået og tilskiftet slottet. De 8 mænd 
bekendte i så måde at have gjort og afstablet ret skel, så de ikke har 
gjort den ene part for den anden til vilje, hvilket de ved højeste ed har 
vundet, som det vidtløftigere kan fornemmes i hosfølgende deres for
seglede afsigtsvinde. Det har FR og siden erfaret på åstederne, hvilket 
han bekender med sit signet og egen hånd, hvoraf MJ er tilstillet kopi 
så vel som genpart af afsigt. Vordingborg 7. febr. 1656. FR. Kongen 
konf. dette. Forbydendes. SjR, 23, 769. K. (Udt.: Kr. Sk., II, 59).
1) Se KB 1655, 183.

6.1 april (Kbh.) Tolderne i Sundet fik ordre til at lade grev Frits af Wal
decks vinhandler Martin Neuman af Königsberg denne gang toldfrit 
passere gennem Sundet med 6 foder vin. Styl. ord. SjT, 33, 524. K. 
Indl. 18. jan. og 14. febr.

Lige sådan ordre fik de om at lade fru Sofia, hertuginde af Stettin- 
Pommerns vinhandler Johan Rauten og Martin Smieden passere told
frit med 12 foder vin. Eod. dato et styl.
1 ) Kopibogen har 3., K 6.
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8. april (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev anlangende indtil videre at 
måtte give så meget af graverskatten i lenet, som behøves til de 28 nor
ske soldater i Landskrone, så og, at enhver bekommer så meget, som 
han hidindtil har været deputeret af rug, byg og flæsk. Det skal blive 
godtgjort. SkT, 8, 511. Orig. i Landskrone lensrgsk. Indl. 21. marts.

8. april (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev anlangende, at Jens Jen
sen, fhv. fiskemester ved Nykøbing Slot, frit må bekomme ladegården, 
uden fæste og fri for hoveri, ægt og arbejde. Befalendes etc. SmT, 8, 
121. K. Indl. 20. febr., 23. marts og udat.

8. april (Kbh.) Tyge Hansen i Daler s. i Møgeltønder birk fik brev om 
at måtte have enken Sidse Jeppes i Østerby, Daler s. Efter begæring be
vilger kongen, at TH må indlade sig i ægteskab med SJ, hvis afd. hus
bond TH var beslægtet med i 3. led. Dog skal de udgive til Sønderho 
Kirkes reparation og derforuden bevisliggøre, at de ikke er hinanden 
nærmere pårørende. Forbydendes etc. JR, 12, 468.

8. april (Kbh.) To i Riberhus len fik brev om lejermålsforseelse og at 
komme i ægteskab. Søren Jensen af Sønderho har for kongen ladet 
andrage, hvorledes han har besovet et kvindfolk dér, Maren Jensdat
ter, som han, dog uafvidende, er beslægtet med i 3. led. Han begærer, 
at kongen vil efterlade dem forseelsen og tilstede, at de kommer sam
men i ægteskab. Kongen efterlader dem dette og bevilger, at de må 
komme i ægteskab, dog skal de efter lensmandens sigelse give efter de
res formue til Sønderho Kirkes reparation og bevisliggøre, at de ikke 
er hinanden nærmere pårørende. JR, 12, 468. Indl. febr. og 9. og 14. 
marts.

Lige sådant brev fik Knud Sørensen i Ho i Riberhus len og et kvind
folk, Maren Jensdatter, hverandre i lige måde uafvidende beslægtet i 3. 
led, at deres forseelse er efterladt, og at de må komme i ægteskab og 
udgive 10 rd. til Sønderho Kirkes reparation.

9. april (Kbh.) Bestalling for nærværende Johan Adolf Møller som rej
seapoteker. Han skal i sin tjeneste være kongen og hans riger huld og 
tro, ramme deres bedste og hindre skade. Kongen bevilger ham til 
årlig besoldning 100 rd. og til kostpenge om måneden 6 rd., som årli
gen skal betales ham af hofmønsterskriveren og begynde fra brevets 
dato. Forbydendes etc. SjR, 23, 773. (Tr.: KD, III, 456-57). K.
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9. april (Kbh.) Bestalling for mag. Villum Lange, prof, ved Kbh.s Uni
versitet, som præceptor for prinsen, hertug Christian, udvalgt prins til 
Danmark og Norge. Han skal være kongen og hans riger huld og tro, 
ramme deres bedste og hindre skade. I synderlighed skal han lade sig 
være prinsen befalet og have godt indsyn, at han bliver holdt med 
kærlighed i gudsfrygt, eftersom hans alder kan tåle det, dagligt øves i 
katekismus og siden i den augsburgske konfessions fundamenter, så 
vel som aften og morgen med andagt gør sin bøn, lærer det latinske 
sprog med lyst og flid, øver sig i læsen og skriven, så vel som og lærer at 
tale og forstå det danske sprog, siden pro captu ingenii in humaniori- 
bus vel informeres og ellers forfremmes i alle prinselige og fyrstelige 
sæder og høflighed. Når kongen herefter meddeler sin instruktion, 
hvorledes VL i et og andet fald skal forholde sig, har han at rette sig 
derefter. Han skal også bevise prinsens hofmester el. hvem, kongen i 
dennes fraværelse betror inspektion, tilbørlig respekt og ellers befinde 
sig tro og flittig, så han kan forsvare det for Gud i Himlen, for kongen 
og al verden, og eftersom hans ed forpligter ham. For hans tjeneste vil 
kongen til besoldning for ham og en tjener årligt give 400 rd., som skal 
erlægges af Rtk. Derforuden skal han for sin egen person [be]spises 
ved prinsens eget taffel. Hvilket skal begynde fra brevets dato. SjR, 23, 
777. K.

9. april (Kbh.) Mag. Villum Langes ed som præceptor for prinsen. 
Kongen har antaget ham som præceptor for Danmarks og Norges ud
valgte prins. Han forpligter sig til at være kongen og hans riger huld 
og tro, ramme deres bedste og hindre skade. I synderlighed skal han 
forholde sig lydig efter alt det, som hans bestall, indeholder, som det 
anstår en ærlig og tro præceptor. Til vitterlighed og ydermere bekræf
telse har han underskrevet sin edelige revers med egen hånd og for
seglet med sit signet. SjR, 23, 777. K.

9. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende jomfru Kirsten 
Thotts begravelse. Kongen er tilfreds, at KT begraves fra Frederiks
borg Slot og klokkerne dér ringes, så og, at hendes lig må stande over 
i kirken den dag og nat, begravelsen sker. SjT, 33, 524. Orig. i Frede
riksborg lensark., LAK.

9. april (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev anlangende toldkisternes 
åbning i Sjæll., Skåne, Blekinge og Bornholm. Han skal straks lade 
åbne toldkisterne, som er forordnet til hofstaten, og udtage pengene,
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som er indkommet til dato og ej er assigneret til anden brug, så og det 
øvrige, som findes over de gjorte assignationer i Ribe og Kolding told
kister, og straks til Kbh. fremføre mest muligt og levere til Hans Boy
sen, hofmønsterskriver. SjT, 33, 524. K.

9. april (Kbh.)1 Hr. Sivert Urne fik brev om, at Cathrine von der Hams
forts arvinger, som er bekendt, el. deres fuldm. i Odense må få deres 
arv mod erlæggelse af 6.- og 10.-penge uden at stille videre kaution for 
den af borgmestre og råd prætenderede arv. Han skal forstændige 
borgmestre og råd dette. FT, 7, 231. Orig. i Odensegård lensark., LAO. 
Indl. 13. marts og 19. dec. 1655, 3. og 23. febr., 27. april og udat. (7).
1) Efter brevet står: Befaling anlangende hr. Wentzel Rothkircks gårdes takse
ring findes i Jyske Tegneiser, dat. Kbh. den 18. april 1656.

9. april (Kbh.) Otte Krag og hr. Steen Bille fik brev anlangende Ga
briel Gomez’ forrige indvisning i Ribes og Koldings told. De har til
forn bekommet kongens befaling til forleden marts måned at betale 
GG el. hans fuldm. 12.600 rd. 34 sk. Han beklager sig nu over, at så 
mange penge ej er indkommet til hans fulde betaling. OK skal, efter
hånden som pengene indkommer i toldkisten, lade ham bekomme 
det, han endnu resterer, indtil han er betalt JT, 13, 483. K. Indl. udat. 
og 6. dec. 1655 og 4. april.

Lige sådant brev fik SB1 om at betale 7.452 rd. 15 sk. lyb. af Kolding 
toldkiste.
1) Se KB 1655, 377, hvor tallet er 7.472 rd.

9. april (Kbh.)1 Mogens Arenfeldt fik brev om at betale fru Hilleborg 
Krafse til Ravnholt for reparation af ladegården på Hald Slot efter be
funden beskaffenhed efter den bevill., der var givet afd. hr. Frands 
Pogwisch. JT, 13, 529. Indl. udat.
1) Foran brevet står: Denne kopi skulle have været indført tilforn.

10. april (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende Peder Knud
sens afslag i Årslev i Antvorskov len. PK har ladet andrage, at hans gods 
og bohave med korn, fetalje og adskillig slags kvæg 13. marts er af
brændt, så han med hustru og børn er geråden i stor armod. Han be
gærer derfor at måtte forundes nogle års forskånsel for landgilde, skat 
og rejser, på det han igen kan komme på fode. Af FRs erklæring erfa
rer kongen, at hans angivende befindes således, og at hjælp behøves. 
Kongen er tilfreds, at FR forunder ham noget bygningstømmer af Ant-
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vorskov len, så og, at han forskånes for landgilde og rejser i 2 år. Det 
skal blive godtgjort i FRs lensrgsk. SjT, 33, 524. K. Indl. 26. marts og 1. 
april.

11. april (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev anlangende Hven Kirkes rgsk. 
Han befales at tilholde provsten i Helsingør med forderligste, tillige 
med ridefogeden på Hørsholm, at tage for sig de uklarerede kirke- 
rgsk. fra Hvens land, som fru Regitze Grubbe, enke efter Hans Ulrik 
Gyldenløve, skal svare til og gennemse det, hun bliver kirken skyldig, 
og kvittere hende. SjT, 33, 525. K. Indl. 4. april.

11. april (Kbh.) Jørgen Bjørnsen fik brev om af uvildige og dem, som 
har forstand derpå, at lade taksere det af de engelske efterladte skib 
Caritas med det redskab, som dér findes, og indskikke taksationen i 
Kane. SjT, 33, 525. K.

11. april (Kbh.) Hans Boysen fik brev anlangende kongens vognmester 
Maturin Duponts indvisning i Rønneby og Malmø told. MD har ladet 
andrage, at han endnu resterer 2.800 rd. af de penge, som han skal 
have til rustvognsstaldens underholdning fra Philippi Jacobi 1655 til 
årsdagen, eftersom de toldpenge, som fandtes i Malmø toldkiste, ikke 
har kunnet strække til den ganske sums afbetaling. HB skal med for
derligste lade ham bekomme pengene enten af Rønnebys el. en an
den toldkiste i Skåne, så at han 1. maj er ganske betalt. Siden skal han 
årligen efter forrige assignation af Malmø toldkiste frem for alle andre 
lade ham bekomme den fulde sum, som er tilsagt ham for rustvogns
staldens underholdning. SjT, 33, 525. K. Indl. udat.

11. april (Kbh.)1 Hans Boysen fik brev an langende hr. Christen Tho- 
mesens assignationer i Assens toldkiste. Han befales af toldkisten i As
sens at lade CT bekomme årsbesoldning og kostpenge, beregnet fra 
Philippi Jacobi 1655 til årsdagen, efter at Adam Henrik Pentz og Erik 
Krag efter forrige assignation først har bekommet deres deraf. Det skal 
mod kvittering blive ham godtgjort. SjT, 33, 525. K.
1) I margenen står: Hugo Lützows bryllupsbreve udginge med jomfru Ide Ro
senkrantz’ lige på samme maner og stil som Frands Brockenhuus’, som findes 
indført i denne bog, fol. 302 (se KB 1655, 155-56). K., dat. 12. april, med alle 
de indbudtes navne.
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12. april (Kbh.) Jesper Krefting fik toldfrihed på papir og lumper. Ef
ter begæring bevilger kongen, at det papir der forfærdiges i papirmøl
len i Herrisvad Kloster len under JKs tegn og mærke, må passere told
frit overalt i Danmark og Norge, hvor det føres og forhandles af ham. 
Desligeste også, at de lumper og klude, der indkøbes af ham til møl
lens brug, må overføres uden told. SkR, 6, 406. Indl. udat.

NB. JK har et andet brev at samle lumper, som findes i Sjæll. Reg.1
1) Se ovf., s....

13. april (Kbh.) Bevill. for lang og tro tjeneste for Claus Iversen Raffn, 
byfoged i Kbh., til i sin og sin hustrus livstid fri for ægt og arbejde, 
landgilde, skat og al anden kgl. tynge at bruge en af kronens gårde i 
Kbh.s len, Ølstykke h., Værløse s., Borup, som enken efter Claus An
dersen, tidl. betjent på Provianthuset og Bremerholm, nu besidder, 
med al tilliggende ager og eng, så vel som frit fiskeri med ruser og små 
garn i søen på gårdens grund, som det hidindtil har været brugeligt, 
samt 20 læs ved årligt og bygningstømmer, som for betaling skal udvi
ses dem af lensmanden på Kbh.s Slot, ligesom det sker andre steder i 
lenet, beregnet fra Philippi Jacobi 1656. Herforuden har kongen til
ladt, at når CIR el. hans hustru dør, må én af deres arvinger beholde 
gården for sædv. afgift og stedsmål. Men begærer de det ikke, skal byg
ningen betales af dem, som bekommer gården efter dem, efterdi CIR 
forårsages at gøre bekostning derpå, formedelst den endnu ej er fuld- 
kommeligen opbygget, siden den senest brændte. SjR, 23, 774. (Tr.: 
KD, III, 457). K. Indl. 24. marts og udat.

13. april (Kbh.) Islandske Kompagnis forvaltere fik brev om, at skipper 
Jan Reiersen Crympe igen må bekomme sit skib. Efter De Herrer Sta
ter Generals ekstraordinære gesandters intercession har kongen bevil
get, at JRC igen må bekomme det konfiskerede skib. Adressaten skal 
lade ham det være følgagtigt med dets redskab, men godset forblive 
konfiskeret efter dommen. SjT, 33, 526. Indl. 10. juni 1634, 16. febr. 
1635, 1. sept. 1648, 8. febr. 1649, 19. febr. 1652, 9. maj, 24. juli og 16. 
aug. 1655, 20./30. marts.

14. april (Kbh.) Bevill. for mag. Bartholus (Bertel) Bartholinus, prof, 
ved Kbh.s Universitet, til at fiske i søen, så vidt Rødegårds fortov stræk
ker. Efter begæring bevilger kongen BB ved gårdens fortov at lade fi
ske i Furesøen med ruser og kuber. Forbydendes etc. SjR, 23, 775. K. 
Indl. 10. maj 1655, 28. febr.
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14. april (Kbh.) Bevill. for Mogens Jørgensen, kronens vornede søn, 
født i Avnstrup under Roskildegård len, til frihed for sit fødested. Han 
må være fri for dette, tjene, bo og bygge, hvor han lyster, og ej af no
gen deles til stavns el. tiltales for hans fødested. Forbydendes etc. SjR, 
23, 775.

14. april (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at lade Henrik Mul
ler, admiralitetsråd, uden betaling af Holte Skov bekomme en eg, som 
kan være tjenlig til en aksel ved hans værk på Hjortholm Mølle. SjT, 
33, 526. K. Indl. 11. april.

14. april (Kbh.)1 Laurids Skinkel til Gerskov fik på sine børns vegne 
proklama anlangende hvem, som kan have noget at fordre efter Jacob 
Grubbe til Käbbel. LS har for kongen andraget, hvorledes hans børn er 
tilfaldet en arvepart efter deres morbror JG, og han har på deres vegne 
vedtaget med forderligste at indløse den, men han befrygter, atJGs segl 
endnu skal stå i forløfte for andre. Han begærer derfor denne kongens 
proklama at lade forkynde til alle landsting og på Universitetet i Kbh., 
om nogen med rette har noget at fordre efter ham, om det må tilholdes 
dem at anmelde sig inden år og dag. Kongen befaler alle undersåtter, 
som har noget at fordre efter JG ved forløfte, at tilkendegive dette for 
LS og fremlægge breve og dokumenter, eftersom de ikke længere vil 
være deri, men vil kontentere dem. Hvis de ikke gør det inden år og 
dag, skal deres krav være magtesløse og LS på børnenes vegne ikke 
være pligtig at svare dertil. Ladendes etc. FR, 6, 286. Indl. 3. marts.

Efter dette koncept skal forfærdiges en proklama at forkyndes til 
hvert landsting og et til konsistorium i Kbh.
1) I margenen står: Denne proklama gik intet ud, mens en anden, som findes 
indført den 4. oktober 1656.

14. april (Kbh.) Volckmar von Støcken fik brev på Svinholms Bro. Kon
gen har forundt ham kronens bro i Loll., som hans bror prinsen til
forn har forundt ham,1 så at han dertil må oppebære alt brokorn, som 
ligger dertil. Han må ikke besvære bønderne med nogen ny afgift. 
Dog skal han altid holde broen med gode stærke pæle, fjæle og ranker 
på begge sider, så den vejfarende mand kan komme derover uden ska
de. Lensmanden skal årligen have indseende, at broen vedligeholdes. 
Kongen befaler kronens tjenere, så vel som adelens, som er pligtige at 
give brokorn, hvert år at udgive dette til VvS. Forbydendes etc. SmR, 7, 
98. Indl. 24. febr. 1645, 14. dec. 1655, 14. jan, 10. og 13. april.
1) Ved brev af 24. febr. 1645, jf. Indl.
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14. april (Kbh.) Volckmar von Støcken fik brev på 2 gårde i Vesterborg 
Skovhuse. Efter begæring har kongen bevilget, at VvS og hans arvin
ger fri for ægter og arbejde må nyde 2 gde, som kongens søster, fhv. 
enkeprinsesse, har forundt dem. Af erklæring fra Flemming Ulfeldt 
erfarer kongen, at han med bekostning på én af gårdene har opsat 
god bygning, og kongen er tilfreds, at han må beholde den til fri ejen
dom, dog at fæste jorden. Hvad anbelanger landgilde, skal han årligen 
levere den, og når jorden falder fæsteløs fæste den af lensmanden. 
Forbydendes etc. SmR, 7, 99.

14. april (Kbh.) Laurids Ulfeldt fik brev om at låne Erik Kruse 30 af 
kronens bønders vogne til at flytte hans gods fra Horsens 4 mil på ve
jen til hans gd. JT, 13, 484. K.

15. april (Kbh.) Skipper Christen Skaubo i kongens tjeneste fik brev 
om hjælp til sin søns ranson. CS har ladet andrage, hvorledes hans 
søn, Jens Christensen, for 1 ’/a år siden er fanget af tyrken i søen, og nu 
fordres for hans ranson en stor sum penge. Han begærer at måtte søge 
godtfolk om hjælp til ransonen. Kongen bevilger dette. SjR, 23, 776. 
Indl. 31. marts.

15. april (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff, hr. Christen Thomesen, hr. Axel 
Urup og Otte Thott fik brev om at forhøre rigets rgsk., beregnet fra 
Philippi Jacobi 1652 til årsdagen 1655, og efter befunden beskaffen
hed kvittere. SjT, 33, 526. K.

16. april (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at levere 
Hugo Lûtzow Antvorskov Slot og len, som kongen har forlenet ham 
med. De får befaling og fuldmagt til, når fru Dorte Abildgaard, enke 
efter Wentzel Rothkirck til Krogsgård, leverer det fra sig, at være til ste
de og til HL overantvorte inventarium, breve, register, jordebøger o.a., 
deslige at besigtige bygningerne, hvorledes de befindes og er holdt 
ved magt, så og at begive sig til skovene, forfarende, hvorledes de er 
fredet og holdt ved magt, og give det beskrevet fra sig under deres 
hænder og signeter og overlevere det til HL. Ladendes etc. SjR, 23, 
776. K.

16. april (Kbh.) Følgebrev til bønderne i Antvorskov len at svare Hugo 
Lûtzow. Kongen hilser kronens bønder under Antvorskov Slot. De be
fales at rette sig efter til førstkommende Philippi Jacobi at svare HL, gi-
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vende ham på kongens vegne deres årlige landgilde og al anden rente 
og rettighed, som de plejer at gøre og har givet af arilds tid. Han skal 
igen holde dem ved lov, skel og ret. Ladendes det etc. SjR, 23, 777. K.

16. april (Kbh.) Dr. Hans Svaning fik brev om at give beskrevet fra sig 
det, som er dem bekendt i den sag ml. Jacob Weimer og Jørgen [Jør
gensen]1 Koch. SjT, 33, 526. Indl. 11. april.
1) Ifølge Indl.

16. april (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende Gentofte 
bønder at gøre ægter til Ibstrup. Han skal tilholde kronens bønder i 
Gentofte herefter, så som det har været brugeligt før hans tid, at age 
de små stakkede rejser, som kan forefalde på kongens gård Ibstrup, så 
som til mølle, efter [brænde]ved o.a. gårdens fornødenhed, eftersom 
berettes, at de har gjort i forrige tider, uanset at de giver deres ægt- og 
rejsepenge som andre af lenets bønder. Dog skal de derimod være for
skånet for lange rejser, så som med kongens fadebur og i andre måder. 
SjT, 33, 526. K. Indl. udat.

16. april (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at lade taksere nogen 
bygning på en bondegård, som Niels Sørensen, ridefoged på Frede
riksborg, har ladet bekoste. AvdK befales til tinge at lade opkræve uvil
dige mænd, som kan taksere den bygning, som NS har ladet sætte på 
den bondegård, som han hidindtil har haft dér i lenet og nu igen til 
Philippi Jacobi skal afstå, hvilken taksation han siden med forderligste 
skal indlevere i Kane. SjT, 33, 526. K. Indl. 26. april (2) og udat.

16. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende nogen eng, som 
var forundt bønderne for penge. Det er kongens vilje, at engen, som 
forleden år for penge blev forundt lenets bønder, i forestående som
mer skal indhøstes til hans egen fornødenhed. SjT, 33, 527. K Orig. i 
Frederiksborg lensark., LAK Indl. 15. april.

16. april (Kbh.) Peder Jensen Juel fik brev om til fortsættelsen af sin 
rejse at måtte nyde sin hoQunkergage. Kongen er tilfreds, at han her
efter årligen må bekomme sin hofjunkergage til sin rejses fortsættelse. 
SjT, 33, 527. K.

16. april (Kbh.) Hans Boysen fik brev om af først indkommende penge 
til hofstaten at betale Peder Jensen Juel det, han indtil dato resterer af
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sin hofjunkerbesoldning, tagende hans bevis, og det skal blive HB 
godtgjort. SjT, 33, 527. K. Indl. 15. april.

16. april (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at Rasmus de
mensen, brygger i Kbh., skal stille Mikkel Jørgensen, borger i Kbh., 
borgen. MJ har ladet andrage, at han til bytinget i Kbh. har hændet 
dom til betaling over RC for en sum børnepenge efter håndskrift og 
rgsk. Denne dom er siden af adressaterne kendt ved magt, og RC har 
derefter taget kongens stævning til førstkommende herredage. Dette 
mener MJ er sket til sagens ophold, så han ikke kan bekomme sin be
taling, og begærer, at RC må tilholdes at forsikre ham nævnte betaling 
el. deponere pengene i retten. De skal tilholde RC at stille MJ forsik
ring, om denne skulle vinde sagen, for al skade og omkostning. SjT, 
33, 527. (Tr.: KD, V, 398). Indl. 3. april.

16. april (Kbh.) Kjeld Krag fik brev om i Otte Thotts sted at dømme 
med hr. Knud Ulfeldt anlangende Kærstrup kald. OT kan formedelst 
anden kgl. forretning ej være til stede i den kommission, som var befa
let ham med dr. Peder Vinstrup den 3. april næst forleden, anlangen- 
de tvistighed om den til Kærstrup i Landskrone len kaldede person, 
Poul Lauridsen, i hvilken sag OT er interesseret. Kongen befaler ham 
i OTs sted med PV at fyldestgøre kommissionen. SkT, 8, 512. Indl. 10. 
april.

16. april (Kbh.) Dr. Peder Vinstrup fik brev om, at hr. Oluf (Ole) Sva
ne i Bjellerup må være fri for nogen resterende skat, og skatten heref
ter ligeligen deles ml. præsterne. Efter begæring har kongen bevilget, 
at OS, sognepræst til Bjellerup i Skåne, må være fri for resterende skat, 
eftersom kongen af PVs erklæring erfarer, at han ikke kan afstedkom
me den uden sin største ruin. Dog skal PV gøre den anordning, at skat
ten bliver lagt ml. præsterne efter skattebrevenes indhold, så ingen re
stans forårsages, og kronen intet skal afgå. SkT, 8, 512. Indl. 24. sept, 
og 3. dec. 1655.

16. april (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om at på vegne af Joakim Fre
derik Pentz at overvære Palsgård Hovedgårds skifte og deling. Pals
gård skal med forderligste skiftes ml. JFP og jomfru Anne Cathrine 
Normand. SB skal, når skiftet foretages, møde til stede og have indse
ende med, at parterne vederfares den del, ret er. JT, 13, 484. Indl. 
udat.
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17. april (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende afslag for 
mølleren i Brorup i Antvorskov len. En af kronens møllere, Brix Lau
ridsen, boende i Brorup i Antvorskov len, har ladet andrage, hvorle
des hans hus og mølle forleden efterhøst 1654 er afbrændt. Han be
gærer, at hans resterende års landgilde må efterlades. Af FRs erklæring 
erfarer kongen, at hans angivende er sandfærdigt, og er tilfreds, at 
han må efterlades 1 års landgilde, beregnet fra 1654 til årsdagen. Det 
skal blive godtgjort i lenets rgsk. SjT, 33, 527. K. Indl. 29. maj og 11 . juli 
1655.

17. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at annamme Peder Cha- 
risius’ obligation og udslette hans antegnelser. Kongen erfarer, at PC, 
hans resident i den Haag, efter de af adressaterne gjorte antegnelser 
er blevet skyldig 1.108 rd., hvorpå han har udgivet hosfølgende obliga
tion. De skal annamme hans obligation til sig og udslette de gjorte an
tegnelser og kvittere ham. SjT, 33, 528. K. Orig. i DKanc. B 1791.

18. april (Kbh.) Ove Skade fik brev på et begravelsessted i Roskilde 
Domkirke. Han har begæret at måtte bevilges en plads til et begravel
sessted i kirken, på nordre side i koret, imod en billig rekompens til 
kirken, hvorom han skal kontrahere med kapitularerne dér. Af kapit
lets erklæring erfarer kongen, at det bør forundes ham uden kirkens 
skade. Han bevilger dette. Forbydendes etc. SjR, 23, 779. K. Indl. 29. 
marts, 5. april (se under 31. marts, SjT, 33, 520, ovf., s. 108).

18. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at akkordere med Jørgen 
Rosenkrantz om den unge fyrste af Sønderborgs underholdning og 
exercitier på Sorø selvsjette og siden gøre anordning, hvor han kan 
bekomme pengene efter den akkord, som adressaterne gør med ham. 
SjT, 33, 528. K. Orig. i DKanc. B 1791.

18. april (Kbh.)1 Jørgen Rosenkrantz fik brev anlangende K.M.S page 
Mogens Krabbe og Jacob Bülow. Kongen er tilfreds, at MK må forløves 
dér fra stedet at forsøge sig uden riget, hvorimod JR igen skal indtage 
kongens page JB, for hvem stedet skal blive betalt. SjT, 33, 528. K. 
Orig. i DKanc. B 174.
1) Efter brevet står: Befaling anlangende hr. Wentzel Rothkircks gårdes takse
ring findes i Jyske Tegneiser, den 18. april 1656.
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18. april (Kbh.) Privilegier for Rønnebys borgere, som vil flytte ind i 
Kristianopel. Kongen har til fæstningens konservation eragtet nødigt 
at lade handle med de i Rønneby boende borgere og købmænd, som 
bruger handel til søs, hvorledes de i fredstid må blive bosiddende dér 
og sammesteds bruge deres søhandel, og i ufredstid være forpligtet til 
at flytte ind i Kristianopel. Kongen har derom gjort følgende anord
ning: 1. Rønnebys borgere er det i fredstid tilladt at bruge handel og 
næring til søs, så mange, som straks gør deres borgerlige ed i Kristian
opel og straks retter sig efter dér at bygge nødtørftige huse og yder
mere forpligter sig til i fejdetid at flytte ind i fæstningen med deres for
mue, når de anmodes derom af lensmanden i Kristianopel, og da ud
stå byens tynge lige med andre borgere, og så længe, de bor i Rønne
by, forblive under byens øvrighed i al den handel og trafik, som Røn
nebys borgere bruger i Kristianopel. Når de har aflagt deres ed, skal 
de nyde samme muniteter og friheder som Kristianopels borgere. 2. 
Lensmanden i Kristianopel befales med hjælp af lenets bønder at lade 
gaderne stenpikke, hvor det fattes, så vel som at udvise plads til enhver 
til at opsætte hus. Derforuden at forskaffe hver købmand fra 4.000 til 
6.000 mursten og 2.000 lægter efter husets størrelse, hvortil skal tages 
så mange penge af landekisten, som stenene kan betales med. 3. Alle, 
som i Rønneby tilstedes nogen handel til søs, skal efter aflagt ed i Kri
stianopel tage bevis derpå af lensmanden for at holde sig denne fri
hed. Når de ikke efterkommer deres forpligt til at opbygge huse, skal 
lensmanden i Sølvesborg gives dette tilkende, at han forbyder deres 
handel og tiltaler dem. 4. Alle, der bruger handel, og ikke vil forpligte 
sig til at indflytte i fæstningen, skal heller ikke tilstedes at være borge
re i Rønneby. 5. De, der fra Rønneby befales at flytte ind i Kristianopel, 
skal ikke formenes at have en tjener i deres gårde, som kan se til deres 
hus og avl o.a., som ikke kan flyttes. Herefter har borgerne i Rønneby 
sig at rette. Lensmanden i Kristianopel og Sølvesborg befales alvorligt 
at holde dette. SkR, 6, 407. (Tr.: CCD, VI, 270-72).

18. april (Kbh.) Privilegier for Sølvesborgs borgere, som vil flytte til 
Kristianstad. Kongen har til fæstningens konservation eragtet nødigt, 
at lade handle med de i Sølvesborg boende borgere og købmænd, 
som bruger handel til søs, hvorledes de i fredstid må blive bosiddende 
dér og sammesteds bruge deres søhandel, og i ufredstid være forplig
tet til at flytte ind i Kristianstad. Kongen har derom gjort følgende an
ordning: 1. Sølvesborgs borgere er det i fredstid tilladt at bruge fri 
næring og handel til søs, med så skel, at de, som nyder denne handel i



134 1656

fredstid, straks gør deres ed som borgere i Kristianstad og dér straks, 
el. inden 6 uger el. eftersom lensmanden kan forenes med dem, byg
ger el. skaffer sig hus og siden i krigstid, når de anmodes derom af 
lensmanden, med deres formue flytter ind i fæstningen, og da udstår 
byens tynge lige med andre borgere. Dog så længe, de bor i Sølves- 
borg, skal de være undergivet stedets ret og svare til Blekinges lands
ting som tilforn. 2. Alle, som i Sølvesborg tilstedes nogen handel til 
søs, skal efter aflagt ed i Kristianstad tage bevis derpå af lensmanden 
for at holde sig den frihed. Efterkommer de ikke deres forpligt til at 
opbygge huse, skal lensmanden i Sølvesborg gives dette tilkende, at 
han forbyder deres handel og tiltaler dem. 3. Alle, der bruger handel 
og ikke vil forpligte sig til at indflytte i fæstningen, skal heller ikke til
stedes at være borgere i Sølvesborg. 4. De, der fra Sølvesborg befales at 
flytte ind i Kristianstad fæstning, skal ikke formenes at have en tjener i 
deres gårde, som kan se til deres huse og avl o.a., som ikke kan flyttes. 
Herefter har borgerne i Sølvesborg sig at rette. Lensmændene i Kri
stianstad og Sølvesborg befales alvorligt at holde dette. SkR, 6, 408. 
(Tr.: CCD, VI, 272-73).

18. april (Kbh.) Christoffer Hvas og Laurids Pogwisch m.fl. fik brev an- 
langende at taksere bygningen på hr. Wentzel Rothkircks gårde Krogs
gård og Sneum, så billigen, at de kan gange i søskendeskifte og overle
vere takseringen til børnenes værger. JT, 13, 484. Indl. 17. april.

Lige sådant brev fik Erik Kaas og Henning Pogwisch at taksere byg
ningen på Steensgård i Fyn.

19. april (Kbh.) Kvittansiarum. Hr. Axel Urup har gjort endeligt rgsk. 
for den årl. visse rente og indkomst af Kristianopel Slots len, hvormed 
han har været forlenet i 3 år, sammeledes for al anden uvis indkomst, 
som er stedsmål, sagefald, spindepenge o.a., desligeste for alle skatter 
udgivet til unionens efterkommelse, rigens nødtørft, bådsmandshverv
ning og de ordinære postbudes underholdning samt kornskatter, be
regnet fra Philippi Jacobi 1648, da han fik det efter hr. Niels Krabbe til 
Skellinge, og til årsdagen 1651, da han igen blev det kvit, og Jacob 
Grubbe til Røgle bekom det. Han har leveret sit lensbrev fra sig og be
talt de antegnelser, der har været gjort, ligeledes gjort rigtighed for le
nets inventarium af ammunition o.a. Han er intet blevet skyldig efter 
de på Rtk. til Peder Reedtz til Tygestrup og Peder Juel til Hundsbæk 
indleverede rgsk., inventarium og mandtalsregistre, og kongen lader 
ham og arvingerne fri for ydermere krav. SkR, 66, 409.
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20. april (Kbh.). Kontrakt med Hans Sørensen på Christianshavn an- 
langende Amagers og Christianshavns broer. Kongen har ladet gøre 
en kontrakt med HS anlangende vedligeholdelse af de 3 broer på 
Christianshavn, nemlig den store Amagerbro, den liden bro i byen 
over rivieren og broen uden for Christianshavns Port, og det på føl
gende manér: ingen skibe må herefter fortøje ved Amagerbro el. dens 
fundament. Den, der forser sig herimod, skal give 20 rd. straf til HS og 
oprette den skade, der forårsages. Ikke heller skal nogen derover skibe 
el. age større vognlæs, end 2 heste kan drage, under rigsdalers straf og 
skadens opretning. Dog skal HS el. hans arvinger ikke være forpligtet 
at restituere broerne og deres fundament efter ulykkelige hændelser 
ved ild og vandflod, eftersom den tillagte årlige oppebørsel ikke kan 
stoppe sådan reparation. Han skal og have vindebroens opvartere un
der befaling, de skal dog annamme løn på tider og steder som hidind
til. Det er ham tilladt at afskaffe alle hytter grundet på brokarrene, for
medelst fare ved uagtsom skade, ild o.a. I deres sted må han, at nyde 
for sig og arvinger, på egen bekostning opbygge sådan abskonsel, som 
kan eragtes mere gavnligt for broens fundament. Han må straks lade 
annamme 500 rd. af de penge, som Hans Jensen på Christianshavn i 
forledne herredage er tildømt at udgive, så og de penge, som forleden 
år er oppebåret til nævnte bro. Han må årligt nyde dem og forestå bro
ernes forvaltning sin livstid, og derimod lade reparere og vedligeholde 
broer og brokar. Forbydendes etc. SjR, 23, 779. (Tr.: KD, III, 458). K. 
Indl. udat.

20. april (Kbh.) Mester Albertus bygmester fik ordre om at begive sig 
til Hørsholm for at besigtige bygningens brøstfældighed og hvorledes, 
den med ringeste bekostning kan repareres. SjT, 33, 528. K.

21. april (Kbh.) Fogeden på Hørsholm fik brev om at holde bøndernes 
svin fra KM.s hoppers græsning. Kongen befaler, at bønderne boende 
der næst [ved] Strengeligen tilholdes at holde deres svin til side, at de 
ej kommer i græsningen til kongens hopper, såfremt de ikke vil have 
deres svin ihjelskudt og de selv straffes. SjT, 33. 528. K.

21. april (Kbh.) Otte Pogwisch og Arent von der Kuhla fik hver brev 
om Ebbekøbs ejendom anlangende gærdernes forfærdigelse og vedli
geholdelse. Kongen er tilsinds selv at bruge Ebbekøb til græsning til 
sine hopper. Han erfarer, at gærderne deromkring er nederfaldne. 
OP skal befale ridefogeden i lenet at tilholde de bønder, som plejer at
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holde gærderne ved magt, at de forfærdiger dem således, at kongens 
hopper kan forblive dér til græs, så intet andet fremmed kvæg el. heste 
skal nedtræde gærderne og komme derind. Siden skal han årligen 
gøre den anordning, at gærderne forsvarligen vedligeholdes, så og, at 
kornsæden, høslæt og høsten i rette tid drives af bønderne, såfremt de 
ikke vil stande til rette. SjT, 33, 529. K. Orig. i Frederiksborg lensark., 
LAK. Indl. 20. april.

21. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende nogle penge, som 
Peder Charisius skal godtgøre på sine rgsk. Kongen er tilfreds, at de 
godtgør PC de 1.384 rd. 1 ort 18 sk., som han er blevet kongen skyldig 
på hans sidste rgsk., så at han må blive slettet i tegnebøgerne på Rtk., 
eftersom han i andre måder har fornøjet kongen. SjT, 33, 529. K Orig. 
i DKanc. B 1791.

21. april (Kbh.) Peder Ostenfeld i Viborg fik skattefrihedsbrev. PO har 
i mange år betjent borgmesters bestilling i byen og er nu efter be
gæring forløvet derfra. Kongen bevilger, at han må være fri for al bor
gerlig og byens tynge, så længe han ingen anden borgerlig næring 
bruger. JR, 12, 469. Indl. udat.

22. april (Kbh.) Niels Parsberg fik brev om at være værge for børn af 
fru Ide Lindenov, enke efter Steen Beck, på skifte efter fru Lisbet Bil
le. Der skal med forderligste foretages skifte efter LB, og hr. Hans Lin
denov kan for forfalds skyld ej selv være til stede. NP befales at møde 
til stede, når skiftet foretages, og være værge for børnene af IL, haven
de i agt, at de vederfares det, ret er, og siden efter skiftet til IL overle
vere hendes børns tilfaldne gods og løsøre, så hun herefter selv kan fo
restå det. SjT, 33, 529. Indl. 21. april.

22. april (Kbh.) Lave Beck fik efter fru Ide Lindenovs anfordring brev 
anlangende skifte efter fru Lisbet Bille og afd. Steen Becks børn. IL 
har for kongen andraget, at hendes lejlighed ej strækker til længere at 
kunne forblive her i landet. LaveB befales med forderligste at foretage 
skifte efter LisbetB, så hun ej siden skal have at beklage sig over op
hold. SjT, 33, 529. Indl. 21. april (se foreg.).

22. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende indvisning for 
mag. Vitus Bering, kongens historikus, i Trondhjem len og Romsda
len. De skal årligt lade VB bekomme hans besoldning efter hans be-
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stallingsbrev, beregnet fra Philippi Jacobi 1656, i ledings og tienders 
afgift af godset i Romsdalen, som har været udlagt til andre kreditorer 
end hr. Hannibal Sehested, så vidt det kan strække til, mens det øvrige 
bliver fyldestgjort af lenets uvisse indkomst. SjT, 33, 530. K.

22. april (Kbh.) Jacob Grubbe, hr. Niels Krabbe og hr. Henrik Linden
ov fik brev anlangende Rønnebys og Sølvesborgs borgere at flytte ind i 
Kristianopel og Kristianstad. De tilskikkes kongens anordning anlan
gende borgerskab i nævnte byer, hvorledes kongen vil have forholdt. 
SkT, 8,513.

22. april (Kbh.) Kongen tilskikker hr. Niels Krabbe1 de anordninger, 
som kongen har gjort anlangende borgerskabet i Rønneby og Sølves
borg, hvorledes han vil have forholdt med dem. SkT, 8, 513.

Lige sådant brev bekom med det første hr. Henrik Lindenov anlan
gende Sølvesborgs borgere.
1) Denne er anført i margenen.

22. april (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev anlangende ilandførsel ved 
færgemændene af kalk og sten for Helsingborg. Han skal på kongens 
vegne forstændige borgmestre og råd i Helsingborg, at de skal gøre 
den anordning, at kalk og sten til fæstningen bliver ilandført fra reden 
frit el. for en billig drikkepenge af færgemændene, anseende, at sligt 
også angår deres egen konservation.1 SkT, 8, 514. K.
1 ) Kopibogen har fejlagtigt konfirmation.

23. april (Kbh.) Ejler Pedersen fik brev anlangende en eng under Ros
kilde len, som hører til Bognæs. Kongen er tilsinds til sine unge foler 
selv at lade bruge engen, som ligger under Roskilde len og hører til 
Bognæs og tilforn har været brugt dertil. Han skal på kongens vegne 
tage engen til sig. SjT, 33, 529. K. Indl. 21. april.

23. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Selio Marselis 
nogle penge, som han har erlagt til Ulrich von Cronach, oberstlt. SM 
har efter befaling på kongens vegne 13. sept, sidst forleden betalt UG 
2.500 rd. af hans resterende besoldning. Adressaterne befales med for
derligste at erlægge SM nævnte sum med påløbne renter 6 pct. fra 
nævnte dato indtil han bliver afbetalt. SjT, 33, 530. K. Orig. i DKanc. B 
1791. Indl. 13. april.
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23. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende nogle penge til 
Hans Sørensen, borger i Christianshavn, til Amager Bros reparation. 
Kongen har kontraheret med HS om at vedligeholde de 3 broer dér 
ved byen efter derom oprettet kontrakt. De skal på hans ansøgning 
lade ham være følgagtig de penge, som forleden år er oppebåret til 
broerne af Amagerland, hvilke også herefter årligen er bevilget ham 
til dette. SjT, 33, 530. (Tr.: KD, V, 398). K. Orig. i DKanc. B 1791. Indl.
22. april.

23.1 april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, efterhånden som midler
ne strækker til, at afbetale Anders Koch, tømmermand, det, han efter 
afregning gjort med adressaterne kan have at fordre hos kongen, som 
han beretter andrager 2.017 rd. 8 sk. SjT, 33, 531. K. Orig. i DKanc. B 
1791. Indl. 10. jan. 1654 (2).
1) 23. ifølge Orig., kopibogen og K. har 24.

23. april (Kbh.) Kommissarierne i Skåne fik brev om af landekisten at 
levere Steffen Thim penge til nogle mursten til Helsingborgs arbejde. 
SkT, 8, 514. Indl. 16. april.

23. april (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev anlangende Rønneby borge
res barkhandel og garverne, så vel som om skomagerne i Kbh. Samtli
ge lædergarvere i Kbh. har for kongen ladet andrage, at den frihed, 
som Knud Pedersen, borger i Rønneby, og konsorter i 3 år alene var 
bevilget1 at indkøbe og udskibe ege- og birkebark i Sølvesborg len, nu 
er forfaldet, så vel som den bevill. på de 500 td. birke- el. bøgebark, 
som kronens bønder dér i lenet årligt skulle udgive til kongen imod 
erlæggelse af 300 sldl., begærende kongens konf. på samme bevill., 
endnu i 3 næstfølgende år, deres garveri her i byen til desto bedre 
fortsættelse. NK befales på kongens ratifikation igen at akkordere med 
Rønnebys borgere og lædergarverne så vel som skomagerne her i 
Kbh. om denne barkhandel, det lideligste muligt, så de årligen af bor
gerne i Rønneby, førend noget andet steds, for billig pris bekommer så 
meget bark, som de i januar begærer til deres håndværk. SkT, 8, 515. 
Indl. udat. og 27. maj 1653 (Fr. 3., orig.), 29. jan.
1) Se KB 1653, 183.

24. april (Kbh.) Bevill. for kongens glasbrænder Robert Colnet til at 
bekomme tømmeret ved et af kongens huse på Christianshavn. Han 
må gøre sig det så nyttigt, som han kan, til hans forehavende bygning. 
SjR, 23, 781. (Tr.: KD, III, 458-59). K.
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24. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at afbetale Anne, enke ef
ter Hans Mikkelsen [Lund],1 1.000 rd. med resterende rente indtil be
talingens datum efter det brev, som afd. Mikkel Hansen har givet der
på. SjT, 33, 530. K. Orig. i DKanc. B 1791. Indl. 5. juni 1646, 10. jan., 
10. april og udat.
1) Ifølge Indl.

24. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om med forderligste, og så 
snart midler findes dertil, at betale Mette, Iver Ravns, indvånerske i 
Kbh., 443 rd. 2 mk., som hun beretter resterer for de holl. gesandters 
traktement siden 1644 og 1645. SjT, 33, 531. (Tr.: KD, V, 399). K. Orig. 
i DKanc. B 1791. Indl. 4. sept. 1645 og udat., 29. nov. 1655.

24. april (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev anlangende for
skånsel for landgilde for nogle bønder i Hald len. Kronens tjenere i 
Daugbjerg, nemlig Mads Lassen, Bodil Sørensdatter, Visti Andersen, 
Peder Pedersen, Jens Espensen og Niels Madsen, har hos kongen ladet 
andrage, hvorledes deres gde med heste, hopper, korn og fodring 5. 
marts forleden er brændt, hvorover de er geråden i største armod. De 
begærer, at kongen vil komme dem til hjælp med bygningstømmer af 
slottets skove samt i nogle år forskåne dem for ægt, arbejde, landgilde 
og graverskat. Af Mogens Arenfeldts erklæring erfarer kongen, at de
res angivende er sandfærdigt, og er tilfreds, at de må bekomme byg
ningstømmer, hvor det kan ske skovene mindst til skade, og at de for
skånes for nævnte i 2 år, hvilket skal blive godtgjort i regnskaberne. JT, 
13, 484. Indl. 18. og 24. marts.

24. april (Kbh.) Manderup Due og dr. Anders Andersen fik brev om at 
dømme om Stagstrup og Harring præstekald. Hvad tvistighed der be
giver sig anlangende disse, kan adressaterne se af sognemændenes 
hosføjede supplikation. De skal med forderligste for sig indstævne sa
gen med det, parterne kan have at foregive, forhøre og påkende, hvil
ken af de 2 personer der befindes at været kaldet lovligen efter ordi
nansen, og med rette bør nyde det. Det, de kender, skal de under de
res hænder og signeter give fra sig til de interesserede. JT 13, 485.

25. april (Kbh.) Frands Brockenhuus m.fl. lensmænd fik brev om med 
allerforderligste at fremskikke den halve part af kirkernes beholdning 
i lenet og levere pengene til dr. Thomas Bang til den ny regenskirkes 
forfærdigelse. SjT, 33, 531. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK.
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Otte Thott, Malmø len. Frederik Urne, Roskilde. Jørgen Seefeld, 
Ringsted. Hugo Lützow, Antvorskov og Korsør. Otte Pogwisch, Frede
riksborg. Arent von der Kuhla, Kronborg. Hr. Tage Thott, Børringe 
Kloster.

26. april (Kbh.) Bevill. for hr. Henrik Ahlefeldt til toldfrit at udføre 2 
heste. Dog skal han tilstille tolderne bevillingen på stedet, hvor de ud
føres. Forbydendes etc. SjR, 23, 781. K.

26. april (Kbh.) Bestalling for Johan Haach som foged i Kongens Have 
i Kbh. Han skal have flittig agt på huset og at intet bliver forrykket. 
Han skal have agt på urtegårdsmanden med hans selskab, at de gør 
det, de bør gøre. Når der efter kongens befaling skal bygges, skal JH 
give agt på, at kalksten og tømmer anvendes til det forordnede. Han 
skal intet lade komme ud af dammene, slotsgravene og hosliggende 
søer, uden han bekommer kongens befaling dertil. Han må ingen til
stede gang i haven, som ikke har at bestille dér. Han skal ikke tilstede 
urtegårdsmanden, apotekeren el. destillereren at holde noget sam
kvem el. lav i deres logement el. herberge nogen om nattetider. Sit lo
gement skal han have på de steder, hans formand har haft, hvor han i 
lige måde aldeles intet herberg, gæsteri el. ølsalg må holde. Han skal 
årlig holde rgsk. med urtegårdsmændene, hvor mange træer de har 
sat og podet i haven, så og, hvor mange rosentræer o.a. de har i forråd. 
Han skal holde rgsk. med frugt o.a., der sælges af haven. Han skal årlig 
levere fortegnelse på det sur- og grønkål, agurker o.a., der kan være i 
forråd. Endelig skal han give agt på, at folk, der efter tidens lejlighed 
forordnes til havens røgt, ikke bruges til andet arbejde. For hans tje
neste bevilger kongen ham årligt af rentemestrene 100 kur.dl. og 11 
kur.dl. til kostpenge om måneden på sig selvanden, så og foder og mål 
til en hest, hvilket skal begynde fra 1. maj. Rentemestrene befales årli
gen at fornøje ham dette. SjR, 23, 781. K.

26. april (Kbh.) Hans Rostgaard, ridefoged på Kronborg, fik brev på 
Krogerup. Kongen bevilger HR og hans fæstemø Kirstine Pedersdatter 
deres livstid gården med tilliggende med de samme privilegier, som 
Peder Svenske har nydt før ham. Forbydendes etc. SjR, 23, 782. K

26. april (Kbh.) Frd. om begravelser blandt gejstlig og borgerlig stand. 
Desværre begås ikke mindre overflødighed, pragt og unødig bekost
ning blandt gejstlig og borgerlig stand i sorg og med begravelse end i



1656 141

glæde, og når bryllupper gøres, så adskillige af dem selv fornuftigt ef- 
tertænker det og begærer en billig anordning derom. Kongen har der
for med Danmarks Riges Råds råd og samtykke forordnet som følger:
1. Når nogen i købstæderne afgår ved døden, skal alene skikkes bud til 
den næste slægt, svogerskab og naboer. 2. Den døde skal klædes uden 
silketøj og bebræmmelse, dog må de fornemste tillades en atlaskes el. 
silkepude under hovedet og en atlaskes hue på hovedet. 3. Til at klæ
de liget må alene bedes næste slægt, svogerskab, naboer el. venner, 8- 
10 personer i det meste. Ikke heller andre el. flere, når liget lægges i 
kisten. 4. Der må kun drages med hjemmegjort lærred el. drejl. 5. På 
kisten tillades ej messing el. andet beslag uden i stedet for den dødes 
navn 3 bogstaver og årstal, slette og mådelige. Håndtagene med små 
slette plader enten fortinnede el. sorte, dog upolerede. Vil nogen af 
de fornemste gejstlige og verdslige øvrighedspersoner have kister 
overdraget med perpetuan, kronrask el. baj, tilstedes det dem uden 
bebræmmelse af snore el. frynser. 6. Der skal ikke gøres sørgeklæder 
til andre end husbonden el. hustruen el. børnene. Til umyndige fader
el. moderløse børn må ej bevilges klæde højere end 3 rd. pr. al. og ej 
højere godtgøres i formyndernes rgsk. 7. Det tilstedes ej at holde våge
stue, og ikke flere end 3 personer at bevåge liget hver nat. Ej heller at 
gøre noget måltid til fremmede enten før el. efter, at liget er fulgt til le
jestedet. 8. De fornemste lig må ej stå længere ubegravet end til 6. da
gen, de andre til 3. el. 4. dag i det længste. I smitsom syges tid skal ret
tes efter frd. 1654.1 9. Bedemanden må ej gives mere end 10 rd., bede- 
konen 2 sldl. efter de fornemste lig. For andre gives kun 1 rd. el. min
dre efter vilkår. 10. Til at sørge med lange kapper efter de fornemste 
lig må ej bedes flere end 10-12 par. Til at gå ind i huset bedes efter hu
sets vilkår så mange, som dem, der lader bede, synes godt, undtaget i 
smitsom syges tider. Når de 10-12 sørgepar er gået, da følger straks 
uden videre parren og opregning hver gejstlig og verdslig efter stands 
vilkår. Efter ringere lig kun 6 par. Kvindfolk med sørgekåber på hove
det efter de fornemste lig 8-10 par, efter ringere 5-6 par. 11. Til at bre
de på fornemme ligkister må bedes 6 kvinder, til ringere og på børns 
kister kun 4. 12. Til at bære liget må bedes så mange, som er fornødne 
efter ligets størrelse og vejens længde, men de må hverken gives mad, 
drikke el. penge for deres umage, uden alene at de skænkes mådeli- 
gen, førend liget udbæres. 13. Gejstlige og verdslige øvrighedsperso
ner samt de fornemste af kongens betjente og fornemste købmænd 
må have den hele skole med kapper på for deres lig, om det begæres, 
og efter eget tykke lade synge enten latin el. dansk. Alle andre skal
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lade sig nøje med den gemene skole enten hel el. halv el. så mange 
lektier, enhver begærer, men det tilstedes ej at skænke skolebørnene 
på gaden. 14. For de fornemste lig må ringes 1 time i det længste, for 
gemene lig ’/a time, uden så er, at de bæres uden for sognet el. langt 
fra kirken, da ringes for dem 3 kvarter. Sker herimod, giver klokkeren 
efter forrige ordinans 3 rd., de 2 til kirkeværgerne ved den kirke, han 
er klokker, og kirken gøres rgsk. herfor, den 3. skal gives den, som til
kendegiver kirkeværgen sådant. 15. Prædiken over de fornemste lig 
med oplæsning af testamente o.a. tillades ej at vare længere end 1 
time, hvorfor klokkeren skal advare præsten, at timen er forløbet. 
Over andre skal ligprædiken gøres kortere. 16. På landsbyerne begås 
af præsterne i lige måde stor exces med begravelse med ligkisters be
slag med messing el. ting, store plader til gravskrift, hængsler el. hånd
greb, polerede el. fortinnede, at sætte liget i kor el. for prædikestolen 
over jorden med lys, mens prædiken varer; der tales over graven som 
over adelige lig, spises til mange sætter mad med stor drik. Alt dette 
skal hermed være afskaffet, ingen spisning efter begravelsen gøres, 
men præsterne hver forføje sig hjem, når begravelsen er overstået. 
Hvem der forser sig imod noget af dette, bøde for hver forseelse i 
købstæderne 24 rd., hvoraf byens øvrighed skal nyde den ene tredje
del, de fattige den anden og fiskalen den tredje. På landsbyerne bødes 
lige så meget, hvoraf den ene tredjedel anvendes til fattige præsteen- 
ker, den anden til fattige i sognet, den tredje til fiskalen, hvorimod 
han skal være pligtig at have indseende med alt. Øvrigheden i købstæ
derne som på landsbyerne skal være fiskalen el. hans fuldm. behjælpe
lig, at anordningen holdes, og særdeles provsterne på landsbyerne selv 
have indseende, såfremt den ene som den anden ikke vil straffes. SjR, 
23, 783. (Tr.: CCD, VI, 273-77. DKL, III, 393-97). K. Indl. 28. febr.
1) Frd. 27. maj 1654, CCD, VI, 157, KB 1654, 130-31.

26. april (Kbh.) Niels Jensen i Stubbekøbing fik brev om hjælp til sin 
fangne søns ranson i Tyrkiet. NH har ladet andrage, hvorledes hans 
søn Hans Nielsen for nogle år forleden har begivet sig på adskillige 
fremmede steder udenlands at søge sin forbedring, og er på hjemrej
sen fanget af tyrken i søen. Nu fordres en stor sum penge for hans 
ranson. Han begærer, at han må bevilges at søge godtfolk i riget om 
hjælp. Kongen bevilger dette. SmR, 7, 99. Indl. udat.

29. april (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz og dr. Hans Svane fik brev om at 
erklære sig om jus patronatus, som Christoffer Lindenov begærer. CL
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har hos kongen begæret jus patronatus til Everdrup1 Kirke i Vording
borg len. Adressaterne befales at erkyndige sig om dens beskaffenhed 
og erklære sig, særdeles, om der i sognet er andre adelspersoner, som 
det kan være præjudicerligt, så og, om kirken har jordegods og be
holdning, el. om anden konsideration kan være til forhindring. De 
skal indskikke erklæring i Kane. SjT, 33, 531. K.
1 ) Kopibogen har Ebeldrup.

2. maj (Kbh.) Oluf Rosenkrantz til Egholm og Frands Brockenhuus til 
Hjulebjerg fik brev om at levere hr. Frederik Urne Roskildegård. Kon
gen har forlenet FU med Roskildegård len. De befales og får fuldmagt 
til, når hr. Niels Trolle leverer det fra sig, at være til stede og til FU 
overan tvorte inventarium, breve, registre, jordebøger o.a., desligeste 
at besigtige bygningerne, hvorledes de befindes og er holdt ved magt, 
så og at begive sig til skovene, forfarende, hvorledes de er fredet og 
holdt ved magt, og give det beskrevet fra sig under deres hænder og 
signeter og overlevere det til FU. Ladendes det etc. SjR, 23, 786. K.

2. maj (Kbh.) Følgebrev til Roskildegårds bønder for Frederik Urne. 
Kongen hilser kronens bønder under Roskildegård len, som hr. Niels 
Trolle til nu har haft i værge. De befales at rette sig efter til førstkom
mende Philippi Jacobi at svare FU, givende ham på kongens vegne de
res årlige landgilde og al anden rente og rettighed, som de plejer at 
gøre og har givet af arilds tid. Han skal igen holde dem ved lov, skel og 
ret. SjR, 23, 786. K.

2. maj (Kbh.) Frederik Urne fik brev om at overlevere Jægergården i 
Roskilde len med dens inventarium til Hans Dibolt von Denen. SjT, 
33, 531. K.

2. maj (Kbh.) Jægermesteren fik brev anlangende Jægergården i Ros
kilde len. Kongen har befalet Frederik Urne til adressaten igen at 
overlevere Jægergården i Roskilde len med inventarium. Han skal an
namme den og beholde den. SjT, 33, 532. K.

2. maj (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om at stævne Iver Seefeld 
for konsistorium. Kongen erfarer den forargelige eksorbitans, som IS 
har beganget på Sorø, hvilket kongen til afsky og eksempel ikke vil 
lade hænge ustraffet. JR befales at indstævne IS for konsistorium dér 
og lade hænde dom. SjT, 33, 532.
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2. maj (Kbh.) Knud Seefeld fik brev anlangende i Kane, at indskikke en re- 
kommendationsskrivelse for sin søn Iver Seefeld. Kongen erfarer, at IS efter 
at han har taget sin afsked fra Sorø, har beganget en stor og forargelig eksor- 
bitans, hvilket kongen til afsky og eksempel ikke vil lade hænge ustraffet. KS 
skal tilbageskikke den ham givne rekommandation til kongens svoger, hertug 
Christian Ludvig, eftersom han har forbrudt den. JT, 13, 485.

2. maj (Kbh.) Erik Juel fik brev anlangende nogle borgere i Alborg, 
som begærer at sejle på de afrikanske kyster. De har ladet anholde om 
kongens till, og pas til at sejle på Guinea og de afrikanske kyster. Pas
sene skikkes herhos og kongen er tilfreds, at EJ må tilstille dem dem, 
som anholder derom, at de først har stillet kaution, at deres varer in
gensteds uden for Danmark bliver losset,og at efter hver rejse ej heller 
ladning indtages andre steder end her i riget. JT, 13, 485. K.

3. maj (Kbh.) Hr. Christoffer Urne fik brev om, at mag. Niels Svendsen 
efter begæring må bekomme blæk og papir til at skrive en Supplika
tion. Dog skal CU tilforordne én, i hvis nærværelse NS kan forfærdige 
Supplikationen, og når det er sket, igen tage blæk og papir med sig, så 
at det ikke bruges til andet. SjT, 33, 532. Indl. 26. april.

3. maj (Kbh.) Hans Boysen fik brev om af de først indkommende pen
ge at betale Hans Hermansen hofslagter det, han kan tilkomme til 
dato, tagende hans bevis, og det skal blive godtgjort. SjT, 33, 532. K.

3. maj (Kbh.) Lave Beck og Jørgen Reedtz fik brev om at besigtige gods 
ml. K.M. og Erik Krag. EK begærer til magelæg af kronens gde og gods 
under Riberhus len, Gørding s., listed, 1 gd., skylder årligen l'/s ørte 
rug, 1 */2 ørte byg, 5 skp. havre, 1 fjdg. honning, 1 svin, 5 sk. 1 alb. af 5 
tofter, 6 mk. 10 sk. 2 alb. af 16 hestegæsteri, 4 td. havre, og bor på gård
en 4 mand: Poul Grummesen og Mette Hans datter, afd. Christen Mal
tesens enke, hvilke begge tilsammen deraf bruger ’/s, hvortil efter ede
lig beretning årligen kan sås 5 td. rug, 15 skp. byg el. i det højeste 17 
skp., 7 skp. boghvede, og der kan avles 20 læs hø i kær og bækenge. 
Hans Jørgensen, bruger af nævnte selvejergård ’/s, kan så og avle lige 
så meget, nemlig 5 td. rug, 15 skp. byg el. i det højeste 17 skp., 7 skp. 
boghvede, og der kan avles 20 læs hø i kær og bækenge. Gregers An
dersen i Nørbølling,1 bor fra de andre ungefær en bymark, skal dog 
være ’/» af samme gd. og vedgår selv at kunne så og avle lige ved de an
dre, nemlig 5 td. rug, 15 skp. byg el. og i det højeste 17 skp., 7 skp. bog-
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hvede, og der kan avles 20 læs hø i kær og bækenge. Nok i listed A 
fæstegd., Grumme Hansen ibor, skylder 1A ørte rug, 1A ørte byg, 1 
svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 2 mk. gæsteri, kan sås årligen 6'/^ td. 
rug, 2 td. 2 skp. byg, 1 td. havre, 4 skp. boghvede, 17 læs hø i kær og 
bækenge. Bramminge s., Terp: A gd., 6’/2 alb. af 2 tofter, 14 sk. havre, 
1 fjdg. honning, '/a svin, 1 lam, 2 gæs, 4 høns, 1 snes æg, 2 læs ved, 1 td. 
kul, A trave foderkorn, af 8 hestegæsteri 3 mk. 5 sk. 1 alb., 2 td. havre, 
hvorpå bor 4 mænd, nemlig Anders Pedersen, bruger A af gården, 
kaldes Vester Halvgård, kan så 3 td. rug, 1 td. 1 skp. byg, A td. boghve
de, 10 læs hø; Laurs Eskelsen den anden V2 af Vester Halvgård, kan så 
og avle lige så meget, nemlig 3 td. rug, 1 td. 1 skp. byg, A td. boghve
de, 10 læs hø; Peder Christensen, besidder A af nævnte halvgd., kan så 
3 td. rug, 1 td. 1 skp. byg og undertiden noget mindre, A td. boghve
de, 8 læs hø; Hans Mulvad, herredsskriver i Gørding h., kan så lige ved 
de andre til sin A, nemlig 3 td. rug, 1 td. 1 skp. byg, A td. boghvede, 
22 læs hø i middelmådige åringer, undertiden mere, undertiden min
dre. Hvorimod EK erbyder at udlægge gde og gods i Falster: Tårup: 1 
gd., skylder årligen 2 pd. byg, 12 skp. havre, 6 sk. åbod, 18 sk. inde- 
penge, 1 fødenød, olden til 5 svin. Ovstrup: 1 gd., skylder 18 sk. penge, 
6 sk. åbod, 2 pd. byg, 12 skp. havre, 1 fødenød, skov til 6 svins olden. 
[Nørre] Vedby: Rasmus Olsen, skylder 1 sk. grot, 3 sk. åbod. Falsters 
Nørre h., Nørre Alslev: 1 gd., 2 pd. byg, 3 td. havregæsteri, 18 sk. pen
ge, skov til 20 svin. Adressaterne befales og får fuldmagt til at begive 
sig til nævnte gde og gods, som EK vil udlægge, granske og forfare dets 
ejendom og siden ligne og lægge det ene imod det andet, så kongen 
og EK særdeles for ejendom og landgilde sker skel og fyldest, anseen
de, at kongen vil have så megen landgilde igen som den, der bortskif
tes, dog hvad skovene sig belanger, skal der forholdes som sædv. Det, 
de forretter, skal de under deres hænder og signeter give beskrevet fra 
sig og med forderligste indskikke besigtigelsen i Kane. JT, 13, 486. K 
1 ) Kopibogen har NørbøU.

5. maj (Kbh.) Hans Jørgen Wetken af Hamborg fik arrest angående 
Poul Upmand. Gert Fin har på vegne af sin husbond HJW ladet an
drage, hvorledes han på Næstved rådstue den 17. april sidst forleden 
har bekommet gæsteretsdom over PU dér for 1.243 rd. kapital med 
omkostning efter hans obligation. Da han efter dommen med byfoge
den og 4 mænd besøgte PUs bo, var der aldeles intet fundet, hvormed 
summen kunne kontenteres, og han havde ej heller anden middel el. 
råd el. forsikring. Derfor anholder GF, at PU, hvor han kan antræffes,
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må tilholdes at stille borgen el. selv personligt borge. Kongen bevilger 
dette. Forbydendes etc. SjR, 23, 787. Indl. 17. og 24. april og 7. juni.

5. maj (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at afbetale Bertel Lange 160 
rd., som han til dato tilkommer efter den med HB gjorte afregning for 
enspændertjeneste. Han skal tage hans bevis, og det skal blive godt
gjort i regnskaberne. SjT, 33, 532. K.

6. maj (Kbh.) Konfirmation af en kontrakt anlangende hr. Oluf Chri
stensen, sognepræst til Vor Frue Kirke i Roskilde. Kongen er søgt om 
konf. af en akkord, som hr. Niels Trolle til Troldholm på hans behag 
har gjort med OC, lyder: NT gør vitterligt, at OC for nogen tid siden 
har erhvervet Chr. 4.s bevill., at hans præsteresidens skal vedligeholdes 
af Vor Frue Kirkes indkomst, endog det er en landsbykirke og alene 
har den 3. part af tienden. Af regnskaberne befindes på adskillige ti
der så stor bekostning at være gjort på residensen, at kirken i længden 
ikke kan tåle det, men må blive øde. NT har på K-M.s behag og konf. 
akkorderet med OC, at han årligen af kirken skal have 2 pd. byg, som 
kirkeværgerne skal yde ham i skæppen el. i penge efter kapitelskøb, 
hvorimod han selv skal vedligeholde sin præsteresidens. Til vidnes
byrd har NT og OC, deslige mag. Enevold Nielsen, sognepræst til Ros
kilde Domkirke og provst i Sømme h., underskrevet med egne hæn
der. Roskildegård den 29. maj 1655. Kongen konf. dette. SjR, 23, 788. 
K. Indl. 29. maj 1655 (orig. akkord).

6. maj (Kbh.) Hr. Christoffer Urne fik brev anlangende halm at ages af 
bønderne til ladegårdens reparation. Kongen er tilfreds, at kronens 
bønder i hans len dette år til ladegården skal udgive af hver fuld gård 
1 trave og hver halvgård ’/a trave langhalm. Men dersom ladegårdens 
brøstfældighed dermed ikke kan repareres, skal han tilholde dem i til
kommende sommer at forskaffe og fremføre lige så meget dertil. SjT, 
33, 532. (Tr.: KD, V, 399). K. Indl. 3. maj.

6. maj (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik brev anlangende Hans Nielsen møl
lers afslag i Langvad Mølle i Roskilde len. HN har ladet andrage, at 
hans mølle med det meste af hans formue næst forleden år er brændt. 
Han begærer at måtte forskånes nogen tid for møllens landgilde, på 
det han igen kan opbygge møllen og komme på fode. Af NTs erk
læring erfarer kongen, at det befindes således, og er tilfreds, at han 
må forskånes for den halve resterende landgilde til Philippi Jacobi
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1656. Det skal blive godtgjort i NTs lensrgsk. på Rtk. SjT, 33, 533. K. 
Indl. 23. og 27. april.

6. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at 800 rd. over for
rige kontrakt om rustvognsstaldens underholdning må godtgøres Ma
turin Dupont, kongens vognmester. Han har klageligen andraget, at 
han er kommet til forkort på den første med ham gjorte kontrakt om 
rustvognsstaldens underholdning, med begæring, at kongen vil forun
de ham nogen erstatning for den store skade. Kongen er tilfreds, at 
han denne ene gang må godtgøres 800 rd. over den gamle kontrakt. 
De skal afbetale ham, efterhånden som midlerne indkommer. SjT, 33, 
533. Indl. udat. (se under 11. april, SjT, 33, 525, ovf., s. 126). K.

6. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at forskaffe Albertus Matthi- 
sen, kongens bygmester, materialia til rustvognsstaldens reparation og 
et vognhus for Kbh.s Slot. SjT, 33, 533. K.

6. maj (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende at noget byg, 
som er udlagt til kongen og kommissarierne efter afd. Erik Nielsen, 
tolder i Vordingborg, må lånes Vordingborg lens bønder. Kongen er 
tilfreds, at de 3 læster 3 pd. byg må leveres til en del af kronens be
trængte bønder i lenet til sædekorn. Dog skal han indfordre det i fore
stående høst, så det først muligt kan blive solgt til kronens gavn. SjT, 
33, 533. K. Indl. 5. maj.

6. maj (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev anlangende i Sorø Skole at 
indtage 3 sønner af Johannes Morodius1 barber på Sorø. Styl. ord. SjT, 
33, 533. Indl. udat.
1) Indl. har Johannes Carolus Morodius.

6. maj (Kbh.) Frederik Urne fik brev anlangende at betale nogle pen
ge for vognægter af accisen i Roskilde. Kongen har tilforn bevilget, at 
byfogeden i Roskilde årligen må beholde halvparten af de penge, som 
udgives for frie vognægter der i byen, hvilke penge skal være taget af 
accisen dér. FU skal tilholde den, der har el. bekommer accisen i for
pagtning, årligen til byfogeden at levere så mange penge af accisefor
pagtningen, som dette kan betales for, lige som hidindtil. Det skal bli
ve godtgjort i deres forpagtning på Rtk. SjT, 33, 533. K. Indl. 24. og 26. 
april.
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6. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Bertel Lange 284 
rd., nok 20 rd., nok 50 kur.dl. 23 sk., som han efter den med ham gjor
te afregning tilkommer for enspændertjeneste, beregnet til Philippi 
Jacobi 1654. SjT, 33, 534. K. Orig. i DKanc. B 1791.

6. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at godtgøre Simon de Pet
kum, kongens agent i London, 600 rd., som han har tilskrevet sig som 
rejsepenge fra Holl. til Engl. 1654. SjT, 33, 534. K. Indl. 3. nov. 1655.

6. maj (Kbh.) Tyge Below fik brev anlangende afslag for nogle bønder, 
som har jorder i Strib Odde. Kronens tjenere under hans len, Jørgen 
Rasmussen i Strib, Hans Clausen, Jørgen Pedersen, Niels Pedersen, 
Rasmus Pedersen, Anders Knudsen og Peder Pedersen i Avlby, har la
det andrage, hvorledes de for en vis afgift af ham på kongens vegne 
har fæstet noget jord af Strib til pløjeland, hvilken jord de nu i 2 år 
ikke har brugt og ikke kan bruge, siden bolværket og skansen blev an
lagt. De begærer at måtte forskånes for de 2 års landgilde, 1654 og 
1655. Af TBs erklæring erfarer kongen, at deres angivende er sand
færdigt, og er tilfreds dermed. Det skal blive ham godtgjort i lenets 
rgsk. på Rtk. FT, 7, 231. K. Indl. 26. (2) og 29. (2) april.

7. maj (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik brev anlangende, at nogen Lyndby 
kirkejord må følge en af hans gårde for fæste og landgilde. Efter be
gæring bevilger kongen, at den jord, som ligger til Lyndby Kirke og 
hvoraf gives årlig til landgilde 15 skp. rug, 18 skp. byg, herefter altid 
må følge en el. flere af NTs gårde i Jenslev for sædv. fæste så tit, den fal
der til fæste. SjR, 23, 789. K. Indl. 6. maj.

7. maj (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik brev om, at nogen kirkejord på Ny
rup Mark må følge til en af hans gårde. Efter begæring bevilger kon
gen, at den jord, som ligger på Nyrup Mark til Sonnerup Kirke i Vold
borg h. herefter altid må følge NT, en el. begge hans gårde i Sonne
rup, for sædv. landgilde til kirken, nemlig 1 pd. byg og sædvanligt 
stedsmål, når det bliver ledigt, nemlig 10 rd. SjR, 23, 789. K. Indl. 6. 
maj (se foreg.).

7. maj (Kbh.) Hr. Niels Trolle, rigens råd, viceadmiral og befalings
mand på Roskildegård fik konf. af et begravelsessted i Roskilde Dom
kirke. NT har anholdt om konf. af brev udgivet af prælater, kanniker 
og menige kapitel i domkirken på et begravelsessted i kirken, lyder:



1656 149

Prælater, kanniker og menige kapitel i Roskilde Domkirke gør vitter
ligt, at KM. har forundt NT et begravelsessted i domkirken, beliggen
de straks inden for den store kirkedør på den nordre side i enden af et 
gi. kapel, og at han el. hans arvinger må lade opsætte en tavle og gøre 
sig det så nyttigt, som de bedst kan; dog at han derimod giver en billig 
rekompens til domkirken, efter KM.s brev dat. 15. dec. 1640.’ NT har 
til dem på domkirkens vegne erlagt betaling, 100 rd. in spec., hvorfor 
han, hans frue, fru Helle Rosenkrantz og deres børn må beholde den 
nordre ende af' nævnte kapel fra pillen indtil muren til et begravelses
sted. Til vitterlighed har de underskrevet kvittans og følgebrev med ka
pitlets segl og notarii hånd. Actum in domo capituli nostri, den 4. juli 
1646. LS. Jussu venerandi capituli subscripsit. Envaldus Nicolaj, R no
tar. Kongen konf. dette. SjR, 23, 789. K Indl. 4. juli 1646.
1) Ses ikke i KB 1640.

7. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at måtte godtgøre Mikael 
Sartorius, tolder i Lister len, nogle rejsepenge. Han har andraget, at 
han af adressaterne er gjort til mangel de rejsepenge, som hans for
mand altid fik godtgjort, af årsag, at Johan Garmans ordre tilholder 
ham at nederføre regnskaberne til Rtk. Kongen er tilfreds, at han den
ne gang må godtgøres 1 års rejsepenge, eftersom de eragter det ret. 
SjT, 33, 534. K Indl. 5. maj (2) og udat. (2).

7. maj (Kbh.) Henrik Villumsen fik brev om forlov fra Holland. Han 
må, så snart muligt er, begive sig på hjemrejsen fra den Haag, efter at 
Peder Charisius er ankommet. SjT, 33, 534. K

7. maj (Kbh.) KM.s skøde og magesk. til Gunde Rosenkrantz til Vin
dinge, udgivet på vegne af Arhusgård len og Arhus Hospital. GR har 
for magelæg til kongen på vegne af nævnte udlagt af gde og gods i 
Nørrejyll., nemlig til Arhusgård: Ning h., Astrup s., Bøgeskov: Mogens 
Jensen, skylder årligen 8 sk. leding, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 

1 fjdg. smør, 1 fødenød, 2 rd. landgildepenge, 3 sletmk. gæsteri. Løjen
kær: Jens Rasmussen, 3 td. byg, 1 rd. landgildepenge, 2 rd. arbejds- 
penge, skov til 12 svins olden. Askby: Peder Madsen, Peder Nielsen, 
Morten Rasmussen og Knud Clausen af Ask Mark 3 td. byg, 1 rd. land
gildepenge. Beder s., Lille Fulden:1 Jens Mikkelsen, 1 td. 2 skp. rug, 3 
td. 3 skp. byg, 2’/2 tid. havre, 1 Qdg. smør, 2 rd. landgildepenge, skov til 
6 svins olden, men det stykke eng, som ligger ved kirkeskoven, skal 
med al kirkeskoven følge Mårslet Kirke som fri ejendom, og kirkens



150 1656

patron alene befatte sig dermed. Gundestrup: Svend Mikkelsen, 
Søren Lassen, Mikkel Jensen og Mikkel Ibsen af Ådegårds Mark 6 td. 
byg, 2 sldl. mønt landgildepenge. Øster Lisbjerg h., Todbjerg2 s., 
Hårup:3 Niels Jensen Tønning, 21/*j td. rug, 6 td. byg, 5 td. havre, 1 
fjdg. smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 rd. landgil
depenge, 1 snes æggæsteri, 1 rd. ildebrændselsgæsteri; Rasmus Mik
kelsen 2*/2 td. rug, 6 td. byg, 5 td. havre, 1 fjdg. smør, 1 fødenød, 1 svin, 
1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 rd. landgildepenge, 1 snes æggæsteri, 1 rd. 
ildebrændselsgæsteri; Niels Pedersen, 2’/‘2 td. rug, 5 td. byg, 5 td. hav
re, 1 fjdg. smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 7 sletmk. 
mønt landgildepenge, 1 snes æggæsteri, 1 rd. ildebrændselsgæsteri; 
Søren Tønnesen,4 2’/2 td. rug, 5 td. byg, 5 td. havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 
1 fødenød, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 7 sletmk. mønt landgildepenge, 
1 snes æggæsteri, 1 rd. ildebrændselsgæsteri; Peder Sørensens enke, 
272 td. rug, 6 td. byg, 5 td. havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 får, 
1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 snes æggæsteri, 1 rd. ildebrændselsgæsteri; Jens 
Jensen, 2 td. byg, 3 mk. landgildepenge, skov til førnævnte gods i 
Hårup til 250 svins olden. Nok følgende gde udlagt til Århus Hospital: 
Hårup: Hans Mikkelsen,5 3 td. 1 skp. rug, 8 td. byg, 13 td. 2 skp. havre, 
1 fjdg. smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 rd. engpenge, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 
høns, 1 snes æg, 1 rd. ildebrændselsgæsteri; Niels Rasmussen, 272 td. 2 
skp. byg, 27s td. havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 snes æg, 2 mk. ilde
brændselsgæsteri, skov til førnævnte gods i Hårup til 47 svins olden, 
med al gårdes og gods’ ejendom, landgilde osv. Til fyldest vederlag har 
kongen til GR udlagt af kronens gde og gods samt Århus Hospitals, 
nemlig Århusgårds gods i Vester Lisbjerg h., Pannerup: Knud Mikkel
sen, selvejer, skylder årligen 2 sk., 1 ørte rug, 2 ørter 3 skp. byg, 1 ørte 
havre, 72 td. smør, 1 svin; Mads Christensen, selvejer, 4 sk., 2 ørte byg, 
V/2 ørte havre, 1 fjdg. smør; Jens Sørensen 4 sk., 1 pd. rug, 472 td. 3 
skp. byg, 1 pd. havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, skov til førnævnte gde til 18 
svins olden. Trige: Niels Jensen, selvejer, 72 mk., 72 td. honning, 1 får, 
3 lam, 1 svin, 72 okse at stalde, 15 skp. maltgæsteri. Elev: Thomas Niel
sen, selvejer, 4 sk., 72 ørte rug, V/2 ørte 3 skp. byg, 1 får, 3 lam, 1 gås, 2 
høns, 3 td. kul, 1 svin, 72 okse at stalde; afjenses toft, 4 sk., 1 lam, giver 
i sammelskatten 7» af 1 lødemk., 7« af 1 lægdsokse, 7« af 1 lægdsko, 7« 
af 1 td. smør. Søften: Peder Rasmussen af haven ved huset, Niels 
Frandsen ibor, og af halvparten af den øde ejendom, Torkild Nielsen 
tilforn har påboet, skylder 2 sk., 3 hestegæsteri, af den anden halve 
part af samme ejendom skylder han til kronen den øvrige landgilde og 
hele sammelskat, som hidindtil er gangen af al denne øde ejendom.
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Tostrup: Niels Madsen ogjens Sørensen, selvejere, af en ejendom, Ne
der Tostrup, 4 sk., 1 får, 1 lam. Ning h., Mårslet s., Testrup: Peder 
Foeg, selvejer, 2 sk., 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 stød, 7a td. 
honning, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 18 hestegæsteri; Ludolf Meng, 
selvejer, 6 sk., 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 3 stød, ’/2 td. hon
ning, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 18 hestegæsteri; Jens Mikkelsen, selv
ejer, 6 sk., ‘/a ørte rug, 7a ørte byg, l/a ørte havre, 3 stød, 1 lam, 1 gås, 4 
høns, 1 svin, 1 fjdg. smør, 13 hestegæsteri, [herligheden til gården].6 
Thising, 1 gd., Rasmus Lassen ogjens Smed påbor, herligheden hertil, 
skylder 6 hestegæsteri og den anden landgilde til præsten i Viby. Be
der s. og by: Laurids Mortensen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, }/f> mk. 4 sk., 1 
svin, 7 hestegæsteri; Jens Pedersen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 mk., 1 svin, 
3’/2 hestegæsteri. Fløjstrup: Oluf Knudsen, selvejer, 4 sk., 1 */2 td. rug, 2 
td. byg, 3 td. havre, 2 stød, 7* td. smør, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 18 
hestegæsteri; Niels Pedersen og Frands Sørensen, selvejer, 2 sk., 6 skp. 
rug, 1 td. byg, 1 7a td. havre, 1 stød, 2!/2 mk. 2 sk. 2 alb., 1 lam, 1 gås, 4 
høns, 1 svin, 16 hestegæsteri; Mikkel Mogensen,7 6 sk., 6 skp. rug, 1 td. 
byg, 17a td. havre, 3 stød., 1 får, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 16 heste
gæsteri, kronens rettighed og herlighed til bondeskoven og anpart af 
Thorsskoven indtil Skidenpøtbækken, som er sat for 40 svins olden, 
med en mose, Surmose, liggende ml. Skåde bymark og Thorsskoven 
op til Skidenpøtbækken, hvorpå kan avles 2 læs hø; [så ogjens Glar- 
mesters krudtmølle,]8 Jacob Felbereder i Arhus giver årligen af Skam
bæk Mølle til mølleskyld, skylder 2 rd., og er til samme mølle en have, 
hvori kan sås 4 skp. rug, hvilken med den ene side støder på den nor
dre side af Skidenpøtbækken med Thorsskoven. Jegstrup: Laurids 
Sejersen og Søren Eriksen, selvejere, 6 sk., 6 skp. rug, 1 td. byg, V/2 td. 
havre, 3 stød, 7a td. smør, V/2 mk., 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 18 hes
tegæsteri, end giver nævnte mænd 2 ørte malt, herforuden til præsten 
til Tranbjerg Kirke 1 ørte byg, 1 ørte havre, l/2 fjdg. smør, som er af no
get jord, kaldes Klokkerbækken. Nok til Tranbjerg Kirke 7a td. byg, 8 
sk., hvilket tilsammen er indregnet under gårdens sæd og avling, over 
hvilket GR derfor tillige med gården også nyder al højheden og her
ligheden. Enslev: Peder Matthisen, 1 brændsvin, 3 hestegæsteri. Inger- 
slev: Peder Jensen, selvejer, 2 sk., }/2 td. rug, 6 skp. byg, 1 td. havre, 1 
stød, 1 fjdg. smør, 1 får, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 10 hestegæsteri; Pe
der Thomsen, selvejer, 2 sk., 1 td. rug, 1 td. byg, V/2 td. havre, 1 stød, 1 
fedeko, 1 får, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 13 hestegæsteri; Niels Jensen 
og Rasmus Mikkelsen, selvejere, 4 sk., 1 7a td. rug, 2 td. byg, 3 td. havre, 
1 stød, 5 mk. 5 sk. 1 alb., 1 gås, 4 høns, 1 svin, 1 lam, 20 hestegæsteri.
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Pedholt: Rasmus Rasmussen, 1 hus, l/a mk., 4 sk., 1 svin, 1 hestegæste- 
ri. Lemming: Anders Jensen, 1 hus, 1 mk., al Pederstrup skovland for 
en fri ejendel og enemærke,9 som er sat for 34 svins olden. Stautrup: 
Poul Mogensen, selvejer, 2 sk., ’/a td. rug, 6 skp. byg, 10 skp. havre, l’/2 
stød, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 10 hestegæsteri; Rasmus Nielsen og 
Mikkel Rasmussen, selvejere, 3 sk. 1 alb., 1 td. rug, 10 skp. byg, 14 skp. 
havre, 3 stød, ’/2 td. honning, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 svin, 18 heste
gæsteri. Item af Arhus Hospitals gods i Ning h., Mårslet s. og by: Jens 
Olufsen og Erik Sørensen, skylder årligen 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte 
havre, 1 svin, 2 mk. engpenge, 2 mk. gæsteri. Testrup: Svend Jensen, 2 
ørter rug, 2 ørter byg, 2 ørter havre, 1 Qdg. smør, 1 svin, 1 dl. gæsteri, 
skov til 6 svins olden; Jens Sørensen, 1 ørte rug, 2 ørter byg, */2 dl. eng
penge, 1 svin, 11/2 mk. 4 sk. 1 alb. gæsteri, skov til nævnte gde til 1 svins 
olden. Obstrup: Rasmus Rasmussen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ør te 3 
skp. havre, 2 td. byggryn, */2 Qdg. smør, 1 svin, 4 sk. leding, hvilke gde 
og gods med al ejendom GR skal beholde. JR, 12, 469. K. (Udt.: Kr. 
Sk., II, 59-61).
1) Kopibogen har LÅllfulløe, genbrevet Lill Fulen. 2) Kopibogen har Torbierg 
3) Kopibogen har Kaarup, men i det følgende Haarup. 4) Søren Tønnesen og 
hans landgilde mangler i genbrevet. 5) Genbrevet har: Jens Mikkelsen, skyl
der 3 td. 2 skp. havre, 1 fjdg. smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 rd. engpenge, 1 får, 1 
lam, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg, 1 rd. ildebrændselsgæsteri. 6) Teksten i [ ] er fra 
genbrevet. 7) Genbrevet har Mortensen. 8) Teksten i [ ] er fra genbrevet. 9) 
Genbrevet har misforstået: for at fri en del og enne, som er sat for 34 svins ol
den.

7. maj (Kbh.) Gunde Rosenkrantz’ genbrev til Arhusgård len. [Ligely- 
dende med en del af foregående, mutatis mutandis; se også de 2 føl
gende breve]. Til vidnesbyrd har GR trykt sit signet under og under
skrevet med egen hånd og ombedt Erik Krag og Otte Friis med sig til 
vitterlighed at forsegle og underskrive. JR, 12, 474. K.

7. maj (Kbh.) Gunde Rosenkrantz’ skøde [genbrev] på 2 pantegårde, 
han har afstået til kronen på førnævnte magesk. GR gør vitterligt, at 
han efter begæring af K.M. har bevilget et magesk. i sit eget len i ve
derlag, dat. 7. maj 1656. Foruden det vederlag, kronen har bekommet, 
afstår han 2 gde. i Vordingborg len, Blangslev, den ene Jens Jensen 
påbor, skylder 2 pd. byg, 1 fjdg. smør, V/2 mk. engpenge, 2’/2 mk. 2 sk. 
2 alb., den anden Mogens Nielsen påbor, 1 pd. byg, 1 [?] td., havre, 9 
sk. penge, 1 fødenød, deres anpart i skoven til 30 svins olden, hvilke 2 
gde med al rente og rette tilliggelse osv. igen skal følge K.M. som før,
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det blev pantsat. Til vidnesbyrd har GR trykt sit signet under og un
derskrevet med egen hånd og ombedt Erik Krag og Otte Friis med sig 
til vitterlighed at forsegle og underskrive. JR, 12, 478.

7. maj (Kbh.) Gunde Rosenkrantz’ genbrev til Ar hus Hospital. GR gør 
vitterligt, at K.M. for magelæg til ham har udlagt af kronens og hospi
talets gde og gods i Ning h., Mårslet s. [ligelydende med en del af ma
gesk. 7. maj,JR, 12, 469, se s. 151-52, mutatis mutandis]. Til vidnesbyrd 
har GR trykt sit signet under og underskrevet med egen hånd og om
bedt Erik Krag og Otte Friis med sig til vitterlighed at forsegle og un
derskrive. JR, 12, 479.

7. maj (Kbh.) K-M.s magesk. til Gunde Rosenkrantz på gods i Kalø len. 
GR har for magelæg til kongen udlagt gde og gods i Mols h., Vistoft s., 
Lægerholm: Anders Sørensen, skylder årligen 3 ørter rug, 3 ørter byg, 
15 skp. maltgæsteri, ’/a fjdg. smør, ’/a får, ’/a lam, '/j gås, 1 høne, 1 svin; 
Anders Rasmussen, 3 ørter rug, 3 ørter byg, 15 skp. maltgæsteri, ’/x 
fjdg. smør, ’/a får, */a lam, ’/a gås, 1 høne, 1 svin. Øster Lisbjerg h., 
Hjortshøj s. og by: Rasmus1 Pedersen, selvejer, 5’/a ørte byg, 5 ørter 
havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, nok af skovland 3 ørter byg. Mejlby s. og by, 
Balle [!]: Anders Jensen,2 1 ørte rug, 2,/a ørte byg, 1 ørte havre, 'A fjdg. 
smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, med al gårdes og gods’ 
ejendom, landgilde osv. Til fyldest vederlag har kongen igen udlagt 
gde og gods i Øster Lisbjerg h., Todbjerg s. og by: Jesper Lauridsen, 
selvejer, skylder årligen 4 sk. leding, 9 skp. byg, 9 skp. havre, 1 får, 1 
lam, 1 gås, 6 høns, 1 svin,3 6 hofheste[gæsteri], 2jægerheste[gæsteri], 
giver af sammelskatten 5 mk. 4 sk. i en mælkeko og 3 fedekøer, 1 ’/a 
mk.4 smør, 1 ’/a fjdgk. havregæsteri, ’/a ost; Hans Ghristensen, selvejer, 2 
sk. leding, 11 skp. byg, 14 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 svin, 
8 hofheste[gæsteri], 2 jægerheste[gæsteri], skov til 12 svins olden,5 gi
ver i sammelskatten 7 mk. i en mælkeko og 3 fedekøer, 1 ’/a pd. smør, 2 
fjdgk. havregæsteri, 1 ost; Rasmus Nielsen,6 selvejer, 4 sk. leding, 11 
skp. byg, 14 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 svin, 8 hofheste 
[gæsteri], 2 jægerheste[gæsteri], skov til 12 svins olden, giver i sam
melskatten 7 mk. i en mælkeko og 3 fedekøer, 2 pd. smør, 3 fjdgk. 
kornhavregæsteri, 1 ost; Hans Pedersen, selvejer, 4 sk. leding, 17 skp. 
byg, 17 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 svin, 8 hofheste[gæste
ri], 2 jægerheste[gæsteri], skov til 60 svins olden, giver i sammelskat
ten lO’/a mk. i en mælkeko og 3 fedekøer, 3 pd. smør, 3 fjdgk. havre
gæsteri, 1 ost; Anders Jensen, selvejer, 4 sk. leding, 1 ørte byg, 3 skp.
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havre, x/i td. smør, 1 svin, 8 hofheste[gæsteri], 2 jægerheste[gæsteri], 
af en øde ejendom på Todbjerg Mark 2 sk., skov til 6 svins olden; Peder 
Ibsen, 2 ørter rug, 3 ørter byg, 2 ørter havre, 1 svin, 1 fjdg. smør, 1 får, 
1 dl. gæsteri, skov til 1 svins olden, hvilke gde og gods med al ejendom, 
landgilde osv. GR skal have. Det skal være ham frit at tilkøbe sig bon
deejendommen. JR, 12, 481.
1) Genbrevet har Hans og anfører ham som selvejer samt 4 sk. leding, 17 skp. 
byg, 17 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 svin og skov til 60 svins olden, 
giver i sammelskatten 107a mk. i en mælkeko og 3 fede køer, 3 pd. smør, 3 
fjdgk. havregæsteri, 1 ost. 2) Genbrevet har selvejer, men mangler stedsbeteg
nelsen, og det har 4 sk. leding, 1 ørte byg, 3 skp. havre, '/a td. smør, 1 svin, 8 
hofheste[gæsteri], 2 jægerheste[gæsteri]. 3) 1 svin er fra genbrevet. 4) Gen
brevet har pd. 5) skov til 12 svins olden er ikke med i genbrevet. 6) Rasmus Ni
elsen og hans afgifter står ikke i brevet, kun i genbrevet.

7. maj (Kbh.) Gunde Rosenkrantz’ genbrev. [Ligelydende med fore
gående, mutatis mutandis,jf. dog noterne til dette]. Til vidnesbyrd har 
GR trykt sit signet under og underskrevet med egen hånd og ombedt 
Erik Krag og Otte Friis med sig til vitterlighed at forsegle og under
skrive. JR, 12, 483.

7. maj (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om under lenet at annamme 
Gunde Rosenkrantz’ udlagte mageskiftegods. GR har for magelæg til 
kronen udlagt gde og gods i Ning h., Astrup s., Bøgeskov: Mogens Jen
sen, skylder årligen 8 sk. leding, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 
fjdg. smør, 1 fødenød, 2 rd. landgildepenge, 3 sletmk. gæsteri. Løjen
kær: Jens Rasmussen, 3 td. byg, 1 rd. landgildepenge, 2 rd. arbejds- 
penge, skov til 12 svins olden. Askby: Peder Madsen, Peder Nielsen, 
Morten Rasmussen og Knud Clausen af Ask Mark 3 td. byg, 1 rd. land
gildepenge. Beder s., Lille Fulden:1 Jens Mikkelsen, 1 td. 2 skp. rug, 3 
td. S'/r skp. byg, 2’A tid. havre, 1 fjdg. smør, 2 rd. landgildepenge, skov 
til 6 svins olden, men det stykke eng, som ligger ved kirkeskoven skal 
med al kirkeskoven følge Mårslet Kirke som fri ejendom, og kirkens 
patron alene befatte sig dermed. Gundestrup: Svend Mikkelsen, 
Søren Lassen, Mikkel Jensen og Mikkel Ibsen af Adegårds Mark 6 td. 
byg, 2 sldl. mønt landgildepenge. Øster Lisbjerg h., Todbjerg s., 
Hårup: Niels Jensen Tønning, 21/*2 td. rug, 6 td. byg, 5 td. havre, 1 fjdg. 
smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 rd. landgildepen
ge, 1 snes æggæsteri, 1 rd. ildebrændselsgæsteri; Rasmus Mikkelsen 
2’/a td. rug, 6 td. byg, 5 td. havre, 1 fjdg. smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 får, 
1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 rd. landgildepenge, 1 snes æggæsteri, 1 rd. ilde-
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brændselsgæsteri; Niels Pedersen, 2l/'i td. rug, 1 td.3 byg, 5 td. havre, 1 
fjdg. smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 7 sletmk. mønt 
landgildepenge, 1 snes æggæsteri, 1 rd. ildebrændselsgæsteri; [Søren 
Tønnesen/ 27'2 td. rug, 5 td. byg, 5 td. havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 fø
denød, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 7 sletmk. mønt landgildepenge, 1 
snes æggæsteri, 1 rd. ildebrændselsgæsteri;] Peder Sørensens enke, 
2’/2 td. rug, 6 td. byg, 5 td. havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 får, 
1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 snes æggæsteri, 1 rd. ildebrændselsgæsteri; Jens 
Jensen, 2 td. byg, 3 mk. landgildepenge, skov til førnævnte gods i 
Hårup til 250 svins olden. ER skal annamme godset under lenet, ind
skrive det i jordebogen og årligen på Rtk. gøre rgsk. for den visse og 
uvisse indkomst. JT, 13, 487. K.
1) Kopibogen har Lill Fullen. 2) Brevet ovf., s. 149, har 3 skp. 3) Brevet ovf., s. 
149, har 5 td. byg. 4) I brevet ovf., s. 150, er glemt det i [ ] anførte.

8. maj (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik konf. af en kontrakt med Roskilde 
Hospital anlangende Hyllinge tiende. Kongen er anholdt om konf. af 
akkord, som NT og prælater, kanniker og menige kapitel i Roskilde 
Domkirke har gjort med Duebrødre Hospital i Roskilde, lyder: NT og 
prælater, kanniker og menige kapitel i Roskilde Domkirke gør vitter
ligt, at de på K-M.s behag og konf. har sluttet kontrakt anlangende 
K.M.S og kronens anpart tiende af Hyllinge s. i Voldborg h., hvilken ti
ende er perpetueret til Duebrødre Hospital. NT, hans hustru og arvin
ger, den ene efter den anden, som har jus patronatus til Hyllinge Kir
ke og sogn, skal altid herefter nyde nævnte kirketiende uden noget 
fæste og oppebære denne lige ved kirkens tiende, som følger jus pa
tronatus, med sådant vilkår, at kongen hvert år om fastelavn til Due
brødres forstander i godt ustraffeligt korn skal yde 6 pd. rug, 8 pd. 
byg, 10 td. havre, 2 skp. boghvedegryn, el. om kornet ikke ydes inden 
da, da inden pinsedag betale derefter med rede penge, rug, byg og ha
vre efter kapitelskøb og boghvedegryn efter dyreste landkøb. Desuden 
skal årligen i stedet for fæste tillige med kornet til forstanderen betales 
7 dl. mønt, hver dl. til 64 sk. da. Dog, dersom sognet formedelst krig 
el. fjendtligt indfald bliver ruineret, så jorden ikke bliver sået, el. grø
den ved stor usædv. misvækst, hagl el. a. bliver fordærvet, da at kvitte i 
det års afgift. Dersom afgiften i korn el. penge med det årlige stedsmål 
mod forhåbning ikke indkommer til terminen, er jorden dog ikke for
brudt, men NT, hans hustru og arvinger på Rygård skal stå til rette for 
al skade og foruden årets forfaldne fæste betale endnu et (el. 7 dl. 
mønt hver gang, om forstanderne begærer det). Kapitularerne finder,
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at tienden ved denne kontrakt ikke forandres imod fundatsen, men 
bliver hos de fattige, ja, endda forøges, idet 1) den årlige afgift forbed
res med 1 pd. rug og 1 skp. boghvedegryn mere end man har kunnet 
bekomme i mange år, og 2) de 7 sldl., som årligen skal udgives i stedet 
for fæste, hver 6 år kan opløbe mere, end tilforn blev givet af den gan
ske tiende til fæste, når den blev ledig, beregnet 2 rd. på pundet, de- 
sligeste 3) NT og hans hustru allerede tilforn har fæstet tienden deres 
livstid for 1 pd. rug og 1 skp. boghvedegryn ringere end der herefter
dags skal gives. De har derfor samtykt kontrakten på Duebrødre Hos
pitals vegne, forventende K.M.s konf. Til ydermere stadfæstelse har 
NT konf. med egen hånd og segl og prælater, kanniker og menige ka
pitel med kapitlets sigil og notarius’ hånd. Roskilde 24. febr. 1649. 
Kongen konf. dette. Forbydendes etc. SjR, 23, 790. K. Indl. 24. febr. 
1649 (orig. akkord).

8. maj (Kbh.) Laurids Lassen, borger i Nyborg, fik skøde på Dronning
gård, som Hans Villumsen, fhv. proviantmester i Odense, har afstået til 
ham. Kongen har 12. okt. 16531 til HV skødet en af kronens gårde på 
Nyborg Slots grund og frihed, Dronninggård, som aldeles intet ved
kommer Nyborg by. HV har nu ladet andrage, at han igen har afstået 
den til LL og begærer, at kongen vil udgive skøde til ham og hans ar
vinger. Kongen skøder gården til ham, dog med sådan kondition, som 
i forrige skøde, nemlig at LL el. hvem, som herefter bekommer går
den, er forpligtet at holde gård og stalde forsvarligt ved magt, så at stal
den kan bruges, når kongens ride- og kuskeheste så vel som andre fyr
stelige personers ankommer did. Desligeste også, at kongens rejsefolk 
logerer og [be]spises som hidindtil. Dog uden frihed, dersom de, som 
bebor gården, vil bruge nogen borgerlig næring. Da skal de efter de
res brug være forpligtet at bære borgerlig og byens tynge lige ved an
dre borgere. FR, 6, 288. K. Indl. = K. til kongens skøde til LL, dat. 12. 
okt.
1) Se KB 1653, 359.

8. maj (Kbh.) Ove Skade fik brev om at betale en maler for at male 
nogle urter for Christoffer Herfurt. Kongen har befalet CH at forfatte 
et herbarium vivum og lade hver urt afmale med sin naturlige farve. 
OS skal af lenets uvisse indkomst betale maleren 1 rigsort for hver urt, 
han afmaler, hvilket skal blive godtgjort i hans lensrgsk. på Rtk. SmT, 
8, 121. K. Indl. udat.
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8. maj (Kbh.) Hr. Niels Trolle til Troldholm, statholder i Norge og be
falingsmand på Aggershus fik konf. på et begravelsessted i Viborg 
Domkirke. NT har begæret konf. på afståelsesbrev af fru Ide Lange, 
enke efter Jens Juel til Kjeldgård, på et begravelsessted i Viborg Dom
kirke, lyder: IL kendes til NT at have afstået et gravsted i Viborg Dom
kirke ved alteret, som hendes afd. husbond har tilforhandlet sig til de
res lejersted, og har annammet fyldest betaling, hvorfor hun hermed 
hjemler ham gravstedet, og han må gøre sig det for sig og arvinger så 
nyttigt, som han og de bedst kan. At så skal holdes, sætter hun sit sig
net og egen hånd nedenunder. Actum Viborg, den 13. juni 1643. IL. 
Eftersom kongen har erfaret, at samtlige kapitularer i kapitlet på kir
kens vegne har bevilget ILs afståelsesbrev til NT, konf. han dette, så NT 
og hans hustru, fru Hille Rosenkrantz, og deres arvinger må beholde 
begravelsesstedet. Forbydendes osv. JR, 12, 485. Indl. 13. juni 1643, 20. 
sept. 1646.

8. maj (Kbh.) Otte Krag fik brev an langende sognepræst i Herslev, hr. 
Jens Jensens værgemål. JJ har ladet andrage, at han skal være værge for 
2 af sin broders børn, hvilket han beklager falder helt besværligt, ef
tersom han bor langt derfra under Koldinghus len, og begærer at for
skånes. Af hr. Steen Billes erklæring erfarer kongen, at JJ er værge for 
andre 5 børn foruden de 2, og er tilfreds, at han entlediges derfra, 
dersom der kan findes en anden i hans sted. OK skal handle med en 
vederhæftig mand, i Ribe el. andetsteds i lenet, som vil påtage sig vær
gemålet, så de umyndige børn ikke skal lide skade. JT, 13, 488. Indl. 
20. april.

9. maj (Kbh.) Peder Vibe fik toldfrihed på noget gods, som skal skibes 
med Hvide Bjørn. Kongen har bevilget PV skibet til at opføre hans 
gods til kronens gård i Trondhjem. Han bevilger, at alle varerne denne 
ene gang må passere toldfrit, i lige måde de varer, som han indskiber 
derfra, dog at de tilhører ham selv. Forbydendes etc. SjR, 23, 793.

9. maj (Kbh.) Arent von der Kuhla og dr. Hans Svane fik brev om i Hel
singør Hospital at indtage Joakim Lückstad [bøssemager]. Styl. ord. 
SjT, 33, 534. K. Indl. udat. (2)

9. maj (Kbh.) Peder Juel fik brev om månedligt at forhøre hofkøkken- 
og kælderregnskaberne, efter at de er underskrevet af kongens hofof
ficerer, som det har været brugeligt. Han skal gennemse, om alt befin-
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des rigtigt og udgivet efter ordre, og at indtægt og udgift kommer 
overens. SjT, 33, 534. K.

10. maj (Kbh.) Lensmændene, Kbh.s højlærde, borgmestre og råd i 
Kbh. og Henrik Thellemand fik brev anlangende frd. om begravelser 
blandt gejstlig og borgerlig stand. De tilskikkes herhos frd. om be
gravelser, som de skal lade forkynde i lenet og siden holde. SjT, 33, 
535. (Tr.: KD, V, 399-400). K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK, i 
Odensegård lensark., LAO.

Lige sådant brev udgik til borgmestre og råd og til rektor og profes
sorer, dog i professorernes stod intet om at holde frd. I HTs stod, at 
han skal forholde sig efter sin tilforn udgangne trykte fiskalsbestalling.

10. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende 200 rd. til en ka
rosse til Simon de Petkum, kongens resident i Engl. SjT, 33, 535. K. 
Orig. i DKanc. B 1791.

10. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev anlangende processen vedr. 
Henrik Oldeland til Rydals drab. Fru Sofie Markdanner, enke efter 
HO, har hos kongen begæret, at han vil være hende behjælpelig med, 
at mordet begået på hendes husbond på hans egen gård må blive straf
fet. NK befales med forderligste at lade drabssagen gøre anhængig i 
retten ved lovlig proces, dog på hendes egen bekostning. SkT, 8, 516. 
Indl. udat. og 8. april.

10. maj (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev anlangende Koldinghus’ repa
ration og om skifersten dertil. Kongen er tilfreds, at han af lenets uvis
se indkomst må lade reparere taget på slottet, hvor det findes mest 
brøstfældigt. Dertil skal fra Kbh. forskaffes ham fornødne skifersten, 
som tilbageskikkes med den skude, som hidfører de tilforn befalede 
kul el. lenets korn. JT, 13, 489. K.

11. maj (Kbh.) Forleningsbrev1 for Hugo Lûtzow fra Philippi Jacobi 
1656 på Antvorskov med vist og uvist. Til genant til sig selv og til at løn
ne folk bevilges han årligt 500 rd., så og gemen hofklædning på sig 
selvsjette og følgende genant: 6*/i> læst 5l/x pd. 9 skp. rug, 9l/<> læst 2pd. 
7 skp. malt, 400 skp. humle, 16 skippd. 5’/2 lispd. flæsk; 120 svinehove- 
der, 120 svinerygge, 12‘/2 td. 1 ott. smør, 3 læster 4 td. 1 fjdg. sild, l’/2 
td. laks, 3 td. ål, 8 skippd. 21/? lispd. 4 skålpd. bergefisk, 5 vorder kab- 
liau, 2.000 hvilling, 3.000 flyndere, 52 slagtenød, 58 får, 222 lam, 300
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gæs, 150 par høns, 10l/2 td. 1 ott. ærter, 3’/2 td. l’/2 skp. 1 fjdgk. bog
hvedegryn, 3 td. 1 fjdgk. byggryn, 8 td. 1 skp. havregryn, 1 l/2 td. Lüne
burg salt, 15!/2 td. bajsalt og 10 ol æg, hvormed skal underholdes lens
manden, hans hustru og deres eget folk selvfjortende, så og slottets 
daglige folk, slotsfogeden, slotsskriveren selvtredje, en ridefoged, en 
kornmåler, som og skal være redesvend, en kældersvend, kokken selv
tredje, en brygger selvfjerde, som og skal gøre malt, en hestemøller, en 
bundgarnsfisker, hovsmeden selvanden, 2 postvognsvende, en urte
gårdsmand, fadeburskvinden selvtredje, en vandmester, en portner, 
en søfisker, en hjulmager, en ladefoged, mælkedejen selvfjerde, en 
postrider, en svinemand, en komand, en fåredreng, en vangvogter, 
som hjælper om vinteren at røgte. Derimod skal HL årligen gøre rgsk. 
for al slottets og ladegårdens visse og uvisse indkomst, undtaget alene 
Lystager Ladegård, som kongen har forpagtet derfra. Han skal have 
opseende med udgiften og udspisningen på slottet og ladegården, at 
den ringeste omkostning bliver gjort og ingen unyttig udspisning el. 
folkeløn indskrevet i regnskabet. (Skbi. 7 (hvad folkenes løn anlanger, 
skal han forholde sig som sket indtil nu), 4 f/s af det uvisse. Han skal 
gøre rgsk. for ladegårdens avling, affødning, staldøksnefodring o.a.), 
6, 9, 10 (4 geruste heste, til dem og til 2 vognheste bevilger kongen 
ham fri foder og mål), 12, 13, 14, 15, 16 (han skal i lenets underlig
gende ladegårds rgsk. årligen indføre, hvor mange traver rug, byg, 
havre el. a., der indavles, så og, hvor mange læs hø), 17, 18, 19). Thi 
forbyder etc. SjR, 23, 793. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

11. maj (Kbh.) Forleningsbrev1 for Hugo Lûtzow på Korsør Slot fra 
Philippi Jacobi 1656 med vist og uvist. Til genant til sig selv og til at 
lønne folk bevilges han årligt [l]2 læst 3 pd. rug; 1 */2 læst malt, 72 skp. 
humle, 3Ÿ2 skippd. ll/z lispd. flæsk, 8 slagtenød, 2 td. 2*A lispd. smør, 8 
td. sild, 100 får og lam, 40 gæs, l'/2 skippd. 5 lispd. bergefisk, 4 td. 1 
fjdg. gryn, 2 td. 1 fjdg. ærter, 3 td. bajsalt, ’/j td. lüneburg salt, hvor
med han skal underholde slottets daglige folk, som er en slotsfoged, 
som også skal være ridefoged i lenet, en slotsskriver, en skriverdreng, 
som og skal være kældersvend, en portner, 2 maltgørere vinteren over, 
en, som driver vedvognen, en kvinde, som skal koge maden i lade
gården. (Skbi. 2, 3, 7, 4 (’/io af det øvrige), 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19). SjR, 23, 798. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10. 2) Efter K.
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11. maj (Kbh.) Hugo Lûtzow fik brev om øl, som oplægges til bønder
nes begravelse, item om at forordne nogle til at bære de døde til jor
den, som hr. Frederik Reedtz m. fl. derom fik brev 26. nov. 1655, fol. 
440.1 SjT, 33, 535. Indl. 9. maj.
1) Se KB 1655, 363.

12. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Jens Andersen, 
fhv. renteskriver. Han har for kongen ladet andrage, at en del af hans 
renteskriverbesoldning endnu resterer ubetalt og begærer, at det må 
erlægges til hans underholdning. De skal lade ham bekomme det, ef
terhånden som midlerne strækker til. SjT, 33, 535. K. Orig. i DKanc. B 
1791. Indl. 2. maj.

12. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, så snart midlerne strækker 
til, at afbetale Køn Joakim Grabow hans resterende skibskaptajnsbe- 
soldning, som berettes atvære 1.040 rd. SjT, 33, 535. K. Orig. i DKanc. 
B 1791. Indl. 9. maj.

12. maj (Kbh.) Landkommissarierne fik brev om at levere 2.000 rd. til 
Steffen Thim til Helsingborg fæstning. De skal tage hans bevis, og det 
skal blive godtgjort. SkT, 8, 516. Indl. 3. og 12. maj.

12. maj (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om at gøre den anordning, at 
landfolket under det helsingborgske kompagni med forderligste ind
kommer i fæstningen til at arbejde. SkT, 8, 517.

12. maj (Kbh.) Mogens Høg fik brev om at låne Henrik Mein, ridefo
ged over Kbh.s len 50 bøndervogne til at flytte hans gods fra Overgård 
til Arhus på de tider, det kan være bønderne bekvemmeligst. JT, 13, 
489. Indl. udat.

13. maj (Kbh.) Hugo Lûtzow fik følgebrev på Korsør len. Kongen hil
ser kronens bønder under Korsør Slot og len. De befales at rette sig ef
ter til førstkommende Philippi Jacobi at svare HL, givende ham på 
kongens vegne deres årlige landgilde, gæsteri, sagefald, ægt og arbej
de og al anden rente og rettighed, som de plejer at gøre og har givet af 
arilds tid. Han skal igen holde dem ved lov, skel og ret. SjR, 23, 801. K.

13. maj (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at levere Kor
sør len til Hugo Lûtzow. Kongen har forlenet HL med Korsør Slot og
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len. De befales og får fuldmagt til, når fru Dorte Abildgaard, enke ef
ter Wentzel Rothkirck, leverer det fra sig, at være til stede og til ham 
overlevere inventarium, breve, registre, jordebøger o.a., deslige at be
sigtige bygningerne, hvorledes de forefindes og er holdt ved magt, så 
og at begive sig til skovene, forfarende, hvorledes de er fredet og holdt 
ved magt, og give det beskrevet fra sig under deres hænder og signeter 
og overlevere det til HL. Ladendes det etc. SjR, 23, 801. K.

13. maj (Kbh.) Køn Joakim Grabow og Christian Daa fik brev om at 
være kommissarier på skifte efter fru Lisbet Bille, enke efter Sivert 
Beck. Lave Beck til Førslev er med samtlige medarvinger til sinds at 
holde skifte efter LisbetB. De befales, når de advares derom, straks at 
begive sig til Tågerød, så vel som det hosliggende Herlufstrup, for at 
taksere deres bygninger, så vidt de kan være værd og skatteres i søsken
deskifte, så og åbne og registrere alt løsøre, der findes under forseg
ling på Tågerød, havende i agt, at samtlige arvinger vederfares den 
del, ret er. Dersom nogen tvistighed kan indfalde, i synderlighed efter
som fru Ide Lindenov til Vrå har forhvervet kongens befaling til Niels 
Parsberg til Eskilstrup at være hendes børns værge på skiftet og efter 
holdt skifte til IL overlevere hendes børns tilfaldne gods og løsøre, 
hvilket LaveB med demonstration af gode dokumenter formener ej 
kan ske, skal de enten forhandle med dem i mindelighed el. adskille 
dem ved endelig dom. Det, 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 møde, skal den, som kommer til stede, 
have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efterkomme be
falingen. SjT, 33, 535. Indl. 13. maj.

13. maj (Kbh.) Rønnov Bille fik brev om at være jomfruerne Anne 
Beck og Margrete Becks værge på skifte efter fru Lisbet Bille, enke ef
ter Sivert Beck til Førslev. Der skal med forderligste foretages skifte ml. 
børn og arvinger af LB. Han skal møde til stede på Tågerød, når skif
tet foretages, og være værge for AB, så vel som hendes søster, MB, ha
vende i agt, at de vederfares det, ret er, og efter holdt skifte til dem 
overlevere det, de med rette tilkommer. SjT, 33, 536. Indl. 10. maj.

13. maj (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om med forderligste at 
åbne toldkisten i Ribe og udtage pengene, som er indkommet til 1. 
maj ud over de dér inden gjorte assignationer. Han skal levere dem til 
Hans Boysen mod hans bevis, så de af ham kan blive udgivet på de an
ordnede steder. SjT, 33, 536. K.
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13. maj (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om efter prof., mag. Jacob Fin- 
ckes memorial at erkyndige sig om en sag og siden lade den udføre. 
Hvad JF har ladet andrage, kan OG se af hans hosføjede memorial. 
Han skal erkyndige sig derom og ved sin ridefoged lade sagen påtale 
ved lov og ret, andre til afsky og eksempel, så at fred kan haves på al
farvej. SkT, 8, 516.

13. maj (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om at hjælpe Magdalene 
Madsen til rette imod Rasmus Clausen i Fåborg. Hvad MM har andra
get for kongen, kan MK se af hendes hosføjede supplikation. Han skal 
fordre RC for sig og erkyndige sig om dets beskaffenhed, og siden så 
vidt ret og billigt er forhjælpe hende til rette, så kongen kan være for
skånet for hendes videre overløb. FT, 7, 232.

14. maj (Kbh.) Peder Hammer fik benådning for nogen forseelse på 
Sorø. PH har ladet andrage, hvorledes han er kommet i tvistighed 
med 2 af herremændene dér på Sorø, hvorefter han er relegeret fra 
stedet. Han begærer, at kongen vil forunde ham oprejsning. Da Jør
gen Rosenkrantz selv har intercederet for ham, har kongen denne 
gang efterladt ham forseelsen, så at den afsagte konsistoriedom ikke 
skal komme ham til skade. SjR, 23, 802. Indl. maj og udat.

14. maj (Kbh.) Simon de Petkum fik brev anlangende et skib, som er 
frataget renteskriver Jens Lassen under Skotland. JL har for kongen 
andraget, hvorledes hans skib, som var kommet fra Romsdalen, dræg
tigt ungefær 40 læster, med en ladning fyrredæler indtaget i Laurvig, 
er frataget ham under Barvig i Skotland af en Ostender med en skip
per ved navn Jens Hansen. Straks efter, at skibet var blevet taget, skal 
det være hjemset i Flandern. Købmanden, som blev tilbage på fribytte
ren, og straks uden for Newcastle igen blev taget af en engelskmand, 
formener, at skibet, som bortsendtes, også siden skal være taget af eng
lænderen.1 SP befales, såfremt skibet er opbragt i England, at drage 
omsorg for, at skib og ladning igen bliver løsgivet, eftersom det er 
kommet fra frie steder. SjT, 33, 536. K. Indl. udat.
1 ) Teksten i kopibogen er så forvirret, at det næppe er muligt at gengive den 
korrekt.

14. maj (Kbh.) Henning Quitzow fik brev anlangende at have direk
tion over fortifikationsværket i Kbh. Kongen har anset for godt, at HQ 
skal have direktion over fortifikation og arbejde ved Kbh., og for hans
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umage bevilger han ham af de midler, som leveres ham, månedligt, så 
længe han forbliver ved værket, 90 rd., hvoraf han og for 20 rd. 
månedligt skal lønne og underholde en skriver, som han selv må anta
ge og som kan annamme de til værket deputerede penge og igen efter 
videre ordre gøre rgsk. derfor. SjT, 33, 537. (Tr.: KD, V, 400). K.

14. maj (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende at lade gøre 
den anordning, at dæmninger og sluser i Kbh. bliver repareret efter 
den af Aren t von der Kuhla og Otte Pogwisch gjorte afsigt og siden for- 
svarligen vedligeholdt, så vidt det tilkommer kongen, så byen og møl
lerne ingen mangel på vand skal lide. SjT, 33, 537. (Tr.: KD, V, 400). K.

14. maj (Kbh.) Rektor og menige professorer i Kbh. fik brev om at lade 
gøre den anordning, at sluserne og dæmningerne ved akademiet og 
universitetet i Kbh. bliver repareret og siden vedligeholdt, så byen og 
møllerne ingen mangel på vand skal lide. SjT, 33, 537. K.

15. maj (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om at tilbagegive 2 rigaske 
købmænd nogen told. Kongen erfarer, at 2 rigaske skibe af mangel på 
certifikation har erlagt tolden af deres indehavende salt. Da certifika
tionen siden er fremkommet, er kongen tilfreds, at de tilbagegiver 
købmanden tolden, som skal andrage 20 rd. SjT, 33, 537. K. Indl. 13. 
maj.

15. maj (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om at lade Christian Smit, 
søn af sognepræsten i Haderslev, bekomme sin attestats på Sorø Aka
demi, uanset han ikke har deponeret her i riget el. kontinueret sine 
studier. SjT, 33, 538. K. Indl. 19. maj.

15. maj (Kbh.) Jørgen Enevoldsen Seefeld, Rønnov Bille, Lave Beck og 
Christian Due fik befaling anlangende nogen tvistighed ml. hr. Frede
rik Reedtz og Herlufsholm Skole. Der begiver sig nogen tvistighed ml. 
FR og skolen anlangende marker ml. Ydersnæs og Grimstrup, hvorpå 
har været opkrævet 8 og derefter 16 mænd, som efter at de er indstæv
net til Sjællandsfar landsting af landsdommeren er hjemfundet til be
sigtigelse af åstederne ved gode mænd. Kongen befaler adressaterne 
og giver dem med dette å.b. fuldmagt til med første at begive sig til de 
omtvistede åsteder, for at indstævne de interesserede for sig og siden 
efter det, der i rette lægges for dem, granske og forfare deres lejlighed 
og siden enten forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem ved
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endelig dom. Det, de kender, dømmer og eragter for ret og skel, skal 
de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interes
serede. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal de, 
som kommer til stede, have fuldmagt til at tage andre gode mænd til 
sig og efterkomme befalingen. Begge parter befales at møde for nævn
te gode mænd på de omtvistede åsteder, når de tilsiges af adressaterne, 
medtagende de breve og aviser, som de kan have mod hinanden, og 
dér at lide og undgælde det, lov og ret er. Ladendes etc. SjT, 33, 538. 
K. Indl. 3., 10. og 29. april og 13. maj.

15. maj (Kbh.) Hr. Johan Steensen, sognepræst til Balkager og Snare
stad, fik brev om at måtte lade sig høre og kaldes til et andet kald. JS 
har for kongen beklaget, hvorledes hans kalds indkomst såre er for
ringet og præstegården den ringeste i stiftet, og han har forgangen år 
lidt stor skade af fædød. Han begærer at måtte søge et andet kald og 
forfremmes efter ordinansen. Kongen bevilger, at han må lade sig 
høre til kald, hvor han lovligen efter ordinansen o.a. kgl. frd. kan blive 
kaldet. Forbydendes etc. SkR, 6, 410. Indl. 21. og 22. april og 15. maj.

15. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Maribo fik brev om nogen penge
hjælp af bønderne til opbyggelse af deres rådhus. De har på egne og 
menige borgerskabs vegne ladet andrage, at på deres rådhus skal for 
menige landets indbyggere i Loll, og Falster holdes ikke alene lands
ting, men endog kapitelsret, landemode o.a. adelige forsamlinger, 
hvorover rådhusets vinduer udstødes, borde, bænke, loft og bjælker 
sønderbrydes af den store mængde folk, og byen er ej ved de midler, 
så den selv kan reparere det, og aldrig har nogen af dem, som bruger 
det, erlagt noget dertil, uanset det dog var bevilget af kongens far.1 De 
begærer derfor, at bønderne i Loll, og Falster til rådhusets reparation 
må pålægges af hver fuld gård at give 8 sk. da., af hver halvgård 4 sk. 
Kongen bevilger dette, såfremt adelen vil bevilge det samme af dens 
tjenere. Det befales lensmændene, når det er samtykt af adelen, med 
allerforderligste at lade det indfordre og levere til en ærlig mand i Ma
ribo, som skal være pligtig at gøre rgsk. Forbydendes etc. SmR, 7, 100. 
Indl. 20. okt. 1641 (Chr. 4., orig.), 12. maj.
1) Ved brev af 20. okt. 1641, se KB 1641, 605.

16. maj (Kbh.) Hr. Christoffer Urne fik brev an langende en gård, Kel
strup, som Jens Mikkelsen, herredsfoged i Ods h., nu besidder, og hvis 
bygning han er forundt til sig og sin hustru og arvinger. Gården er me-
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get brøstfældig og behøver for det meste at opbygges af nyt. Han har 
begæret, at kongen vil forunde ham bygningen at følge ham, hans 
hustru og børn som ejendom, hvorimod han erbyder at opbygge den 
og at betale den bygning, som nu findes derpå. Kongen er tilfreds her
med, dog kronens fæste, skat, landgilde o.a. rettighed uforkrænket. 
SjT, 33. 538. K. Indl. 4. aug. 1655, 15. marts.

16. maj (Kbh.)1 Adam Henrik Pentz fik brev anlangende anordning 
om indkomsten til hofstaten og hofbetjentene. Kongen har anset for 
godt at lade gøre en anordning om indkomsten til hofholdningen. 
Han vil fra Philippi Jacobi sidst forleden have forholdt således: told
pengene af Ribe, Kolding og Assens så vel som af Skåne, Blekinge og 
Bornholm skal til intet andet brug anvendes end hofbetjentenes løn, 
besoldning og kostpenge efter den af' kongen underskrevne og af 
Hans Boysen leverede hofrulle. Herefter skal enhver hvert kvartal fra 
den 1. maj betales, mens de anordnede toldsteder i Sjæll alene skal 
forbruges til kongens køkken, fadebur, apotek, sølvkammer o.a. Ind
komsten af Loll, og Falster vil kongen have deputeret til kælderen. 
Derfor skal de hidtil givne ordrer til at betale penge ikke strække sig vi
dere end til forbigangne Philippi Jacobi. Det, hans hofbetjente kan 
have at fordre indtil da, skal antegnes, indtil anden middel kan findes, 
eftersom kongen vil, at alle uden persons anseelse herefter skal betales 
kvartalsvis af de nævnte midler, så regnskaberne straks, når året er til 
ende, kan indleveres på Rtk. AHP skal have indseende med alting. SjT, 
33, 539. K.
1 ) Datoen efter K 1 kopibogens margen står: Dette brev blev siden kasseret og gik 
ikke ud. Dette kan være forklaringen på, at det ikke er dateret dér.

16. maj (Kbh.) Hans Boysen fik brev om, at Maturin Dupont må be
komme det øvrige i Malmø toldkiste, beregnet til Philippi Jacobi sidst 
forleden, foruden det, som tilforn er bevilget ham. SjT, 33, 540. K. 
Indl. udat. (se under 11. april, SjT, 33, 525).

16. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at dersom den femtedels 
påbudne skat i Norge, så vidt deraf ikke er assigneret til anden brug, 
ikke strækker til hyldningen i Norge, da må de anvende så meget af 
den skat, som i år bliver påbudt i Danmark, at hyldningsomkostnin
gerne bliver betalt. SjT, 33, 540. Orig. i DKanc. B 1791. K.
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16. maj (Kbh.) Hr. Mads Lærke,1 sognepræst til Landet og Ageby sog
ne, fik brev på 20 læs ved og 20 læs gærdsel af kronens skove i Halsted 
Kloster len. Det skal udvises ham, hvor det kan ske mindst til skovens 
skade. SmR, 7, 100. Indl. 11. maj.
1) Indl.: Mathias Jacobsen Lerche.

17. maj (Kbh.) Frd. om bogtrykkersvende, erhvervet af Peder Jensen 
Morsing, dog ej trykt. Kongen kommer i forfaring, at en part af bog
trykkersvendene i Kbh. tilholder sig adskillige privilegier og friheder 
frem for andre bogtrykkersvende, både danske, holl. og af andre na
tioner, uanset de kan være lige så gode i deres håndværk som dem. 
Kongen vil, at alle bogtrykkersvende skal nyde lige privilegier uden 
nogen deposition el. a. sligt egensindigt påfund, når de er lige gode i 
deres håndværk. Dette såfremt de, som befindes modvillige herimod, 
enten mod mesteren el. svende, ikke vil straffes og sættes til rette an
dre til eksempel, eftersom kongen i sine lande ikke er gestændig 
sådanne selvpåfundne inventioner, som ikke er bevilget af ham. SjR, 
23, 802. (Tr.: CCD, VI, 277). Indl. 12. nov.

17. maj (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev anlangende, at bønderne skal 
skaffe sader til fæstningen. Han skal tilholde de nærmeste af kronens 
bønder i lenet, at de efterhånden forskaffer sader til fæstningen, hvor 
det uforbigængeligen behøves. SkT, 8, 517.

17. maj (Kbh.) Mag. Niels Bang, sognepræst til Dalum og Sanderum, 
fik brev på 60 læs ved årligt af Dalum lens skove og græsgang til sit 
kvæg, så meget, som han om vinteren kan overføde i præstegården af 
sit eget foder og af sognetiender. Lensmanden på Dalum skal udvise 
ham veddet på de steder, hvor det kan være til ringeste skovskade. FR, 
6, 289. K. Indl. 11. juli 1617, 25. sept. 1640, 9., 10. (5) og 14. maj.

18. maj (Kbh.) Bevill. efter begæring for Jacques Prudent til toldfrit at 
udføre 7 heste. Dog skal han tilstille tolderne bevillingen på stedet, 
hvor de udføres SjR, 23, 803. K.

18. maj (Kbh.) Christen Albretsen Skeel fik brev om at erklære sig om, 
hvorledes jorderne efter hr. Peder Jacobsens angivende skal være kom
met fra Lellinge præstegård. Af CASs erklæring erfarer kongen, at PJs 
kald efter hans foregivende er meget ringe og kun består af 17 halve 
gårde, og præstegårdens jord er kommet derfra og lagt under Lellin-
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ge. CAS skal erkyndige sig om, hvorledes jorden er kommet fra 
præsten, og hvad vederlag der er givet, og med forderligste i Kane, 
indskikke erklæring til kongens resolution. SjT, 33, 541. K. Indl. 30. 
april, 9. maj.

19. maj (Kbh.) Peder Reedtz fik brev på en gård i Gentofte. PR har an
draget, hvorledes han har tilforhandlet sig bygningen på en af kro
nens bondegårde i Kbh.s len, i Gentofte, som tilforn var forundt Jør
gen Rosenkrantz til Kjeldgård, skylder årligen 2 pd. rug, 7 td. byg, 1 
lam, 1 gås, 4 høns, 1 td. havre. Item andel i 2 køer, som årligen udgives 
af byen. Han begærer at måtte forundes gården fri for stedsmål, land
gilde, ægt og arbejde. Kongen bevilger dette fra den tid, PR har tilfor
handlet sig den af Jørgen Rosenkrantz, og så længe, han betjener ren
temesters bestilling. SjR, 23, 803. K.

19. maj (Kbh.)1 Hans Boysen fik brev anlangende den anordning om 
indkomsten til hofstaten og hofbetjentene. Kongen har anset for godt 
at lade gøre en anordning om indkomsten til hofholdningen. Han vil 
fra Philippi Jacobi sidst forleden have forholdt således: toldpengene af 
Ribe, Kolding og Assens så vel som af Skåne, Blekinge og Bornholm 
skal til intet andet brug anvendes end hofbetjentenes løn, besold
ning og kostpenge efter den af kongen underskrevne og af adressaten 
leverede hofrulle, hvorefter han hvert kvartal fra den 1. maj skal beta
le, mens de anordnede toldsteder i Sjæll. alene skal forbruges til kon
gens køkken, fadebur, apotek, sølvkammer o.a. Indkomsten af Loll, og 
Falster vil kongen have deputeret til kælderen. Derfor skal de ham 
hidtil givne ordrer til at betale penge ikke strække sig videre end til 
forbigangne Philippi Jacobi. Det, hans hofbetjente kan have at fordre 
indtil da, skal HB antegne indtil anden middel kan findes, eftersom 
kongen vil, at alle uden persons anseelse herefter skal betales kvartals
vis af de nævnte midler. Siden skal han, når året er til ende, indsende 
regnskaberne på Rtk. Hvorefter han kan vide at rette sig. SjT, 33, 540. 
K.
1 ) I margenen står: Dette brev blev siden kasseret og gik ikke ud.

19. maj (Kbh.) Frederik Urne fik brev anlangende, at Jørgen Jensen i 
Roskilde forundes accisen mod kaution. JJ har andraget, at han tillige 
med Albret Skumacher har forpagtet maltaccisen i Roskilde, men ef
tersom AS søges af kreditorer og tiltrædes ved nam, befrygter han, at 
han skal lide skade derover. Han begærer derfor, at han ene må nyde
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forpagtningen og derefter oppebære accisen. Dersom han kan stille 
kaution, enten med Herman Haes el. en anden vederhæftig mand i 
byen, er kongen tilfreds hermed. SjT, 33, 541. K. Indl. 17. maj.

19. maj (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik breve anlangende, at der 
skal købes bibler til kirkerne, som hver kan købe hos bispen i sit stift, 
men de sjæll. hos universitetet. Kongen har bevilget, at til de kirker i 
adressatens len, hvortil han på kongens vegne har jus patronatus, og 
som har forråd, må købes den danske bibel i kvart el. oktav, som nu på 
ny er oplagt i Kbh. af dr. Hans Svane, hvilken hos N, superintendent i 
N stift, kan bekommes indbundet for 61 sldl. Der skal haves indseende 
med, at både denne og tilforn købte bibler o.a., som tilhører kirken, 
bliver i dens inventarium. SjT, 33, 541. K. Orig. i Frederiksborg 
lensark., LAK, i Odensegård lensark., LAO.

19. maj (Kbh.) Kapitlerne i Danmark fik brev om det samme. Kongen 
har anset for godt, at der til de kirker, hvor adressaterne på kapitlets 
vegne har jus patronatus, og som har formue og ikke tilforn har Re- 
sens bibel, må købes den danske bibel i kvart el. oktav, som nu på ny er 
oplagt i Kbh. af dr. Hans Svane, hvilken hos universitetet i Kbh. kan be
kommes indbundet for 61 sldl. Der skal haves indseende med, at både 
denne og tilforn købte bibler o.a., som tilhører kirken, bliver i dens in
ventarium. I lige måde vil kongen have forholdt med de prælater, som 
har jus til en kirke, og dog ikke er undergivet noget kapitel. SjT, 33, 
542. Orig. i C 4-893 Ribe bispeark., LAV.

19. maj (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om, at Poul Upmand må 
lades løs af Hans Jørgen Wetken af Hamborgs arrest imod kaution. PU 
har for kongen ladet andrage, at han af HJV fængsligen er anholdt for 
en sum penge, han er blevet dømt til at betale ham. Han begærer 
imod kaution at måtte løslads. Kongen er tilfreds, at han løsgives, efter 
at han for FR ved 2 vederhæftige mænd har stillet kaution. SjT, 33, 
542. Indl. 12. maj.

19. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at afbetale Hans Rostgaard, 
ridefoged på Kronborg, det han beretter at tilkomme efter de med 
ham på Rtk. gjorte afregninger for fogedtjeneste i Rosenborg Have til 
Philippi Jacobi 1654, nemlig 214 rd. 1 mk., nok på Klædekammeret 
97’/2 rd. 24 sk. SjT, 33, 542. K. Orig. i DKanc. B 1791.
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19. maj (Kbh.) Peder Lassen fik brev på at måtte have Gørel Poulsdat- 
ter. Nærværende PL har begæret at måtte indlade sig i ægteskab med 
en kvindeperson, GP, som han har forset sig med i lejermål, mens 
hans afd. hustru levede. Han har for forseelsen bødet sin halve boslod, 
og begge har tilbørlig udstanden kirkens disciplin. Af synderlig gunst 
og nåde bevilger kongen, at han må indlade sig i ægteskabet, dog skal 
han udgive 10 sldl. til Lemvig Hospital. Forbydendes etc. JR, 12, 487.

19. maj (Kbh.) Jacob Pedersen, tolder i Frederiksodde, fik forpagtnin
gen af tolden dér. Kongen er søgt om konf. af akkord oprettet af ren
temestrene med JP, tolder i Frederiksodde, om maltaccisen dér, lyder: 
Peder Reedtz til Tygestrup, Peder Juel til Hundsbæk og Steen Hohen- 
dorff til Rønneholm gør vitterligt, at de på K.M.s behag har akkorde
ret med JP om kongens told dér, som han hidindtil har oppebåret og 
gjort rgsk. for i Rtk. JP skal beholde den i 3 år, årligen for 141’/2 rd., 
som han skal levere hver påskedag i Rtk. på eget eventyr og bekostning 
uden nogen afkortelse. Derimod skal ingen i Frederiksodde være fri 
for erlæggelse af told forordnet i Frederiksodde. Han skal oppebære 
tolden efter toldrullen og ingen forurette imod toldordinansen, ej 
heller tilstede, at nogen peccerer1 imod denne, men for øvrigheden 
anklage dem, som gør derimod, og lade dem straffe. Han skal gøre 
rgsk. herfor og nyde den del af konfiskationen, som tilfalder ham. For
pagtningen skal begynde fra påskedag 1656 og endes påskedag 1659. 
Han skal søge kongens eget forpagtningsbrev. Til vidnesbyrd under 
rentemestrenes hænder. Actum Kbh. 15. maj. 1656. PR. SH. Kongen 
konf. dette. Forbydendes etc. JR, 12, 487. Indl. 10. og 15. maj (orig. 
kontrakt) og udat.
1) Kopibogen har misforstået pacerer.

20. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Ernst Prichers ar
vinger. Hvad afd. EPs arvinger har ladet andrage for kongen, kan de se 
af deres hosføjede supplikation. Kongen befaler adressaterne at afbe
tale deres tilstandende rest, efterhånden som midlerne kan strække 
til. SjT, 33, 542. K. Orig. i DKanc. B 1791 (med indlæg udat.).

20. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at mag. Hierony
mus Weitz (Veitzius) på anfordring må bekomme 2.000 rd. af 2 efter
følgende års skatter i Trondhjem len, årligt 1.000 rd., hvilket skal af
skrives på hans fordring og godtgøres i lenets skatter. SjT, 33, 543. K. 
Orig. i DKanc. B 1791.
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20. maj (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at forlige de engelske og 
Møns indbyggere el. lade justitia ske. Hvad Jacob Smidt på sine princi
palers vegne har ladet andrage hos kongen, kan AU se af hans hosføl- 
gende supplikation. Kongen befaler AU at gøre sit bedste til enten i 
mindelighed at bilægge sagen ml. de interesserede el. at lade justitien 
have sin fremgang ved lands lov og ret, så at endelighed kan bekom
mes. SjT, 33, 543. K.

20. maj (Kbh.) Rigens Råd i Sjæll. fik alle et brev om at votere på en ri
gens råd i hr. Niels Trolles sted. Der fattes en rigens råd i Sjæll. i stedet 
for NT, som i afd. hr. Gregers Krabbes sted er blevet statholder i Nor
ge. De skal forskrive adelen i Sjæll. til første herredage, at de med den 
efter den derom gjorte bevill. kan foreslå 6-8 af adelsstanden til den va- 
kerende plads, dog at alting går lovligen til. SjT, 33, 543. K.

20. maj (Kbh.) Erik Quitzow fik brev om med forderligste af sit regi
ment at hidkommandere Christian Vendelboes kompagni landfolk at 
arbejde på fæstningen. SjT, 33, 543.

20. maj (Kbh.) Johan Clausen af Gotland fik oprejsning til i en sag at 
stævne til landsting. Kongen er søgt om till, til, at en sag må indstæv
nes ml. JC på den ene og Jan Caspersen af Amsterdam og hans bror 
Mads Jespersen, indvåner i Helsingborg, på den anden side, anlan
gende en skibstømmerladning, som er solgt med forlos, og det forme
nes, at JanC bør betale den ene halvdel. Så og om et forløftebrev, som 
MJ har udgivet til JohanC, og som er nægtet indført i byens pantebog, 
i hvilke sager byfogeden i Helsingborg har dømt 28. okt. og 6. dec. 
1652. Det er fornødent, at sagerne indstævnes for en overdommer, 
som dog ej kan ske uden kongens bevill., formedelst det er over den 
tid, recessen tillader. Kongen bevilger dette, dog skal straks begyndes 
dermed. Forbydendes etc. SkR, 6, 411. Indl. 16. og 20. maj.

21. maj (Kbh.) Knud Jørgensen fik brev på Kai thuset på Islev Mark. Ef
ter begæring har kongen bevilget KJ og hans hustru begge deres livs
tid at måtte nyde det hus på Islev Mark, der kaldes Kalthus, med den 
årlige kost af Provianthuset. Forbydendes etc. SjR, 23, 804. K. Indl. 
marts, 29. marts, 11. april og 9. maj.

21. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at lade taksere 
den gård på Gammelmønt, som slotspræsten har boet i. De skal med
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uvildige og dertil forordnede mænd lade vurdere og taksere det hus, 
som slotspræsten en tid lang har haft til residens, så at vurderingen 
med forderligste bliver indskikket i Kane. SjT, 33, 543. (Tr.: KD, V, 400- 
01). K.

21. maj (Kbh.) Proviantskriveren Hans Hansen fik ordre om at lade 
Christen Lauridsen Roskilde på ansøgning bekomme en bådsmands 
kost. SjT, 33, 544. K.

21. maj (Kbh.) Forpagtning af barkhandelen i Skåne. Kongen har den 
27. maj 1653 for 3 år forpagtet barkhandelen i Sølvesborg len til Knud 
Pedersen, borgmester i Rønneby, og Jochim Richert, Ambrosius Pe
dersen og Diderik Jordal, borgere smst. Nu begærer KP og JR på egne 
og medparticipanters vegne, at forpagtningen må fornys og konfirme
res. Kongen bevilger dem, at ingen andre i endnu 3 år i Sølvesborg len 
må indskibe og indkøbe al den ege- og birkebark, som bønder el. an
dre smst. har at sælge, så er de også fri forundt de 500 td. birke- el. 
bøgebark, som kronens bønder årligen dér i lenet har at yde, dog med 
sædvanligt mål og i rette tid, nemlig når det er bonden til ringeste be
sværing og skovene til mindste skade, med slig kondition, at de skal 
være forpligtet, så længe Gud forunder fred, årligen til hver Michaelis 
til kongen at udgive på Rtk. 300 sldl. og derforuden efterkomme den 
kontrakt om bark, de har indgået med Gabriel i Kbh. Lensmanden på 
Sølvesborg skal tilholde bønderne i Medelsted h. og Bregne h., at de 
lader sig være angelegen betids at afslå birkebarken og udføre og sæl
ge den til dem, som er forundt barkhandelen. Forbydendes etc. SkR, 
6,411.

21. maj (Kbh.) Otte Thott fik brev om at bortforpagte Thor up, så og 
Holger Torbensen at dekorteres noget for bygningen. Kongen erfarer, 
at forpagteren af Thorup, HT, ej i rette tid har betalt den lovede for
pagtning. OT skal fra Philippi Jacobi sidst forleden forpagte den til en 
anden, som årligen kan erlægge afgiften i rette tid. For den bygning, 
HT har sat på ladegården, er kongen tilfreds, at han må dekorteres 
noget af den resterende forpagtning, eftersom det kan eragtes ret af 
uvildige mænd. SkT, 8, 517. Indl. 8. og 10. maj.

21. maj (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev anlangende med ringest mu
lige bekostning at lade slotsbroen reparere, hvilket skal blive godtgjort 
i hans lensrgsk. på Rtk. FT, 7, 233. K. Indl. 14. april. Orig. i Nyborg 
lensrgsk.
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21. maj (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om, at Claus Jensen i Kor- 
kendrup må forskånes for 1 års landgilde og bekomme 2 ege. CJ har 
klageligen ladet andrage, hvorledes gården, han påbor, er ganske 
brændt, med begæring, at han må forundes nogen forskånsel på land
gilden. Af' MKs erklæring erfarer kongen, at hans angivende er sand
færdigt, og er tilfreds, at han må være forskånet for 1 års landgilde. 
Desligeste og, at han dertil må bekomme 2 ege, hvor det kan ske til 
mindst skovskade. FT, 7, 233. K. Indl. 15. april og 23. juni 1654, 1. 
marts og 2. april 1655 og udat.

21. maj (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om at erklære sig om gods, 
jomfru Dorete Urne til Værholm begærer til magesk. DU begærer til 
magelæg af kronens gde og gods under Skanderborg len, Vær s., 
Stensballe birk, Blirup: 1 gd., Steffen Mikkelsen påbor; 1 gd., Christen 
Mikkelsen. Haldrup: 1 gd., Ditlev Rasmussen; ’/a gd., Frands Knudsen; 
1 bol, Folmer Sørensen påbor. Hvorimod hun til fyldest vederlag erby
der gde og gods i Voer h., Ørridslev s., Tvingstrup: 1 gd., som 2 mænd 
påbor, Enevold Enevoldsen og Jens Vinter, 1 bol smst. Tolstrup s. og 
by: 1 gd., Jens Sørensen påbor. AB skal med det forderligste erklære, 
om det gods, som hun begærer, for belejligheds el. anden herligheds 
skyld uden lenets skade kan mistes fra kronen, og om vederlaget kan 
eragtes nøjagtigt, og indskikke erklæringen i Kane. JT, 13, 489.

22. maj (Kbh.) Otte Thott fik brev om, at Malmøhus’ bønder må give 
penge for ved. De må årligen give 200 rd. i stedet for de 200 favne 
brændeved, som af lenet var deputeret til søstaten. OT skal årligen i 
rette tid lade pengene levere på Rtk. SkT, 8, 518. Indl. 20. maj.

23. maj (Kbh.) Hr. Christian Jensen [Birkerød]1 fik fæstebrev på Karle
bo tiende. Kongen er søgt om konf. af' fæstebrev, lyder: På vegne af 
K.M. har underskrevne stedet og fæstet til CJ og hans hustru deres livs
tid halvparten af Karlebo kirkekorntiende, som nu afd. Lisbet, hr. Ja
cob Sommers har haft i fæste og nu ved hendes død i denne pestilens’ 
tilstand er blevet ledig, på vilkår, at de årligen til Skt. Mortens dag i det 
seneste til kirkeværgerne skal yde den sædv. årlige afgift, som er 3 pd. 
rug, 3 pd. byg i ustraffeligt mål og godt korn, hvorfor alle K.M.s tjene
re og alle, som har avl i sognet, retfærdeligen skal tiende til CJ efter re
cessen. Til vitterlighed under egen hånd og signet. Kærsholm 22. juli 
1654. Lorents Tuxen. Kongen konf. dette. Forbydendes etc. SjR, 23, 
804. K. Indl. 22. juli 1654 (orig. fæstebrev), 27. marts og 20. maj.
1) Ifølge Indl., der også angiver, at han var sognepræst i Karlebo.
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24. maj (Kbh.) Hr. Rasmus Jørgen sen Munch, sognepræst til Asminde
rød, fik brev på en gård, Tulstrup. Kongen erfarer, at RJM har tilfor
handlet sig en bondegård, Tulstrup, og siden fæstet den af Arent von 
der Kuhla. Kongen bevilger, at den stedse må forblive til præstegår
den, fri for ægt og arbejde, og at præsten må afbryde de gamle huse, 
som står derpå, og forbedre præstegården dermed. Dog skal han der
af give årlig landgilde, skat o.a., og når RJM dør, skal hans efterkom
mer igen give hans arvinger det, han befindes at have udlagt for at 
minde bonden og købe gården. Forbydendes etc. SjR, 23, 805. K. 
(Udt.: Kr. Sk., II, 61). Indl. 14. jan. og udat. (3).

27. maj (Kbh.) Bevill. for greven af Altenburg til toldfrit at udføre 5 he
ste. Dog skal han tilstille tolderne bevillingen på stedet, hvor de ud
føres. Desligeste befaler kongen fogeder, embedsmænd o.a., som på 
hans vegne har befaling, at de forskaffer fri mål og foder til hestene og 
fornødne folk til at trække dem, fri færger over færgestederne og fri 
underholdning på 2 personer til mad og øl, så de uden ophold kan 
komme af sted. Ladendes det etc. SjR, 23, 805. K.

27. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om udlæg til Nicolaus van 
Camp(en) af Paris. Kongen er tilfreds, at de gør ham på vegne af jom
fru Beate Lykke udlæg af det til rigens gælds aflæggelse destinerede 
gods, som endnu findes beholden, for de 2/s af den forstrækning, hun 
efter kgl. obligation har gjort og opdraget til ham, hvilket de skal lade 
afskrive på obligationen. SjT, 33, 544. K. Indl. 30. maj 1652 (2), 17., 20. 
og 27. maj. Orig. i DKanc. B 1791.

27. maj (Kbh.) Laurids Jørgensen, Ruud' i Ørslev s., Hindsgavl len, fik 
brev om, at hans hustru, som har ihjelligget 2 børn, er benådet. LJ har 
klageligen ladet andrage, hvorledes han hustru nu 2. gang af en ulyk
kelig hændelse har ligget et af deres spædbørn ihjel. Han begærer, at 
hun må forskånes for den straf, som frd. formelder. Af erklæring fra 
Tyge Below erfarer kongen, at forseelsen er begået af våde, og bevil
ger, at hun må forskånes og ikke miste livet, dog at hun efter sin for
mue skal udgive noget til næste hospital og udstå kirkens disciplin. FR, 
6, 290. Indl. 8., 10. og 19. maj.
1) Muligvis Ulvsrod.

29. maj (Kbh.) Instruktion for kaptajn Mathias Bolt ved Nyborg til Bæl
tet. 1. MB skal med galioten Skt. Peder begive sig fra Kbh. til Nyborg
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og dér på reden så vel som i Bæltet ved god inspektion iagttage, at alle 
skibe og skuder, store og små, indenlandske så vel som udenlandske, 
som passerer igennem Bæltet, stryger og sætter for kongens flag og si
den begiver sig i land ved Nyborg og anmelder sig hos tolderen dér og 
fremviser deres toldseddel, så deraf kan erfares, at de har respekteret 
kongens toldsted. 2. Han skal efter tidens og vindenes lejlighed begive 
sig fra reden at krydse i Bæltet ml. Sjæll., Fyn og Langeland for at for
hindre, at skibe el. skuder ved nattetid passerer, så de ej kan vide, hvor 
han er at finde, så de ej kan gøre gisning, hvorledes de ved nattetide 
kunne forbiløbe ham. 3. Dersom han an træffer skibe el. skuder, som 
sejler ml. provinserne og ej har angivet sig ved toldstedet ved Nyborg, 
skal han i de 2 første måneder fra dato advare dem, at de ej mere uden 
angivelse løber forbi, og omendskønt de allerede var forbipasseret, til
holde dem at løbe tilbage igen og angive sig. 4. Såfremt han an træffer 
skibe fra fremmede steder, og de ingen toldseddel fremviser fra kon
gens toldsteder, skal han straks hidskikke dem til Kbh., så vel som alle 
indenlandske skibe og skuder, som efter de 2 måneder forbisejler kon
gens toldsteder. I øvrigt skal han med beskedenhed begegne og tiltale 
alle, som han hænder for at komme, så at ingen med billighed kan 
besvære sig. 5. Han skal holde journal over det, der dagligen passerer, 
og hver 14. dag indskikke den i Admiralitetet. SjR, 23, 805. K. (2).

29. maj (Kbh.) Bestalling for Willem von Spier som fabriksmester. Han 
skal gøre alle slags modeller af kasteller, blokhuse o.a., som befales 
ham. Han skal være kongen og hans riger huld og tro, ramme deres 
bedste og hindre skade. Kongen tilsiger ham til årlig besoldning 200 
rd., som skal begynde fra brevets dato. Rentemestrene befales årligt at 
give ham dette. Forbydendes etc. SjR, 23, 807. K.

29. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre [Frederik]1 von Vi
ereck (Vieregg] udlæg af det til rigens gælds aflæggelse destinerede 
gods, som endnu findes beholden, for tjeneste af hans afd. far, N. von 
Moltchen i forleden fejdetid, efter kgl. obligation, så vidt som andre 
officerer for lige tjeneste pro kvota bekommer, hvilket de skal lade af
skrive på obligationen. SjT, 33, 544. K. Orig. i DKanc. B 1791.
1 ) Ifølge Orig.

29. maj (Kbh.) Køn Joakim Grabow og Christian Daa fik brev anlan
gende forrige befaling om skifte efter afd. fru Lisbet Bille, enke efter 
Sivert1 Beck. De har for nogen tid siden2 bekommet kongens befaling
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til som kommissarier at være til stede, når skifte holdes efter LB. Befa
lingen formelder, at dersom nogen tvist kan indfalde, i synderlighed 
anlangende, at fru Ide Lindenov, enke efter Steen Beck, har forhver
vet kongens befaling til Niels Parsberg at være hendes børns værge på 
skiftet og efter holdt skifte til hende at overlevere hendes børns til
faldne gods og løsøre. Adressaterne var mødt til stede, men har ej er
agtet at kunne påkende, men har indset det til kongen og Danmarks 
Riges Råd. Dog har de for samtlige arvinger erklæret, at dersom de vil 
indlade sig i noget skifte med hinanden, vil de fyldestgøre kongens be
faling, hvortil de og3 har villet bekvemme sig, og en del af arvingerne 
beklager sig nu, at de ved dette ophold kan tilføjes ikke ringe skade, da 
det er at befrygte, at det forseglede løsøre ligger og fordærves. Tilmed 
kan en del af deres afd. mors folk ej forløves, førend der er holdt skif
te. De begærer derfor af kongen befaling til adressaterne at åbne boet, 
registrere det og ellers efterkomme den forrige befaling. Kongen be
faler dem med forderligste at begive sig til boet, åbne og registrere det 
og efterkomme den tidl. befaling, så vidt ej allerede er sket. Det, 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 
møde, skal den, som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en an
den god mand til sig og fyldestgøre befalingen. SjT, 33, 544. Indl. 29. 
maj (2).
1) Kopibogen har Steen. 2) 13. maj, se ovf., s. 161. 3) «g-må efter sammenhæn
gen være en fejl for ej.

29. maj (Kbh.) Niels Parsberg fik brev anlangende afd. Steen Becks 
børns værgemål. Der skal med forderligste holdes skifte efter afd. Lis
bet Bille, enke efter Sivert Beck. NP har tilforn bekommet kongens be
faling til at levere fru Ide Lindenov det, hendes børn kan tilkomme på 
skiftet, hvorimod de dertil forordnede kommissarier ej har kunnet 
dømme. Kongen befaler ham at møde til stede og være værge for ILs 
børn, havende indseende med, at de vederfares det, ret er. Efter holdt 
skifte skal han enten selv beholde el. lade indsætte i god forvaring på 
den gård, som kan tilfalde børnene, det, der arveligen kan tilfalde 
dem, så det således kan forblive in sekvestro, indtil det bliver påkendt, 
hvem der skal forestå børnenes arv. SjT, 33, 545. Indl. 29. maj (2) (se 
foreg.).

29. maj (Kbh.) Peder Charisius fik brev anlangende at erholde subsi- 
diepengene og kvittere i Henrik Villumsen Rosenvinges sted. Kongen
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har nu advokeret HVR, som tilforn havde fuldmagt til at indfordre og 
kvittere for de hos De Herrer General Stater resterende subsidiepen- 
ge. PC befales i hans sted at solicitere, kvittere og indtil videre beholde 
pengene hos sig indtil videre ordre fra HVR. SjT, 33, 545. K.

29. maj (Kbh.) Peder Pedersen, Johan Willers og Herman Isenberg, di
rektorer over Det danske Saltkompagni, fik brev om den handling, der 
er gjort med Bergens borgere. Forgangen år fandt kongen for godt at 
fundere et saltkompagni i begge riger efter derom gjort frd. Borgme
stre og råd og menige borgere i Bergen har nu af mange årsager an
holdt om selv at nyde direktion over deres salthandel og afsondres fra 
det kbh.ske kontor. Kongen har af synderlige årsager ikke villet be
nægte dette, men forstændiger adressaterne, at han har bevilget Ber
gens kompagni al salthandel nordenfjelds i Norge, så det kbh.ske kon
tor ej har at befatte sig dermed, Bergens kompagni ikke heller med 
nogen salthandel i Danmark el. søndenfjelds i Norge, som den for
undte oktroj formelder, hvorimod det kbh.ske kompagni skal være be
friet for de 5 orlogsskibe, som art. 11 i frd. formelder om, SjT, 33, 545. 
K. Indl. 13. maj og udat.

29. maj (Kbh.) Bevill. for Oluf Nielsen1 i Skåne på at have sin afd. 
hustrus farbrors søns datter, dog at give 10 rd. til de fattige i næste hos
pital. SkR, 6, 412. Indl. udat.
1 ) Ifølge Indl., kopibogen har Olufsen.

29. maj (Kbh.) Espen Madsen i Randers fik konf. af et fiskestade. Kon
gen er søgt om konf. af et brev udgivet af Henrik Thott til Boltinggård, 
befalingsmand på Dronningborg, lyder: HT kendes på K-M.s vegne at 
have stedet og fæstet til EM et øde fiskestade på Randers Fjord, liggen
de vesten Sønderbro og norden op til Kirsten mester Thøgers fiske
gårde, hvilket fiskestade EM må beholde sin livstid, med så skel, han 
årlig deraf leverer på Dronningborg i skriverstuen til afgift 2 rd. Han 
har til stedsmål erlagt 2 rd. Til vitterlighed under HTs hånd. Dron
ningborg, den 4. jan. 1656. HT Kongen konf. dette. Forbydendes etc. 
JR, 12, 488. Indl. 4. jan.

29. maj (Kbh.) Rigens marsk fik brev om at erklære sig om gods, 
Caspar Rudolf Gersdorff begærer til magesk. af kronens gde og gods i 
Skanderborg len, Sabro: Jens Nielsen og Rasmus Nielsen; item Jens 
Mikkel Christensen, Jens Jensen, Niels Pedersen og Laurs Rosnich 1
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gd. smst. og yder deres landgilde til Sabro og Hellø1 kirker. Hvorimod 
han til fyldest vederlag erbyder gd. og gods i Skanderborg len, Sabro 
h., Lading: 1 gd., Anders Mikkelsen påbor. Adressaten skal med for
derligste erklære, om det gods, som CRG begærer, for belejligheds el. 
anden herligheds skyld uden lenets skade kan mistes fra kronen, og 
om vederlaget kan eragtes nøjagtigt, og indskikke erklæringen i Kane. 
JT, 13, 490.

1 ) Findes ikke, måske fejl for Haldum i samme herred som Sabro.

29. maj (Kbh.) Arhus Kapitel fik brev om at erklære sig om gods, 
Caspar Rudolf Gersdorff begærer til magesk. CRG begærer til mage
læg af kapitlets gde og gods i Sabro: ’/z gd., Christen Pedersen; ’/a gd., 
Ib Pedersen; x/z gd., Peder Sørensen Møller; ’/z gd., Kirsten Pedersen; 
’/z gd., Peder Sørensen Møller; Anders Overgaard, Rasmus Justsen. 
Hvorimod han til fyldest vederlag erbyder gde og gods i Sabro h., La
ding: Rasmus Jensen og Jens Sørensen; Søren Jensen og Rasmus Jen
sen; ‘/z gd., Jens Rasmussen; Niels Rasmussen og Jens Jensen Østerga- 
ard. Adressaten skal med forderligste erklære, om det gods, som CRG 
begærer, for belejligheds el. anden herligheds skyld uden lenets skade 
kan mistes fra kapitlet, og om vederlaget kan eragtes nøjagtigt, og ind
skikke erklæringen i Kanc.JT, 13, 491.

30. maj (Kbh.) Frd. om dem, som sejler gennem Øresund. Kongen 
kommer i forfaring, hvorledes nu om stunder meget skal tage over
hånd, så hans undersåtter i Danmark og Norge, som bruger deres 
håndtering og sejlation igennem Øresund, passerer ganske uanmeldt 
frem og tilbage, ja, endog på fremmede steder, og hverken sætter el. i 
ringeste måde angiver sig på toldboden, Derover lider kongen skade i 
de fyrpenge, som de er pligtige at udgive. Det er endog muligt, at de 
passerer med sådanne varer under skin af at være indlændiske, så det 
kunne være kongens toldrettighed til forkrænkelse. På det sådant kan 
forekommes ved tilbørligt middel, og undersåtterne gå al mistanke 
forbi, idet kongen ikke vil have dem betaget noget ved denne frd., har 
han forordnet: At alle undersåtter i Danmark og Norge, som efter den
ne dag løber med deres skibe og skuder igennem Øresund, skal sætte 
for Kronborg og angive deres skib og gods for tolderne dér og erlægge 
sædv. fyrpenge, så og nøjagtigt certificere det, de har med at fare, at 
det kan blive fortoldet, og ikke nogen klarere, med mindre de fremvi
ser deres pas fra toldboden. Såfremt nogen understår sig at løbe gen
nem Øresund og ikke anmelder sit gods, skal han straffes som den,
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der gør imod kongens brev. Dog skal herunder ikke forstås små ved
skuder el. både, men skibe og skuder, som er beladne med købmands
gods. SjR, 23, 807. (Tr.: CCD, VI, 277-78). K. Indl. 3. febr. 1609 (Chr. 4, 
er grundlaget for K.), 10. maj.

30. maj (Kbh.) Frd. om dem, som sejler gennem Bæltet. Kongen kom
mer i forfaring, hvorledes hans undersåtter i Danmark og Norge, som 
bruger deres håndtering og sejlation igennem Bæltet, undertiden for
lyster sig med toldfrit og uansagt at passere med fremmed gods under 
et skin, at det er indlændisk, som der ikke bør gives told af, hvorover 
tolden tit og ofte bliver forkrænket. På det sådan ulovlig bedrift ved 
billigt middel kan forekommes, og undersåtterne gå al mistanke forbi, 
idet kongen ikke vil have dem betaget noget ved denne frd., vil han 
Strengeligen have forbudt alle ind- og udlændiske efter denne dag at 
løbe gennem Bæltet med deres skibe og skuder, med mindre de til
forn for tolderne i Nyborg angiver skib og gods og nøjagtigt certifice
rer, at det er deres eget gods. Har de og fremmed gods, skal det fortol
des. Såfremt nogen understår sig at løbe gennem Bæltet og ikke an
melder sit gods, skal han straffes som den, der gør imod kongens brev. 
SjR, 23, 808. (Tr.: CCD, VI, 279). K. Indl. 3. febr. 1609 og 10. maj (se 
foreg.).

30. maj (Kbh.)1 Hugo Lûtzow fik brev anlangende fru Karen Lange, 
enke efter Christoffer Gøye, om fri olden i Sæbygårds skove. KL har 
hos kongen ladet begære, at hun måtte forundes den olden, som det
te år kan falde i Sæbygårds indlukkede marker. Kongen er tilfreds, at 
hun selv må nyde dette, og hun selv, foruden nogen anden, befatte sig 
med at lade indbrænde til olden de svin, som kan findes derpå. SjT, 
33, 546. K.
1) Efter brevet står: Fru Karen Lange fik selv sådant brev de dato 30. maj 
1656, som der findes indført i denne bog, fol. 297, om olden [her er datoen 
21. juni 1655, se KB 1655, 144],

30. maj (Kbh.) Dr. Jens Nielsen fik brev på at være medikus (doktor) i 
Loll, og Falster og have inspektion med apotekerne. Han må lade sig 
bruge af hvem, som begærer det, og skal have inspektion med apote
kerne, så de er vedligeholdt forsvarligen efter deres privilegier. Forby
dendes etc. SmR, 7, 101. Indl. 17. april, 29. maj.
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30. maj (Kbh.) Hans Sørensen, skoflikker i Horsens, hvis hustru og søn 
var dømt fredløse, fik fred igen. Nærværende HS har klageligen ladet 
andrage, hvorledes Jens Sørensen, rådmand smst., har påført ham 
uskyldigt adskillige trætter, og til sligt at fulddrive, uden al fuldmagt, 
er forment sag, nemlig at hans hustru, Abelone, Hans Skoflikkers, og 
hendes søn, Søren Hansen, som da skal have været 12 år gi., for unge
fær 3’/‘2 år siden er oversvoren vold, hvilket sandemandstov siden er 
stævnet til landstinget af JS, hvor de er tilkendt at fare som fredløse 
folk, formedelst de ej i lovlig tid har rettet for dem, hvilken forseelse 
dog tilforn er efterladt dem af borgmestre og råd smst., så ingen på 
vegne af byen, ej heller af sagvolderen, da sandemandstovet var passe
ret, ville have dermed at skaffe, men det er erhvervet alene af byfoge
den på vegne af kongen, men det skal dog straks være blevet kon ten
teret. Han begærer, at kongen vil efterlade hans hustru og søn deres 
forseelse og forunde dem deres fred og frelse. Kongen efterlader dem 
denne. Forbydendes etc. JR, 12, 489. Indl. 13. maj (2).

30. maj (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om at lade Sivert Brocken
huus låne 50 vogne af Skivehus lens bønder til at age tømmer, som 
kongen har forundt ham, af Silkeborg lens skove fra Sejbæk til Sal- 
lingsund.JT, 13,491.

31. maj (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev anlangende at indsende no
gen accise og levere Hans Boysen. Han skal med forderligste lade ind
samle de 4 måneders resterende accise, beregnet fra 1. maj sidst forle
den, fra alle de steder, som er anordnet til hofholdningen, og med for
derligste levere pengene til HB, så han igen kan udgive dem. SjT, 33, 
546. K.

31. maj (Kbh.) Ebbe Gyldenstjerne og Mogens Friis fik brev om at be
sigtige gods til magesk. ml. Erik Rosenkrantz og Arhusgård len, hvilket 
han har i pant. ER begærer til magelæg af kronens gde og gods i Ar
husgård len, som er pantsat til ham i kronens gæld, nemlig Øster Lis
bjerg h., Skødstrup s., Indrup by: 1 gd., Jens Nielsen og Thomas Niel
sen påbor. Hjelmager: 1 gd., Rasmusjensen; 1 bol smst., Ove Mathisen 
påbor. Hvorimod han erbyder at udlægge af gde og gods i Øster Lis
bjerg h., Mørke s., Bale: 1 gd., Niels Knudsen påbor. Skæring: 1 gd., 
Peder Rasmussen. Adressaterne befales og får fuldmagt til med for
derligste at begive sig til nævnte gde og gods, såvel det, ER begærer, 
som det, han vil udlægge, granske og forfare dets ejendom og siden
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ligne og lægge det ene imod det andet, så kongen og ER særdeles for 
ejendom og landgilde sker skel og fyldest, anseende, at kongen vil 
have så megen landgilde igen som den, der bortskiftes, dog hvad sko
vene sig belanger, skal der forholdes som sædv. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og segl give beskrevet fra sig og indskikke med 
besigtigelsen i Kane. Kongen har befalet Gunde Rosenkrantz at være 
til stede, så han kan forsegle og underskrive med dem.JT, 13, 491.

31. maj (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om at overvære Erik Ro
senkrantz’ magesk. Kongen har befalet Ebbe Gyldenstjerne og Mo
gens Friis at ligne og lægge gods ml. sig og ER. GR skal møde til stede 
og foregive det, han kan have at sige på kongens vegne, og have ind
seende med, at kongen sker skel og fyldest, og siden forsegle og un
derskrive med nævnte gode mænd. JT, 13, 493.

31. maj (Kbh.) Ebbe Gyldenstjerne og Mogens Friis fik brev om at be
sigtige gods til magesk. ml. Erik Rosenkrantz og Århus Kapitel samt 
Århus Hospital. EG har til magelæg begæret af Århus Kapitels gde og 
gods i Øster Lisbjerg h., Skødstrup s. og by: 1 gd., Mogens Jensen og 
Laurs Jensen påbor; 1 gd., Niels Jørgensen påbor; 1 gd., Rasmus Oluf
sen; 1 gd., Peder Poulsen. Hjelmager: Christen Mikkelsen. Skødstrup: 
Peder Laursen og Tyge Nielsen, JensJensen, Søren Jensen. Hjelmager: 
Bertel Nielsen. Item af Århus Hospitals gods i Skødstrup s. og by: 1 gd., 
Niels Laursen. Hvorimod ER erbyder at gøre nøjagtigt vederlag til ka
pitlet af gde og gods i Elev: Poul Therkelsen og Jens Nielsen. Bend- 
strup: Peder Andersen. Virup: Rasmus N. Elev: Jens Christensen. 
Hårup: JensJensen. Hornborg: Jørgen Jensen. Harresø: Peder Jensen. 
Beder: Jens Steffensen. Obstrup: Peder Nielsen. Højvorre: Søren Jen
sen og Rasmus Andersen. Til Århus Hospital, Elsted: 1 gd. el. andet i 
herredet, som er hospitalet nærmere beliggende. Adressaterne befa
les og får fuldmagt til med forderligste at begive sig til nævnte gde og 
gods, såvel det, ER begærer, som det, han vil udlægge, granske og for
fare dets ejendom og siden ligne og lægge det ene imod det andet, så 
kongen og ER særdeles for ejendom og landgilde sker skel og fyldest, 
anseende, at kongen vil have så megen landgilde igen som den, der 
bortskiftes, dog hvad skovene sig belanger, skal der forholdes som 
sædv. Det, de forretter, skal de under deres hænder og segl give be
skrevet fra sig og indskikke med besigtigelsen i Kane. Kongen har be
falet kapitularerne el. deres fuldm. at være til stede og på kapitlets veg
ne foregive det, de kan have at sige, og forsegle og underskrive med 
dem.JT, 13, 493.
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31. maj (Kbh.) Århus Kapitel, item Gunde Rosenkrantz og bispen i 
Århus på vegne af hospitalet fik brev om at overvære Erik Rosen
krantz’ magesk. Kongen har befalet Ebbe Gyldenstjerne og Mogens 
Friis at ligne og lægge gods ml. sig på vegne af Århus Kapitel og sig og 
ER. Adressaterne skal møde til stede og foregive det, de kan have at 
sige på kongens vegne, og have indseende med, at kongen sker skel og 
fyldest, og siden forsegle og underskrive med nævnte gode mænd. JT, 
13, 494. Orig. i C 3-2.027 Århus bispeark., LAV.

2. juni (Kbh.) Å.b. om Vordingborg marked. Efter ansøgning fra meni
ge borgerskab i Vordingborg har kongen bevilget, at der årligt må hol
des hestemarked i byen, mandag og tirsdag hver uge i fasten, samt et 
årligt marked på Skt. Fransciskus’ dag, den 4. okt. SjR, 23, 92. (Udt.: 
CCD, VI, 280). K. Efter Otte Krags ordre.
1) Som det fremgår af sidetallet, står brevet i kopibogen ml. brevene 1651, 
men er dér dateret 1656, og det er ticil.v måske fejlagtigt, blevet gengivet i KB 
1651, 164.

2. juni (Kbh.) Roskilde Kapitel fik brev anlangende at holde Theodor 
Len te, kongens kammersekretær, pro residente i kapitlet. TL er forle
net med et gejstligt kapitel og begærer nu at måtte holdes pro resi
dente. Det befales dem at holde ham pro residente, så længe han er i 
kongens daglige tjeneste, og tilstede ham at nyde privilegier som an
dre residerende kanniker. SjT, 33, 546.

2. juni (Kbh.) Mogens Friis fik brev på stenhuset på Dronningborg. 
Med dette å.b. skøder kongen til MF det møllehus af hugne sten, som 
står ved Dronningborg, ret som det nu forefindes med al bygning. Det 
er MF tilladt at lade det nedbryde. Forbydendes osv. JR, 12, 490.

2. juni (Kbh.) Henrik Thott fik brev om at lade Dronningborgs tjenere 
age sten i Dronningborg møllehus for Mogens Friis. MF har af kongen 
for 500 sldl. tilforhandlet sig møllehuset af hugne sten ved Dronning
borg Slot, som skal bruges til Dronningborg Kirkes reparation. HT 
skal tilholde bønderne i sit len at de, når og så tit han begærer det, er 
ham til hjælp at nedbryde møllehuset og med deres heste og vogne 
føre sten, tømmer o.a. 1 mils vej derfra, dog at det sker på de tider, 
som falder bønderne mest belejligt. JT, 13, 495. K. Indl. 5. maj.
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3. juni (Kbh.) Frederik Urne fik brev om at hjælpe Laurids Jørgensen, 
boende i Vordingborg len, til rette i en drabssag. Hvad nærværende LJ 
for kongen har ladet andrage, kan FU se af hans hosfølgende Suppli
kation. Kongen befaler FU at forhjælpe ham så vidt lov og ret, så han 
kan være forskånet for hans videre overløb. SjT, 33, 546.

4. juni (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev om at hjælpe Erik Rosen
krantz til kongens restans til Nakskov færgebro. ER har for kongen an
draget, hvorledes han for nogle år siden, mens han var forlenet med 
Halsted Kloster len, anlangende den nye bro, som af kongens bror, 
prinsen, var forordnet at lægges over stranden fra Nakskov og over til 
færgelandet, har bekommet befaling at lade forstændige bønderne 
dér i lenet at kontribuere, hvortil de endnu befindes at restere. Det be
fales FU at hjælpe ERs fuldm., når han bliver skikket derover, til lov og 
ret med at indfordre restancen, så han kan få betaling for det, han ef
ter befaling har bekostet på broen. SmT, 8, 121. K. Indl. 12. maj.

5. juni (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff, hr. Christen Thomesen, hr. Ove 
Giedde og hr. Christoffer Urne fik brev om at forhøre rigens marsks 
assignationer udgivet til landkommissarierne anlangende udgift til mi- 
litien, både i kongens fars og kongens egen regeringstid, og at gøre re
lation, hvorefter han siden kan søge kongens kvittans. SjT, 33, 547. K.

5. juni (Kbh.) Nicolaus Merlow fik brev om, at høet af Islev Mark og 
Enghaven skal bruges til K.M.S stald, item om, at manden, som bor 
derpå, Peder Lauridsen, skal parere ham, og om at forunde vognme
steren nogle læs hø. Kongen er til sinds selv at bruge høet til sine ride- 
og kuskeheste i staldene ved Kbh.s Slot. Han skal ej lade nogen anden 
bekomme noget af dette hø. På det at alting kan gå desto bedre til, 
skal manden, der bor i huset på Islev Mark, parere alt det, NM på kon
gens vegne befaler ham. Da der ingen hoppestald holdes på Frede
riksborg, er kongen tilfreds, at vognmesteren så vel som andre forun
des nogle læs hø til købs af det, der avles, hvorfor pengene skal leveres 
på Rtk. og gives dem, som har skriftlig bestall, på députât af hø. SjT, 
33, 547. K. Indl. udat.

5. juni (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at tiltale Isebrant von 
Holten i Helsingør. Kongen erfarer, hvorledes IvH ej har angivet og 
fortoldet de Michel Walter og Henrik Micheldorp i Lybæk tilhørende, 
men i Øresund konfiskerede varer, imod sit eget brev og løfte og deres
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til ham givne ordre på deres vegne, og i stedet selv har beholdt de til 
ham erlagte penge til at fortolde varerne med. Derhos har han hem
melig af skibet, hvor han havde varerne inde, ladet opføre nogle pak
ker papir og ej erlagt told derfor. AvdK skal med forderligste forfølge 
ham med lov og ret og lade ham tiltale og straffe efter toldordinansen. 
SjT, 33, 547.

6. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende 4.000 rd., som er 
forundt dronningen. De skal med forderligste til dronningen erlægge 
det, som endnu resterer ubetalt af de 4.000 rd., som det tilforn er be
falet skal erlægges af Rtk. Siden skal de årligt på ansøgning lade hende 
bekomme samme sum. SjT, 33, 547. K. Orig. i DKanc. B 1791.

6. juni (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev anlangende, at Søren Rasmus
sen i Voer h. af et bol årligen skal give 1 td. byg til landgilde. SR har la
det andrage, hvorledes der skal findes et bol, som i lang tid har stan
den øde på grund af den høje skyld, nemlig årligen 2 ørter byg, og be
gærer afslag på landgilden. Af ABs erklæring erfarer kongen, at hans 
angivende er sandfærdigt, at ingen kan give mere efter den sæd og 
brug, der er dertil, og er tilfreds, at der i 15 år må gives 1 td. byg. JT, 
13, 495. K. Indl. 2. og 3. maj.

6. juni (Kbh.) Anders Bille fik brev anlangende, at Niels Jørgensen, 
møller i Bredvad Mølle,1 i Tyrsting h., for kongen har andraget, hvor
ledes den mølle, han ibor, er meget brøstfældig på tømmerværket og 
begærer, at kongen af de næst liggende skove vil forunde ham en del 
egetømmer til møllen. Af ABs erklæring erfarer kongen, at hans angi
vende er sandfærdigt, og at det ikke kan ske under ungefær 50 ege. 
Kongen er tifreds, at han lader ham bekomme dette af kronens skove, 
hvor det kan være til mindst skovskade. JT, 13, 495. Indl. 20. april og 5. 
maj.
1 ) Kopibogen har Krevads Mølle.

7. juni (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at levere Otte Krag 
Sorte Hund til at overføre noget af hans gods fra Kbh. til Svendborg. 
SjT, 33, 548. K.

7. juni (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om i Sorø Skole at indtage 
hr. Niels’ søn i Valby, Tillemand Nielsen. Styl. ord. SjT, 33, 548. Indl. 
udat.
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7. juni (Kbh.) Mogens Høg fik brev anlangende skat- og tyngefrihed til 
den, som vil opbygge bolet ved Snede Kirke1, og at afgiften siden for
ordnes til vin og brød. Kirkeværgerne i Snede s. har for kongen ladet 
andrage, at der i nogle år ingen midler har været til at underholde kir
ken med vin og brød, eftersom de bol, der er forordnet til at udgive 
korn dertil, i lang tid har været øde ogjorden udyrket. De begærer, at 
kongen vil bevilge, at der må sættes byggested på jorden, og at den 
mand, der opbygger det, sin livstid må nyde nogen frihed. AF MHs er
klæring befinder kongen, at deres angivende er sandfærdigt, at bolene 
siden den kejserlige krig har standet øde ogjorden uden brug. Kon
gen bevilger den, der opbygger bolet, sådan frihed, dog skal han både 
af bolet og kirkens jord give kirken sin rettighed, hvorved den kan for
synes med vin og brød. JT, 13, 496. K. Indl. 4. og 10. maj.
1) Indl.: sognepræst Peder Pedersen.

8. juni (Kbh.) Bevill. for Bartholomæus Puissant og Gabriel le Roy til at 
anrette et silkemanufakturværk. De har ladet andrage, at de er til 
sinds at anrette et manufaktur af alle slags silkevarer og guld- og sølv
stykker, med så skel, de må forundes nogen frihed derpå. Kongen be
vilger, at de i Kbh. og andetsteds i kongens riger til offentlige marke
der må sælge alle sådanne slags silkevarer af fløjl, taft, atlask, damask 
o.a. silketøj, så og guld- og sølvstykker, som de selv forfærdiger i Kbh. 
Hertil må de årligen i 10 år fra brevets dato indføre 400 pd. silke. Dog 
skal de anstille værket i Kbh. og hertil efter egen erbydelse antage og 
så vidt muligt bruge kongens rigers indfødte børn, så de med tiden 
kan lære håndværket. SjR, 23, 809. K. Indl. udat.

8. juni (Kbh.) Frd. på Bremerholm. Kongen erfarer, at der er stor be
sværlighed for admiralen og viceadmiralen på Holmen med at have 
indseende med al ting dér. Kongen vil derfor have forholdt dermed 
som følger: 1. Holmens admiral og viceadmiral skal have generalin
spektion med alt, som vedkommer Holmen, i synderlighed, at skibe
nes inventarier holdes rigtige. Item, at de varer, der leveres på Hol
men, er dygtige og bliver målt og vejet. 2. Kaptajn David Danell (de 
Neel) skal have indseende med spisningen og det, som kan depende- 
re deraf, så og med bødkerarbejde, sejl- og kompasmager. 3. Kaptajn 
Helt skal tage vare på skibsbygningen, gammelt el. nyt, så og smedjen, 
så vidt søstaten vedkommer. 4. Kaptajn Cornelius Kruse skal tage vare 
på reberbanen og skibenes udtakling og det, som forrettes af enhver, 
som a parte forskrevet står. Dertil svare og udgive seddel på de mate-
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rialer og varer, som behøves dertil. Dog at slige sedler hver uge ind
bringes i Admiralitetet og gennemses af det hele kollegium og efter 
befunden rigtighed approberet tilstilles materialskriveren at henlægge 
hos hans rgsk. SjR, 23, 810. (Tr.: CCD, VI, 281-82). K. Indl. 22. maj og 
udat.

8. juni (Kbh.) Instruktion for admiralen og viceadmiralen på Holmen. 
Indtil videre anordning skal admiral og viceadmiral på Holmen have 
generalinspektion på Bremerholm og søge kongens og kronens bed
ste af yderste magt. Befinder de nogen mangel el. forsømmelse hos 
nogen af Holmens betjente el. deres anhørige, skal de tilkendegive 
det, så der kan rådes bod og gøres nødvendig anordning. De skal have 
flittig indseende med, at inventariebøger på kongens skibe og til
hørende redskab altid holdes rigtige, så at det bliver antegnet, hvad 
der bliver leveret på skibene og derfra igen kommer. Sådanne bøger 
skal holdes in triplo, hvoraf admiral og viceadmiral skal have den ene 
og enhver skibskaptajn el. skipper den anden, mens den 3. skal forbli
ve i mønsterskriverstuen til efterretning for Admiralitetet og dets as
sessorer. De skal og have indseende med mønstringen over alt skibs
folk og hver uge i det ringeste gøre det én gang selv, hvorefter skal hol
des mønsterbøger på det man dagligt kan vide det sikre tal på skibs
folk, og hvor de er, så at der hver måned kan holdes generalmøn
string. Ellers skal de i alt, vagten o.a. vedkommende, forholde sig efter 
den instruks, som allerede er givet dem. SjR, 23, 811. (Tr.: CCD, VI, 
280-81). K.

8. juni (Kbh.)1 Instruks for kaptajn og assessor i Admiralitetskollegiet 
Nicolaus Helt om skibsbygningen på Holmen. Han skal have indseen
de med skibsbygningen, være sig gi. el. ny, og nu straks i begyndelsen 
visitere og besigtige alle skibene inden og uden, oven og neden, og 
derhos betragte, hvad hos hvert befindes fornødent at fortømres, på 
det det ene efter det andet efter tid og lejlighed kan blive forfærdiget. 
Siden skal han have i agt, at skibene tid efter anden bliver underholdt 
med fortømren, driven, kalfatren, beg og tjære. Fremdeles at skibene i 
rette tid og i synderlighed, når udrustning el. ekvipage skal ske, bliver 
kølhalet og rengjort, så at urenhed ikke skal forhindre dem på sejlad
sen. Når noget skib skal forbedres med planker, barkholter, indholter, 
master el. deslige, skal kaptajnen selv bese det, og med forsigtighed 
gøre fornøden anordning, at skibet el. skibene ikke ufornødent ud
hugges, så at de mere forværres end forbedres. Men bruge godt tilsyn,
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at de ikke fordærves for en ringe ting af forrådnet tømmer. Når nye 
skibe efter kgl. befaling opsættes, skal derpå gøres et vis sarter2 i Admi
ralitetet på kongens ratifikation, hvorefter kaptajnen siden skal have 
indseende, at sådan ordre og mål i alting efterkommes. Men fornem- 
meligen, at bekvemt tømmer tages overalt til skibet, og intet stort tøm
mer borthugges i spåner, og når han formærker, at noget gøres her
imod, skal han ansige tømmermesteren el. mestersvenden dette og 
med mesteren berådslå, hvorledes det fornemste tømmer bekvemme- 
ligst kan bruges. Om tømmermænd, borere, savskærere, snedkere, bil
ledhuggere og blokdrejere, som er i kongens tjeneste, skal han først 
erkyndige sig og siden afdele dem i visse kvarterer, på det de kan ar
bejde i 3-4 partier efter sagernes beskaffenhed. Og undertiden, ja, vel 
ofte, lade fordre specialmønsterbogen til sig til at erfare, om alt det 
folk, som bliver mønstret i deres kvarter om morgenen og middag, er 
til stede, og enhver på sit bestilte arbejde. Ellers skal kaptajnen lade 
drive alt tømmerværksarbejde, og hvad deraf dependerer, så at tjene
sten forrettes tilbørligen. På det tømmer, som nu forefindes i bered
skab, kan kaptajnen tage inventarium og siden lade gøre overslag, 
hvad ydermere behøves af eg, fyr, master, spir, remme, vindbomme, 
håndspiger og deslige til flådens underholdning, så og til at bygge 1-2 
nye skibe årligt efter lejlighed, hvorfor han hos Admiralitetet el. rente
mestrene skal befordre, at sådant tømmer bliver fældet i rette tid på 
bekvemme pladser, udført og forskikket på Holmen, og når det er an
kommet, da at hvert stykke efter nu brugelig sædvane bliver eragtet, 
hvad det koster, og straks bogført. Desligeste at beg og tjære bliver ind
købt betimeligt, så meget som gøres fornødent, til flådens kalfatring. 
Med smede- og jern redskab, som tilhører skibene, skal kaptajnen også 
have tilbørlig indseende, at alt bliver gjort, og ikke for tungt el. 
plumpt, el. at noget unyttigt forbruges. Item at jern, som brydes el. sla
ges af de gamle skibe, forvares, indtil det kan blive anvendt. I lige 
måde og, at de skibsankre, som gøres af nyt, bliver proberet efter den 
forrige på Holmen brugelige prøve, forinden de leveres. Og eftersom 
kaptajnen således skal have agt på smederedskabet, skal han og gøre 
overslag, hvad jern han agter årligt kan gå, og overlevere det i Admira
litetet, på det at det hos rentemestrene kan befordres, at sådant bliver 
bestilt i rette tid. Hvad kaptajnen forretter, skal han hver uge gøre re
lation om i Admiralitetet, og hvad der gøres fornødent af tømmer og 
jern, skal gennemses dér og approberet leveres til dem, som det ved
kommer at henlægge hos de tilhørende rgsk. SjR, 23, 812. K.
1) Nævnt i CCD, VI, 282, med bemærkning, at det er anset for unødvendigt at 
indtage instruksens tekst). 2) Kopibogen har eerier.
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8. juni (Kbh.)1 Instruktion for skibskaptajn og assessor i Admiralitets
kollegiet David Danell (de Neel) anlangende udspisningen på Hol
men. Han skal have indseende med udspisningen på Bremerholm og 
til en begyndelse tage en fortegnelse af Admiralitetets kontrabog på 
alt korn og proviant, som nu findes i forråd, og straks besigtige, om 
det er godt. Dernæst skal han gøre en vis afregning på det, som gøres 
fornødent, og tilkendegive det for rentemesteren, som nu sidder i Ad
miralitetet, og gøre anfordring, at sådant forskaffes, Hvad der leveres, 
skal han selv bese, og dersom noget befindes udygtigt, skal han ansige 
det for rentemesteren el. i Admiralitetskollegiet, på det der kan rådes 
bod derpå. Når formedelst kaptajnens indseende godt korn indkom
mer, skal han på Bryghuset befordre, at godt rent malt bliver gjort i 
rette tid, og så meget, som ordinært behøves til søstaten. I lige måde at 
så mange gryn bliver gjort og mel malet. Så og, at brødet bliver godt 
og bagt i bekvem tid, på det at der altid er til fornødenhed, hvilket og 
skal haves i agt med at brygge øl. Her for uden skal han gøre overslag 
på det ved, som er fornødent til maltgøren, bryggen og bagen, og i 
lige måde tilkendegive rentemestrene det, på det der kan gøres an
ordning, fra hvilke steder sådant ved skal komme. Til den ende skal 
kaptajnen hos Admiralitetet befordre, at skibe betimeligen ved som
mertid kan henskikkes derhen at afhente det og siden have i agt, at 
veddet forbruges sparsommeligen. Når et el. flere skibe efter kongens 
befaling udskikkes, skal kaptajnen levere en ekstrakt af Admiralitetets 
protokol på, hvor mange folk der skal fare på samme skib el. skibe, og 
hvor lang tid det skal være provianteret, hvorpå han straks skal forfær
dige en seddel til proviantskriveren på så meget, som han skal udgive 
af hver species. Derhos skal han have i agt de species af kød, flæsk, sild, 
fisk o.a., enhver efter det forråd, som er i Provianthuset. Dernæst skal 
han have tilsyn, at al proviant, som forordnes til hvert skib, kommer in
den for skibsborde, og intet bliver tilbage. I lige måde skal han efter 
holdt rejse hos kaptajn, skipper o.a. erkyndige sig, om skibsfolkene er 
blevet [be]spist efter den derom gjorte anordning. Fornemmer han 
det anderledes, skal han tilkendegive det i Admiralitetet, så det kan 
forekommes. Når skibe hjemkommer, skal han lade sig det være an
gelegen, at den tiloversblevne proviant igen leveres på Provianthuset. 
Den samme flid skal han også lade se med udspisningen på Holmen 
og andre, som nyder proviant, så at alting går ordentligt til, så kongens 
og kronens bedste søges. Dersom nogen mangel findes, skal han ansi
ge det i Admiralitetet, på det anordning kan blive gjort. Kaptajnen skal 
også betænke, hvorledes en vis takst med tid og sted kan blive holdt på
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flåden, lige ved hollændernes o.a. nationers. Med bødkerarbejde på 
Kongens Bryghus og Holmen skal han have indseende, nemlig at han 
først lader sig forstændige, hvor mange fade, tønder o.a. fustage der 
findes ved søstaten. Og derhos gøre overslag på, hvor meget der be
høves til den ganske flåde. Og siden have omsorg for, at det bliver 
gjort. Når fornødne fade og tønder findes i beredskab, skal det under
holdes med god maner, at der ej siden skal blive mangel. Han skal i 
lige måde gøre en vis kalkulation på det, som behøves af klapholt, tøn
destave, tøndebånd og båndstager, og hos rentemesteren anholde, at 
sådant i rette tid bliver hugget el. indkøbt og siden forvares, så intet 
bortkommer. På sejl, flag, bolsaner, skanseklæde, kompas, natglas, lod
liner og lign, kan kaptajnen tage en memorial af inventariebøger på så 
meget, som findes ved ethvert skib, og derhos antegne, hvor gamle sej
lene er, og selv besigtige, hvad mangel der findes, og hvad dertil be
høves af sejldug, hårdug o.a., og hos rentemestrene anholde, at sådant 
bliver bestilt i rette tid. Siden skal han befordre, at sådanne sejl og flag 
bliver gjort i rette tid og forvaret, så de ikke kommer til skade. Han 
skal og erkyndige sig om sejlmagersvendene og læredrengene, hvoraf 
altid skal holdes et vist tal, at de bliver undervist, og at de tillige sejler 
med, så de kan blive gode bådsfolk, men at de ellers findes på sejlloftet 
el. andetsteds til at arbejde. Hvad kaptajnen forretter, skal han hver 
uge gøre relation om i Admiralitetet. Hvor det gøres fornødent, skal 
udgiften, der skal gen nemses af hele kollegiet, approberet leveres til 
dem, som det vedkommer, til at henlægges hos de tilhørende rgsk. 
SjR, 23, 814. K.
1 ) Nævnt i CCD, VI, 282, med bemærkning, at det er anset for unødvendigt at 
indtage instruksens tekst.

8. juni (Kbh.)1 Instruktion for skibskaptajn og assessor i Admiralitets
kollegiet Cornelius Kruses inspektion med kongens reberbane og ski
benes udtakling på Holmen. Han skal have inspektion med reberba
nen og skibenes udtakling og til en begyndelse selv erkyndige sig både 
af inventariebøgerne og besigtigelse af skibene, hvad han eragter at 
være i beredskab af takkel og tov, så og, hvor gammel hver slags findes. 
Han skal gøre overslag over, hvad der eragtes fornødent, og have om
sorg for, at det, der mangler, betimeligen kan tilvejebringes. Når skibe
ne skal udtakles el. gammelt redskab renoveres, skal han lade sig være 
angelegen, at alting forskaffes så tykt og langt, som det bør. Item, at 
skipperen leverer det gamle fra sig, når nyt takkel og tov udleveres, og 
det gamle bliver brugt til andre skibe el. gjort til værk. Når skibe skal
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udsejle, skal han erfare alle toves og taklers beskaffenhed, og når rej
sen er endt, efterse, om noget er blevet brøstfældigt. På reberbanen 
skal han give god agt, at hampen bliver heglet rent og godt kabelgarn 
spundet. Han skal skriftligt give rebslageren, hvad sortiment af takkel 
og tov, han hver gang skal forfærdige, og lade sig være angelegen, at 
tovene bliver vel slagne, tørrede og tjærede, og at der omgås sparsom
meligen med tjæren. Deslige skal han altid gøre et overslag over, hvad 
der gøres fornødent af hamp og tjære, og overgive det til Admiralitetet 
til at befordre hos rentemestrene, så det bliver indkøbt. Hvad han for
retter, skal han hver uge gøre relation om i Admiralitetet. Hvor det 
gøres fornødent, skal udgift på de specificerede materialer, som skal 
gennemses af' hele kollegiet, approberet leveres til dem, som det ved
kommer, til at henlægges ved de tilhørende rgsk. SjR, 23, 817. K.
1) Nævnt i CCD, VI, 283, med bemærkning, at det er anset for unødvendigt al 
indtage instruksens tekst.

8. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende hertug Ernst Gün
thers årlige pension på 3.000 rd., som kongen har forundt ham. De 
skal lade ham bekomme den, beregnet fra sidst forleden påske. SjT, 
33, 548. K. Orig. i DKanc. B 1791.

8. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at akkordere med Simon 
Arntsen og Simon Rasmussen anlangende tobakstolden. SA og SR har 
begæret, at de i forpagtning må forundes tobakstolden, som i nær
værende 3 år indføres i Skåne og Blekinge. De erbyder derimod årli
gen i de 3 år til kronen at udgive fjerdeparten så meget mere, som 1 
års overslag kan andrage af det tobak, som i de 2 sidst forledne åringer 
befindes at være indført. Adressaterne skal på kongens vegne på disse 
konditioner akkordere med dem, hvad de årligen skal give i de 3 år, 
fra Philippi Jacobi sidst forleden til årsdagen 1659, hvorimod de skal 
oppebære tolden af al den tobak, som indføres i Skåne og Blekinge fra 
fremmede steder, hvorpå de siden skal søge kongens konf. SjT, 33, 
548. K. Indl. udat. (2).

8. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, det første muligt er, 
at betale 3 trompetere, Mathias Armendtrich (Achtmemich), Peiter 
Homan og Hans Holst, så vidt de kan restere imod det, de andre 
trompetere befindes at have bekommet, beregnet til Philippi Jacobi 
1654. SjT, 33, 548. K. Orig. i DKanc. B 1791. Indl. 20. aug. og udat.
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8. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende pantegods, som hr. 
Anders Bille begærer til magesk. Kongen har forundt AB at erholde no
get af kronens pantegods til ejendom, nemlig1 Faldborg s., Skaungård: 
Jens Lassen, Lasjensen og Jens Lauridsen, skylder årligen 3 ørter rug, 3 
ørter byg, 1 ørte havre, 6 pd. smør, 1 lam, 1 gås med havre, 2 høns, 1 svin, 
1 mk. leding, 1 mk. sommerskat, 12 hestegæsteri, skov til 4 svins olden. 
Brandstrup s.2 og by: Poul Nielsen og Madsjensen, skylder årligen 1 ørte 
rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 6 pd. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås med havre, 2 
høns, '/‘2 mk. leding, 1 mk. sommerskat, 10 hestegæsteri, skov til 4 svins 
olden; Christen Eriksen og Peder Nielsen, skylder lige så meget; Anders 
Thomasen, ’/a ørte rug, ‘/a ørte byg, 1 pd. smør, ’/a svin, 2 hestegæsteri; 
gadehuse ibid.: 4. Fårup: 1 gadehus. Bjerring3 s. og by: Anders Albret- 
sen, selvejer, 2 pd. smør, 1 lam, 1 gås med havre, 2 høns, 3 sk. 1 alb. led
ing, 1 mk. smørpenge, 2 jægerheste, 12 hestegæsteri, 1 svin, skov til 5 
svin; Christen Høg, 2 pd. smør, 1 lam, 1 gås med havre, 2 høns, 2 sk. led
ing, 12 sk. 2 alb. sommerskat, 7 hestegæsteri, 1 svin. Rind s., Middelhe
de: Knud Jørgensen og Søren Poulsen, 3 ørter rug, 3 ørter byg, 1 fjdg. 
smør, 1 svin, 1 fodernød, 3 mk. 8 alb. gæsteri. Nok efterskrevne gods, 
som er udlagt fra Silkeborg len, Tange: Niels Sørensen, 1 ørte rug, 1 ørte 
byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 fjdg. smør, 9 skp. byggæsteri, 21 sk. gæsteri, 
skov til 2 svins olden; Jens Knudsen, 1 ørte rug, ’/a ørte byg, 1 ott. smør, 1 
svin, 1 mk. hår, 18 sk. gæsteri, 21 sk. gerningspenge, 22 sk. ålegårdspen
ge, 4 sk. spindepenge, 22 sk. brødbagningspenge; Anders Pedersen, 
Svend Nielsen, Offer Svendsen, 1 ’/a ørte rug, 1 ’/a ørte byg, 1 ’/a ør te hav
re, 1 */a fjdg. smør, '/2 svin, 1 lam, 1 gås, 4 sk. leding, ’/a ort byggæsteri, 22 
sk. ålegårdspenge, 4 sk. spindepenge, 22 sk. brødbagningspenge, skov 
til 3 svins olden; Niels Sørensen, Niels Eskesen, 6 skp. byggæsteri, 1 fjdg. 
smør, 1 lam, 1 gås, 4 sk. leding, 4 sk. gerningspenge, 22 sk. ålegårdspen
ge, 4 sk. spindepenge, 22 sk. brødbagningspenge, skov til 6 svins olden; 
gadehuse: Jens Christensen, 8 sk., Maren Andersdatter, Niels Andersen, 
Jens Madsen. Høbjerg: Søren Pedersen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte 
havre, 2 pd. smør, 9 sk. gerningspenge, 1 svin, 21 sk. gæsteri, skov til 6 
svinsolden. Elsborgs, og by: Niels Pedersen Mosgaard, 1 ørte rug, 1 ørte 
byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 fodernød, 3 mk. gæsteri, 22 sk. 
ålegårdspenge, 4 sk. spindepenge, 22 sk. brødbagningspenge; Niels 
Knudsen, 1 dl. gæsteri, 11 sk. ålegårdspenge, 2 sk. spindepenge, 11 sk. 
brødbagningspenge; Mikkel Lassen, 8 skp. byggæsteri, ’/a svin, 11 sk. 
ålegårdspenge, 2 sk. spindepenge, 11 sk. brød bagningspenge; gadehu
se: Thomas Madsen, 1 mk., Anders Mikkelsen ’/a dl., Rasmus Simensen 
21 sk. 1 alb. Middelsom h., Bjerring: Jens Jensen, Søren Pedersen., 2 td.
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rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 Çdg. smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 ørter byg
gæsteri, 12 sk. gæsteri, 4 sk. spindepenge, 22 sk. brødbagningspenge; 
gadehuse: Christen Smed 1 dl. huspenge. Hvorimod AB til fyldest ve
derlag har udlagt gde og gods, som han igen i nævnte gods* sted behol
der til pant, indtil det igen bliver indløst til kronen, nemlig Rinds h., 
Hersom s. og by: Christen Andersen og Laurids Mikkelsen, 2 ørter rug, 2 
ørter byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 1 td. havre gæsteri, 20 rigsmk., 1 svin,
1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 fjdg. smør af en ålegård. Ørris: Anders Mikkelsen 
ogjens Andersen, 1 pd. rug, 1 pd. byg, 1 pd. havre, 3 pd. 6 mk. smør, 1 
svin, 2 mk. 10 sk. 2 alb. gæsteri; Jens Lauridsen og Peder Jensen, skylder 
lige så meget og derforuden 1 dl. af en ålegård. Bjerregrav s., Over Hvol- 
ris: Peder Lauridsen og Tyge Lauridsen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte 
havre, 1 pd. smør, 1 td. havregæsteri, 1 rd. penge, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 
høns. Navndrup: Peder Poulsen, 1 td. rug, 1 td. byg, 1 svin. Låstrup s., 
Nørre Borup: Lars Poulsen og Clemend Nielsen, 4 ørter 1 skp. rug, 2 pd. 
smør, 2 svin, 1 fodernød, 2’/2 mk. gæsteri. Derforuden i Silkeborg len, 
Lysgård h., Demstrup: Pederjensen, ‘/a ørte rug, ’/a ørte byg, lA ørte ha
vre, 1 pd. 6 mk. smør, 1 svin, 1 fodernød, l/a lam, l/2 gås, 1 høne, 1 snes 
æg, 1 dl. gæsteri; Peder Rasmussen, 1 bol, ’/2ørte rug, 1 ‘/j mk. landgilde
penge; Christen Knudsen, 16 skp. rug, 18 skp. byg, 1 ørte havre, 3 pd. 
smør, 1 svin, 1 fodernød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, ‘/2 vol æg, 24 sk. for 2 klo
der jern, 1 dl. gæsteri, 1 ørte havregæsteri; Anders Pedersen, 10 skp. 
rug, 1 ørte byg, 20 skp. havre, 3 pd. smør, 1 svin, 1 fodernød, 1 lam, 1 gås,
2 høns, V2 vol æg, 2 dl. gæsteri; Thomas Andersen af 1 gadehus 1 mk. 
Skanderborg len, Ørridslev: Jens Sørensen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte 
havre, 1 fjdg. smør, 4 td. havregæsteri, 1 svin, skov til 4 svins olden; Niels 
Pedersen, 1 ørte rug, l’/2 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 
lam, 1 gås, 2 høns, 20 æg, 1 fodernød, skov til 2 svins olden. Sønderlyng 
h., Foulum: Oluf Christensen, 2 td. rug, l’/j ørte byg, P/2 ørte havre, 1 
pd. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 okse at stalde. Nørlyng h., Peder- 
strup: Christen Sørensen, 1 bol, 24 skp. rug, 1 svin. Adressaterne befales 
at over regne landgilden, såvel den, AB beholder til ejendom, som den, 
han derimod udlægger til pant, om det løber lige op imod hverandre, 
og dersom så befindes, skal de af pantebogen udslette det pantegods, 
som forundes ham til ejendom, og i stedet indskrive det andet, som han 
giver derimod, indtil det igen bliver indløst til kronen, og om dets be
skaffenhed tilstille kongen relation til videre efterretning. SjT, 33, 548. 
K.
1) Tallene og navnene i det følgende stemmer i flere tilfælde ikke overens 
med teksten s. 76 og 77-78. 2) Brandstrup ligger i Vindum s. 3) Kopibogen 
har Gieming, men tidl. korrekt Bjerring.
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9. juni (Kbh.) Hr. Eskil Bartholin fik brev på bygningen på en gård i 
Højby i Ods h. Han er forundt denne gård, som han har taget ganske 
forfalden og været forårsaget at opbygge. Efter ansøgning bevilger 
kongen, at bygningen må tilhøre ham, hans hustru og børn, men ejen
dommen skal fæstes af lensmanden. Forbydendes etc. SjR, 23, 818. K. 
Indl. 1. og 3. juni.

9. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende at gøre indkomsten 
af Loll, og Falster i penge og deraf betale vin og fremmed øl, der ind
kommer til K.M.S kælder. Loll, og Falster er anslagen til hofholdnin
gen, og kongen har deputeret indkomsten årligen fra Philippi Jacobi 
sidst forleden til kælderens underholdning. På det alting desto rigtige
re kan gå til, skal adressaterne have indseende med, at al nævnte ind
komst lige ved kronens andre lens indkomst årligen bliver gjort i pen
ge, så at det kan andrage den sum, som det er anslaget for, hvorimod 
de skal lade betale så megen vin, fremmed øl o.a., som behøves til hof
kælderen, eftersom de bliver tilsagt af hofmarskallen el. overskænken. 
SjT, 33, 550. K. Orig. i DKanc. B 1791.

9. juni (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om at erklære sig om jus vocan- 
di til Lyngå Kirke. Mogens Friis har for kongen ladet begære jus pa- 
tronatus og vocandi til Lyngå Kirke i Skanderborg len med den ørte 
provstehavre og et lam, som ydes af kirken, og 2 dl. gæsteri af præste
gården og herligheden til præstegården og præstebolet med degne
bolet, dog at kvæg- og korntienden som tilforn ydes Arhus Hospital på 
Skanderborg Slot, nemlig 8 ørter rug, 8 ørter byg, 2 ørter havre, 4 skp. 
gryn. AB skal forfare jus vocandis beskaffenhed og erklære sig, særde
les, om der i sognet findes andre adelspersoner, som det kan være 
præjudicerligt. JT, 13, 496.

10. juni (Kbh.) Frd. om opsigt på Kbh.s fæstnings volde. Voldene er 
med stor bekostning kommet i den defension og skik, at de uden ska
de og ruin ikke kan undvære den fornødne omhu, opsigt og orden, 
som alle befæstede steder uomgængeligen behøver. Kongen vil herpå 
have gjort efterskrevne anordning. 1. Såfremt vagten el. andre befin
der svin el. geder løbende på volden, er de prise, halvparten til dem, 
der opfanger dem, halvparten til sygehuset. 2. Heste, øksne, køer el. a. 
sådant, som findes at gå løs uden hyrde inden for byens volde el. de 
forordnede forstæder, som er inden for Ny Vartov og tranchementet, 
som går langs stranden til kastellet, item det, som ligger inden Sorte
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Dam, fortifikationen om ladegården og inden for Skt. Jørgens Sø, så 
vel som tranchementet derfra og ned til stranden uden for Vesterport, 
det skal 1. og 2. gang løses, stykket for 6 mk. da., halvparten til den, 
der optager det, halvparten til sygehuset, og derforuden billig foder
penge for den tid, det er underholdt; befindes det 3. gang, skal det 
være lige dele forbrudt til sygehuset og den el. de, der har optaget det. 
For får og små fænød betales */» heraf i penge, og 3. gang forholdes 
som meldt om andet fæ. 3. Befindes på nævnte steder fæ, som er 
ubændigt el. vildt, så det ikke kan drives, må det skydes el. fanges på 
hvad måde, man bedst kan. 4. Det sker, at der indtages fæ, som ingen i 
langsommelig tid spørger efter, fordi det er stjålet, mankt el. sygt, el. 
de har ingen hyrde el. agt derpå. Når den, der har optaget det, kan be
vise, at han i 3 uger har haft det, og ingen ejermand er kommet, som 
vil løse det, er det forbrudt som det fæ, der er optaget 3 gange. 5. Her
med er ikke forment nogen inden for nævnte steder, som har ret ad
komst, på sin egen indhegnede ejendom at skaffe med sit, når det er 
andre uden skade. 6. Det forbydes alle uden bevill. at grave el. udvinde 
på nævnte steder i volde, tranchementer el. grave og værker. De, der 
gør det, må anholdes med heste og vogn af hvem, de kan betrædes og 
stande til rette som dem, der foragter byens værn. Anholdes må også 
de, der på nævnte steder graver 1er, sand el. a. og henkaster noget på 
steder, der ikke er deres egen fri indhegnede ejendom. 7. Høns og gæs 
er også prise. 8. Dersom noget fænød undslipper hyrden, når han dri
ver ud el. ind, og han straks forfølger det, har han intet forbrudt der
med. Det samme gælder om andet fænød, som kommer løs for inden- 
el. udenbys mand, når det straks forfølges. 9. Befindes det at vagten, 
som skal beskytte voldene, begår underslæb og selv for penge og for
del driver fænød til volden, skal de straffes efter krigsartiklerne som 
dem, der foruretter dem, de skal forsvare. 10. På møllerne på volden 
skal møllerne svare til de stier, som gøres over voldene til at hente 
vand el. andet, på de volde, deres mølle står på. De må ej holde høns 
el. svin løse el. forkøre volden videre end den afstukne vej. Sådan møl
leplads er dem ikke længere forundt, end den er fortifikationen uden 
skade. 11. Denne frd. skal også haves i agt i alle andre befæstede byer, 
så vidt det eragtes fornødent efter hvert steds situation, hvor også gær
der, grøfter el. plankeværker kan gøres fornødne til befrielse af volde
ne. Stedets øvrighed skal lade det bekoste efter den vis, som synes 
bedst. SjR, 23, 819. (Tr.: CCD, VI, 283-86. KD, III, 459-60). K. Indl. 
udat.
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10. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om for ringest mulige pris at 
akkordere og betale Christian Fischer, kongens vinskænk, for den ny
lig kommende vin, en del rhinsk, spansk og fransk vin og vineddike. 
SjT, 33, 551. K.

10. juni (Kbh.) Mogens Friis fik konf. af befalingsmand på Arhusgård 
Erik Rosenkrantz til Rosenholms skøde på Århus Bispegård. MF har 
begæret kongens konf. på ERs skøde på den anpart af Århus Bispe
gård, som har ligget til Skanderborg Slot så vel som smedehuset ved 
samme plads, som har ligget til Århusgård, lyder: ER gør vitterligt, at 
han har bekommet K-M.s befaling anlangende til MF at sælge og skø
de den anpart af Århus Bispegård, som ligger til Skanderborg, så vel 
som smedehuset ved samme plads, som ligger til Århusgård. Han skø
der hermed nævnte. Samme plads strækker sig i sønder og nord fra 
domkirkegården og ud til den liden gade, som kaldes Skøgeskoffen, 
som går fra Torvegaden til Rosengade, og fra vester udi øster fra for
skrevne gade og 18 sjæll. al. af den jord og ejendom, som ligger uden 
for det østre hus på samme plads. Eftersom gavlen i det kornhus, som 
endnu ligger her til Århusgård, er indfattet i muren på det østre hus af 
nævnte part af Bispegården, som hidindtil har ligget til Skanderborg 
Slot, skal den hele gavl i samme hus høre til den part, som hermed 
skødes til MF. Bispegården med nævnte huse både ud til kirkegården 
og nævnte gader med 18 sjæll. al. afjorden i øster uden for det øster- 
ske hus skal MF beholde, og ER har på K.M.S vegne oppebåret betaling 
og har til vitterlighed underskrevet og trykt sit signet. Datum Havre- 
ballegård, den 29. juni 1655. ER. Kongen konf. dette. Forbydendes 
etc. JR, 12, 490.

10. juni (Kbh.) Anders Christensen Skaaning i Binder up, herredsskri
ver i Års h., fik konf. af et stykke eng. Kongen ansøges om konf. af 
fæstebrev udgivet af hr. Christian Friis til Lyngbygård il ACS, lyder: CF 
har til ACS stedet og fæstet det stykke kirkeeng, Blakshelle, som ligger 
til Store Binderup Kirke, i Store Binderup Mark i Gislum h., som han 
skal beholde sin livstid med sådan kondition, at han nu straks til kir
ken giver og til kirkeværgerne til stedsmål yder 10 rd., og eftersom der
af ikke plejer årligen at gives engleje uden 21 sk., skal ACS deraf årli
gen til kirken give ’/a rd. Actum Mariager Kloster, den 10. marts 1656. 
CF. Kongen konf. dette. Forbydendes etc. JR, 12, 492. Indl. 10. marts.
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11. juni (Kbh.) Hr. Oluf Parsberg tiljernit, befalingsmand på Vestervig 
Kloster, fik konf. af en plads i Frederiksodde. Kongen er søgt om konf. 
af skøde på en plads i fæstningen Frederiksodde udgivet af nogle af 
kongens gode mænd og råder til OP, lyder: Underskriverne gør vitter
ligt, at de på vegne af K.M. efter direktion befalet dem af denne har 
bevilget OP en plads i Frederiksodde stad og fæstning, liggende østen 
Kongensgade, norden Rosengaden, sønden Henrik Thotts plads, i sin 
bredelse 52 sjæll. al., i sin længelse 84 sjæll. al., hvilken plads han i det 
seneste inden 2 år efter dette brevs dato skal lade bebygge med for
svarlig købstadbygning, med tegltække. Desligeste er han til pladsen 
bevilget en markjord i Højby mark, den 26. lod. OP skal beholde plad
sen med fortov, den bygning, der sættes derpå og berørte markjord, 
arving efter anden, og han og arvinger må sælge, skøde, pante og 
bortleje det efter deres vilje, dog skal nævnte markjord altid blive til 
nævnte plads, uden alene at bortlejes. Til forsikring, eftersom dette til
forn er ratificeret af K.M., har de trykt deres signeter under og under
skrevet med egne hænder. Datum Frederiksodde den 10. aug. 1655. 
LS. Anders Bille. LS. Mogens Høg. LS. Henrik Rantzau. LS. Oluf Pars
berg. LS. Erik Juel. Gunde Rosenkrantz. LS. Otte Krag. Kongen konf. 
dette. Forbydendes etc. JR, 12, 493. Indl. 10. aug. 1655.

12. juni (Kbh.) Hr. Anders Bille, hr. Ove Giedde og Gunde Rosen
krantz fik brev om med forderligste at forhøre hr. Niels Krabbes og 
Kjeld Krags kommissariergsk. i Skåne fra l.jan. 1655 til årsdagen og 
efter befunden beskaffenhed kvittere. SkT, 8, 518. Indl. 12. juni.

12. juni (Kbh.) [Helt identisk med foregående]. SkT, 8, 522.

12. juni (Kbh.) Laurids Ulfeldt og Tyge Below fik brev om at skifte Ha- 
raldskær gård og ejendom ml. jomfru Anna Munk og hendes søsken
de. AM har tilforn forhvervet kongens befaling til adressaterne anlan
gende at overvære, når Haraidskær med tilliggende skiftes ml. hende 
og hendes søskende. Det andrages, at der ingen takst var fundet på 
gården, hvorfor der af adressaterne ingen endelighed er blevet gjort 
på skiftet. AM har derfor igen begæret kongens befaling til dem med 
forderligste at foretage skiftet. Kongen befaler dem at gøre dette og 
ikke alene dele og skifte hovedgården og ejendommen, men også 
dens bygninger. JT, 13, 497. Indl. 20. maj.
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13. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Hans Albret von 
Holleuffer, eftersom rigens middel strækker til, efter derpå i hænde 
havende obligationer. SjT, 33, 551. K. Orig. i DKanc. B 1791.

13. juni (Kbh.) Frands Brockenhuus, Otte Pogwisch, Arent von der 
Kuhla og Hugo Lûtzow fik hver et brev anlangende det første muligt at 
lade plukke fleste muligt jordbær, hindbær og slåen og vel forvaret 
skikke dem hid. SjT, 33, 551. K.

13. juni (Kbh.) Aient von der Kuhla fik brev om at erkyndige sig om og 
hjælpe til rette Sivert Albretsen i Helsingør anlangende bryggerne. 
Hvad SA har andraget, kan AvdK se af hans hosføjede supplikation. 
Kongen befaler ham at erkyndige sig om dens beskaffenhed, af hvad 
årsag bryggerne dér i byen gør ham forhindring, og siden forhjælpe 
ham til rette, så vidt ret er. SjT, 33, 551. Indl. 28. (2) og 30. juni og 
udat., se under 19. juni, SjT, 33, 553.

13. juni (Kbh.) Rigens marsk fik brev om folk til skibene til Norge. Han 
befales at gøre den anordning, at 220 soldater bliver hidkommanderet 
til at forlægges på kongens skibe og følges med til Norge. Heriblandt 
kan bruges 50 af det geworbne folk og de øvrige af det sjæll. landfolk. 
SjT, 33, 551. K.

13. juni (Kbh.) Ebbe Gyldenstjerne til Tyrrestrup fik efter begæring 
brev om at måtte udsætte sin mors begravelse over den ordinære tid, 
så længe, han forlyster. Forbydendes etc. JR, 12, 494.

13. juni (Kbh.) Niels Parsberg og Jens Kaas fik brev om at åbne afd. 
Axel Lykkes bo. Valdemar Lykke har ladet andrage, hvorledes hans 
farbror AL for lang tid siden er død på Hvanstrup, og hans efterladte 
gods og formue er registreret ved 2 gode mænd, indsat i et kammer og 
døren beseglet. Nu har i langsommelig tid ingen kreditorer ladet sig 
finde. Han begærer kongens befaling til adressaterne om at åbne 
døren og enten deponere det, der findes, på et sted el. gøre det i pen
ge og deponere dem, så hans søster Helvig Lykke kan komme til at 
bruge sit kammer. Kongen befaler og giver dem fuldmagt til med for
derligste at begive sig til Hvanstrup og gøre dette. Dersom en af dem 
for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til stede, have 
fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efterkomme befalin
gen. JT, 13, 497. Indl. 11. juni.
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14. juni (Kbh.) Jørgen Reedtz fik brev om med forderligste at forhøre 
Møns kirkergsk., fra den tid, de sidst blev klareret, til Philippi Jacobi 
1655, da hr. Axel Urup blev forlenet med landet. SjT, 33, 552. K.

14. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at levere smedjebetjentene 
i stalden penge til kul og jern til kongens arbejde. SjT, 33, 552. K. Orig. 
i DKanc. B 1791. Indl. 5. juni.

14. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om med forderligste for ringest 
mulige pris at købe 4 el. 5 skuder og lastdragere, som altid kan være i 
beredskab til at hidføre det, der skal leveres fra lenene og hidføres der
til. SjT, 33, 552. K. Orig. i DKanc. B 1791.

15. juni (Kbh.) Bevill. for Gotfried Geusman til at udføre 2 hopper. 
Dog skal han tilstille tolderne bevillingen på stedet, hvor de udføres. 
SjR, 23, 821.

15. juni (Kbh.) Laurids Ulfeldt og bispen i Århus fik brev om, når plads 
bliver ledig i Horsens Hospital, at indtage Anne Pedersdatter i Ørskov 
i Skanderborg len og forordne hende underhold o.a. lige ved andre 
hospitalslemmer dér. JT, 13, 498. Indl. 9. marts, 9., 12. og 29. maj.

Lige sådant brev fik Erik Rosenkrantz og dr. Jacob Matthisen anlan
gende at indtage Rasmus Hansen i Århus Hospital.

16. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at forskaffe 50 favne ved til 
glasbrænderen, Robert Colnet. SjT, 33, 552. K.

17. juni (Kbh.) Hugo Lùtzow fik brev om at erklære sig om en gård i 
vildtbanen, som Peder Vibe begærer fra Roskilde Hospital. PV be
gærer til magesk. Roskilde Kapitels gård, som Mikkel Svendsen påbor 
i Haldagermagle, liggende i kongens vildtbane i [Øster] Flakkebjerg 
h., Krummerup s. HL skal med forderligste erklære, om gården for be- 
lejligheds el. anden herligheds skyld kan forundes ham, når han for
sikrer sig ingen jagtfrihed at ville begære i vildtbanen, så at kongen in
gen præjudice tilføjes i herligheden derved, og indskikke erklæringen 
i Kane. SjT, 33, 552. K.

17. juni (Kbh.) Henrik Thellemand fik brev anlangende, at Jacob Mat
thisen indtil videre må være toldbetjent og have indseende med det, 
der føres ml. Fyn, Als, Ærø o.a. øer, så at intet underslæb begås el. no
gen forurettes. FT, 7, 234. K. Indl. udat.
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17. juni (Kbh.)1 Anders Mortensen i Hvilsbjerg i Koldinghus len fik 
brev på sin fred. Det er for kongen tilkendegivet, hvorledes nær
værende brevviser, AM for nogen tid siden har gjort et drab på en ved 
navn Niels Jensen og derover er kommet fra sin fred. Kongen erfarer, 
at det er sket nogenlunde af nødværge, og at AM efter tingsvinder har 
stillet den dødes slægt og venner tilfreds og nu begærer kongens freds
breve at måtte være og bo i kongens riger og landet. Kongen bevilger 
ved dette å.b. dette. JR, 12, 494. Indl. 18. febr., 8. april og udat.
1) I margenen står: Erik Rodsteens skrift 1659 x. [margenen forskåret] marts.

17. juni (Kbh.) Peder Lange, Jørgen Kruse og Manderup Due, kom
missarier ijyll., fik brev om af landekisten af de midler, der er ordine
ret til militien og landets defension at levere Valdemar Lykke efter 
hans kvittering og rgsk. de penge, han under Rigens Råd i Nørrejyll.s 
hånd begærer til arbejdet med fortifikationen af Frederiksodde, så vel 
som kanalen derved. JT, 13, 498. K. Indl. 17. juni.

17. juni (Kbh.) Mogens Høg m.fl. fik befaling til at være hr. Anders Bil
les børns værge over den arveanordning, han agter at gøre om skifte i 
hans og hans hustru Sofie Rosenkrantz’ levende live ml. deres børn, så 
at enhver uden videre ophold kan antage sin andel af det efterladte 
gods. Kongen befaler adressaten at være til stede, når arveanordnin- 
gen foretages, og forestå jomfru Lisbet Billes værgemål og annamme 
til sig hendes lod. JT, 13, 498. Indl. juni.

Lige sådant brev fik hr. Henrik Rantzau om Henrik Billes værgemål. 
Gunde Rosenkrantz om jomfru Pernille Billes. Hr. Knud Ulfeldt om 
jomfru Karen Billes. Sub eodem dato.

18. juni (Kbh.) Bevill. efter ansøgning for Peder Juel, rentemester, til 
told- og accisefrit at lade indføre ’/x læst Rostockerøl og 2 td. cavent til 
sin egen fornødenhed. SjR, 23, 821.

18. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om en gård, som er forundt 
Jørgen Matthisen, indvåner i Kbh. Kongen har forundt JM i betaling af 
fordring det hus på Gammelmønt, som slotspræsterne har haft til resi
dens, og har derfor efter hosværende afsigt ladet det taksere. Adressa
terne skal akkordere med JM, hvor højt han vil antage huset i betaling, 
og hvis han antager det, lade dette afskrive på hans fordringsbreve, på 
det han siden kan søge kongens skøde derpå. SjT, 33, 552. (Tr.: KD, V, 
401). K. Orig. i DKanc. B 1791 (med Indl. 29. maj). Indl. 16. marts.
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18. juni (Kbh.) Oluf Brockenhuus fik brev om på vegne af Knud von 
Hadeln at være på skifte efter fru Merete Grubbe. Der skal med for
derligste foretages skifte ml. MGs arvinger. OB befales at møde til ste
de, når skiftet foretages, og være KvHs værge, dersom han ikke selv for
inden kommer til stede, og på hans vegne til sig annamme det, der 
kan tilfalde ham på skiftet og siden lade ham det tilstille, havende ind
seende med, at han vederfares den del, ret er. SjT, 33, 553. Indl. 17. 
juni.

18. juni (Kbh.) Rigens marsk fik brev anlangende, at Henrik Lindenov, 
major over Skånske Regiment til fods, efter begæring må forløves fra 
Kristianstad og Peiter von Steenberg, major over Sjæll. Regiment, igen 
kommanderes derop. SkT, 8, 518.

18. juni (Kbh.) Bevill. for Niels Andersen i Nautrup i Salling til at have 
Maren Jensdatter smst. Efter begæring bevilger kongen NA at måtte 
have MJ, som han er beslægtet med i 3. led. Dog skal de først bevislig
gøre, at de ikke er hverandre nærmere beslægtet, og for bevillingen ef
ter lensmandens sigelse udgive noget af deres formue til næste hospi
tal. JR, 12, 495.

18. juni (Kbh.) Bevill. for Margrete, enke efter borgmester Peder Be
ring til skattefrihed. Efter anmodning bevilger kongen, at M må bo i 
Viborg fri for indkvartering o.a. borgerlig og byens tynge, så længe 
hun ingen borgerlig næring bruger. JR, 12, 495. Indl. 4. og 18. juni.

18. juni (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev anlangende tagene på Skan
derborg Slot og Ladegård og halm dertil af bønderne. Kongen er til
freds, at han aftager tagstenene på husene i ladegården på Skander
borg og igen tækker dem med tag, hvortil kongen er tilfreds, at af hver 
helgård i lenet må gives en trave tag og af en halvgård à l’advenant. 
Med tagstenene, der aftages, skal han lade slottets huse forbedre, og 
eftersom kongen erfarer, at det øverste af et hus på ladegården er 
blæst ned, kan han lade aftage så meget af muren, som han eragter be- 
kvemmeligt, at det desto bedre kan holde, og lade det dække med tag. 
JT, 13, 498. Indl. 4. febr., 25. marts og udat.

18. juni (Kbh.) Hr. Henrik Rantzau fik brev anlangende 1 års landgil
de, som Sejer Jensen, boende på en af kronens gårde i Lemmestrup,1 
Gosmer s., Åkær len, er forskånet for. SJ har ladet andrage, hvorledes
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gården, som han selv har opbygget, er brændt af en ulykkelig hændel
se. Han begærer, at kongen vil forskåne ham for tilkommende års 
landgilde. Af HRs erklæring erfarer kongen, at hans angivende er 
sandfærdigt, og bevilger dette. Det skal blive godtgjort i HRs rgsk. JT, 
13, 499.
1 ) Kopibogen har Ismedstrup.

19. juni (Kbh.) Iver Børgesen, skibskaptajn, fik efter begæring 100 rd.s 
forbedring på sin besoldning fra brevets dato, så han herefter bekom
mer 400 rd., hvorefter rentemestrene skal rette sig. Forbydendes etc. 
SjR, 23, 821. K. Indl. 3. juni.

19. juni (Kbh.) Mikkel Andersen, undertøjmester, fik efter begæring 
100 rd.s forbedring på sin besoldning fra brevets dato, så han herefter 
bekommer 250 rd., hvorefter rentemestrene skal rette sig. Forbyden
des etc. SjR, 23, 822. K. Indl. 22. maj.

19. juni (Kbh.) Niels Olufsen, accisemester i Kbh., fik forpagtningen 
på accisen i Kbh. Kongen er søgt om konf. af kontrakt oprettet af ren
temestrene med NO anlangende maltaccisen dér, lyder: Peder Vibe til 
Gerdrup, Peder Reedtz til Tygestrup og Peder Juel til Hundsbæk gør 
vitterligt, at de på K.M.s behag har akkorderet med NO om maltacci
sen dér, som han selv tilforn har oppebåret og gjort rgsk. for i Rtk. 
Han skal for den årligt give 4.400 rd., som han uden nogen afkortning 
skal indlevere i Rtk. til 4 tider, 30. juni 1.100 rd., 30. sept. 1.100 rd. og 
resten, som er 1.100 rd., 31. dec. og således hvert år.1 Derimod skal in
gen i Kbh. være fri for maltaccise uden dem, som har sær privilegier til 
eget husbehov. Han skal oppebære accisen præcist efter toldrullen og 
ingen forurette imod denne, ej heller tilstede, at nogen peccerer imod 
denne, men for øvrigheden anklage dem, som gør derimod, og lade 
dem straffe og gøre rgsk. herfor og nyde den del af konfiskationen, 
som tilfalder ham. Forpagtningen skal begynde l.jan. næstforleden 
og gå til nytårsdag 1657 og siden derfra til 3.årsdagen, 1659, og så 
fremdeles. Han skal søge kongens konf. herpå. Til vidnesbyrd under 
rentemestrenes hænder. Kbh. 10. febr. 1656. Kongen konf. dette. SjR, 
23, 822. K. Indl. 10. febr. (orig. kontrakt) og udat.
1) I kopibogen er glemt den 1. termin, vel 31. marts.

19. juni (Kbh.) Frands Brockenhuus med flere lensmænd fik breve om 
nogle klarinblæsere. Adressaten befales at gøre den anordning, at kla-
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rinblæseren Rasmus Nielsen i Køge med forderligste hidskikkes til at 
opvarte på kongens skibe til forestående rejse til Norge. SjT, 33, 553. 
K Indl. 10. juni.

Lige sådant brev fik hr. Frederik Reedtz om Gøris N. i Næstved. Hr. 
Ove Giedde om Jes N. i Helsingborg.

19. juni (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev anlangende Valentin 
Korn i Helsingør om gæstgiveri og frihed for borgerlige bestillinger. 
VK har af kongen begæret at måtte bevilges at holde værtshus i Hel
singør og være fri for borgerlige bestillinger. AvdK befales at erkyndige 
sig om dets beskaffenhed og med forderligste indskikke sin erklæring 
i Kane., om han eragter, det kan forundes ham uden præjudice, 
gørende sit bedste, at borgerskabet og VK så vidt muligt kan akkorde
re. SjT, 33, 553. K Indl. 2. april., 28. (2) og 30. juni og udat. (2).

19. juni (Kbh.) Proviantskriveren Hans Hansen fik brev om proviant til 
Mathias Hase, kongens tøjhusskriver. HH skal årligen fra Philippi Ja
cobi 1656 lade MH af Provianthuset bekomme proviant efter skipper
taksten for 120 rd., foruden det, han hidtil har bekommet. SjT, 33, 
553. K. Indl. 11. juni og udat.

19. juni (Kbh.) Mads Christensen, Margrete Christensdatter og Kirsten 
Christensdatter fik oprejsning i en sag om deres arvegods. Jacob Mik
kelsen, herredsfoged i Ulfborg1 h., har den 22. april 1654 fradømt 
nogle umyndige børn, MC, MC og KC i Ø[by] deres arvelod efter de
res oldefar. De begærer nu, at samme fortiede sag må fornys og påta
les. Kongen bevilger dette, dog skal de med forderligste gøre sagen an- 
hængig i retten og gøre den til ende. JR, 12, 495.
1 ) Kopibogen synes at have Wedborrig.

19. juni (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev anlangende afslag for Strange 
Madsen i Store Veiling i Holmans h. SM har ladet andrage, hvorledes 
hans gård for nogen tid siden er brændt med al hans formue. Han be
gærer, at han må efterlades nogle års landgilde og skat, på det han des 
bedre kan komme på fode. Af SBs erklæring erfarer kongen, at hans 
angivende er sandfærdigt, og er tilfreds, at han må være fri for 1 års 
landgilde. Det skal blive godtgjort i SBs rgsk. JT, 13, 499. Indl. 17. dec. 
1655, 20. april, 24. og 25. maj.
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19. juni (Kbh.) Tyge Sandberg fik brev anlangende Corfitz Ulfeldts ob
ligation. Efter TSs begæring er kongen tilfreds, at kapitalen med 
påløben rente, som han efter obligation skylder CU, til videre anord
ning må blive stående mod hans udgivne revers, så den findes i bered
skab hos ham, når påfordres. JT, 13, 499. K. Indl. 18. juni.

20. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre afregning med Gert 
(Gerhart) Pipper, farver, og betale ham, efterhånden som midlerne 
kan strække til. Dog, at han afstår de 2 beviser nr. 4 og 6, som efter de 
ham gjorte antegnelser ikke befindes at være autoriseret af nogen. SjT, 
33, 553. K.

20. juni (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev anlangende en fange ved 
navn Laurids Nielsen i Tostrup. Han skal efter dom afsagt af lands
dommeren i Blekinge over LN lade ske eksekution, med mindre fan
gen vil indstævne dommen for kongen og Danmarks Riges Råd til vi
dere påkendelse. SkT, 8, 518.

20. juni (Kbh.) Otte Thott fik brev om at lade Kjeld Krag, landsdom
mer i Skåne, bekomme ved til ildebrændsel i 6 år fra dato. Han skal 
lade ham bekomme nogle topfornede bøge af Dalby Klosters skove på 
de steder, hvor det kan være skovene mindst til skade. Han skal lade 
det fælde og afhente ved sit eget lens bønder. SkT, 8, 519. Indl. 18. juni 
(2).

21. juni (Kbh.) Borgmestre og råd i Helsingør fik brev om deres skibs
broer og bropenge. De har begæret konf. af brev givet dem af kongens 
far, lyder: Chr. 4. giver at vide, at borgmestre og råd i Helsingør har an
draget, at deres skibsbro er meget brøstfeldig, med begæring, at de 
må forundes nogen hjælp af de varer, som går ud og ind af byen. Kon
gen bevilger, at de af de varer, som opskibes el. sælges ved byen af 1 
rd.s værd må oppebære ’/a sk., dog at de derimod sætter det til skibs
broen. Frederiksborg 10. aug. 1647.1 Kongen konf. dette. Såfremt op
pebørselen overskrider broens reparation og vedligeholdelse, må de 
nyde dette til rådstuen og fælles gode, dog skal de efter egen erbydel- 
se vedligeholde alle de skibsbroer, som nu befindes ved Helsingør og 
fremdeles forbedre dem med flere stenkister. SjR, 23, 823. (Udt.: 
CCD, VI, 286). K. Orig. i Helsingør rådstueark., LAK. Indl. 10. aug. 
1647 (Chr. 4. orig.), 15. juni.
1) Se KB 1647, 263.
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21. juni (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev om at erklære sig om no
gen tvistighed ml. hr. Knud Ulfeldt til Svendstrup, befalingsmand på 
Landskrone, og fru Margrete Skeel, enke efter Henrik Ramel til Bæk
keskov. Kongen erfarer, at der er trætte ml. KU og MS anlangende en 
af kronens til KU pantsatte møller, Håstad Mølle. KU har for kongen 
ladet andrage, at sagen er vitterlig for adressaten. Denne befales med 
forderligste skriftligt at erklære sig om dette, og hvad der er handlet 
ml. ham, den gang han blev brugt dertil, og HR og svaret, han bekom, 
og skriftligt meddele KU erklæringen. SkT, 8, 519. Indl. 18. juni.

21. juni (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om at erklære sig om Arent 
von der Kuhlas magesk. AvdK begærer til magesk. af kronens gde og 
gods under Nyborg len, nemlig i Sunds h., Lunde s., Høje: Rasmus 
Nielsen i Rasmus Mortensens sted, Morten Jensen, Peder Nielsen i 
Morten Jensen Hansens gård, Rasmus Jensen Greve. Bobjerg: Anders 
Pedersen. Hvorimod han til fyldest vederlag erbyder gde og gods i 
Odense len, Bramsby: Peder Hansen. Næsbyhoved birk, Lumby s., An- 
derup: Rasmus Hansen. Odense h., Broby: Mads Andersen. MK skal 
med forderligste erklære, om det gods, som AvdK begærer, for belej- 
ligheds el. anden herligheds skyld uden lenets skade kan mistes fra 
kronen, og om vederlaget kan eragtes nøjagtigt, og indskikke er
klæringen i Kane. FT, 7, 234. K. (rummer specifikation af bønder og 
ydelser, men dette er strøget).

21. juni (Kbh.) Bevill. for Palle Griis [til Slet]1 til på vegne af sin søster, 
jomfru Kirsten Griis, efter hendes egen anmodning at sælge noget af 
hendes jordegods, liggende i Vendsyssel, Kær h., Gamst2 s. og by, 1. 
gd., Laurids Nielsen påbor, skylder årligen 'A td. smør, 1 svin, ’/y føde
nød; 1 bol smst., skylder 2 pd. smør, dog at pengene anvendes hende 
til bedste el. sættes på rente hos visse folk. Forbydendes etc. JR, 12, 
495. Indl. 30. jan., 31. marts og udat.
1 ) Ifølge Indl. 2) Stednavnet må være misforstået og kan ikke identificeres.

21. juni (Kbh.) Laurids Ulfeldt fik brev om ej at bortfæste Bygholm 
Mølle. Han skal forstændige kongen, når møllen bliver ledig, og ikke 
bortfæste den til nogen, når den, som nu påbor den, er død, førend 
han bliver forstændiget om kongens vilje. JT, 13, 500. K.

21. juni (Kbh.) Mogens Friis fik brev om at være Lene Gyldenstjernes 
værge på skifte efter hendes forældre. Der skal med forderligste fore-
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tages skifte efter Laxmand Gyldenstjerne og fru Mette Friis. MF skal 
overvære, når skiftet foretages, og være LGs værge, havende indseen
de med, at hun vederfares den del, ret er, og når det er tilendegjort, 
overlevere værgemålet til hendes rette lavværge, som kan kvittere ham 
derfor. JT, 13, 500.

23. juni (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev anlangende taget på Ringsted 
Kloster. Af hans angivende erfarer kongen, at taget er meget brøstfæl- 
digt. Han er tilfreds, at JS lader stalden tække med langhalm, efter at 
tagstenene, som nu er derpå, er aftaget, og at så mange, som findes 
tjenlige, forbruges til andre af klosterets huse og tage. SjT, 33, 554. K. 
Indl. 19.juni.

23. juni (Kbh.) Rigens marsk fik brev anlangende at gøre anordning, 
at 40 mand af de norske soldater, som ligger i Malmø, bliver fremskik
ket til arbejde i fæstningen Helsingborg. SkT, 8, 519.

23. juni (Kbh .) Hans Nielsen Møller i Haurum fik beskærmelsesbrev. 
Nærværende HNM har klageligen ladet andrage, hvorledes han højli- 
gen er forurettet af Houlbjerg h.s sandemænd, idet de har svoret ham 
fra hans fred på Viborg landsting, formedelst han har hugget Søren 
Jørgensen i Sall og denne bekommet dødssår deraf. Han begærer, 
kongen derfor vil meddele ham beskærmelsesbrev, så han frit kan ind
stævne sagen for sine overdommere til videre oplysning og påkendel
se. Kongen giver ham dette, dog skal han straks lade sagen påtale og 
altid selv i egen person komparere i retten. JR, 12, 496.

23. juni (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev anlangende Knud Broldsen 
Metzel, arkelimester i Frederiksodde, hans besoldning. Kongen er til
freds, at KBM efter begæring til månedlig besoldning må bekomme 12 
rd., beregnet fra påske 1655, da hans besoldning ved Tøjhuset i Kbh. 
ender. AB skal gøre den anordning, at han får dette af landkommissa- 
rierne i Nørrejyll. JT, 13, 500. K. Indl. 5. juni.

23. juni (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om at låne jomfru Elsebe 
Sandberg 30 bøndervogne af kronens bønder dér i lenet til at frem
føre noget tømmer til de næste af kronens bønder i Lundenæs len. JT, 
13, 500.

Lige sådant brev fik Peder Reedtz at låne ES 30 bøndervogne af kro
nens bønder dér i lenet til at fremføre noget tømmer til hendes gård 
Slumstrup, når det bliver dem leveret af Skanderborg lens bønder.
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23. juni (Kbh.) Otte Krag fik brev anlangende, at forseelse af hr. Bagge 
Pedersen, sognepræst til Møgeltønder, er efterladt. Efter anmodning 
fra menige Møgeltønder sognemænd har kongen efterladt BP den for
argelige forseelse, at hans hustru er kommet for tidligt med hendes 
barnefødsel, så at han igen herefter som tilforn uden kapellan selv må 
betjene kaldet. Dog skal han til hospitalet i Ribe udgive 50 rd. JT, 13,
501. Indl. udat.

23. juni (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om at lade fru Maren Skram 
bekomme 350 rd. til Snapsting af forrige assignation. MS har af adres
saten bekommet kongens indvisning årligen at måtte bekomme 350 
rd. af Skivehus lens afgift. Han skal dette år lade hende bekomme pen
gene til Viborg Snapsting. Det skal efter hendes kvittans blive ham 
godtgjort på Rtk. JT, 13, 501. Indl. 3. og 11. juli 1651 (begge Fr. 3., 
kopi), 12. og 14. maj.

23. juni (Kbh.) Erik Juel, Manderup Due, Corfitz Ulfeldt og Laurids 
Below fik befaling til at skifte efter afd. hr. Gregers Krabbe. Fru Dorete 
Daa, enke efter GK, er til sinds at holde skifte ml. sig og hendes afd. 
husbonds børn. Adressaterne befales og får fuldmagt til 29. aug. at 
møde til stede på hendes gård Torstedlund og have indseende med, at 
alting går tilbørligen til. Dersom nogen tvistighed kan falde, skal de 
enten forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig 
dom. Det, de forretter, skal de under deres hænder og signeter give 
beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom nogen af dem for lovligt 
forfald ikke kan møde, skal de, som kommer til stede, have fuldmagt 
til at tage andre gode mænd til sig og efterkomme befalingen. JT, 13, 
501.

23. juni (Kbh.) Mogens Høg, Christen Skeel, Erik Juel og Manderup 
Due fik befaling til at være kommissarier anlangende levering af jom
fruerne Mette Krabbe og Helvig Krabbes værgemål. Fru Dorete Daa, 
enke efter Gregers Krabbe, er til sinds den 31. aug. til Kjeld Lange at 
overlevere jomfru Mette Krabbes værgemål efter hendes mor, mormor 
og moster. Adressaterne befales og får fuldmagt til samme tid og sted 
at møde til stede, når værgemålet overleveres, og have indseende med, 
at al ting går tilbørligen til. Dersom nogen tvistighed kan falde, skal de 
enten forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig 
dom. Det, de forretter, skal de under deres hænder og signeter give 
beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom nogen af dem for lovligt
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forfald ikke kan møde, skal de, som kommer til stede, have fuldmagt 
til at tage andre gode mænd til sig og efterkomme befalingen. JT, 13,
502.

Item ligelydende til MH, EJ, MD og Laurids Below at møde på Tor- 
stedlund 26. aug. angående HKs værgemål til Axel Juel.

23. juni (Kbh.) Axel Juel1 fik brev om at være jomfruerne Helvig Gre- 
gersdatter2 Krabbe og Mette Gregersdatter2 Krabbes værge. Fru Dore- 
te Daa agter til AJ at overlevere HIKs værgemål. Han skal være til stede 
på Torstedlund den 26. aug., når overleveringen forrettes, og til sig an
namme det, der tilkommer hende, og kvittere DD, havende indseende 
med, at HGK vederfares den del, ret er.JT, 13, 502.

Lige sådant brev fik Kjeld Lange om at annamme MGKs værgemål 
efter hendes afd. mor, mormor og moster og møde på Torstedlund 
den 31. aug. Item Kjeld Lange endnu et brev om MGKs værgemål, så 
vel som det, hun kan tilkomme på skifte efter sin afd. far, Gregers 
Krabbe, at møde på Torstedlund den 31. aug.
1) Ordene ogKield Lange er udstreget. 2) Kopibogen har Iversdatter.

24. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende betaling af Ulrik 
Christian [Gyldenløve]s rente og dens afregning. De befales at gøre af
regning med UCG om den rente, han kan tilkomme af den kapital, 
som han har kongens obligation på, og siden at betale ham så snart 
muligt. Siden skal de, så længe kapitalen bliver stående hos ham, årli
gen betale ham renten, 6 pct. SjT, 33, 554. K. Orig. i DKanc. B 1791.

24. juni (Kbh.) Bevill. for hr. Jacob Nielsen Holm, sognepræst til Them 
på Vinding tiende. JNH har anholdt kongen om, at denne vil forunde 
ham afgift af Vindinge sognetiende, ligesom hans formand Niels Jør
gensen før ham har haft den.1 Kongen bevilger dette. JR, 12, 496. Indl.
24. og 25. jan.
1) Se KB 1648, 155.

24. juni (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om i 3 år at måtte anvende 
200 rd. årligen på Skivehus’ reparation. Det skal blive ham godtgjort 
på Rtk. JT, 13, 503. K. Orig. i Skivehus lensrgsk.

25. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende eftergivelse af Mal
te Sehesteds rostjeneste af Stavanger len mod afståelse af en restsed
del. MS har andraget, at han på Rtk. er gjort lenets rostjeneste til an-
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tegnelse fra den tid, han var forlenet dermed. Kongen er tilfreds, at 
det må efterlades ham. SjT, 33, 554. Orig. i DKanc. B 1791.

25. juni (Kbh.) Erik Krag og Jacob Rodsteen fik brev om at være kom
missarier på skifte ml. fru Berte Vind, enke efter Otte Thermo, og 
hendes børn. BV agter med forderligste at holde skifte ml. sig og sine 
børn. Adressaterne befales og får fuldmagt til som kommissarier at 
overvære skiftet. Dersom nogen tvistighed kan falde, skal de enten for
handle med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, 
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 
møde, skal den, som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en an
den god mand til sig og efterkomme befalingen. SjT, 33, 554.

25. juni (Kbh.) Holger Vind fik brev om at være værge på skifte for fru 
Berte Vind, enke efter Otte Thermo. BV agter med forderligste at hol
de skifte ml. sig og sine børn. HV befales at overvære, når skiftet fore
tages, og være BVs værge, havende indseende med, at hun vederfares 
det, ret er. Når skiftet er tilendegjort, skal han igen overlevere værge
målet til hende selv. SjT, 33, 554. Indl. 24. juni.

25. juni (Kbh. ) Hr. Ove Giedde fik brev om at lade falde en sag, som 
mag. Jacob Fincke havde angivet. Han har tilforn fået befaling1 til ved 
lov og ret at lade påtale den sag, som JF havde angivet for kongen. 
Kongen har erfaret, at den påklagede har tilfredsstillet sin vederpart, 
og er tilfreds, at OG lader sagen falde. SkT, 8, 520.
1) Se ovf., s. 162, 3. maj, SkT, 8, 516.

25. juni (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev anlangende graverskat o.a. 
påbuden skat, som ej blev indfordret i pesttiden. Af hans angivende er
farer kongen, at en del af adelens bønder i Fers h. ej har erlagt den 
påbudne graverskat o.a. skat for 1655, af årsag, at kongen ved sit brev 
havde forskånet lensmanden for i egen person at lægge skatten for
medelst sygdommen grasserede. Kongen har dog med befalingen ej 
ment, at de skulle være fri for skatten, hvorfor KU med forderligste 
skal lade den indfordre. SkT, 8, 520. Indl. 17. juni.

25. juni (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om at erklære sig om Lyø 
mænds supplikation. Hvad de har ladet andrage for kongen, kan MK 
se af deres hosføjede supplikation. Han skal med forderligste erklære
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sig om den egentlige beskaffenhed og indskikke erklæringen i Kane. 
FT, 7, 235.

25. juni (Kbh.) Mogens Høg og Christen Albretsen Skeel fik brev om at 
være afd. hr. Gregers Krabbes børns værge. Der skal med forderligste 
foretages skifte efter GK ml. hans arvinger og efterleverske. Adressa
terne befales at møde til stede på Torstedlund den 29. aug. at være 
Claus Krabbes og Niels Krabbes værge, havende indseende med, at de 
vederfares den del, ret er. JT, 13, 503.

Lige sådant brev fik CAS om at overvære, når skiftet skal foretages, 
og være værge for jomfruerne Helvig, Ingeborg og Lisbet Krabbe. 
Item Valdemar Daa om at være fru Dorete Daas værge og være over
værende, når skiftet foretages. Sub eodem dato.

25. juni (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om at forordne 
Henrik Jensen, landstingshører i Viborg, til borgmester dér. Han må 
tillige indtil videre som tilforn betjene landstingshørerbestillingen. JT 
13, 503. K.

25. juni (Kbh.) Otte Krag fik brev anlangende Møgeltønders reparati
on og at vrag må anvendes derpå. Kongen er tilfreds, at han i 2 år la
der anvende det, som for 5 år er bevilget ham, eftersom øksnehuset si
den denne bevill. er nedblæst og de andre huse ved usædvanligt vejrlig 
er tilføjet stor skade. Desuden må han til bygningerne lade anvende 
de vrag, der indkommer i nabolaget under øerne, Ballum birk og 
næste herreder og findes tjenlige el. forbruge pengene, som de sælges 
for. Det skal blive godtgjort i hans rgsk. på Rtk. JT, 13, 503. K. Indl. 
udat.

26. juni (Kbh.) Bevill. for Hans Christoffer Dreyer til at være fri for 
borgerlig og byens tynge på hvad sted, han nedsætter sig i riget, så læn
ge han ingen borgerlig næring bruger. Forbydendes etc. SjR, 23, 824. 
K.

26. juni (Kbh.) Bestalling for Jørgen Holmer som visitør i Øresund i 
afd. Simen Hansens sted. Han skal forholde sig trolig efter den ed, 
som han har gjort. Kongen bevilger ham samme løn, som visitører hid
indtil har haft, nemlig 250 rd. og ellers af det, der bliver konfiskeret, 
lige andel som andre før ham. Det skal begynde fra brevets dato. For
bydendes etc. SjR, 23, 824. K. Indl. 1656 u.d.
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26. juni (Kbh.) Gunde Rosenkrantz og Oluf Brockenhuus fik brev om 
at åbne et brevskrin på Snedinge og levere hr. Niels Trolle nogle bre
ve. Fru Lene Rud, enke efter Jørgen Grubbe, samt hendes børn og 
medarvinger har for kongen ladet andrage, at i et forseglet skrin fin
des nogle breve angående Snedinge Hovedgård og tilliggende gods, 
som hr. Niels Trolle har tilforhandlet sig, og han begærer dem til at 
forsvare sin ejendom med. Adressaterne befales og får fuldmagt til at 
begive sig til stedet, hvor skrinet står, at opbryde det og udtage alle 
breve og dokumenter, som tilhører Snedinge gård og gods, og over
levere dem til hr. Niels Trolle el. hans fuldm. Dersom deri findes an
dre breve, som magt påligger, skal de igen nedlægge dem og forsegle. 
Det, de forretter, skal de under deres hænder og signeter give beskre
vet fra sig til parterne. SjT, 33, 555. K. Indl. 24. juni.

26. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Gabriel Renns- 
berg (Regensberg). Kongen befaler dem med forderligste og så snart 
midlerne indkommer, at betale GR renten af hans hos kronen stående 
kapital. SjT, 33, 555. K. Orig. i DKanc. B 1791.

26. juni (Kbh.) Hr. Iver Vind og hr. Jørgen Brahe fik brev om at for
høre kommissariatsregnskaberne i Fyn. De skal med forderligste i 
Kbh. for sig tage regnskaberne, som endnu ikke er forhørt, og kvittere
dem. Desligeste forhøre regnskaberne, som findes hos kommissarier
ne, anlangende adelens bevilgede graverpenge, som er leveret dem til 
Nyborgs og Strib Oddes fortifikation, og i lige måde kvittere. FT, 7, 
235. K. Indl. 25. juni.

26. juni (Kbh.) Hr. Anders Bille til Damsbo, befalingsmand på Skan
derborg, fik konf. på en indførsel og udlæg i Avnsbjerggård og gods. 
Erik Lunov til Viskumgård, Henning Pogwisch til Hollufgård, lands
dommer i Fyn, Hans Juel til Stårupgård, befalingsmand på Dueholm 
Kloster, og Tyge Sandberg til Kærsholm har bekommet kongens befa
ling at gøre udlæg i Avnsbjerg gård og gods efter afsagt dom. Nu søges 
hos kongen konf. på deres forretning, lyder: EL, HP, HJ og TS gør vit
terligt, at eftersom de har bekommet K.M.S miss., dat. Kbh. 17. juli1 
sidstforleden, indeholdende, at de af K.M. og Danmarks Riges råd er 
tilkendt at gøre AB indførsel i Avnsbjerggård efter herredagsdom, er 
de af K.M. befalet med forderligste at begive sig derhen. Det, de for
retter, skal de under deres signeter og hænder give beskrevet til de in
teresserede. De har mødt på Avnsbjerggård den 18. sept, sidst forle-
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den, hvortil de lovligen havde ladet parterne indstævne, og hvor også 
ABs fuldm., Clemen demensen mødte med de dokumenter, han hav
de at fremlægge, såvel som Jørgen Marsvin til [Store] Restrup. En del 
breve og dokumenter var fremlagt på begge sider. Men da prinsens 
hyldning var for hånden, havde de været forårsaget at optage det, til 
den var overstået. De har da atter foretaget det i Viborg, hvor parterne 
igen mødte. Først fremlagde ABs fuldm. CC K.M.s og Rigens Råds 
dom afsagt på de almindelige herredage, som i slutningen formelder: 
Efterdi befindes, at K.M.S stævning lovligen er forkyndt og JM derfor
uden med kgl. ms. befalet at møde, og dog ikke agtede det, og JM med 
ære havde forpligtet sig til at efterkomme den med AB oprettede kon
trakt, som i sig selv i alle måder befindes billig, ligesom AB har holdt 
det, kontrakten tilholder ham, er for retten afsat, at kontrakten bør 
være ved magt og godset følge AB derefter. Da der ikke kan ske ende
lighed på foregående likvidation, er adressaterne befalet at forføje sig 
til Avnsbjerg og efter det, de forelægges, likvidere ml. AB og JM og 
gøre AB indførsel efter kontrakten i gd. og gods og forbyde bønderne 
og gårdens tjenere efter den dag at svare JM m.m., som dommen in
deholder. Dernæst fremlagdes JMs forseglede og underskrevne kon
trakt med AB, forseglet og underskrevet til vitterlighed af HP, som 
overværede den og forhandlingen, lyder: JM vitterliggør, at han er 
kommet i forhandling med AB således, at JM for sig og arvinger til AB 
har afstået al rettighed i Avnsbjerg Hovedgård, være sig grund, byg
ning el. ejendom, skov og herlighed, med Humle Mølle, Skovstrup og 
Humlegård samt teglhave, skovhuse o.a., som hører til gården og er 
under dens takst, hvilket tilsammen i søskendeskifte er sat for 72 td. 
htk. Desligeste alle til- og underliggende bøndergde, møller, bol og ga
dehuse, sær jord o.a., hvormed og skal forstås Båstrup, nu kaldet Mar
svinslund, som skal beregnes lige ved andet bøndergods efter den 
skyld og landgilde, der er gået deraf, mens bønder boede derpå, så og 
alle de tjenere, bøndergde, møller, bol, gadehuse, sær jord o.a., som er 
lagt derunder, efter rigtige lodsedler, hvorefter JM på arv og skifte selv 
har annammet Avnsbjerg Hovedgård med al nævnte tilliggende, sam- 
meledes det gods, han har i pant af kronen, som uden alene 4 gde lig
ger i Lysgård h. og Karup birk. Item jus patronatus til Vium og Sjørslev 
kirker. JM lover inden i dag måned at levere AB en fortegnelse og un
derskrevet jordebog, som skal komme overens med lodsedler, skøder 
og pantebreve. Forhandlingen er sluttet således: Avnsbjerg Hovedgård 
beregnet efter forskrevne taksering, 1 td. htk. anslagen for 80 rd., for 
bygningen på Avnsbjerggård 1.500 rd. For 1 td. htk. af Båstrup el. Mar-
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svinslund 60 rd., for bygningen på samme 200 rd. Dernæst bønder
godset den rette og visse landgilde anslagen i htk. efter den sædv. takst, 
hver td. af det i Sjørslev og Vium sogne og det i Lysgård h., som er ved 
magt og giver sin landgilde, 55 rd., og det gods, som er øde, og det, 
som ikke ligger i herredet, hver td. htk. for 50 rd. Kronens pantegods, 
som nævnt, at anslås for den pris, JM selv har annammet det. Og for 
jura patronatus til Vium og Sjørslev kirker, som JM selv har betalt det. 
Med det, som det tilsammen kan andrage i penge, kontenteres AB 
først. JMs kreditorer, som har forsikring i Avnsbjerg Hovedgård el. til
liggende bønder, ved panteindførsel, dom el. i anden måde, dermed 
gården og godset at frigøre efter en AB overleveret assignation, så vidt 
det andrager, hvilket JM begærer, at AB og arvinger med første vil iagt
tage. JM bepligter sig og arvinger at forskaffe AB el. arvinger bevis fra 
alle landstingene under landsdommernes hænder, på det, som er 
pantsat af Avnsbjerg og gods, hvorvidt det er pantsat og til hvem, og 
det inden påske førstkommende. Det, som Avnsbjerg med tilliggende 
gods og kronens pantegods kan andrage over JMs kreditorers tilkrav, 
skal AB straks fornøje JM, når han og arvinger er fuldkommen forsik
ret, at hovedgården med gods efter lodsedler og forseglet jordebog og 
kronens pantegods uhindret kan følge dem, og de på begge sider for
medelst denne forhandling kan vide, at de er uden skade. JM skal til 
førstkommende Philippi Jacobi ganske afstå hovedgården med gods 
samt kronens pantegods, uden det korn, som forinden ikke kan blive 
aftærsket, han må da lade det aftærske og nyde loftsrum dertil til først
kommende Skt. Mikkelsdag, om han ikke forinden kan sælge det, og 
bønderne må age det til Viborg el. Arhus. Derefter må JM og arvinger 
ikke befatte sig med godset, dog har AB bevilget JM at nyde Båstrup, 
nu Marsvinslund, et år til Philippi Jacobi 1656 uden bønder og afgift. 
JM har forundt Søren Olufsen i Elsborg og Christen Jonsen i Skov
strup nogen frihed på deres gde for ægt og arbejde deres livstid, og en 
ringe ting af landgilden, som de langsommelig tid har nydt efter hans 
udgivne breve, hvilket AB har samtykt, om det ej forstås videre. Inden 
førstkommende Philippi Jacobi skal JM og arvinger gøre endelig ende 
på denne forhandling, så AB og arvinger kan vide sig forsikret, og ej 
være pligtige at erlægge penge til JM, førend det er kommet så vidt. De 
breve, AB el. hans arvinger forinden indfrier el. gør udlæg, skal JM og 
hans arvinger svare til renten til nævnte tid. Imidlertid lover JM for sig 
og arvinger ej at besvære bønderne til upligt el. lade noget af skovene 
forhugge, uden det, som er haine til nødtørftig ildebrændsel og til at 
holde bygningen på gården ved god hævd, så det til forskrevne tid kan
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blive leveret AB vel ved magt med det, som der i og ved er nagelfast. At 
denne forhandling er gjort med forskrevne ord og punkter og skal 
holdes fast og AB og arvinger holdes skadesløs i alle måder af JM og ar
vinger, bekræfter JM med sit signet og egen hånd og har bedt sin svo
ger, Henning Pogwisch til Hollufgård, forsegle og underskrive med 
sig. Datum Skanderborg, den 12. febr. 1655. JM. HP. Endnu fremlag- 
des en jordebog, dat. Kbh., den 8. aug., underskrevet afJM, hvorefter 
adressaterne har ladet forfatte en jordebog, som imod JMs lod på 
søskendeskifte, så og 2 fortegnelser af Rtk. på kronens pantegods, den 
ene underskrevet af rentemester Jørgen Rosenkrantz, den anden af 
Jens Sørensen renteskriver, er konfereret, og deri rettet det, der kunne 
være forset i JMs overleverede jordebog, hvilke de gennemdraget og 
forseglet under deres hænder har overleveret AB. Efter disse har de 
gjort den regning, som følger, af Avnsbjerg Hovedgård med tilliggen
de skov og bygninger, med Duelund, Humle Mølle, Humlegård, Skov
strup o.a. i gårdens mark, takseret for 54 td. htk., tønden 80 rd., er 
penge 4.370 rd. For bygning på Avnsbjerg 1.500 rd. Marsvinslund an
drager beregnet efter lodden, efter Åbomål, 8 td. 37*2 skp. 2/s fjdgk., 
tønden 60 rd., er 5077a rd. For bygningen på Marsvinslund 200 rd. 
Forskrevne gårdes underliggende bøndergårde, møller, bol o.a. i Lys
gård h., som er arvet og købt og findes besat, beløber beregnet efter 
Åbomål 187 td. P/a skp. 1 Qdgk, hver td. 55 rd., er 10.297 rd. 3 sk. Det
te arve- og købegods i Lysgård h. andrager 50 td. 2 skp., tønden 50 rd., 
er 2.5127a rd. Det, som af arve- og købegods er øde, og ikke besat, be
løber efter Åbomål 337a td. 27a skp. 17» fjdg., hver td. 50 rd., er 
1.6927a rd. 10 sk. Kronpantegods i Lysgård h. og Karup birk andrager, 
eftersom det er beregnet i Rtk., hvorefter JM har annammet det, 8.526 
rd. 197a sk. 4 gde af kronpantegodset uden for Lysgård h. og Karup 
birk, som er Angerskov, Boullund, Dalgård og Kobberup, andrager ef
ter regningen i Rtk. 1.070 rd. 32 sk. For jura patronatus til Vium og 
Sjørslev kirker 845 rd. 3 ort 8 sk., beløber tilsammen 31.4727a rd. 7a sk. 
Af det, som dette kan andrage, har adressaterne givet AB under deres 
hænder en assignation at betale JMs gæld, og er som følger: AB selv til
kommer hos JM, hvorfor han har Marsvinslund m.m. gods i pant, ka
pital og rente efter JMs egen underskrevne afregning til 27. jan. 1654 
2.778 rd., rente deraf fra den tid til Philippi Jacobi 1655 208 rd. 34 sk. 
Otte Thott kapital og rente til Philippi Jacobi 1655 efter en afregning 
underskrevet med JMs egen hånd, hvorfor han er indført i Avnsbjerg 
Hovedgård og en del af dens tilliggende gods, 8.200 rd. Erik Jør
gensen i Odense på vegne af Peder Hansen af Hamborg efter JMs
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hånd og segl kapital 1.200 rd., rente deraf til Philippi Jacobi 1655 220 
rd., for omkostning 30 rd. Niels Parsberg forlover til omslag for JM, 
hvorfor han er forsikret i Avnsbjergs tilliggende gods for kapital 1.800, 
’/s års rente er til Philippi Jacobi 1655 36 rd. Hr. Steen Bille til Kærs
gård kapital og rente 3.260’/2 rd. Jesper Hansen i Odense for det, JM 
er ham skyldig, 1.800 rd. Fru Birgitte Urne, hvorfor hun har indførsel 
i Avnsbjerg gods 1.985‘/a rd. 6 sk. Christen Lange til Oldager, hvorfor 
han har pant i Avnsbjerg gods, kapital og rente til Philippi Jacobi 1655 
862 rd. 1 mk. 15’/2 sk. Jørgen Kruse til Hjermeslevgård kapital og ren
te til Philippi Jacobi 1655 1.015 rd. Albret Itzen det, som JM er ham 
skyldig, 1.000 rd. Knud Ulfeldt og fru Ingeborg Skeel kapital og rente 
1.576 rd. Mogens Høg, som han har i pant af Avnsbjerg gods, 350 rd. 
Hr. Oluf Parsberg, som han har i pant af Avnsbjerggårds underliggen
de gods, forløfte til Gertrud Pedersdatter i Randers, 1.568 rd. Nok for
løfte til Jacob Nielsen i Randers, kapital 1.200 rd., resterende rente til 
Philippi Jacobi 1655 18 rd. Mads Madsen på vegne af Gørel Pedersdat
ter i Assendrup 250 rd. Erik Bille efter et håndskrift, dat. den 2. febr. 
1650, renten deraf har han efterladt, 150 rd. Henrik Juel kapital og 3 
'/2 års rente til Philippi Jacobi 1655 1.434 rd. Beløber tilsammen 
30.041 '/2 rd. 23’/2 sk. Brevene på nævnte gæld har AB straks indfriet el. 
skaffet bevis af dem, pengene er leveret, som han har tilstillet adressa
terne, og de igen har overleveret til JM. Af de 1.430’/2 rd. 25 sk., som 
Avnsbjerggård og Marsvinslund med tilliggende gods beløber sig høje
re end nævnte gæld har JM bevilget at skulle betales fru Karen Bille, 
enke efter Falk Gøye til Hvidkilde efter hans udgivne håndskrift 130 
rd., renten deraf efterlod hans fuldm. De resterende 1.300’/2 rd. 25 sk. 
er JM straks fornøjet af AB. Eftersom JM dermed er betalt efter kon
trakten, har adressaterne forbudt ham herefter at befatte sig med 
Avnsbjerggård, Marsvinslund el. tilliggende af bønder, uden alene til 
Philippi Jacobi at nyde Marsvinslund uden afgift, dog ikke befatte sig 
med at lade så, men AB selv at lade det forrette, og nu straks at gøre 
Avnsbjerggård ryddelig og til Philippi Jacobi at kvittere Marsvinslund, 
så intet findes AB til forhindring. Det gi. korn, som foruden dette sid
ste års vækst ligger på Avnsbjerggård i laden, har AB bevilget JM at 
lade føre i strået til Marsvinslund og ingen andre steder, og at tjenerne 
til Avnsbjerg efterhånden må føre det, som de kan afstedkomme det. I 
lige måde har AB bevilget, at alle bønderne til Avnsbjerg og Marsvin
slund hver må age et læs afJMs boskab til Binder up, på en bekvemme- 
lig tid for bøndernes sæd o.a., dog at det sker med det første. For det 
korn, JM forgangen år har ladet så til Avnsbjerg, 18 td. rug, 17 td. byg,
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193 td. havre, hvoraf afgrøden nu findes på stedet, skal AB give ham så 
meget korn igen, efterdi det er avlet og drevet med gårdens bønder, 
hvilket AB lovede at lade levere i Viborg el. Arhus, til hvem JM be
gærer, og det inden førstkommende jul. Efterdi JM prætenderer først, 
at godset i Lysgård h. burde anslås efter settingmål, som han har an
nammet det på søskendeskifte, hvorimod AB mener, han ikke bør be
tale det, bønderne ej giver, men efterdi kontrakten formelder, at god
set skal anslås efter den sædv. takst, og i Silkeborg len, hvor Lysgård h. 
ligger, bøndernes landgilde altid er beregnet efter Abomål, som de og 
yder det, kunne adressaterne ikke følge JM, men har efter kontrakten 
beregnet det efter Åbomål. Dernæst foregiver JM at have kvitteret 
1.000 rd. i sin fordring hos kronen, formedelst han måtte tage, hvor 
han lystede, af det udlagte pantegods, formenende, at dette burde er
stattes af AB, hvortil denne svarede, at han ikke bør betale kronens 
pantegods højere, end det er anslagen i Rtk. under rentemesters 
hånd, formenende, at JM har gjort sig selv fordele ved at han har set 
sig for at bekomme belejligt gods, dermed desto snarere at tilvende sig 
en købmand til godset. Efterdi adressaterne ikke ser, at pengene skul
le komme igen fra kronen, når godset i sin tid bliver indløst, kunne de 
ikke tilregne JM de 1.000 rd. I JMs jordebog findes mere kron pante
gods liggende uden for Lysgård h. og Karup birk end de 4 gde, kon
trakten formelder om, hvilket JM mente, AB skulle beholde, men AB 
vil ikke antage det og holder sig alene til kontrakten, og adressaterne 
spurgte, hvilke 4 gde han ville anvise; eftersom han ej ville resolvere 
derpå, har de taget de 4 gde, som er fundne først i jordebogen, så som 
og i den jordebog, de har givet til AB, efter hvilken jordebog de nu 
hermed æsker K.M.s og Rigens Råds dom og overleverer Avns- 
bjerggård og Marsvinslund med alle underliggende bønder til AB med 
al herlighed; dersom noget befindes at være udelukt, som bør ligge til, 
skal det for betaling efter kontrakten følge AB. De har på Avns- 
bjerggård haft bønderne forsamlet, forbudt dem at svare JM el. nogen 
anden uden aleneste AB som deres rette herre og husbond, at give og 
gøre det, som de er pligtige, hvilket og efter lovligt kald og varsel efter 
tingsvinder fremlagt for dem er sket til Lysgård herredsting. Efter kon
trakten gøres forskel på det gods, som er besat, og det, som er øde, de 
har derfor været forårsaget at lade opkræve syn, som er afhjemlet efter 
synsvidne: 8 mænd har den 27. aug. på Lysgård herredsting vunden at 
have set og hørt, at for retten stod 12 uvildige dannemænd lovlig tog 
fra tinge og ved ed efter recessen hjemlede, at de den 21. aug. var til 
syn til efterskrevne Avnsbjerg bøndergods, som fandtes øde og ubesat,
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nemlig: Karup: 1 bol, Peder Christensen har påboet, er øde. Kjellerup: 
1 gd., Søren Andersen påboede, er øde, uden 14 binding hus’ rejs
ning, jordgraven; '/g gd., Niels Sørensen iboede og frakom, er øde, 
uden nogen rejsning; 1 gadehus på samme gårds grund, Niels Skræd
der iboede, er øde. Sjørslev: */4 gd., Niels Thøgersen har iboet, er øde 
og ingen bygning på. Demstrup: '/a gd., Søren Jensen påboede, står 
øde uden 12 binding lade, den søndre side fattes tække, nok 4 binding 
står noget af tømmeret; 1 gd., Mads Jensen sidst har fæstet, er ganske 
øde uden 3 binding sønden i gården, 5 binding norden, som dog er 
forrådnet; 1 gd. smst, Anders Sørensen og jens Andersen påboede, er 
øde uden 3 rejsning sønden, 10 binding norden, 17 binding østen, 12 
al. ingen tække el. 1er på; 1 gd., Jens Sørensen Kjellerup skal have 
påboet, er ganske øde. Vandellund: ’/s gd., Brix Nielsen påboede og 
fradøde, står øde og er meget forfalden. Øster Vandet: 1 gd., Jesper Ni
elsen og Peder Christensen sidst påboede og ingen bygning på uden 5 
binding sønden og noget forfalden; '/s gd., Jens Mikkelsen havde 
fæstet, er øde og ingen tjenlig bygning på. Hvilket de således afhjem- 
lede for et fuldt syn. De 12 mænd har og synet skoven til Avnsbjerg og 
Marsvinslund efter et andet synsvinde, indeholder, at de ved ed har 
hjemlet, at de den 23. aug. var til syn til nævnte skove, at se og syne det, 
der kunne være huggen fra den 12. febr. og til nævnte tid, da så de i 
Duelund skov var huggen 1 grøn eg mærket 41,9 umærket, 1 hallen, 2 
grønne bøge. Staldbusk og Holmskov 1 hallen eg. Rodskov, Dejlund 
og Risbak, som ligger østen Avnsbjerg, fandtes huggen 101 umærkede 
ege, 1 grøn mærket eg, 7 haine ege, som var hule og rådne i roden. 
Østerskoven vesten Avnsbjerg 30 grønne ege, 6 hallen ege, 1 birk. Ved 
savladet 6 egeblokke, de 4 afhugget ved roden, ved et andet savlad 
fandtes 2 blokke stakket. Skyden Vadskov 2 grønne ege, nok 1 mærket, 
1 hallen eg og 1 hul rådden eg. Marsvinslund Skov var intet huggen, i 
Elsborg Skov fandtes intet at være huggen. Nederhvam Skov var intet 
huggen uden 1 liden eg, hvilket de afhjemlede for et fuldt syn. I lige 
måde har synsmændene synet bygningen på Avnsbjerg og Marsvins
lund, hvorom synsvindet formelder, at de med ed har hjemlet, at de 
den 22. aug. sidst forleden var til syn til Avnsbjerg Hovedgård og Mar
svinslund, at syne deres brøstfældighed. For det første, i borggården 
kunne ikke synes, formedelst fru Anne Helvig ej ville tilstede, at døren 
måtte oplades og husene beses inden til. Tilmed undskyldte syns
mændene sig, at de ej havde synderlig forstand på sådanne bygninger. 
I ladegården så de jægerhuset at være meget forfalden, og 3 døre slet 
borte. Det øster hus i ladegården afrundet 20 binding letter på ve-
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stersiden og 13 binder afrundet på den østre side, og 2 stolper og 2 
bjælker sønder, og var meget taglam på begge sider. I ladehusene var 2 
bjælker i sønder og fattedes nogen gavlfjæle, på begge sider var og no
gen murede tavl faldet ned, og der manglede tag på laden. Det søn- 
derste hus i ladegården stod halv i binding på nordsiden og nogen tavl 
var udfaldet, og fattes noget tag over ladefogedens kammer, det vestre 
hus på den sønderste gavl, men en del forfalden med tømmer. I øks- 
nestalden fandtes 10 jernbånd, som var slagen stolper, med jernlæn
ker. På Marsvinslund ville fruen ikke tilstede, at synsmændene måtte 
komme ind i nogen værelser, uden til fandtes ingen brøstfældighed på 
bygningen, hvilket de således afhjemlede for at fuldt syn. Endnu har 
synsmændene synet Sjørslev og Vium kirker forskrevne dag, og det så
ledes afhjemlet: først på Vium Kirke over alteret på det norderste hjør
ne var afblæst 3 stykker tavlebly, på den søndre side på kirken, som er 
opmuret med hugne sten, fattes dønniken, våbenhusets søndre gavl 
fattes dønniken, og skælning på overet. På den nordre side af kirke
gårdsdiget var stenene udskudt. I Sjørslev Kirke så de fattes bag kirke
døren 2 karleskamler, på den nørre side tårnet fattes 2 karleskamler, 
på den nørre side næst op til tårnet var afblæst 80 tagsten, på østeren- 
den på den nørre side over alteret var blyet 4’/2 høj og 21 tavler bred 
noget skredet fra overet, vil omlægges og tilslås med blysøm. En part 
afhugne sten på søndersiden vil sømmes, så og tårnet på søndersiden, 
og 2 tavler bly på tårnet på søndersiden er afblæst og borte. Vestersi- 
den på våbenhuset fattes tagstenene 100, i den sydvestre side er udfal
det 1 huggen sten og borte, tårnet på søndre side og vestre hjørne vil 
forfærdiges. Der var ingen port for kirkegården på vestersiden, men 
stod åben, hvilket blev afhjemlet for et fuldt syn. Hvilke synsmænd ef
ter foregående lovlig kald og varsel findes indført, at adressaterne har 
forrettet den dem befalede kommission, det rigtigste, der har kunnet. 
Findes noget forset el. misregnet, skal det komme den, det angår, til 
bedste hos den anden, dog gives til kende inden 6 måneder. De be
kræfter med deres hænder og signeter. Actum Viborg, den 28. sep
tember 1655. L.S. EL. L.S. HP. L.S. HJ. L.S. TS. Kongen konf. dette. JR, 
12, 496. Indl. 28. sept. 1655.
1) Se KB 1655, 174.

26. juni (Kbh.) Otte Krag fik brev om, at Jens Lassen i Næsbjerg i hans 
len må være forskånet for 1 års landgilde. JL har ladet andrage, at han 
formedelst brand har mistet hus og gård med største formue. Af OKs 
erklæring erfarer kongen, at hans angivende er sandfærdigt. Kongen
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er tilfreds, at han i 1 år må være forskånet for landgilde, på det, han 
igen kan komme på fode. Det skal blive godtgjort i OKs lensrgsk. JT, 
13, 504. Indl. 4. dec. 1655, u.d., 1. april.

27. juni (Kbh.) Bestalling for Jacob Schrøder som russisk tolk. Han an
tages som tolk i det russiske sprog, i hvilken tjeneste han har lovet at 
være kongen og hans riger huld og tro, ramme deres bedste og hindre 
skade. Kongen bevilger ham til årlig besoldning 200 rd., som skal be
gynde fra 15. juni 1656. Han må imidlertid bo i Hamborg, dog altid 
være i beredskab, på det at han straks med posten, når det befales 
ham, kan komme over til kongen. Så tit han i så måder forårsages at 
rejse, skal betales ham billig rejsepenge foruden besoldningen. Rente
mestrene befales årligt at give ham dette. SjR, 23, 825. K. Indl. udat.

27. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, så snart muligt er, at betale 
Daniel Lange det, som han kan tilkomme for sin enspænderbestilling 
til Philippi Jacobi 1654. SjT, 33, 555. Orig. i DKanc. B 1791. K Indl. 26. 
og 27. juni.

27. juni (Kbh.) Oluf Brockenhuus og Lave Beck fik brev anlangende at 
indstævne Johan Urne og hans hustru, fru Dorete Kaas, om skifte efter 
fru Pernille Banner. Kongen befaler dem med forderligste for sig at 
indstævne JU og DK med de skøder og dokumenter in originali, som 
de foregiver at have på noget gods i Vendsyssel, givet dem af PB. 1 lige 
måde skal de for sig indstævne Erik Kaas og Anders Kaas til at gøre rig
tighed med skifte efter PB, så der kan blive endelighed, og ellers vedr. 
de andre tvistige poster, som kan falde, enten forhandle med dem i 
mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Dersom en af dem for 
lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til stede, have 
fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efterkomme befalin
gen. Ladendes det etc. SjT, 33, 555. Indl. 24. juni.

27. juni (Kbh.) Resolution erhvervet af hr. Knud Christoffersen Ul
feldt, hvorledes hr. Ebbe Christoffersen Ulfeldt kan stævnes. Det er for 
kongen begæret at vide, hvorledes ECU skal stævnes her i riget for det, 
nogen undersåtter kan have at tiltale ham for. Kongen eragter billigt, 
at han i gældssager o.a. sager lovligen bør stævnes på det sted og den 
gård her i riget, som han sidst påboede, førend han rejste af riget. Men 
i de sager, som angår hans person, skal han stævnes på de steder, som 
han er at finde, så som andre, som stævnes lovligen uden for riget og 
efter recessen. Forbydendes etc. SkR, 6, 412. Indl. 16. juni.
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27. juni (Kbh.) Hr. Gregers Pedersen i Flemløse fik brev om 2 rd. af 
hver kirke. Han har andraget, hvorledes hans præstegård forleden 10. 
juni i hans og alle hans tjeneres fraværelse er brændt med alt indeha
vende. Han begærer, at kongen vil bevilge ham af kirkernes middel til 
præstegårdens opbyggelse. Kongen bevilger, at hver kirke i Fyns stift 
må komme ham til hjælp med 2 rd. Han befaler kirkeværgerne dér el. 
andre, som har indseende med kirkerne i Fyns stift, at de lader ham 
bekomme 2 rd. af hver kirke. Ej gørendes ham forhindring etc. FR, 6, 
290. Indl. 14. og 25. og udat.

27. juni (Kbh.) Laurids Skinkel fik brev om at være hr. Sivert Urnes 
umyndige samt ej tilstedeværende sønners værge på skifte. Der skal 
med forderligste holdes skifte efter fru Helvig Lindenov. Han befales 
at møde til stede og være værge for de umyndige så vel som de ej til
stedeværende, nemlig Christian Urne, Hans Urne, Kaj Urne, Sivert 
Urne og Jørgen Urne, havende indseende med, at de vederfares det, 
ret er. FT, 7, 235.

27. juni (Kbh.) Tyge Below fik brev om at være Sivert Urnes døtres 
værge på skifte. Der skal med forderligste holdes skifte efter fru Helvig 
Lindenov. Han befales at møde til stede og være værge for jomfruerne 
Merete Urne, Marie Urne, Sibylle Urne og Lisbet Sofie Urne, havende 
indseende med, at de vederfares det, ret er. FT, 7, 236. Indl. 25. juni.

27. juni (Kbh.) Christen Hansen i Tislund i Føvling s. i Riberhus len fik 
brev om ægteskab med Maren Christensdatter. CH har andraget, hvor
ledes han for nogen tid siden har trolovet sig med en pige, Maren 
Christensdatter, født i Stenderup. Efter trolovelsen har han, dog beg
ge uafvidende, befundet, at MC skal være beslægtet i 3. led med en 
kvindeperson, Voldborg Hansdatter, som han for 9 år siden har beso
vet, hvorover præsten har fornæget dem vielsen. Han begærer kon
gens till, til, at de sammen må fuldkomme deres begyndte ægteskab. 
Da den i sagen passerede kapitelsdom har remitteret deres anfangede 
trolovelse til kongens dispensation, bevilger han det, dog skal de efter 
deres formue og lensmandens sigelse udgive noget til Ribe Hospital. 
JR, 12,508.

28. juni (Kbh.) Privilegier for Afrikansk Kompagnis participanter. Kon
gen bevilger efter ansøgning det i Kbh. begyndte Afrikanske Kompag
ni følgende privilegier til forbedring og fortsættelse: 1. De, som allere-
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de er indtrådt i nævnte kompagni el. herefter indtræder, må besejle 
nævnte afrikanske og guineiske kyst og dér i 20 år nyde alle friheder, 
som kongen har dér, hvortil han vil meddele dem pas. 2. Kompagniets 
participanter må på rejsen udrede og udskikke deres skibe under kon
gens eget flag, artikler og frihed uden nogen visitation el. besværing af 
kongens udliggere el. orlogsskibe, som om de tilhørte kongen. 3. Folk 
o.a., som behøves til denne handel og rejsens fortsættelse af ind- el. 
udfarende, må i freds- som fejdetid udlades uden nogen forhindring, 
og kompagniets kapital o.a. skal ej belægges med arrest, men kapital 
og gevinst skal ubehindret følge enhver participant efter oprettede 
punkter. Dog skal kompagniet og dets participanter derimod udrede 
deres skibe her i riget, holde nederlag af alle indkommende varer og 
indtil videre i told give 1 pct. af al udført chargason, som skal tilkende
gives efter bøgerne. Dog, når sådant er fortoldet, skal det siden være 
toldfrit andre steder, så vel som guld og sølv, som hjemføres, også skal 
være forskånet for told. Af andet, som hjemføres, og ej kan konsume
res, men igen må udføres, skal indtil anden anordning gives 1 pct. i 
told el. så meget betales i en sum, som der tilforn er givet for det ud
gående, eftersom det behager kongen. Dog forbeholder kongen sig at 
forandre denne bevill. Forbydendes etc. SjR, 23, 825. (Tr.: KD, III, 
461). K. Indl. febr. og 23. maj (2).

28. juni (Kbh.) Rønnov Bille og Oluf Brockenhuus fik befaling anlan
gende Jørgen Høg og fru Karen Lange, enke efter Christoffer Gøye, 
om Assendrup Hovedgårds skifte. De har for nogen tid siden bekom
met kongens befaling anlangende skifte, som skulle foretages den 27. 
marts sidst forleden ml. JH og KL. anlangende Assendrup Hovedgård 
med tilliggende jordegods og herlighed, som afd. fru Pernille Banner 
var forlenet med sin livstid og KL arveligen var tilfaldet efter den af
ståelse ml. hende og JH på den ene og JH på vegne af hans søn Mo
gens Høg på den anden side. Formedelst JHs ophold har kongens be
faling efter adressaternes erklæring ikke kunnet bringes til ende. De 
befales og får fuldmagt til at indstævne parterne for sig på Assendrup- 
gård, særdeles PBs arvinger ogJH, med Assendrup jordebøger, breve 
o.a. dokumenter, som angår skiftet, og derefter skifte enhver sin part, 
havende indseende med, at enhver vederfares den del, ret er. Dersom 
nogen tvistighed kan indfalde, skal de enten forhandle med dem i 
mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interes
serede. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den,
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som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til 
sig og efterkomme befalingen. SjT, 33, 556. K. 25. juni.

28. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at Mogens Arenfeldt må 
nyde Hald len på afgift i det ene år, han havde det, fra Philippi Jacobi 
1655 til årsdagen. SjT, 33, 556. K. Orig. i DKanc. B 1791.

28. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende i Aggershus lens 
rgsk., beregnet fra Philippi Jacobi 1656 til årsdagen, at godtgøre og af
korte hr. Niels Trolle 1.315 rd., som K.M. er blevet skyldig på Kolding- 
hus’ rgsk. efter den afregning, som den 3. okt. er gjort på Rtk. SjT, 33, 
556.

28. juni (Kbh.) Hugo Lûtzow fik brev om, at Jens Christoffersen, ind
våner i Skælskør, må være fri for skrifte. Efter ansøgning er kongen til
freds, at JC, hvis hustru er kommet noget for tidligt med hendes bar
nefødsel, så vel som han denne gang må være fri for åbenbar skrifte
mål og tillades til hemmeligt skrifte, dog skal han efter egen erbydelse 
udgive 30 rd. til næste hospital. SjT, 33, 556.

28. juni (Kbh.) Rigens marsk fik brev om, at låne hr. Knud Ulfeldt 300 
rd. af landekisten i Skåne, indtil skatterne indkommer i lenet, da skal 
han igen betale dem til landekisten. SkT, 8, 520.

28. juni (Kbh.) Mads Poulsen i Tørring i Skodborg h. Riberhus len fik 
brev om at måtte fuldkomme ægteskab med Anne Christensdatter. MP 
har ladet andrage, hvorledes han for nogen tid siden har trolovet sig 
med en kvinde, Anne Christensdatter, og efter trolovelsen er befun
det, dem begge uafvidende, at hendes forrige mand og MPs afd. 
hustru var søskende, hvorover præsten har fornægtet dem vielsen. 
Han begærer kongens till, til, at de sammen må fuldkomme deres be
gyndte ægteskab. Da den i sagen passerede kapitelsdom har remitteret 
deres anfangede trolovelse til kongens dispensation, bevilger han det. 
JR, 12, 508.

28. juni (Kbh.) Kvittansiarum. Hr. Mogens Sehested fik kvittansiarum 
for Riberhus og Møgeltønder len. Han har gjort endeligt rgsk. for den 
årl. visse og uvisse rente og indkomst af lenene i 4 år, beregnet fra Phi
lippi Jacobi 1651, da han fik dem efter afd. hr. Gregers Krabbe, og til 
årsdagen 1655, da han igen leverede dem fra sig til Otte Krag. Han har
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leveret inventariumsregistre, i lige måde gjort rgsk. for pengeskatter, 
kornskatter o.a. kontributioner, forklaret det inventarium, der var i be
hold, afklaret antegnelser, der var gjort i hans rgsk., og som ikke kun
ne passere, og leveret forleningsbrevet fra sig. Han er intet blevet skyl
dig efter de på Rtk. indleverede rgsk., mandtaller, inventarium og re
gistre, og kongen lader ham og arvingerne kvit, fri og kravsløse. JR, 12, 
509.

28. juni (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om kvit og frit 
uden afgift at nyde Hald Slot fra Philippi Jacobi 1656 til 1657. JT, 13, 
504. K.

29. juni (Kbh.) Bestalling for Erik Banner til Boserup som ritmester i 
Sjæll. over det kompagni, som Bjørn Ulfeldt tilforn har ført. Han har 
lovet at være kongen og hans riger huld og tro, ramme deres bedste og 
hindre skade. Kongen bevilger ham årligen i fredstid af de midler, som 
er ordineret til militien, 400 rd. og det samme traktement til en trom
peter, som andre ritmestre i riget bekommer. Men når han bruges 
uden riget i ufredstider, da at trakteres som andre geworbne ritmestre. 
Det skal begynde fra brevets dato. SjR, 23, 826. K.

29. juni (Kbh.) Hugo Lûtzow fik brev anlangende Christen Vognsen og 
samtlige Hans Vognsens arvinger om deres skifte. CV har for kongen 
ladet andrage og beklaget sig over det forbud, som borgmestre og råd 
i Korsør har ladet gøre hos HVs arvinger imod at skifte hans bo, 
førend rigtighed bliver tilendegjort på Rtk. for rgsk., som på byens veg
ne resterer uklarerede. Da HL formener, at forbudet hindrer, at sagen 
gøres rigtig, er kongen tilfreds, at det må forandres, så HVs arvinger 
må tiltræde hans efterladte bo, såfremt én el. flere arvinger, som er ve
derhæftige, stiller kaution for HL for det, kongen så vel som byen kan 
have at prætendere. Men dersom de siden formener sig at være foru
rettet af nogen, da skal de gå derom på tilbørlige steder, så vidt lov og 
ret er. SjT, 33, 557. Indl. 22. og 27. juni.

29. juni (Kbh.) Henning Quitzow fik brev anlangende nedbrydelse af 
den gamle bro ved Nørreport og opbyggelse igen. Han skal med for
derligste akkordere med en murermester og en tømmermand, som vil 
gøre det for ringeste pris, om at afbryde den gamle bro uden for Nør
report og at henlægge den på det andet befalede sted efter den mo
del, som er undertegnet af kongen. SjT, 33, 557. (Tr.: KD, V, 401). K. 
Indl. udat.
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29. juni (Kbh.) Oluf Brockenhuus og Otte Pogwisch fik brev anlangen- 
de afd. Frands Lykkes gårdes taksering og forsegling, nemlig Svan- 
holm m.fl., så og forsegling i FLs gård i Kbh. Det befales dem med for
derligste at begive sig til Svanholm Hovedgård og forsegle det, der fin
des, og taksere bygningen og levere taksationen under deres hænder 
til de interesserede. SjT, 33, 557. K. Indl. 28. maj, 9. og 28. juni (2).

Lige sådant brev fik Henrik Lange og Peder Brockenhuus om Rant- 
zausholm, Flintholm, Rødkilde og Brendegård. K.

29. juni (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev om i sit lens skove, hvor det er 
mindst til skovskade, at lade hugge så meget tømmer, som uforbigæn- 
geligen behøves til broen ved Landskrone fæstning, foruden det, som 
bekommes fra Herrisvad Klosters skove. SkT, 8, 521.

29. juni (Kbh.) Enevold Gabrielsen Kruse fik brev om at være sine 
søstres værge. Jomfruerne Anne Gabrielsdatter Kruse og Margrete Ga- 
brielsdatter Kruse har bekommet kongens fars bevillingsbrev1 til selv 
at forestå deres gods og oppebære dets indkomst, dog ikke at afhænde 
noget deraf uden deres værges samtykke. EK befales som deres ældste 
bror at være deres lavværge og have indseende med deres værgemål. 
SkT, 8, 521. Indl. udat.
1) Se KB 1647, 40.

29. juni (Kbh.) Otte Krag fik forsikring i Riberhus og Møgeltønder len 
for 1.267 rd. 1 ort 8 sk. OK har gjort rede for 1 års genant af lenet, som 
har været deputeret til aflæggelse af rigets gæld til omslag, nemlig 702 
rd., som er 1/3 for det første år til omslag 1650, hvilket hr. Gregers 
Krabbe, tidl. statholder i Norge, havde betalt imidlertid han var forle
net med Riberhus, og hans eftermand hr. Mogens Sehested igen for
nøjede, efter derpå udgivet bevis, dat. den 8. okt. 1654, som OK nu har 
restitueret til MS. Dernæst 1.445 rd. 1 ort 8 sk, som MS havde udgivet 
for de 2 andre år til omslag 1651 og 1652, og som i lige måde er betalt 
ham af hans eftermand, OK. Gør så 1 års genant af Riberhus og Møgel
tønder, 2.167 rd. 1 ort 8 sk., anslagen efter jordebogen og Rtk.takst, 
som er bevilget kongen til aflæggelse af rigets gæld til omslag, hvorfor 
OK er kvitteret af kongen. Denne lover, at OK, hans hustru og arvin
ger, el. og arvinger alene, om ej hustru lever, skal nyde lige så meget af 
hans efterkommere i lenet igen, om der sker forandring i hans leven
de live, og efter hans død skal hans hustru og arvinger nyde 1 nåd- 
sensår af nævnte len foruden det, som plejer at ske. JR, 12, 509.
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29. juni (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik forsikring i Bøvling len for 
1.970 rd. 3 sk. for forstrækning til omslagsgælden. MS har gjort rede 
for 1 års genant af lenet, som har været deputeret til aflæggelse af ri
gets gæld til omslag, nemlig først 75772 rd. 7* ort 2 sk., som er 7* for 
det første år til omslag 1650, hvilket han selv havde betalt, eftersom 
han da var forlenet med Bøvling len, dernæst 1.313 rd. 1 ort 10 sk., 
som MS havde fornøjet OK og han havde udgivet for de andre 2 år, da 
han havde Bøvling Slot i forlening, til omslag 1651 og 1652, gør så 1 
års genant 1.970 rd. 3 sk. anslagen efter jordebogen og Rtk.takst, som 
er bevilget kongen til aflæggelse af rigets gæld til omslag, hvorfor MS 
er kvitteret af kongen. Denne lover, at MS, hans hustru og arvinger, el. 
og arvinger alene, om ej hustru lever, skal nyde lige så meget af hans 
efterkommere i lenet igen, om der sker forandring i hans levende live, 
og efter hans død skal hans hustru og arvinger nyde 1 nådsensår af 
nævnte len foruden det, som plejer at ske. JR, 12, 510.

29. juni (Kbh.) Hr. Jens Pedersen, sognepræst til Hunderup og Bram- 
minge fik brev på et frit begravelsessted i Bramminge Kirke for sig og 
efterkommende præster, dog på de steder, hvor det bliver dem udvist 
af Erik Krag el. efterkommende dekaner i Ribe Kapitel. Thi forbyder 
etc. JR, 12,511.

29. juni (Kbh.) Fru Margrete von der Luhes oprejsning. Frands 
Brockenhuus til Sebberkloster har ladet andrage, hvorledes han har 
rejst proces mod nogle personer af Nibe, formedelst de uden hans 
mor, MvdLs vilje og minde i forleden høstfiskende har understået sig 
at bruge sildefiskeri på hendes børns ejendom Sebberklosters grund. 
Og i sagen blev til den tid, den 27. marts sidst forleden, da nævninger 
var opkrævet, hendes sag hindret, formedelst tinget, førend hendes 
fuldm. ankom did, var blevet splittet af en sættefoged. Han begærer 
derfor kongens oprejsning til fortsættelse af hendes retmæssige sag. 
Kongen bevilger dette, dog skal sagen straks gøres anhængig i retten. 
JR, 12,511.

29. juni (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om at erklære sig om no
get gods til pant, som Erik Rosenkrantz begærer i stedet for andet 
gods i Alholm len. ER er tilforn blevet pantsat noget af kronens gods i 
Loll, i Ålholm len mod nogen forstrækning, han har gjort kongen. 
Kongen er tilsinds at indløse det mod andet gods. Han begærer derfor 
af kronen gods igen, nemlig under Kalø len, Øster Lisbjerg h., Vordov
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[nu: Vorregård]: Søren Rasmussen, Rasmus Andersen en jord på 
Kankbølle Mark, Peder Jensen, Jens Hansen ‘/a fæstegård. Skødstrup: 
Søren Poulsen en selvejergård. Kankbølle: Søren Lassen selvejer, Jens 
Sørensen, Poul Troelsen, Troels Pedersen. Hjortshøj: Rasmus Søren
sen, Søren Jensen, Mikkel Troelsen, Jens Pedersen og Mikkel Jensen, 
Jens Pedersen. Hesselballe: Niels Rasmussen og Jens Nielsen, Rasmus 
Jensen, Rasmus Nielsen, Søren Rasmussen gadehusmand, Christen 
Espensen 1 kirkebol. Stenå:1 Jens Christensen. GR skal med forderlig
ste erklære sig om disse gårdes herlighed og belejlighed, og hvor nært 
de befindes at ligge Kalø Slot, og derhos i Kane, indskikke betænken
de om, hvad han formener hver td. htk. er værd og kan forundes ham 
til pant for og særligt specificere, hvad der årligt gives kronen i land
gilde. JT, 13, 504.
1 ) Kopibogen har Stienov.

30. juni (Kbh.) Hugo Lûtzow og bispen i Sjæll. fik brev om at erklære 
sig om jus patronatus til Ørslev1 Kirke i Antvorskov len, som hr. Niels 
Trolle begærer. Det befales dem at erfare dens beskaffenhed og erk
lære sig, særdeles, om der i sognet er andre adelspersoner, som det 
kan være præjudicerligt, så og, om kirken har jordegods og behold
ning, og om kronens anpart af tienden af sognet er lagt til nogen, om 
da jus patronatus kan forundes ham, når han i rette tid leverer fra sig 
den årlige afgift, så vel som stedsmål, el. om andet kan være til forhin
dring. De skal indskikke erklæring i Kane. SjT, 33, 557. Indl. 22. juni 
og udat.
1) I Antvorskov len = Slagelse h. findes intet Ørslev, det nærmeste er i Vester 
Flakkebjerg h.

30. juni (Kbh.) Kjeld Krag fik brev om at erklære sig om en gård, som 
Ove Thott begærer til magesk. imod sin gård Buckulie. Kongen har 
begæret en af OTs gårde, Buckulie, med boliger, hvorimod OT igen til 
vederlag begærer en af kronens gde i Børringe Kloster len, Støvelsø, 
som Thomas Markussen nu påbor. Han befales at erklære, om det 
gods, som OT begærer, uden skade kan mistes fra kronen, og indskik
ke erklæringen i Kane. SkT, 8, 521.

30. juni (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev anlangende Sølvesborgs 
borgeres bygning i Kristianstad og om deres edsaflæggelse. For kort 
tid siden har kongen gjort anordning,1 at Sølvesborgs borgere inden 6 
uger skal skaffe sig hus og bygge i Kristianstad. På deres begæring har
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kongen tilladt, at de må nyde 6 ugers respit, så og, at borgmestre og 
råd og så mange, som er i øvrighedsbestilling inden den tid må gøre 
deres ed for adressaten, men de andre af Sølvesborgs borgere for 
borgmestre og råd i Kristianstad. SkT, 8, 522. Indl. 16. juni.
1) Ses. 133-34.

30. juni (Kbh.) Hr. Oluf Parsberg fik brev om at erklære sig om gods 
under Vestervig og Bøvling len, som Mogens Friis begærer til magesk. 
MF begærer til magesk. af kronen gde og gods under Vestervig Kloster 
len og i Bøvling len i Vandfuld h., Påkær: Jørgen Sørensen og Niels 
Madsen påbor. Hvorimod han erbyder gde og gods i Han h., Hammer:
1 gd., Oluf Laursen påbor, skylder årligen 4 td. byg, 2 td. gæsterihavre,
2 mk. skyldpenge, 2 pd. smør, 1 brændsvin; 1 gd., Christen Christen
sen påbor, skylder 10 td. byg, 5 td. havregæsteri, 5 mk. skyldpenge, 1 ‘/a 
pd. smør, 1 brændsvin, hvilken landgilde skal beløbe sig mere end 
halvanden gang så mange td. htk. som gården Påkær, hvilket han er
byder at give for den belejlighed, at Påkær ligger Vestervig Kloster 
nærmere end det gods i Han h., han igen byder. OP skal med det for
derligste erklære, om det gods, som han begærer, for belejligheds el. 
anden herligheds skyld uden lenets skade kan mistes fra kronen, og 
om vederlaget kan eragtes nøjagtigt, og indskikke erklæringen i Kane. 
JT, 12, 505.

30. juni (Kbh.) Erik Rosenkrantz og dr. Jacob Matthisen fik brev om at 
erklære sig om noget af Arhus Hospitals gods, som Mogens Friis be
gærer til magesk. MF begærer til magesk. af Arhus Hospitals gd. og 
gods i Ning h., Ingerslev: Søren Jensen, Mikkel Jensen ogjens Mikkel
sen påbor. Hvorimod han til fyldest vederlag erbyder gd. og gods i 
Øster Lisbjerg h., Todbjerg s., Horup: Laurs Iversen påbor. Adressater
ne skal med forderligste erklære, om det gods, som han begærer, for 
belejligheds el. anden herligheds skyld uden hospitalets skade kan mi
stes, og om vederlaget kan eragtes nøjagtigt, og indskikke erklæringen 
i Kane. JT, 13, 506.

30. juni (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om at erklære sig 
om hovning af nogle gårde, som jomfru Anne Clausdatter Sehested 
begærer. ACS har begæret, at kongen vil bevilge hende at nyde nogle 
dages hovning af disse kronens gde, bol og gadehuse, liggende i hans 
len: Morsland, [Morsø] Sønder h., Rested: 5*/2 gd., 1 bol, 6 gadehuse. 
Vilsby: 2 gde, 3 bol, 2 gadehuse, hvorimod hun erbyder at betale kro-
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nens tjeneres arbejdspenge til Hald len, eftersom berettes, at dette 
gods er 7 store mil fra Hald Slot og derfor intet arbejde kunne gøre 
dertil. UCG skal med forderligste erklære, om det kan forundes hende 
uden lenets skade, og indskikke erklæringen i Kane. JT, 13, 506. Indl. 
27. juni.

30. juni (Kbh.) Rigens Råd i Jyll. fik brev om at forhøre landkommissa- 
riernes rgsk. fra 1654 til 1655 og kvittere dem derfor. JT, 13, 507. Indl.
30. juni.

30. juni (Kbh.) Århus Kapitel fik brev om at erklære sig om gods, som 
Mogens Friis begærer til magesk.1 MF begærer til magesk. af Århus Ka
pitels gde og gods i Ning h., Mårslet s. og by: 1 bol, Rasmus Pedersen 
påbor; 1 øde ejendom smst., Spørring Mark. Hørret: 1 bol, Søren Pe
dersen påbor; 1 gd., Søren Jensen, Rasmus Jensen og Jens Lauridsen 
påbor; ’/a gd. smst., Kjeld Knudsen påbor. Skåde: 1 bol, Søren Rasmus
sen påbor. 1 stk. ejendom af Tyrrestrup jord, som Søren Hjort bruger; 
1 bol, Christen Jensen påbor; 1 bol, Niels Pedersen og 1 hus, Poul An
dersen påbor. Haldum: 1 kirkegd., Jens Rasmussen påbor. Hvorimod 
han til fyldest vederlag erbyder gde og gods i Øster Lisbjerg h., Tod- 
bjerg s., Hårup: Anders Madsen, Niels Rasmussen skrædder engen 
smst og Jens Sørensen. Nørhald h., True: 1 gd., Jens Nielsen påbor. 
Onsild h., Kvotrup: 1 gd., Anders Jepsen påbor. Adressaten skal med 
forderligste erklære, om det gods, som MF begærer, for belejligheds 
el. anden herligheds skyld uden kapitlets skade kan mistes, og om ve
derlaget kan eragtes nøjagtigt, og indskikke erklæringen i Kanc.JT, 13, 
505.
1) I margenen står: Dette brev blev igen i Kane, indleveret den [ ] okt. 1656, 
og et andet da udgivet.

1. juli (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik konf. på noget gods, som tages fra 
Troldholm og lægges under Snedinge. NT har begæret kongens konf. 
på noget arvegods til Troldholm, som han vil lade lægge under Sned
inge Hovedgård, lyder: NT har tilforhandlet sig Snedinge, som der 
kun er ringe skov til, i den mening, at da der er skov nok til Trold
holm, da at tage Skafterup1 med skoven og lægge under Snedinge 
gårds takst, på det den altid kunne blive derved, og gården forsynes 
med skov, besynderlig, da det synes, at Skafterup, som er beliggende 
langt fra Troldholm, ikke kan blive ved denne gård i længden, når det 
kom til søskendeskifte. På det ingen tvistighed skal opkomme ml. NTs
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børn efter hans død, særdeles af værgerne for de umyndige, eftersom 
han ingen tvivl bærer om dem, som ingen værge behøver, har han i 
tide gjort en endelig slutning, at Skafterup skal ligge til Snedinge gård 
og under dens takst, med alle sine marker, enge, skove o.a., som er i 
htk. ISO’/s td. 1 ’/a skp. 7? ottingkar. Derforuden ellers til Snedinge de 
2 gårde i Ørslev og én i Regnemark, som er alle 3 19 td. 3’/2 skp. 1 ott. 
htk., andrager i alt 170 td. 2 skp. 1 fjdg. 3/7 ott. Eftersom det er hans 
eget arvegods og nu skal gøres til købegods, som udlægges i stedet for 
købegods, gøres disse igen til arvegods, nemlig Tornemark 5, Bend- 
slev2 3, Sønderjellinge 1, Hyllested 1, Høve 2, Oreby 2, og 1 part af en 
ibid., alle 14 gårde og denne part 170 td. 2 skp. 1 fjdg. ott., alt efter 
jordebog under han egen hånd. Herpå begærer han K.M.S konf., at 
det efter hans død må være uforandret, efterdi han dermed intet an
det har søgt end gårdenes vedligeholdelse og sine børns gavn. Kbh. 
21. juni 1656. NT. En fortegnelse over NTs arvegods under Snedinge 
hovedgårdstakst lyder: Skafterup: Oluf Nielsen, 2 V2 mk. landgilde, ‘/2 
pd. byg, 2 td. 2 skp. havre, '/j ott. 3 skålpd. smør, 1 lam, 1 gås, 2 par 
høns, 1 fodernødhold, 2 mk. 3 sk. kopenge; Peder Lauridsen, 2 V2 mk. 
landgilde kur., ’/2 pd. byg, 2 td. 2 skp. havre, */2 ott. 3 skålpd. smør, 1 
lam, 1 gås, 2 par høns, 1 fodernødhold, 2 mk. 3 sk. kopenge; Jens 
Sørensen, 2'/2 mk. landgilde, ’/2 pd. byg, 2 td. 2 skp. havre, '/j ott. 3 
skålpd. smør, 1 lam, 1 gås, 2 par høns, 1 fodernødhold, 2 mk. 3 sk. ko
penge; Søren Jensen, 2 mk. 2 sk. p[enge], 6 skp. rug, 5 td. byg, 3’/2 td. 
havre, ’/j ott. 4 skålpd. smør, 2 mk. kopenge; unge Peder Lauridsen, 2 
mk. 2 sk. p[enge], 6 skp. rug, 5 td. byg, 3*/2 td. havre, ’/j ott. 4 skålpd. 
smør, 2 mk. kopenge; Hans Andersen, 2 mk. 2 sk. landgilde, 7 skp. 
rug, 5 td. byg, 3'/2 td. havre, ’/j ott. 4 skålpd. smør, 2 mk. kopenge; 
Hans Christoffersen, 2 mk. 2 sk. landgilde, 7 skp. rug, 5 td. byg, 3’/2 td. 
havre, x/ii ott. 4 skålpd. smør, 2 mk. kopenge; Peder Nielsen, 2’/2 mk. 
landgilde, ‘/a pd. byg, 14 skp. havre, ’/2 ott. 3 skålpd. smør, 1 lam, 1 gås, 
2 par høns, 1 fodernødshold, 2 mk. 3 sk. kopenge; Mads Nielsen, 2l/s 
mk. landgilde, ’/a pd. byg, 14 skp. havre, ’/s ott. 3 skålpd. smør, 1 lam, 1 
gås, 2 par høns, 1 fodernødshold, 2 mk. 3 sk. kopenge. Ørslev: Oluf Ni
elsen, 272 mk. landgilde, ’/a pd. byg, 14 skp. havre, x/ii ott. 3 skålpd. 
smør, 1 lam, 1 gås, 2 par høns, 1 fodernødshold, 2 mk. 3 sk. kopenge; 
Jens Hansen, 2 mk. 2 sk. landgilde, 7 skp. rug, 5 td. byg, 31/s td. havre, 
'/a ott. 4 skålpd. smør, 2 mk. 3 sk. kopenge, østre Peder Lauridsen, 2 ’/a 
mk. landgilde, ‘/a pd. byg, 14 skp. havre, ’/2 ott. 3 skålpd. smør, 1 lam, 1 
gås, 2 par høns, 1 fodernødshold, 2 mk. 3 sk. kopenge; Hans Laurid
sen, 2’/a mk. landgilde, '/a pd. byg, 14 skp. havre, */a ott. 3 skålpd. smør,
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1 lam, 1 gås, 2 par høns, 1 fodernødshold, 2 mk. 3 sk. kopenge; Hans 
Christensen, 2 mk. 2 sk. landgilde, 7 skp. rug, 5 td. byg, 3’/2 td. havre, 
*/2 ott. 4 skålpd. smør, 2 mk. 3 sk. kopenge; Niels Christoffersen, 2 mk.
2 sk. landgilde, 7 skp. rug, 5 td. byg, 3‘/2 td. havre, ‘/j ott. 4 skålpd. 
smør, 2 mk. 2 sk. kopenge; Laurids Pedersen, 2’/2 mk. landgilde, */2 pd. 
byg, 14 skp. havre, ’A» ott. 3 skålpd. smør, 1 lam, 1 gås, 2 par høns, 1 fo
dernødshold, 2 mk. 3 sk. kopenge; Søren Rasmussen, 2’/2 mk. landgil
de, ’/a pd. byg, 14 skp. havre, */2 ott. 3 skålpd. smør, 1 lam, 1 gås, 2 par 
høns, 1 fodernødshold, 2 mk. 3 sk. kopenge; Oluf Hansen, 2 mk. 2 sk. 
landgilde, 7 skp. rug, 5 td. byg, 4 td. havre, */2 ott. 4 skålpd. smør, 2 mk.
3 sk. kopenge; husmænd: Oluf Christoffersen, 1 td. havre; Christen 
Smed af smedjen 6 dl. mønt; af al byen gives årligen 1 fed ko, som ikke 
regnes ved hver gård, men aleneste stander derfor tegnet, for at vide, 
hvad enhver udgiver til denne ko; skov til al Skafterup by til 139 svins 
olden. Summa al Skafterup by og skov htk. 15O’/2 td. 1 ‘/j skp. 1 3/7 ott. 
Nok lægges af samme arvegods under gården, dog ikke dens takst, ef- 
terskrevne 3 gårde: Ørslev s. og by: David Pedersen, 2 mk. 5 sk. penge, 
1 */2 pd. 6 skp. byg, l’/j td. havregæsteri, 1 lam, 1 gås, 1 par høns; Lau
rids Mortensen, 2 mk. 5 sk. penge, 1 ’/a pd. 6 skp. byg, l'/j td. havre
gæsteri, 1 lam, 1 gås, 1 par høns; husmænd: Christen Nielsen, V/2 td. 
havre; Hans Pedersen, V/2 td. havre. Ramsø h.3, Dalby s., Regnemark: 
Oluf Jyde, 2 td. havre, 2 mk. 12 sk. penge. Skov til Regnemark til 6 
svins olden. Summarum over Skafterup, Ørslev og Regnemark er htk. 
170 td. 2 skp. 1 fjdg. 3/? ott. Herfor udlægges igen af købegodset: Tor
nemark: Jens Olufsen, 1 pd. rug, 2 pd. byg, 1 bolgalt, 2'/2 mk. 2 sk. 2 al. 
penge, 1 fodernød, '/j lam, '/2 gås, 1 høne, 10 svins olden; Oluf Mad
sen, 1 pd. rug, 2 pd. byg, d’/j td. havre, 1 bolgalt, 1 fodernød, 1 mk. 
kopenge, 1 mk. smørpenge, */2 lam, 1 gås, 2 høns, 10 svins olden; Niels 
Nielsen og Laurids Ibsen, 3 pd. byg, 2 dl. erridspenge, skov til 30 svins 
olden; Jørgen Nielsen, 1 pd. rug, 2 pd. byg, 4 td. havre, 1 bolgalt, 1 mk. 
kopenge, 1 mk. smørpenge, 1 lam, 1 gås, [? ] kopenge, skov til 12 svins 
olden; Morten Olufsen, 2 pd. byg, 2 td. havre, skov til 11 svins olden; 
husmænd: Laurids Rasmussen, 1 td. havre. Bendslev: Jørgen Hansen, 
1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 18 sk. penge, 1 lam, 1 gås, 2 høns, skov 
til 26’/‘2 svins olden; Poul Sørensen, 1 pd. rug, 2 pd. byg, 1 bolgalt, 2l/2 
mk. 2 sk. 2 alb. penge, 1 fodernød, */2 lam, l/2 gås, 1 høne, 10 svins ol
den; Jep Sørensen, 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 18 sk. penge, 1 
staldokse, 1 lam, 1 gås, 2 høns, skov til 17’/2 svins olden; 1 hus, Hans 
Væver ibor, 1 td. havre, 1 ugedag. Sønderjellinge: Niels Sørensen, 2 
pd. byg, 3’/2 mk. landgilde. Hyllested: Mads Skomager, */2 pd. byg
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[?rug], 1 ‘/y pd. 1 td. byg, 1 fodernød, 2’/2 mk. 5 sk. erridspenge; 1 hus, 
Søren Skomager ibor, 8 gæs, 6 høstdage årligen. Høve: Peder Nielsen 
Smed, 1 pd. rug, l’/y pd. byg, 2l/v td. havre, 1 staldokse, 3 mk. errids
penge, 2 mk. høstpenge, 1 lam, 1 gås, 2 høns; Peder Nielsen, 1 pd. rug, 
2 pd. byg, 5 mk. 10 sk. landgilde, 1 fødenød. Oreby: Oluf Fønboe, 1 
pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 2 sk. grot; Niels Holst giver af en jord ’/a 
pd. byg, den anden hans landgilde til kirken og til gården med herlig
heden 1 td. havre, af Knud Pedersens gård byglandgilde, som er 3 pd., 
lægges hertil htk. 4 skp., 2’/a V? ott. Summa over forskrevne gårde i 
Tornemark, Bendslev, Sønderjellinge, Hyllested, Høve og Oreby er 
htk. 170 td. 2 skp. 1 fjdg. */i ott. og går så lige op imod hverandre. Kbh. 
21. juni 1656. NT. Kongen konf. dette. Forbydendes etc. SjR, 23, 827. 
K. Indl. 21. juni (2).
1) Kopibogen har Skovterup. 2) Kopibogen har Bradslev. 3) Kopibogen har 
Rumse h.

l.juli (Kbh.) Christen Skeel fik brev om lighed i landgilden på gårde
ne i Hyllede. Kongen kommer i erfaring, hvorledes de 6 krongårde i 
Hyllede i lenet befindes at være ulige takseret for landgilde ud fra de
res avling. CS befales ligeligen at dele landgilden ml. de 6 gårde efter 
enhvers næring og brug, dog så, at kronen intet afgår derved, men 
dens årlige rettighed desto bedre kan bekommes. SjT, 33, 558. Indl.
10. og 11. juni.

l.juli (Kbh.) K.M.S magesk. med hr. Knud Ulfeldt af gods i Malmøhus 
len. KU har for magelæg til kongen udlagt af gde og gods i Skåne, Ok- 
sie h., Fusie s., Hindby: Anders Hansen, skylder årligen 4 pd. byg, 1 fo
dernød, 1 teje, med al ejendom, landgilde osv. Til fyldest vederlag har 
kongen udlagt af kronens gde og gods i Skåne, Malmøhus len, Torne 
h., Øster Oderslev: Anders Nielsen, skylder 30 skp. byg, 1 dl. gæsteri, 2 
td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns. Houby: Mogens Nielsen, 1 pd. 5 skp. 
byg, 1 mk. gæsteri, 5 mk. kopenge, 1 lam, 1 gås, 2 høns. Nok foder
markshavre, som ligger af KUs vikariegods til Svenstrup og gives til 
Malmøhus Slot, nemlig Oderslev: Peder Nielsen, 1 td. fodermarksha
vre; Jeppe Nielsen, 1 td. havre; Hans Jensen, 1 td. fodermarkshavre; 
Peder Andersen, 1 td. foder markshavre. Hvilke gde og gods med al 
ejendom, landgilde etc. efter ordinær stil. SkR, 6, 413. (Udt.: Kr. Sk.,
11, 62).
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1. juli (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldts genbrev til K.M., lyder ord fra ord som 
forskrevne, mutatis mutandis et sub eodem dato. Til vitterlighed un
derskrevet og forseglet af Erik [Krag] til Bramminge og Otte Friis til 
Astrup, K.M.S sekretærer. SkR, 6, 413.

1. juli (Kbh.) Bestalling for Bjørn Ulfeldt til Råbelev1 som landkom- 
missarius i Skåne. BU er af adelen i Skåne eligeret til kommissariatsbe
stilling, han har præsteret juramentum fidelitas, og kongen har givet 
ham fuldmagt til at betjene bestillingen. BU og dem, der er forordnet 
til bestillingen i denne provins, skal en gang hvert år el. eftersom ti
dernes og landets tilstand kræver det, forsamle sig med rigens råder 
boende i provinsen for at kommunikere med hverandre om alt til lan
dets defension, og at alt, som er anordnet til landets forsvar, bliver ef
terkommet, altid have opsyn, at al mangel remederes og, hvis det ej 
kan ske af dem, tilkendegive det for kongen. Har nogen, af gejstlig el. 
verdslig stand, noget at besvære sig over og begærer at andrage det for 
Rigens Råd og kommissarierne, skal det stå dem frit for. Rigens Råd og 
kommissarierne skal siden være forpligtet, uden nogen persons an
seelse, at give det tilkende, på det kongen kan lade anordne det, som 
er ret. Dog skal ingen være forment selv at foregive for kongen. SkR, 6, 
414.
1) Kopibogen har Kabeloff.

1. juli (Kbh.) Pas for Bjørn Ulfeldt til Råbelev til hans landkommissa- 
riusbestilling i Skåne. BU forårsages tit og ofte at rejse fra et sted til et 
andet i den ham betroede landkommissariatsbestilling. Kongen befa
ler lensmænd, fogeder, borgmestre og rådmænd og alle andre, som 
har befaling på kongens vegne, og som han undervejs besøger, at de 
forskaffer ham 2 borger vogne el. og 4 bøndervogne med fornødne 
heste og fri færger over færgestederne, så han uden ophold kan kom
me af sted. SkR, 6, 415.

1. juli (Kbh.) Kontrakt for Gotfred Hoffmand,1 ingeniør på Helsing
borg fæstning, anlangende fæstningen. Kongen har fortinget med GH 
om at forfærdige et stykke af fæstningen, nemlig det bolværk på den 
nordre side af byen, som kommer til at ligge nederligt på bjerget. Jor
den, som skal forbruges dertil, skal tages af bolværkets grave oven på 
bjerget, hvilket skal ske på følgende måde: GH er forpligtet til at lade 
opkaste gravene på siden af bjerget, fra det øverste deraf til det neder
ste, nemlig 62 fod dybt. Men oven fra kanten el. spidsen på bolværket
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skal de være 16 fod dybe, dog således, at de tager lidt af efterhånden, 
fra det øverste til det nederste, og de skal på det stykke af bolværket 
være 120 fod brede, og ved flanken 132 fod brede, for kurtinen og 
flanken skal de være efter pælenes udvisning. Gravene skal inden for 
og uden for gøres lige efter hverandre. Faussebraien for den halve 
kurtine, som ligger på bjerget, skal gøres 24 fod dyb på det allerhøjeste 
af bjerget, indtil brystværkets bredde, som skal være 16 fod. Fausse- 
braiens voldgang skal fra brystværkets overbredde være 7*/a fod dyb, 
og 2 bænke skal blive bestående. Ellers skal værket på dette sted så vel 
som for flanken formeres efter dets ratificerede model, som er gjort 
derover. Al den jord, som tages af gravene, skal henføres til bolværket 
under bjerget, hvilken jord GH skal lade opføre efter de afsatte pæle 
på følgende manér: Jorden skal opføres af horisonten dér 24 fod højt 
til faussebraien, hvoraf dennes brystværn skal sættes op 20 fod høj; 
indvortes skal den være 7’/a fod høj, med 2 små bænke. Voldgangen 
skal være 20 fod bred. På faussebraiens voldgangs horisont skal den 
høje vold føres indtil under sit brystværn 24 fod høj, brystværnet skal 
gøres med 2 små bænke, som skal være lige høje med faussebraiens 
brystværn, hvis voldgang skal være 22 fod bred. Den jord, som bliver 
tilovers, skal han lade føre til kon treskarpen. Men den anden gode 
sorte jord skal GH føre hen til bolværket og den halve kurtine ved den 
nordlige side, på Østerport, til den udvortes volddragning. Hvad an
går tørvesætningen på bolværket, er den udeladt i denne fortingning, 
eftersom tørv ej kan oplægges, førend volden har sat sig. Eftersom der 
i gravene mestendel findes stengrund, så man hidindtil har måttet 
hakke jorden op, og det er at befrygte, at der dybere i jorden er klip
pe, som forårsager, at arbejdet ikke kan fuldbringes uden stenkløven 
el. andet usædvanligt arbejde, da skal GH efter den befundne beskaf
fenhed afkortes en del af roderne og igen oparbejdes på andre be- 
kvemmeligere steder. Det ganske arbejde er beregnet til 5.000 roder, 
hver rode 8 al. lang, 8 al. bred og 1 al. dyb. For hver rode skal gives 
ham 13 mk. da., men dersom det befindes, at der skal tages mere jord 
op af gravene, skal sådant ikke være indesluttet i denne kontrakt. For 
at fuldfærdige det ganske værk, som består af 5.000 roder, skal GH 
have 10.833 rd. 2 mk. Han skal straks den 5. juli afkommissarierne i 
Skåne erlægges 4.000 rd., som skal være deponeret hos oberstlt. Ste
phan Timme, og den øvrige rest, 6.833 rd., skal betales den 1. maj 
1657. Af 1. termin skal til GH forud straks erlægges 1.000 rd. til at be
gynde værket med, resten, de 3.000 rd., skal tilstilles ST, og når denne 
befinder, at GH har anvendt for 1.000 rd. bekostning, skal han igen er-
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lægge 500 rci. og sådant fortfare, indtil kontrakten er efterkommet. Ef
tersom i forfarne tider en del jord allerede er optaget af gravene, vil 
kongen, at der skal afkortes GH 500 roder, og hvad det beløber, skal af
kortes ham af den sidste termin på de 6.833 rd. Forbydendes etc. SkR, 
6, 415.
1) Overskriften har Georg Hapmand, brevteksten Gotfred Hopmand.

l.juli (Kbh.) Otte Thott fik brev om, at forseelse af mag. Claus Niel
sen, sognepræst i Løderup, er efterladt. CN har ladet anholde, at den 
forseelse, han hidindtil har begået, må efterlades, så han derfor kan 
komme i rolighed. Kongen er tilfreds, at han må være fri for videre til
tale, dog mod hans strenge revers til adressaten, at han herefter skal 
leve stille uden videre forargelse, og såfremt han forser sig derimod el. 
kan påklages med rette, at han straffes på én gang for dette så vel som 
for det, han har begået. SkT, 8, 522. Indl. 20. juni (2).

l.juli (Kbh .) Otte Thott fik brev om under Malmøhus len at annamme 
en gård, som hr. Knud Ulfeldt har udlagt til magesk. af sit gods i Oksie 
h., Fusie s., Hindby: Anders Hansen, skylder årligen 4 pd. byg, 1 foder
nød, 1 teje. OT skal annamme gården under lenet, indskrive den i jor
debogen og årligen på Rtk. gøre rgsk. for den visse og uvisse indkomst. 
SkT, 8, 523.

I. juli (Kbh.) K.M.S magesk. med fru Elisabet Daa, enke efter Jacob Ul
feldt, vedr. gods i Vrads h., hun bekom af Århus Kapitels gde. ED har 
for magelæg til kronen på vegne af Århus Kapitel udlagt gde og gods i 
Vrads h., Ejstrup s., Store Thorlund: Mikkel Jacobsen påbor, skylder 
årligen 3 ørter rug., 2 Harbopd. smør, 1 brændsvin, 1 fodernød, 1 rd. 
gæsteri, med al ejendom, landgilde, herlighed osv. Til fyldest vederlag 
har kongen udlagt af Århus Kapitels gde og gods i Tyrsting h., Føvling 
s. og by: 1 gd., Peder Nielsen påbor, skylder 2 ørter rug, 2 ørter byg, 1 
ørte havre, 1 brændsvin, hvilken gd. med al ejendom, landgilde, her
lighed osv. ED og hendes arvinger skal have. JR, 12, 511. (Udt.: Kr. Sk.,
II, 62).

l.juli (Kbh.) Fru Elisabet Daas genbrev på forskrevne mageskift. [Er li- 
gelydende med foreg., mutatis mutandis]. Til forsikring har hun trykt 
sit signet neden under og underskrevet med egen hånd og ombedt 
Erik Krag og Jacob Rodsteen, K.M.S sekretærer, til vitterlighed under
skrive med sig. JR, 12, 513.
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I. juli (Kbh.) Mageskifte ml. BLM. på Horsens Hospitals vegne og fru 
Elisabet Daa, enke efter Jacob Ulfeldt. ED har for magelæg til kronen 
på vegne af Horsens Hospital udlagt gde og gods i Nørvang h., Thyre
god s. og by: 1 gd., Christen Vistesen påbor, skylder årligen 2 ørter rug, 
2 Harbopd. smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 1 skp. gåse- 
havre, 2 høns; 1 gadehus smst., Christen Christensen påbor, skylder 1 
rd. huspenge, med al gårds og gods’ ejendom, landgilde, herlighed 
osv. Til fyldest vederlag har kongen til ED på vegne af hospitalet udlagt 
gd. og gods i Føvling s. og by: 1 gd., Peder Pedersen og Anders Chri
stensen påbor, skylder årligen 2 ørter rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 
brændsvin, 1 fodernød, 1 rd. gæsteri, hvilken gd. og gods med al ejen
dom, herlighed, landgilde osv. ED skal have. JR, 12, 514. (Udt.: Kr. Sk.,
II, 62).

l.juli (Kbh.) Fru Elisabet Daas genbrev til Horsens Hospital. [Er lige- 
lydende med foregående, mutatis mutandis]. Til forsikring har hun 
trykt sit signet neden under og underskrevet med egen hånd og om
bedt Erik Krag og Jacob Rodsteen, K.M.s sekretærer, til vitterlighed 
underskrive med sig. JR, 12, 515.

l.juli (Kbh.) Christoffer Bille fik på vegne af Holger Pax proklama an- 
langende, hvem der har noget at fordre efter HPs far, Christoffer Pax, 
og farfar, Mogens Pax. CB har for kongen ladet andrage, hvorledes 
afd. CPs søn HP er tilfaldet en arv efter denne og farfaderen MP, og 
han har vedtaget faderens og farfaderens hånd og segl at indløse med 
forderligste. Men eftersom CB befrygter på vegne af HP, som han er 
værge for, at disses hånd og segl endnu skal stå i forløfte for andre, har 
han begæret, at kongen vil meddele ham proklama til alle landstinge
ne og på universitetet i Kbh. at lade forkynde, om nogen med rette 
kunne have noget at fordre efter dem, at de da tilholdes at meddele 
det inden år og dag. Kongen befaler alle sådanne at give CB det til
kende og at fremlægge rigtige breve og dokumenter. Ladendes etc. JR, 
12,516.

l.juli (Kbh.) Peder Lange fik brev anlangende hjælp af alle kirkerne i 
Viborg stift til Asmild Kloster Kirke. PL har andraget, hvorledes klo
sterkirken i Asmild Kloster er meget forfalden, og kirken har for sog
nets ringhed liden indkomst, så den ikke kan blive repareret, med 
mindre den forundes hjælp af andre kirkers middel. Kongen bevilger, 
at han af hver kirke i Viborg stift, som har nogen beholdning, må kom-
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mes til hjælp med 2 rd. Kongen befaler alle, der har indseende med 
kirkerne i Viborg stift, at de lader PL bekomme dette. JR, 12, 517. Indl. 
20. juni.

I. juli (Kbh.) Forleningsbrev1 for Mogens Arenfeldt til Rugård på Hald 
Slot og len fra Philippi Jacobi 1655 med vist og uvist, dog skal han give 
i årlig afgift 2.600 rd. uden nogen afkortning, dog skal godtgøres det 
gods, som herefter bliver pantsat af lenet el. udlagt efter denne dag; 
anlangende det, fru Dorete Friis, enke efter Johan Barchstedt,2 så vel 
som skibspræsten hr. Hans Bunde er bevilget, skal han, når de ikke 
længere nyder det, betale det til kongen tillige med afgiften. (Skbi. 10 
(8 geruste heste), han skal gøre rgsk., kongen alene til bedste, for pen
geskatter, kornskatter, madskatter o.a., som bliver påbudt at gives af le
net, så vel som for al told, accise og vrag, og lade det fremføre og ikke 
tilskrive kongen fortæring el. anden bekostning, 3, 8, 7 (han må ikke 
tilskrive kongen afgift el. afkortning, enten for herredsfogeder, dele- 
fogeder, tingskrivere, skovridere, hederidere, sandemænd el. andre, 
som har haft penge, genant, frigårde el. andet og hidindtil er blevet 
godtgjort i regnskaberne, meget mindre afkorte landgilde, skatter el. 
andet for de gårde, som er udlagt til under- og overofficerers årlige 
traktement efter forrige frd., ej heller anmode om afkortning for ma
gesk., afbrændt, øde og forarmet gods, enten i skatterne, landgilde el. 
andet, men skal selv udgive al fortæring, folkeløn, genanter o.a.), 9,
II, 12, 13, 14, 15, 17, 16, han skal årligen gøre rgsk. for afgiften, så vel 
som skatterne og lade sig kvittere af rentemestrene). Thi forbyde vi 
etc. JR, 12,518.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10. 2) Kopibogen har 
Borst.

1. juli (Kbh.) Mogens Høg fik brev om at fæste Tyge Sandberg 2 tien
der. TS har på kongens behag fæstet kronens anpart af korntiende af 
Levring s., så vel som kirkens anpart af korntiende af Gødvad s., som 
han har tilforhandlet sig af Henrik Mein, med så skel, han skal fæste 
dem. MH skal forunde ham dem i fæste for tilbørlig afgift. JT, 13, 507. 
K. Indl. 20. og 23. juli 1650 (begge Fr. 3., orig.), 30. juni og 3. juli (2).

1. juli (Kbh.) Peder Lange og Laurids Below fik brev anlangende at 
indløse afd. Gregers Friis’ breve og forløfter. De skal med forderligste 
for sig til vis tid og belejlig sted i rette stævne samtlige GFs arvinger 
med brev og forløfter og likvidere ml. dem, hvad enhver med rette kan
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tilkomme, kassere breve og forløfter og dele det øvrige ml. dem, enten 
det er bortskyldigt el. tilstandende, og ellers forhandle med dem i 
mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interes
serede. JT, 13, 507. Indl. 27. juni.

2. juli (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz til Tygestrup fik oprejsning i en 
drabssag i Vordingborg len. FR har andraget, at et drab for ungefær 12 
år siden er sket i lenet og manddraberen bortkommet; han skal have 
været en Holsterkarl og tjent bønderfolket omkring Næstved. Nu be
rettes af en anden person, som har været med og siden i fængsel på 
Vordingborg Slot, at nævnte er bosiddende i Holsten. FR begærer der
for kongens oprejsning, så sagen på ny må procederes. Kongen oprej
ser sagen. Forbydendes etc. SjR, 23, 831. Indl. 27. juni.

2. juli (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev anlangende fru Kirsten 
Mund. KM lader for kongen andrage, hvorledes hun til akademiet har 
givet en gård, liggende i Thy, Hvidbjerg s., kaldes Store Nørgård, imod 
en af stedets gårde, som er forundt hende hendes livstid. Hun be
gærer nu igen at måtte bekomme gården, og at akademiet igen tager 
sin gård til sig. Af JRs erklæring erfarer kongen, at det ikke kan ske 
uden akademiets skade, og at akademiet dog alligevel ikke har så 
nøjagtigt skøde, som det er tjent med, og KM er også efter sin beret
ning faldet i stor skrøbelighed og geråden i armod, så hun ikke kan 
holde gården ved lige. Derfor har kongen anset for godt, efter JRs an
givende om at hjælpe hende til rette, at dersom hendes arvinger vil 
underskrive det af hende og hendes husbond underskrevne skøde og 
forpligte sig at fuldbyrde det og holde gården i dens fulde værd efter 
hendes død, selv om det ikke i rette tid er læst og påskrevet til lands
ting, da må JR igen annamme gården til akademiet, og akkordere med 
hende om årligen at give 30 rd., el. om nogen mærkelig høj pris på 
korn kunne falde, i det højeste 50 rd. i stedet for nævnte Burøde gårds 
landgilde og brug, som hun med rette tilkommer i stedet for Store 
Nørgaard. De penge, som han akkorderer med hende, skal blive ham 
godtgjort i regnskabet til udgift imod Burøde gårds landgilde, som 
han derimod skal føre til indtægt. SjT, 33, 558. K. Indl. 19. maj og 28. 
juni.

2. juli (Kbh.) Otte Krag og hr. Axel Urup fik brev an langende at for
høre Helsingborgs materialrgsk. Niels Trolle besværer sig, at han nu
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ikke har tid til efter tidl. befaling1 at forhøre Helsingborgs material- 
rgsk. Adressaterne befales at tage regnskaberne fra 19. okt. 1652 til 
Philippi Jacobi 1655 for sig og fyldestgøre befalingen til NT og OK. 
SkT, 8, 523. Indl. 28. juni (2).
1) Se KB 1655, 189-90.

2. juli (Kbh.) Steffen Thim fik brev om at betale kalk fra Norge og at 
bestille mursten fra Holland. Kongen har befalet Niels Trolle med for
nødne skuder at nedskaffe det kalk, som adressaten agter fornødent 
til strandmuren ved fæstningen Helsingborg. Han skal betale det af 
kommissariepengene efter de fragtbreve, som NT medgiver skippe
ren, som nedfører kalken. I lige måde skal han fra Holl. bestille de 
mursten, som behøves til nævnte mur. SkT, 8, 524. Indl. 28. juni (2), se 
foreg.

2. juli (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev anlangende straks af landekisten 
i Helsingborg imod kvittering at erlægge 4.000 rd. til Gotfred Hoff- 
mand (Hopmand), ingeniør på fæstningen Helsingborg, hvilket skal 
blive godtgjort. SkT, 8, 524. Indl. udat.

3. juli (Kbh.) Bestalling for Adolf Erick som snedker på Bremerholm. 
Søren Ibsen, som en tid lang tjente som snedker på Bremerholm, er 
død. Kongen antager AE at nyde den besoldning, som hans formand 
havde, hvilket skal begynde fra brevets dato. Dog skal han holde sig 
skikkelig og ædru, så ingen klage kommer. Forbydendes etc. SjR, 23, 
832. K. Indl. udat.

3. juli (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om i Sorø Skole at indtage 
sønner af mag. Christen Jensen Jersin, sognepræst i Moseby i Falster 
samt Valentin Carstensen og Peder Hansen Krage, desligeste Jens To
nes, Peder Andersen og Mikkel Andersen. Styl ord. SjT, 33, 559.

3. juli (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at forunde de engelske det 
ved Møn strandede skibs redskaber. Kongen er tilfreds, at det engelske 
på Møn strandede skibsredskab, som Peder Christensen, fhv. ride
foged på Møn, kongen til bedste har købt, for samme pris igen må til
stilles de engelske. SjT, 33, 559. Indl. l. juli.

3. juli (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at Peder Fine (Fin
de) skal gøre borgerskabet i Bergen rgsk. el. stille dem kaution. Hvad
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en del af borgerskabet i Bergen har beklaget sig over PF, kan de se af 
deres hosfølgende supplikation. De befales at tilholde PF indtil sagens 
uddrag at gøre dem rgsk. el. stille dem kaution for det, de kan have at 
prætendere hos ham. SjT, 33, 559. (Er ikke medtaget i KD).

3. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om afd. Hans Køning[ham]s ar
vinger. Kongen er tilfreds, at de i Vardøhus lens rgsk. må godtgøre 
HKs arvinger de 1.000 rd., som de i forleden fejde tid har forstrakt, så 
vel som det, der befindes at være indkøbt af munition og gewehr og le
veret Jørgen Friis til fæstningens fornødenhed. Men det inventarium 
o.a., som befindes at være leveret JF til hans egen fornødenhed, det 
skal han selv betale. SjT, 33, 559. K. Indl. udat.

3. juli (Kbh.) Steen Reedtz og Christian Barnekow fik brev om at åbne 
afd. hr. Christoffer Ulfeldts arvingers bo på Uggerup og levere dem 
nogle breve. Efter ansøgning fra Knud Ulfeldt, Bjørn Ulfeldt og hr. 
Henrik Bielke befaler kongen adressaterne med forderligste at begive 
sig til deres afd. mors gård Uggerup og åbne og udtage de ejendoms
breve, som findes under forsegling dér angående deres tilskiftede lod
der, og tilstille dem hver af dem, eftersom de er interesserede, med en 
rigtig fortegnelse under deres hænder og signeter over det, de leverer 
enhver. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, 
som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til 
sig og efterkomme befalingen. SkT, 8, 524. Indl. 26. juni.

3. juli (Kbh.) Erik Banner og Mathias Budde fik brev om at åbne afd. 
Christoffer Ulfeldt til Møllerøds bo og levere nogle breve til arvinger
ne. De har tilforn bekommet kongens befaling til at åbne CUs efter
ladte bo og udtage de ejendomsbreve, der findes, og tilstille enhver af 
arvingerne under deres hånd det, som vedkommer deres lod, hvilket 
endnu ikke er efterkommet. Kongen befaler dem med forderligste at 
begive sig til CUs bo, åbne det og udtage brevene og tilstille enhver af 
arvingerne brevene angående deres tilskiftede lodder. Så og at vurde
re løsøret, så det ikke skal stå og fordærves. Det, de gør, skal de under 
deres hænder og signeter give beskrevet fra sig. Dersom en af dem for 
lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til stede, have 
fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efterkomme befalin
gen. SkT, 8, 525. Indl. 26. juni.
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3. juli (Kbh.) Erik Krag fik brev om for betaling at forunde fru Karen 
Lykke, enke efter Gabriel Kruse til Snellerød, 1.000 af de gamle 
mursten, som er beliggende ved Herrisvad Kloster, for den pris, som 
de bliver sat for af uvildige mænd, og lade pengene anvende til stedets 
reparation. SkT, 8, 526. Indl. 30. juni.

3. juli (Kbh.) Fru Regitze Urne, enke efter Jobst1 Frederik von Papen- 
heim, fik bevill. anlangende Bispensø. Kongen er tilfreds, at hun må 
nyde forpagtningen af Bispensø endnu i 5 år ud over den tid, forpagt
ningsbrevet formelder. SmT, 8, 122. K.
1 ) Kopibogen har Jochum.

3. juli (Kbh.) Forleningsbrev1 for Mogens Arenfeldt på Skivehus Slot 
fra Philippi Jacobi 1656 med vist og uvist, dog skal han i afgift af den 
årlige rente og indkomst efter jordebogen, så og af Skarpenbergs gods 
og det gods, som kaldes kirkegods, og al stiftets visse indkomst give 513 
enkende rd. l’/a ort 6 sk. og levere til hver Philippi Jacobi i Rtk. uden 
al afkortning, være sig det er det til rigens gæld destinerede udlagte 
gods el. for forstrækning gjort til kronen, pantsat gods, mageskifte
gods, øde og forarmede bønder, herredsfogeder, delefogeder, ting
skrivere, gde udlagt til officerer o.a. privilegerede personer el. for at 
reparere møller o.a. (Skbi. 3, 4 (’/io af det uvisse), 7, 8, 9, 10 (6 geruste 
heste), 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19). Forbydendes etc. JR, 12, 520. Orig. i 
DKanc. B 167a.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

3. juli (Kbh.) Viborg sandemænd fik brev om at måtte opsætte et san- 
demandstov om et barn, som er fundet i Viborg Sø. De har for kongen 
andraget, hvorledes der er fundet et dødt barn i Viborg Sø, og de er 
tilfundet at oplede barnets rette bane, hvilket de beretter er umuligt at 
gøre så hastigt. De begærer, at deres tov må opsættes nogen tid. Kon
gen bevilger dette. Forbydendes etc. JR, 12, 523. Indl. 10. og 17. dec. 
1655, 26. og 21. marts.

3. juli (Kbh.) Erik Rosenkrantz og Hans Friis fik brev om at besigtige 
gods til magesk. ml. K.M. og Dorete Urne til Værholm. DU begærer til 
magelæg af kronens gde og gods i Skanderborg len, Vær s., Stensballe 
birk, Blirup: 1 gd., Steffen Mikkelsen påbor; 1 gd., Christen Mikkelsen 
påbor. Haldrup: 1 gd., Ditlev Rasmussen påbor; ’/a gd., Frands Knud
sen; 1 bol smst., Folmer Sørensen. Hvorimod hun til fyldest vederlag
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erbyder gde og gods i Voer h., Ørridslev s., Tvingstrup: 1 gd., som Ene
vold Enevoldsen og Jens Vinter påbor; 1 bol smst. Tolstrup s. og by: 1 
gd., Jens Sørensen påbor. Hvis det ikke strækker til, erbyder hun mere. 
Adressaterne befales og får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde og 
gods, såvel det, DU begærer, som det, hun vil udlægge, granske og for
fare dets ejendom og siden ligne og lægge det ene imod det andet, så 
kongen og DU særdeles for ejendom og landgilde sker skel og fyldest, 
anseende, at kongen vil have så megen landgilde igen som den, der 
bortskiftes, dog hvad skovene sig belanger, skal der forholdes som 
sædv. Det, de forretter, skal de under deres hænder og segl give be
skrevet fra sig og indskikke med besigtigelsen i Kane. Kongen har be
falet hr. Anders Bille at være til stede, så han kan forsegle og under
skrive med dem. JT, 13, 508. K.

3. juli (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om at overvære, når besigtigelse 
foretages ml. K.M. og jomfru Dorete Urne. Kongen har befalet Erik 
Rosenkrantz og Hans Friis at ligne og lægge gods ml. sig og DU. AB 
skal være til stede og foregive det, han kan have at sige på kongens veg
ne, og have indseende med, at kongen sker skel og fyldest, og siden 
forsegle og underskrive med nævnte gode mænd. JT, 13, 509.

4. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om med forderligste at afbetale 
Wulf von Buch wald, kongens kammerjunker, det, hans afd. bror befin
des at tilkomme for sin hofjunkerbesoldning. SjT, 33, 559. K. Orig. i 
DKanc. B 1791.

4. juli (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om, at mag. Bertel Casper
sen Bartholinus denne ene gang fra Præstø må lade hidføre 50 favne 
ved, som han beretter dér at have indkøbt til sin husholdning. SjT, 33, 
559. K.

4. juli (Kbh.) Niels Banner fik brev anlangende, at bøndersønnerne 
fra Abrahamstrup len ej må begive sig derfra og være fri andre steder. 
Kongen har anset for godt, at indtil videre må ingen af lenets bønder
sønner el. bønder begive sig fra stavnen på andre af kronens len, men 
de, som herefter begiver sig derfra andetsteds hen, skal NB søge ved 
retten og tiltale for deres fødested, så de igen bliver delt til stavnen. 
Men de, som er født i andre af kronens len og vil bosætte sig dér i le
net, enten de bor dér el. herefter bosætter sig, skal ikke tiltales el. de
les for deres fødested af nogen lensmand el. andre på kongens vegne, 
hvilket NB skal lade forkynde til alles efterretning. SjT, 33, 559. K.
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4. juli (Kbh.) Ulrik Christian Gyldenløve fik brev om at bo i Corfitz Ul- 
feldts Gård. Kongen er tilfreds, at han indtil videre må bo i CUs gård i 
byen, havende imidlertid indseende med, at den intet kommer til ska
de. SjT, 33, 560. (Tr.: KD, V, 401). K.

4. juli (Kbh.) Wulf Hieronymus von Kratz fik brev anlangende at leve
re 4.000 gi., musketter imod nye og om 1.000 sidegewehr fra Broby
værk. Kongen erfarer, at 400 musketter og 800 banteler behøves til 
Skånske Regiment. Adressaten befales at lade levere de gamle musket
ter på Tøjhuset ved Kbh.s Slot, hvorimod nye musketter skal gives. 
Kongen har og befalet Anders Bille fra Brobyværk at forskaffe 1.000 si
degewehr, hvorimod de gamle skal indleveres på Tøjhuset. SkT, 8, 526.

4. juli (Kbh.) Rigens marsk fik brev anlangende at forskaffe 1.000 si
degewehr fra Brobyværk til Skånske Regiment. Kongen erfarer, at der 
behøves 1.000 sidegewehr til regimentet. Adressaten skal forskaffe 
dem, tagende betaling efter den akkord, som er oprettet med værkets 
participanter. SkT, 8, 526.

4. juli (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev anlangende de penge, ingeniør 
Gotfred Hoffmann skal gives af landekisten, at Steffen Thim skal an
namme dem, og efterhånden udgive dem efter kontrakten. AB har til
forn bekommet befaling til at lade GH levere 4.000 rd. af landekisten i 
Skåne. Han skal gøre den anordning, at pengene bliver deponeret hos 
ST, hvor GH efterhånden får dem til arbejdet efter den med ham op
rettede kontrakt, dog skal straks leveres ham 1.000 rd. at begynde vær
ket med. Siden skal AB gøre den ordre, at ST får leveret de øvrige 
6.833 rd. til 1. marts 1657, så han efter kontrakten efterhånden kan 
give dem til GH. SkT, 8, 527.

4. juli (Kbh.) Rigens marsk fik brev anlangende, at Steffen Thim af lan
dekisten i Skåne årligt må bekomme 200 rd. over det tidl., fordi han 
skal have indseende med Helsingborg fæstning. Kongen er tilfreds, at 
ST efter begæring må bekomme dette fra den tid, det blev befalet ham 
at have indseende med fæstningen ved Helsingborg. SkT, 8, 527. Indl. 
udat.

4. juli (Kbh.) Christen Blochs børn fik brev om at måtte nyde et bol i 
Lundenæs len frit for ægt og arbejde. Kongen bevilger efter begæring, 
at et af CBs børn, [uudfyldt], sin livstid fri for ægt og arbejde må nyde
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1 bol, Holdte, Lundenæs len, Rind s. Dog skal den årlige landgilde er
lægges i rette tid. JR, 12, 523. Indl. 23. juni, 2. juli.

4. juli (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om, at et kompagni af adelens 
soldater må arbejde i Frederiksodde. AB skal foreholde adelen i Jyll., 
at de i denne tid bevilger, at 1 kompagni af deres soldater straks ind
drager i fæstningen Frederiksodde, for at forhjælpe arbejdet dér i 3-4 
måneder. Kongen er tilfreds, at adelens soldater på kronens bekost
ning nyder det samme som kronens. JT, 13, 509. K.

4. juli (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev anlangende Ebeltoft mænd, 
som har begået ulovlig skovhugst, og om skovfogederne. GR har for 
kongen andraget, hvorledes der af en del af Ebeltoft borgerskab er be
gangen megen ulovlig skovhugst i Bjørnkær Skov i GRs len, til nogle 
hundrede favne ved og mere end 1.000 læs bøgeved, foruden andet 
bygningstømmer, som efter lovligt syn skal være fundet i deres huse og 
hos dem i dølg og skjul uden lovlig adkomst. Sagen skal, hvad deres 
hjemmel angår, være henvist til landstinget, hvor den endnu er an- 
hængig i proces. Han begærer kongens vilje, hvorledes dermed skal 
forholdes, om han skal lade processen passere upåtalt el. endnu hæn
de dom. Kongen vil have forholdt dermed således: så mange, som vil 
aftinge deres forseelse, må blive fri for videre tiltale; de, der har mod
sat sig at lade kronen være følgagtig den ved, som er tildømt den, skal 
han lade hænde dom over som rettens foragtere, så vel som dem, der 
befindes at ophidse de andre mod øvrigheden. De skovfogeder, som 
har fordølget deres forseelse el. begangen utroskab og derfor er tiltalt 
og bortrømt og ved deres hustruer og venner erbyder afsoning og 
tingning, er kongen tilfreds med, at GR lader aftinge med efter deres 
yderste formue. JT, 13, 509. Indl. 29. juni.

4. juli (Kbh.) Otte Krag fik brev om at forlige Anna, Poul Støffkens og 
tolderen Anders Thomsen i Ballum om østersfang. Hvad A har ladet 
andrage, kan OK se af hendes hosføjede Supplikation. Han skal gøre 
sit bedste til at forene hende og AT om den specificerede østersfang, 
som han selv eragter ret, så de begge kan blive ved magt. JT, 13, 510.

5. juli (Kbh.) Bevill. for hr. Christian greve Rantzau til toldfrit at ud
føre 6 unge hopper. Dog skal han tilstille tolderne bevillingen på ste
det, hvor de udføres. Kongen befaler fogeder, embedsmænd o.a., som 
på hans vegne har befaling, at forskaffe fri foder og mål til disse hop
per, så de uden ophold kan komme af sted. Ladendes etc. SjR, 23, 832.
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5. juli (Kbh.) Rigens marsk fik brev anlangende ordre til landkommis- 
sarierne om at levere Steffen Thim, kongens bestalter oberstlt. til fods, 
penge af landekisten til kalk til muren ved fæstningen Helsingborg. 
SkT, 23, 528.

5. juli (Kbh.) Hugo Lûtzow fik brev om at give oldfruen på Antvorskov 
Slot 100 rd. årligt, hvoraf hun skal lønne, spise og underholde sig selv 
og 2 piger. Det skal blive godtgjort i lenets rgsk. SjT, 33, 560. K. Indl. 
udat.

6. juli (Kbh.) Lund Kapitel fik brev om at erklære sig om gods, som 
Axel Sehested til Fliginge begærer til magesk. AS begærer til magesk. 
gde og gods af Lund Kapitel i Skåne, Torne h., Arendal: Jep Olsen, 
Jens Nielsen, Aage Mogensen. Froste h., Holmby: Jens Andersen. 
Sandby: Anders Svendsen, Jon Folmersen. Håstad: 1 gd., skylder 6 td. 
byg, 1 teje, 1 dl. dagsværk, 2 læs ved, 18 rugneg, 24 bygneg. Everslev: 1 
gd., Niels Aagesen påbor. Hvorimod han til fyldest vederlag vil ud
lægge gde og gods i Skåne, Katterup uden for Malmø: Jens Poulsen. 
Thulstrup: 1 gd. Gerslev s., Åse: Hans Baltersen, Søren Staalesen. 
Øster Isie: Jens Laursen, Mogens Laursen. Øster Torp: Jens Hansen. 
Ingelsted h., Fårerup: Niels Erlandsen, Peder Troelsen. Lille Beding: 
Gunde Olsen, Oluf Nielsen, Laurids Mortensen; LM af en fæstegd. 
Totterup: Peder Hansen. Øster Torp: Hans Jensen. Simlinge: 1 gd. 
Thirup: 1 gd. Rønnebergs h., Verm: 1 gd. [Øster] Gønge h., Emmits- 
lev: Jon Nielsen. Han skal med det forderligste erklære, om det gods, 
som han begærer, for belejligheds el. anden herligheds skyld uden le
nets skade kan mistes fra kronen, og om vederlaget kan eragtes nøjag
tigt, og med forderligste indskikke erklæringen i Kane. SkT, 8, 528.

6. juli (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om at erklære sig om noget 
gods, Peder Vibe begærer af akademiet. PV begærer til magesk. gde og 
gods af Sorø Akademis gods i Sjæll. i Eggeslevmagle: Peder Mogensen, 
hvorimod han til fyldest vederlag til kongen på akademiets vegne er
byder at udlægge af sit gods i Hemmeshøj:1 Niels Pedersen påbor. JR 
skal med forderligste erklære, om gården for belejligheds el. anden 
herligheds skyld kan mistes fra akademiet, og om det vederlag, som 
han erbyder, kan agtes at være nøjagtigt, og indskikke erklæringen i 
Kane. SjT, 33, 560. K. (Efter sekretærens befaling).
1 ) Kopibogen har Hemmesse.
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6. juli (Kbh.) Arent von der Kuhla og Otte Pogwisch fik brev anlan
gende levering af værgemålet for afd. Henrik Vinds datter fra hr. Iver 
Vind til Hans Dibolt von. Denen.1 IV har for kongen andraget, at han 
i nogle år efter dennes befaling har forestået værgemålet for HVs dat
ter. Det vil han nu overlevere til hendes husbond, HDvD. Adressaterne 
befales og får fuldmagt til at møde, når værgemålet overleveres, og 
gennemse IVs rgsk. for værgemålet den stund, han har forestået det, 
og efter befunden rigtighed til vitterlighed med HDvD underskrive og 
forsegle den kvittans, som denne skal give IV derpå. Det, de forretter, 
skal de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig. Dersom 
en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til 
stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efter
komme befalingen. SjT, 33, 560. Indl. 5. juli (2).
1 ) Kopibogen har von den Rolhfelseren

6. juli (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende inden først
kommende tirsdag til Provianthuset at lade levere det meste smør, som 
kan tilvejebringes af jordebogens indkomst i lenet. SjT, 33, 561. K

Lige sådant brev fik hr. Frederik Urne de eod. dato. K.

6. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, efterhånden som midlerne 
kan strække til, at betale Johan Falck det, han på vegne af sin afgåede 
far kan restere for tjeneste på Tøjhuset i kongens fars og kongens egen 
tid. SjT, 33, 561. K. Orig. i DKanc. B 1791.

6. juli (Kbh.) Tyge Sandberg til Kærsholm fik konf. på Gødvad sogns ti
ende. TS har hos kongen begæret konf. af fæstebrev udgivet af Mo
gens Høg til Kærgårdsholm, befalingsmand på Silkeborg, lyder: TS 
gør vitterligt, at han efter K.M.S befaling til TS hans livstid har stedet 
og fæstet kirkens anpart af korntienden af Gødvad s. Han skal årligen 
derfor give 4 ørter rug og 2 ørter byg, hvilket inden fastelavn skal leve
res til kirkeværgerne i godt, ustraffeligt korn. TS befaler på kongens 
vegne menige sognemænd under straf at tiende retfærdeligen efter re
cessen. Til bekræftelse har han trykt sit signet og underskrevet med 
egen hånd. Actum Kbh., den 3. juli 1656. L.S. MH. Kongen konf. det
te. JR, 12, 523.

6. juli (Kbh.) Tyge Sandberg til Kærsholm fik konf. på Lemming sogns 
tiende. TS har hos kongen begæret konf. af fæstebrev udgivet af Mo
gens Høg til Kærgårdsholm, befalingsmand på Silkeborg, lyder: TS
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gør vitterligt, at han efter K.M.s befaling til TS hans livstid har stedet 
og fæstet kirkens anpart af korn tienden af Lemming s. Han skal årli
gen derfor give 3 ørter rug, 3 ørter byg, 3 ørter havre, hvilket inden fa
stelavn skal leveres til kirkeværgerne i godt, ustraffeligt korn. TS befa
ler på kongens vegne menige sognemænd under straf at tiende ret- 
færdeligen efter recessen. Til bekræftelse har han trykt sit signet og 
underskrevet med egen hånd. Actum Kbh., den 3. juli 1656. L.S. MH. 
Kongen konf. dette. JR, 12, 524.

6. juli (Kbh.) Hans Juel fik forsikring for 1.923 rd. 42 sk., 1 års ind
komst af Dueholm Kloster len, til aflæggelse af omslagsgælden. HJ har 
i 3 næstforegående år, hvert år '/s, erlagt 1.923 rd. 42 sk., som er 1 års 
visse indkomst af lenet, anslagen efter jordebogen og renteritakst, som 
er bevilget kongen til rigens gælds aflæggelse til omslag. Kongen kvit
terer og bevilger, at han, hans hustru og arvinger årligt skal nyde lige 
så meget af hans efterkommere igen, om der sker forandring i hans le
vende live, og efter hans død skal hans hustru og arvinger nyde 1 nåd- 
sensår af nævnte gods foruden det, som plejer at ske. Givet etc. JR, 12, 
525.

7. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre Frederik Viereck ud
læg for det, han har at fordre hos kronen, i noget gods i Alborg len, 
som tilforn var udlagt Gabriel Rennsberg og nu er indløst, nemlig i 
Ålborghus len, Han h., Tømmerby s., Nørre Mølle: Jacob Andersen 
påbor, skylder årligen 6 pd. byg. Vestervig Kloster len, Refs h., Helligsø 
s., Hurup: Niels Jensen, 2 pd. byg, '/a pd. malt, 3 heste, 1 fodernød, l’/2 
pd. flæsk et år og 10 sk. 2 alb. et andet. Flovlev: Peder Lauridsen i Kob- 
berø, 1 td. havre. Hassing h., Todbøl: Mads Christensen, 1 pd. malt, 1 
pd. smør, 1 gås, 2 høns, 1 fødenød, 1 '/a pd. flæsk et år og 10 sk. 2 alb. 
et andet; Christen Jensen, 1 pd. malt, 1 pd. smør, 1 gås, 2 høns, 1 føde
nød, 1 ’A pd. flæsk et år og 10 sk. 2 alb. et andet; Peder Madsen, skylder 
lige så meget, hvorpå FV siden skal søge kongens skøde. SjT, 33, 561. 
K. Indl. 7. aug. og 17. sept. 1651 og udat.

7. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at afbetale Jørgen Schultes 
enke og arvinger det, han befmdes at tilkomme for hans hofrådbestil- 
ling indtil hans dødsdag. SjT, 33, 562. K. Orig. i DKanc. B 1791.

7. juli (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at betale Frands Jørgensen 
Rasch hans besoldning for 1 år, beregnet fra Philippi Jacobi 1656 til
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årsdagen, eftersom han er befalet at rejse til Rusland. Hans bevis skal 
blive godtgjort i HBs rgsk. SjT, 33, 562. K.

7. juli (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev anlangende, hvilke kap
tajner der skal forordnes på skibene til den norske hyldning. Han be
fales at gøre den anordning, at Laurids Galtung bliver på kongens eget 
skib Trefoldighed, Peder Helt, viceadmiral, på Hannibal og Laurids 
Nielsen, schoutbynacht, på Norske Løve. SjT, 333, 562. K.

7. juli (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev anlangende fru Regitze 
Grubbe om de 400 rd., der årligen er forundt hende af lenet. RG har 
for kongen ladet andrage, at hun ej til rette tid har bekommet de 400 
rd. af adressatens len, som hun har kongens bevill. på. Det formenes, 
at hans lens visse og uvisse indkomst vel andrager nævnte sum foruden 
det, som er anordnet til søstaten. Han befales årligen at lade hende 
bekomme de 400 rd., så at hun ej skal have at beklage sig. SjT, 33, 562. 
K. Indl. udat.

7. juli (Kbh.) Mester Hans Swidtzer, smed, fik ordre om at forfærdige 
det, der er fornødent ved glasbrænderhuset på Slotsholmen. Han skal 
forfærdige det jernværk, som uforbigængeligen behøves ved det ny 
glasbrænderhus, nemlig vinduer og stænger, døre, låse og alt andet. 
SjT, 33, 562. (Tr.: KD, V, 402). K. Indl. 4. juli.

7. juli (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Iver Krabbe, Kjeld Krag og Holger 
Vind fik befaling om skifte og deling efter afd. Staller Kaas. Regitze Bil
le, enke efter SK, har for kongen ladet andrage, at skifte med forder
ligste skal holdes efter hendes afd. husbond. Adressaterne befales og 
får fuldmagt til at overvære skiftet, indstævne arvingerne for sig og 
skifte alting ml. dem efter loven, være sig jordegods, løsøre, tilstan
dende og bortskyldig gæld. Dersom nogen tvistighed kan falde, skal de 
enten forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig 
dom. 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 møde, skal den, som kommer til stede, have fuldmagt til 
at tage en anden god mand til sig og efterkomme befalingen. SkT, 8, 
529. Indl. 19. marts (2) og 4. juli.

7. juli (Kbh.) Palle Urne fik brev om at være Reinholdt Anreps værge 
på skifte efter Staller Kaas til Rosendal. Der skal med forderligste hol-
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des skifte og deling ml. Regitze Bille, enke efter SK, [og medarvinger]. 
Det er for kongen andraget, at en af medarvingerne, RA, ikke er til ste
de i riget, og derfor begæret, at én sættes i hans sted. Kongen befaler 
PU at overvære, når skiftet foretages, og påtage sig RAs værgemål, ha
vende indseende med, at han vederfares det, ret er, og siden tilbyde 
RAs næste slægt at annamme det; men dersom denne nægter det, skal 
PU lade det registrere og vurdere og indsætte i boet under forsegling, 
indtil RA kommer i riget el. fremskikker anden anordning. SkT, 8, 
530.

7. juli (Kbh.) Prælater, kanniker og vikarier o.a. ved Lund Domkirke 
fik brev om, at deres bønder skal hjælpe med at age tømmer til Malmø 
fæstning. En del tømmer og palisader skal fremføres til Malmø fæst
ning, hvilket falder kronens tjenere til Malmøhus alt for tungt alene at 
udstå. Da det anrører det gemene bedste, befaler kongen dem at til
stede, at kapitlets tjenere dér i egnen kommer til hjælp med at frem
føre dette fra de steder, hvor det er fældet. SkT, 8, 530. Indl. 3. juli.

7. juli (Kbh.) Palle Urne og Knud Axelsen Urne fik befaling anlangen- 
de at dele Hofdalgård og gods ml. de interesserede participanter. De 
har for nogen tid siden bekommet kongens befaling1 til at skifte Hof
dalgård og gods ml. de interesserede, så at enhver fik anpart efter sit 
indførte tilkrav, og de har tilkendt enhver deres part i gård og gårds 
takst samt bøndergårde efter htk., og deres forretning er på denne 
herredag blevet konf. Det formenes derfor af adressaterne, at de intet 
videre kunne gøre efter kongens tidl. befaling. De interesserede hen- 
sidder i lige fælled og fled som tilforn. Kongen befaler dem med for
derligste at begive sig til Hofdalgård, indstævnende participanterne i 
rette for sig med de breve, enhver kan have at fremlægge, og da pro 
kvota tilskifte enhver sin anpart i Hofdalgårds bygning og huse, så vel 
ladegården som borggården, desligeste i tilliggende ager og eng, skov 
og fælled, dyrehave og fiskevand, gærder og alt andet; desligeste ligne 
ml. participanterne det, den ene kan have udlagt mere end den anden 
og bekostet på indførsel og domme, som ret kan være, at de én gang 
for alle bliver adskilt. De skal med flid forhandle ml. dem om gård og 
gods og tilliggende, så at én af dem bliver derved. Det, de gør, skal de 
under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til parterne. La
dendes det etc. SkT, 8, 531. Indl. 9. aug. 1655 og l. juli.
1) KB 1655, 202.
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7. juli (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev anlangende 4 tiender, der skal 
lægges til Frederiksodde Kirke og skole. Efter begæring har kongen 
forundt 4 af kronens anparter af kirketiender i Koldinghus len til kir
kens og skolens tjenere i fæstningen Frederiksodde, hvoraf de 2 må 
perpetueres til kirkens og de andre 2 til skolens tjenere dér. SB skal 
lade øvrigheden dér i byen være dem følgagtig, når de lovligt kan være 
ledige, hvorpå siden kan søges og bekommes kongens konf. JT, 13, 
513. (Tr.: DKL, 111,397).

7. juli (Kbh.) Otte Krag fik brev anlangende nogle vragdele og knap
hol ter, som kongen forærer ham. Han må uden betaling beholde det, 
som først i dette år er indkommet i Kærgård birk el. Vester [Horne] h. 
JT, 13,510. K. Indl. udat. (2).

7. juli (Kbh.)1 Manderup Due fik brev om at tilendegøre et magesk. 
om nogle agre, Caspar Gersdorff begærer af kronen i Sem, liggende til 
præstegården i Hvidbjerg s. i MDs len, nemlig jorden i Lynghøjs Vang, 
som løber sønder og nørre og støder med enderne på Kirkedal, så vel 
som den jord og ager Tredjord og Dornkær, som løber øster og vester 
frem ad Lynghøj og ned ad Muskiel ad fjorden i samme vang, som er 5 
agre. Nok et lidet stykke grønt indgrøftet jord i Herkedal. Nok Peder 
Villumsen og Peder Nielsen smst. 4 agre, Peder Mortensen smst 1 
ager. Kongen er tilfreds, at han må bekomme dem mod fyldest veder
lag, hvilket MD på ratifikation skal tilendegøre. JT, 13, 510. Indl. 10. 
juli.
1) Indholdet i dette brev har sammenhæng med flere andre, se s. 263-65, og 
de er for en del sammenfaldende el. modstridende, med forskellige stednav
neformer, men er her refereret, som de står.

7. juli (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev anlangende, at 4 tiender lægges 
til Frederiksodde Kirke og skole. Efter begæring har kongen forundt 4 
af kronens anparter af kirketiender i Koldinghus len til kirke- og sko
letjenere i Frederiksodde. Heraf må de 2 perpetueres til kirken, de 2 
til skolen. SB skal lade øvrigheden i byen bekomme dem for billigt 
fæste og sædv. afgift, når de lovligt bliver ledige, hvorpå siden kan be
kommes kongens konf. JT, 13, 513. K. Indl. 5. juni og 7. juli.

7. juli (Kbh.) Henrik Thott fik brev an langende værgemål for børn af 
Gertrud Pedersdatter, enke efter dr. Søren Hofmand. Hvad GP for 
kongen har ladet andrage og beklaget over Jacob Nielsen, kan HT se
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af hendes hosføjede supplikation. Han skal tilholde JN at bekvemme 
sig til at gøre mod hende det, ret er, og efter loven antage børnenes 
værgemål, såfremt han ikke selv vil svare til den skade, børnene kan 
tilregnes for hans forsømmelse. JT, 13, 513.

7. juli (Kbh.) Kapitlet i Århus fik brev om at efterlade Kirsten Mortens
datter, enke efter mag. Thøger, nogen rente. Hvad hun for kongen 
har ladet andrage, kan adressaten se af hendes hosføjede supplikation. 
Han er tilfreds, at hun og hendes umyndige børn må forskånes for 
den af dem prætenderede rente, og al videre tiltale efterlades, såfremt 
de selv vil lade sagen fare. JT, 13, 513.

7. juli (Kbh.) Kapitlet i Ribe fik brev anlangende, at nogle af deres 
bønder skal hjælpe med tømmeragen til Møgeltønder. Kongen befaler 
dem at lade deres bønder i Højer og Lø h. hver age 3 læs tømmer, kalk 
og sten fra Højer el. Rudbøl og dem i Hvidding h. hver 2 læs fra Ribe 
til Møgeltønder Slots bygning. JT, 13, 513. Indl., se ovf., s. 247, 7. juli, 
JT, 13,513.

7. juli (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om, at Herman Frandsen Kaas 
af landekisten i Jyll. årligen må bekomme 200 rd. over hans forrige rit- 
mestertraktement, beregnet fra 9. jan. sidst forleden, eftersom han fra 
den tid er antaget som major. JT, 13, 513.

8. juli (Kbh.) Kvittansiarum. Hr. Niels Trolle til Troldholm har gjort 
endeligt rgsk. for sin afgift af den årl. visse rente og indkomst af Ros- 
kildegård len, så og for det udlagte gods i et år, item for officersgårde
nes landgilde, beregnet fra Philippi Jacobi 1650, da han fik endelig 
kvittering, og til årsdagen 1656, da han igen blev det kvit. Han har i 
lige måde gjort rgsk. for unions- o.a. pengeskatter samt korn, flæsk og 
bådsmandsskatter så vel som graverskatten til Kbh.s fæstning, så og for 
de penge af adskillige terminer af unions- og bådsmandsskatter, han 
har annammet af en del lensmænd samt gejstligheden og købstæder
ne i Sjæll.s stift, desligeste for et antal rytterheste, han har annammet i 
Roskilde len i forleden krigs tid 1645 og igen leveret til Jørgen Mar
svin. Herforuden har han gjort rede for lenets inventarium og leveret 
sit lensbrev fra sig. Han er intet blevet skyldig efter de på Rtk. til Peder 
Reedtz, Peder Juel og Steen Hohendorff indleverede rgsk., mandtal
ler, registre og kvittanser, og kongen lader ham og arvingerne kvit, fri 
og kravsløse. SjR, 23, 833. Indl. 8. juli (orig. kvittansiarum).
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Dette kvittansiarum er registreret og indskrevet i K.M.S Rtk. på kon
gens behag.

8. juli (Kbh.) Mageskifte ml. Roskilde Kapitel og Peder Vibe. PV har 
for magelæg til kongen på kapitlets vegne udlagt gde og gods i Sjæll., 
Bjæverskov h., Hårlev s., Lystrup: Hans Tobiassen, skylder årligen 2 pd. 
3 td. landgildebyg, 1 skp. havre, ’/y bolgalt, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 8 sk. 
erridspenge, 6 sk. nødskat, 1 fodernød; Herluf Jensen, 2 pd. byg, 3 td. 
1 skp. havre, ’/2 bolgalt, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 8 sk. erridspenge, 6 sk. 
nødskat, 1 fodernød; til de 2 gde er skov til 16 svins olden; Anders Jen
sen Fønbo, 6 rigsmk. landgildepenge. Merløse h., Soderup s., Bukker- 
up: Anders Pedersen, 1 pd. rug, l’/y pd. 3 td. havre, 3 mk. landgilde
penge, 2 sk. grot, 1 lam, 1 gås, 4 høns;Jacob Christensen, l’/y pd. rug, 
l’/y pd. byg, 3 td. havre, 1 fodernød, 1 lam, 1 gås, 4 høns. Tølløse s., 
Kvarnløse: Oluf Christensen, l’/y pd. rug, l’/y pd. byg, 1 fodernød. 
Grandløse s. og by: Søren Skader, 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 1 
lam, 1 gås, 4 høns, 18 sk. foderskat, 6’/y sk. penge. Tune h., Reerslev s., 
Torslundelille: Jep Pedersen, 3 pd. byg, 6 td. havre, 4 sk. grot, 1 foder
okse, med al gårdes og gods’ ejendom, landgilde, herlighed osv. Til fyl
dest vederlag har kapitlet til PV udlagt gde og gods i [Vester] Flakke
bjerg h., Høve s. og by: Henning Olufsen, skylder årligen l’/y pd. rug, 
1 ’/y pd. byg, 3 td. havre, 2 sk. grot. [Øster Flakkebjerg h.], Krummerup 
s., Haldagermagle: Mikkel Svendsen, ’/y td. smør, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 
5 mk. 4 sk. penge, skov til gården i kongens vildtbane i Antvorskov len 
50 svins olden, i hvilken skovpart, eftersom den ligger i kongens 
vildtbane, PV har frastået al rettighed til jagt og skytteri. Eggeslev [mag
ie] s., Franker up: Peder Lauridsen, skylder 2 pd. byg, 2 td. havre, 31 
sk. da. erridspenge; Jens Hansen, 2 pd. byg, 2 td. havre, 31 sk. da. er
ridspenge; Niels Olufsen, 2 pd. byg, 2 td. havre, 24 sk. da. erridspenge; 
Niels Christensen, 1 pd. byg, 1 td. havre, 24 sk. erridspenge; Laurids 
Hansen, 2 pd. byg, 2 td. havre, 3 rigsmk. Eggeslevmagle: Peder Mor
tensen, 1 pd. rug, 2 pd. byg, 2 rigsmk. studepenge, 18 sk. erridspenge; 
Oluf Lauridsen, ’/y pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, ’/y bolsvin, 2 sk. grot. 
Hvilke gde og gods med al ejendom, landgilde osv. PV skal beholde. 
SjR, 23, 834. K. (Udt.: Kr. Sk., II, 62).

8. juli (Kbh.) Peder Vibes genbrev til Roskilde Kapitel. [Er ligelydende 
med foregående, mutatis mutandis]. PV har til vidnesbyrd underskre
vet med egen hånd og ombedt Erik Krag og Alexander Grubbe at for
segle og underskrive med sig. SjR, 23, 836. K.
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8. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at godtgøre Henrik Müller 
nogle antegnelser, som er gjort på Rtk. m.v. anlangende penge, som 
han har bekommet i Kbh., Bergen, Mandal og Nedenæs underliggen
de toldsteder, så og Skt. Annæ told i Danmark, og siden meddele ham 
afregning af det, han i en sum til dato kan tilkomme hos kronen. Han 
skal siden søge kongens konf. på de ham assignerede steder, indtil han 
er afbetalt. Derimod skal han til adressaterne levere de afregninger, 
kgl. håndskrifter, rgsk. o.a. ham gjorte assignationer, på det der kan 
haves bedre rigtighed. De skal også godtgøre ham de 2 års antegnel
ser, løn og besoldning for Skt. Annæ told, så og de 300 rd. bekostning 
på Flekkerø toldpenge. Herhos må han godtgøres den seddel på de 
penge, som er betalt til Jacob Madsen samt andre antegnelser, som 
kan være gjort, så han kan få endelig kvittanse. SjT, 33, 562. K. Indl. 5. 
og 6. juli og udat.

8. juli (Kbh.) Hugo Lûtzow fik brev anlangende at annamme Saltø og 
tilliggende gods under sit len, og om noget kan forpagtes. Dersom 
godset med bøndernes landgilde el. noget deraf kan forpagtes til ve
derhæftige folk, eragter kongen det bekvemmeligere, når afgiften årli
gen erlægges i rette tid. Han skal selv gøre rgsk. derfor. SjT, 33, 563. K.

8. juli (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev anlangende Peter von Steen- 
bergs traktement. Kongen har antaget PvS som major til fods over 
Sjæll. Regiment. AB skal lade ham af landekisten i Sjæll. bekomme ma
jors traktement fra den tid, han er givet bestall. SjT, 33, 563. K.

8. juli (Kbh.) Rigens marsk fik brev anlangende Erik Banner ritmesters 
traktement og at lade ham forestille. Kongen har antaget EB som rit
mester over adelens rostjeneste i Sjæll. i Bjørn Ulfeldts sted. Adressa
ten skal forestille ham og af landekisten i Sjæll. lade ham bekomme rit
mesters besoldning. SjT, 33, 563.

8. juli (Kbh.) Bevill. til Landskrone på toldfrihed i 9 år. Kongen erfa
rer, at de bevilgede toldfrihedsår i Landskrone er forbi.1 Efter be
gæring bevilger han, at borgerskabet i 9 påfølgende år, så længe de er 
benådet skattefri, må nyde toldfrihed på de varer, de udfører fra byen 
med deres egne skiberum, dog heste- og øksnetold undtaget. SkR, 6, 
418. Indl. 16. og 22. juni.
1) Skulle udløbe 16. aug. 1656.
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8. juli (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Bjørn Ulfeldt og Kjeld Krag, kommis
sarier i Skåne, fik brev om at forhøre Søren Nielsen, proviant- og ma
terialskriver i Helsingborg. Det befales dem at gennemse SNs rgsk. fra 
Philippi Jacobi 1655 til årsdagen for den proviant, som er udgivet til 
soldaterne, som har arbejdet, og kvittere efter befundet beskaffenhed. 
SkT, 8, 532. Indl. 7. juni.

8. juli (Kbh.) K.M.S magesk. i Asmild Kloster len med Erik Grubbe til 
Tjele. EG har for magelæg til kongen udlagt gde og gods i Sønderlyng 
h., Vorning s. og by: 1 gd., hr. Thomas Lauridsen og Hans Madsen 
påbor, skylder årligen 2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 ørter havre, 2 brænd
svin, 2 fodernød, 17 sk. 1 alb. gæsteri, 8 hestegæsteri, derfor gives årli
gen 1 rd. Sønderbæk s. og by: 1 gd., Jens Sørensen påbor, 2 ørter rug, 
2 ørter byg, 2 ørter havre, 4 pd. smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 
2 ørter ruggæsteri; Anders Madsen, 2 ørter rug, 1 ør te byg, 1 svin, 1 
fødenød, 1 pd. 6 mk. smør, 1 ørte havre, 1 gås, 2 høns; Anders Nielsen, 
2 ørter rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. 6 mk. smør, 1 svin, 1 føde
nød, 1 gås, 1 høne; Niels Nielsen, 10 skp. rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 
1 pd. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 16 skp. gæsterihavre; i den gd., 
Søren Sørensen påbor, 20 skp. havre. Års h., Gundestrup: Anders 
Sørensen, 1 */a ørte rug., 1 ‘/a ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 1 svin, 1 
fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 rd. gæsteri, 2 rd. arbejdspenge. Skod
borg h., Resen s. og by: Tyge Nielsen, 10 Åboskp. rug, 1 td. byg, 2 td. 
havre, 1 Harbopd. smør, 1 */a rd. arbejdspenge. Budsgård: Søren Jep
sen, 2 td. rug, 2 td. byg, 1 Harbopd. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 ort 
gæsteri, 1 */a rd. arbejdspenge med al gårdes og gods’ ejendom, land
gilde, herlighed osv. Til fyldest vederlag har kongen igen udlagt af kro
nens gde og gods under Asmild Kloster len, Sønderlyng h., Vinge s. og 
by: Jens Clausen, 4 ørter rug, 4 ørter byg, 4 ørter havre, 4 pd. smør, 4 
svin, 4 lam, 4 gæs, 4 par høns; Christen Nielsen, Peder Pedersen, 1 
ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 
høns; [Christen Jensen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 
1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns];1 Jens Christensen, */a ørte rug, */a ørte byg, 
*/a ørte havre, l/a svin, ‘/a pd. smør, ’/a lam, '/a gås, 1 høns;2 Peder Mik
kelsen Murv 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 1 svin, 1 
gås, 1 lam, 2 høns; Niels Nielsen og Peder Eriksen, 1 ørte rug, 1 ørte 
byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns; Niels Poulsen, 
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 
høns; bol: Niels Pedersen, 2 skp. rug, 2 skp. byg, 2 skp. havre, 1 lam, 1 
gås, 2 høns; Espen Pedersen, 2 skp. rug, 2 skp. byg, 2 skp. havre, 1 lam,
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1 gås, 2 høns; Markvor Skrædder, 2 ‘/2 skp. rug, 3 skp. byg, 6 mk. smør, 
’/a lam, ‘/a gås, ’/a høns; Kjeld Mikkelsen, 4 skp. rug, 4 skp. byg, 4 skp. 
havre, 2 lam, 2 gæs, 4 høns; Niels Snedker, 5 skp. rug, 6 skp. byg, 1 lam, 
1 gås, 2 høns; Jens Lassen 2 skp. rug, 2 skp. byg, 2 skp. havre, 1 lam, 1 
gås, 2 høns; Peder Espensen, 2 skp. rug, 2 skp. byg, 2 skp. havre, 1 lam, 
1 gås, 2 høns; Jacob Lauridsen, 5 skp. rug, 6 skp. byg; gadehuse: Niels 
Christensen, 2 mk. penge; Jørgen Jensen, 2 mk. penge; Peder Chri
stensen, 2 mk. penge, hvilke gde og gods med al ejendom, herlighed, 
landgilde osv. EG og hans arvinger skal have. JR, 12, 525. (Udt.: Kr. 
Sk., 11,62-63).
1) [ ] med Christen Jensen er fra genbrevet. 2) Kopibogens form er her fast
holdt; den har måske sin baggrund deri, at høns normalt regnedes parvis, 
hvilket også synes at fremgå afen form som ‘/a høns.

8. juli (Kbh.) Erik Grubbes genbrev på forskrevne magesk. [Ligelyden
de med foreg., mutatis mutandis]. Til vidnesbyrd har EG trykt sit sig
net under og underskrevet med egen hånd og ombedt Erik Krag til 
Bramminge og Niels Friis til Ørbæklunde til vitterlighed forsegle og 
underskrive. JR, 12, 527.

8. juli (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev anlangende 
bispens residens i Viborg. Mogens Arenfeldt har tilforn bekommet 
kongens befaling til at lade forfærdige brøstfældighed på bispens resi
dens i Viborg, nemlig på skorstene, tag og det, den tilhører, så vel som 
brønden dér. UCG skal efterkomme befalingen, så vidt den ej allerede 
er sket.JT, 13, 514. K

8. juli (Kbh.) Peder Lange fik befaling om under Asmild Kloster len at 
annamme noget mageskiftegods, som Erik Grubbe har udlagt. EG har 
for magelæg til kronen udlagt gde og gods i Sønderlyng h., Vorning s. 
og by: 1. gd., hr. Thomas Lauridsen og hans mor1 påbor, skylder årli
gen 2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 ørter havre, 2 brændsvin, 2 fodernød, 17 
sk. 1 alb. gæsteri, 8 hestegæsteri, derfor gives årligen 1 rd. Sønderbæk 
s. og by: 1 gd., Hans Sørensen påbor, skylder 2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 
ørter havre, 4 pd. smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 gås, 2 høns, 1 ørte rug- 
gæsteri. Anders Madsen, skylder 2 ørter rug, 1 ørte byg, 1 svin, 1 føde
nød, 1 pd. 6 mk. smør, 1 ørte havre, 1 gås, 2 høns. Anders Nielsen, 2 ør
ter rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. 6 mk. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 
gås, 1 høne. Niels Nielsen, 10 skp. rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. 
smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 16 skp. gæste rihavre, i den gård,
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Søren Sørensen påbor 20 skp. havre. Års h., Gundestrup, Anders 
Sørensen, 1 '/a ørte rug, l’/s ørte byg, 1 ørte havre, 1 pd. smør, 1 svin, 1 
fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 rd. gæsteri, 2 rd. arbejdspenge. Skod- 
borg h., Resen s. og by: Tøger Nielsen, 10 Àboskp. rug, 1 td. byg, 2 td. 
havre, 1 Harbopd. smør, 1 '/a rd. arbejdspenge. Budsgård: Søren Jep
sen, 2 td. rug, 1 td. byg, 1 Harbopd. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 ort 
gæsteri, 2 rd. arbejdspenge. Han skal annamme det under lenet, ind
skrive det i jordebogen og årligen på Rtk. gøre rgsk. for den visse og 
uvisse indkomst. JT, 13, 514. K.
1) Se ovf., s. 111 og 251, hvor der står Hans Madsen.

8. juli (Kbh.) Hr. Steen Bille og bispen i Ribe fik brev anlangende jom
fru Anna Thott til Tårup. AT foregiver, hvorledes der begiver sig træt
te i hendes sognekirke Jelling ml. bønderne anlangende nogle stole
stader, så at en part af hendes tjenere ingen visse stolestader har. SB 
skal med forderligste gøre sådan anordning, at alting går ordentligt til 
i kirken og at de, som ældst er, bekommer de bedste stolestader, og at 
stolene på altergulvet afskaffes, såfremt han eragter, der er fornøden 
plads uden dem. JT, 13, 515. Indl. 20. maj.

9. juli (Kbh.) Renteskriverne og Danske Kane.s betjent fik brev om 
skattefrihed, som er forundt deres hustruer efter deres afgang. Efter 
ansøgning bevilger kongen enker efter renteskriverne samt kancelli
betjent Rasmus Rasmussens enke frihed for al borgerlig og byens tyn
ge, så længe de sidder i deres enkesæde og ingen borgerlig næring 
bruger, ligesom det er bevilget Kbh.s borgmestre og råds enker. Forby
dendes etc. SjR, 23, 839. K.

9. juli (Kbh.) Rigens marsk fik brev anlangende at lade gennemse in
geniør Peter Byssers rgsk. og betale ham af landekisten. Hvad PB har 
ladet andrage for kongen, kan adressaten se af hans hosføjede suppli
kation. Han skal med forderligste af landekisten lade ham bekomme 
det, han med rette kan tilkomme. SjT, 33, 563. K.

9. juli (Kbh.) Hr. Christoffer Urne fik brev om at levere havre på Ant
vorskov. Han skal til kongens heste levere så meget havre, som årligt 
kan tilvejebringes på Dragsholm len. Det skal blive godtgjort i hans 
lensrgsk. på Rtk. SjT, 33, 563. K. Indl. udat.
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9. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende at betale Laurids Ul
feldt det, han efter obligation har at fordre hos K.M. SjT, 33, 564. K. 
Indl. 9. juli.

9. juli (Kbh.) Rigens marsk fik brev om af landekisten i Skåne at lade 
give Tønne Huitfeldt 200 rd. og hver af soldaterne 1 rd. SkT, 8, 532.

9. juli (Kbh.) Erik Quitzow fik brev om at være fru Anne Quitzows vær
ge i nogle hende påførte sager. AQ har for kongen ladet andrage, 
hvorledes hun i nogle hende påførte trætter behøver en værge. Hun 
formener, at EQ som hende nær beslægtet bør være hende behjælpe
lig. Kongen befaler ham at være hendes værge og så vidt med retten 
ske kan forsvare hende. FT, 7, 236.

9. juli (Kbh.) Rigens marsk fik befaling til, at majoren i Loll, årligen 
må gives 100 rd. og hver af de 6 underofficerer om måneden 3 rd. af 
landekisten i Loll. SmT, 8, 121. K. Indl. l.juli.

9. juli (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik konf. på en indbyrdes permuta
tion, som Arhus Kapitel har gjort med ham om noget gods under Hør- 
ning præbende og flere steder. Samtlige kapitularer i kapitlet har efter 
kongens bevill. og på hans ratifikation gjort en indbyrdes permutation 
anlangende noget af kapitlets gods liggende til Hørning præbende, 
som GR er forlenet med, og noget andet af kapitlets gods, som andre 
er forlenet med, og GR ansøger om kongens konf. GR har bekommet 
også Præbenda St. Spiritus, [Vester] Lisbjerg h., Elsted: Christen Niel
sen, 1 ør te rug, 2 ørter byg, 1 ør te havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 1 får, 1 ort 
maltgæsteri. Pannerup: Eske Poulsen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 svin, 1 
ørte byg, som gives for 10 læs ved, 6 skp. maltgæsteri.1 Derimod til ve
derlag udlagt af Hørning præbende, Øster Lisbjerg h., Følle:2 Niels 
Skaarup, 1 ørte rug, bekommet af Præbenda Skt. Spiritus. Lisbjerg h., 
Elsted s.: Christen Nielsen, 1 ørte rug, 2 ørter byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. 
smør, 1 svin, 1 får, 1 ørte maltgæsteri. Pannerup: Eske Poulsen, 1 ørte 
rug, 1 ørte byg, 1 svin, 1 ørte byg, som gives for 10 læs ved, 6 skp. malt
gæsteri.

Derimod til vederlag af Præbenda Hørning, Øster Lisbjerg h., Føl
le:3 Niels Skaarup, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 9 skp. byggæste
ri, 1 td. smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 ørte byg, som gives for 1 læst kul, 
1 svin. Hatting h., Lille Dalby,4 Rasmus Olufsen, ’/a ørte rug, ’/a ørte 
byg, ’/2 ørte havre, 9 skp. byggæsteri, */2 fjdg. smør, ’/2 mk. gæsteri, */2
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svin. Af Vicariatus visitationis Mariæ: Elsted: Poul Espensen, 5 ørter 
byg, 5 ørter havre, 1 svin, 2 gæs, 4 høns. Derimod til vederlag af 
Præbenda Hørning: Øster Lisbjerg h., Jørgen Jensen, 1 ørte rug, 1 
ørte byg, 1 ørte havre, 9 skp. byggæsteri, 1 fjdg. smør, 1 lam, 1 gås, 2 
høns, 1 ørte byg, gives for 1 læst kul, 1 svin. Hedegård: Kjeld Christen
sen, 1 ’/yørte rug, 1 ørte byg, ll/z ørte havre, ’/s fjdg. smør, '/2 fodernød, 
1 brændsvin, 1 ørte byggæsteri. Bekommet af Vicariatus Johannis 
Evangelistæ: Øster Lisbjerg h., Todbjerg:5 Laurids Smed, 1 ørte rug, 1 
ørte byg, 1 ott. smør, 5 skp. maltgæsteri; item af 1 gadehus 6 sk. Deri
mod til vederlag Hatting h., Daugård: Niels Nielsen, 1 ørte rug, 1 ørte 
byg, 1 ørte havre, 1 fødenød, 1 brændsvin, 2 mk. gæsteripenge. Af Vi
cariatus corporis Christi i Lisbjerg h., Elev: Niels Sørensen, 1 ørte rug, 
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 12 sk. engpenge, 15 skp. byggæsteri. 
Derimod til vederlag Mejlby (Medelby): Søren Andersen, 1 ørte byg, 1 
ørte havre, */2 ørte byggæsteri, ’/s Qdg. smør, 1 svin. Tyrsting h., Velling: 
Jens Smed af 1 bol 8 skp. rug. Bekommet af Vicariatus dni. Laurentij i 
Lisbjerg h., Elsted s.: Søren Lauridsen, 2 ørter rug, 2 ørter byg, 3 ørter 
havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 15 skp. byggæsteri. Derimod til vederlag af 
Præbenda Hørning Hatting h., Sønder Aldum: Søren Pedersen, 1 ørte 
rug, 2 ørter byg, 1 ørte havre, ’/x td. smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 rd. 
gæsteri. Bekommet af præbenda Olaj i [Vester] Lisbjerg h., Lystrup: 
Espen Pedersen, 3‘/2 td. byg, 1 fjdg. smør, 2 svin, l*/2 ørte maltgæsteri. 
Elsted: Søren Rasmussen og Rasmus Sørensen, 3 ørter byg, 3 ørter hav
re, 1 ott. smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 ørte maltgæsteri. Derimod 
til vederlag af nævnte præbende Hatting h., Nørre Aldum: Terkel Jen
sen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 2 ørter og 4 skp. havre, 1 fjdg. smør, 1 svin, 
1 okse at stalde 2 mk. gæsteri. Hasle h., Brabrand: Maren Esbeng, 1 
ørte rug, 1 ørte byg, 3 ørter havre, 1 fødenød, 12 sk. engpenge. Ning 
h., Skåde: Søren Rasmussen, 2]/2 skp. byg, ’/a fjdg. smør, 1 lam, 1 gås, 2 
høns, 10 læs ved. Nok bekommet af præbenda Olaj, Lisbjerg h., Ly
strup: Villum Sørensen, 10’/2 td. 1 skp. byg, 13 td. 6 skp. havre, 1 fjdg. 
smør, 1 svin, */2 læs hø. Derimod til fyldest vederlag af nævnte præben
de Ning h., Holme: Mogens Pedersen, 2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 ørter 
havre, 1 svin, 1 fødenød, 12 sk. smørpenge, 3 mk. 1 alb. gæsteri. Vester 
Lisbjerg h., Søften: Laurids Olufsen, 2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 ørter 
havre, ’/a fjdg. smør, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 svin, 5 skp. vedbyg, 1 
ørte byggæsteri. Bekommet af Vicariatus Skt. Catharinæ, Vester Lis
bjerg h., Elsted: Niels Markvorsen, 3 ørter byg, 3 ørter havre, 1 fjdg. 
smør, 1 svin, 15 skp. maltgæsteri. Derimod til vederlag af nævnte 
præbende, Øster Lisbjerg h., Følle:b Søren Stir, 2 ørter rug, 1 ørte byg,
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1 ørte havre, 9 skp. byggæsteri, 1 td. smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 ørte 
byg, som gives for 1 læst kul, 1 svin. Tyrsting h., Velling: Jens Smed, 1 
ørte rug, 1 ørte byg, 1 svin, 1 mk. gæsteri. Af Bona communie: Vester 
Lisbjerg h., Elsted: Christen Pedersen Grim, 9 td. byg, 15 td. havre, 1 
fjdg. smør. Derimod til vederlag Ning h., ?Beder: Mikkel Olesen, 1 
ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte 5 skp. havre, 1 brændsvin, 1 fodernød, 2 
mk. 4 sk. penge. Vester Lisbjerg h.: Søren Rasmussen, 1 ørte rug, 1 
ørte byg, l/2 ørte byggæsteri, '/a fjdg. smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 svin, 
5 skp. byg, som gives for ved. Hatting h., Stobberup: Jens Andersen, af 
1 bol 1 ørte byg, 1 brændsvin. Nok i Galten7 h., som ikke har været ka
pitels tilforn, mens dog gives til kapitelsgods, og hermed går i magesk. 
Bromstrup: Mads Nielsen Bunde, 2 ørter byg. Kongen konf. dette. For
bydendes etc. JR, 12, 529. K.
1) Teksten rummer i de følgende linjer en gentagelse og synes noget forklud
ret. 2) Kopibogen har Folloff. 3) Kopibogen har Føllof. 4) Kopibogen har Hal
ting h., Lildal by. 5) Kopibogen har Godbjerg. 6) Kopibogen har Følløff. 7) Kopi
bogen har Galting.

9. juli (Kbh.) Gunde Rosenkrantz til Vindinge fik konf. på en indbyr
des permutation ml. noget af Arhus Hospitals gods, som GR har, og 
Århus Kapitels gods. Kongen er ansøgt om konf. af en efter hans till, af 
Erik Rosenkrantz og dr. Jacob Matthisen på hans ratifikation gjort for
retning anlangende indbyrdes permutation ml. GR på den ene og 
Århus Kapitel og hospital på den anden side, lyder: K.M. har tilladt, at 
der må ske permutation ml. noget af Århus Kapitels gods, liggende til 
Præbenda Høring, som GR er forlenet med, og noget af Århus Hospi
tals gods med kgl. befaling, sub dato 6. marts, til ER og JM om at er
kyndige sig om denne permutation på Århus Hospitals vegne. GR be
gærer af hospitalets gods i Elsted: Søren Pedersen, 3’/2 ørte byg, 1 td. 
vedbyg, 27 skp. gæsteribyg, 1 fjdg. smør, 1 brændsvin, */2 læs hø. Igen 
byder i Stenderup s., Nørre Aldum: Rasmus Hansen, 1 ørte rug, 2 ør
ter byg, 2‘/2 ørte 6 skp. havre, 1 okse at stalde, ’/2 td. smør, 1 svin, 2 mk. 
gæsteri. Da hospitalet befindes at bekomme for sit gods i det igen bud
te nøjagtig fyldest, ved de ikke noget at forevende og indstiller alting 
til kongen at ratificere. Århus, den 8. maj 1656. ER. JM. Kongen konf. 
dette. Forbydendes etc. JR, 12, 531. (Udt.: Kr. Sk., II, 63).

9. juli (Kbh.) Gunde Rosenkrantz til Rosenholm fik konf. af Erik Ro
senkrantz’ og Jacob Matthisen, biskop i Århus’ fæstebrev på en eng på 
Mollerupgård Mark. GR har hos kongen begæret konf. af fæstebrev
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udstedt af ER og JM, lyder: ER og JM kendes, at de har bekommet 
K.M.S ms., at denne er tilfreds, at GR i fæste må bekomme en eng i 
Mollerupgård Mark, hvoraf årligen til Arhus Hospital gives 1 fjdg. 
smør, og at engen må følge GR og hans arvinger, eftersom han har er- 
bødet årligen at give dobbelt så meget til hospitalet deraf, som der ple
jer at gives. De steder og fæster på kongens ratifikation til GR engen, 
som strækker sig fra Kopstoft og ned til Vejlby enge, eftersom den er 
opladt af mag. Christen Friis, som tilforn har haft den i fæste. Han skal 
beholde engen, hvorimod han årligen i rette tid skal give 1 fjdg. smør 
til hospitalet. Til vidnesbyrd under deres signet og hænder datum 
Århusgård, den 8. maj 1656. L.S. ER. L.S. JM. Kongen konf. dette. JR, 
12, 532. (Udt.: Kr. Sk., II, 63). Indl. 8. maj.

9. juli (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik konf. af Erik Rosenkrantz’ fæste
brev på nogle enge, Dejholm, Kongens Eng og Hommelkær. GR har 
hos kongen begæret konf. af fæstebrev udstedt af ER, lyder: ER ken
des, at han har bekommet K-M.s ms., at denne er tilfreds, at GR i fæste 
må bekomme nogle af kronens enge i ERs len, nemlig Dejholm, lig
gende ved Terp, skylder årligen efter jordebogen 1 fjdg. smør; Kon
gens Eng, liggende ved Lisbjergbro, og Hum melkær, liggende ml. Kul- 
lerupgård og Terpskov, skylder årligen tilsammen 1 pd. smør, og de 
skal stedse følge GR g hans arvinger, eftersom GR har erbødet årligen 
at give dobbelt så meget til hospitalet deraf, som der plejer at gives. ER 
steder og fæster på kongens ratifikation til GR engene, eftersom de er 
opladt af dem, som tilforn har haft dem i fæste. Han skal beholde en
gene, hvorimod han årligen i rette tid på Århusgård skal levere 2 fjdg. 
og 2 pd. smør. Til vidnesbyrd under ERs signet og hånd datum Århus
gård, den 8. maj 1656. L.S. ER. L.S. JM. Kongen konf. dette. JR, 12, 
533. (Udt.: Kr. Sk., II, 63). Indl. 8. maj og 9. juli.

9. juli (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik konf. på Erik Rosenkrantz’ skøde 
og magesk. anlangende en ejendom kaldet Faurhessel til en af kro
nens gårde i Elsted. GR har hos kongen begæret konf. af skøde og ma
gesk. udstedt af ER, lyder: ER kendes, at han har bekommet K.M.s ms., 
at denne er tilfreds, at GR til magesk. må bekomme en liden ejendom, 
Faurhessel, liggende til en af kronens gde i Elsted, imod anden ejen
dom på Elsted Mark, og har bekommet befaling at gøre det til ende. 
Han har været på åstederne og beset de ejendomme, som GR har ud
lagt til kronen, og som igen skal følge gården i Elsted, så vel som det, 
han begærer, og befundet, at disse ejendomme noksom kan opløbe i
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lighed, og GRs ligger også kronen lige så belejligt. Han skøder på kon
gens ratifikation Faurhessel til GR, i begreb, som den nu er omstablet 
og indhegnet. Til vidnesbyrd under hans signet og hånd, dat. Arhus
gård, den 8. maj 1656. Kongen konf. dette. Forbydendes etc. JR, 12, 
534. (Udt.: Kr. Sk., II, 63). K.

9. juli (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik konf. på en akkord om et mage
sk. ml. ham og hr. Mogens Hansen Trige til Todbjerg. Kongen er søgt 
om konf. af en efter hans bevill. gjort akkord ml. GR og MHT, sogne
præst til Todbjerg og Mejlby, lyder: GR og MHT har efter KM.s bevill. 
akkorderet, at GR efter uvildige danemænds sigelse skal give MHT for 
ager og eng ved Skårupgårds mark, som ligger GR belejligt, i samme 
Todbjerg bys mark lige så meget og god ager og eng igen. Og så vidt 
som MHT har årlig inde og en del, skal han have igen det, han har i 
vang med de andre, også nu i vang, som det kan falde. For den skov, 
MHT har, som er ringe og små træer, skal GR, når fuld olden er, efter 
hans begæring forskaffe ham olden til 12 svin, og når halv olden er, på 
gårdens el. gårdens tilliggende skov olden til 6 svin, som er dobbelt 
imod det, han tilforn har haft. Derforuden give MHT 1 td. sædeland i 
Todbjerg bygmark, som til evindelig ejendom skal høre til præstegår
den. hvorimod MHT el. hans efterkommere intet har at befatte sig 
med præstegårdens tilliggende skov, men derimod nyde nævnte olden 
af GR el. hans efterkommere som ejere af Skårupgård. Anlangende 
MHTs fægang, skal han nyde den, som han el. hans formænd har nydt 
i fællig i Todbjerg Mark, undtagen det i hans egen skov, som før er 
nævnt og bliver indhegnet i GRs nu tilhørende ejendom. Til vitterlig
hed, at dette er forhandlet i Erik Rosenkrantz’ og biskop, dr. Jacob 
Matthiesens overværelse, har de trykt deres signeter og underskrevet 
med egen hånd. Actum Skårupgård, den 14. maj 1656. GR. ER. MHT. 
JM. Kongen konf. dette. JR, 12, 535. (Udt.: Kr. Sk., II, 63-64). Indl. 14. 
maj og 9. juli.

9. juli (Kbh.) Bevill. for Simen Sørensen i Grund i Stjernholm len, som 
har forset sig med ulovlig øksnehandel, til at blive i landet. SS har for 
kongen andraget, at han for ulovlig købmandskab og øksnehandel er 
dømt til at rømme landet. Kongen har efter begæring efterladt ham 
forseelsen, så han må blive i landet, dog skal han herefter ikke lade sig 
finde i slige grove forseelser. JR, 12, 536. Indl. 9. april.
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9. juli (Kbh.) Bestalling for Poul Beenfeldt m.fl. som oberstlt. til fods i 
stifterne i Jyll. Kongen har antaget PB som oberstlt. til fods over land
folket i Ribe stift. Han har lovet at være kongen og hans riger huld og 
tro, ramme deres bedste og hindre skade og lovet at forholde sig, så de 
bedste og dygtigste af landfolket fra 18 til 40 år gamle bliver forsvarli- 
gen eksercerede. For hans tjeneste bevilger kongen ham årligen 600 
rd. af de midler, som er forordnet til militien i Nørrejyll., og det skal 
begynde fra brevets dato. Forbydendes etc. JR, 12, 536.

Lige sådanne breve fik Henrik Linderoth at være oberstlt. i Arhus 
stift, Laurids Pogwisch i Viborg stift, Kjeld Lange i Alborg stift.

9. juli (Kbh .) Bevill. for Peder Nielsen af Læsø til at have Maren An- 
dersdatter, som er beslægtet med ham i 3. led. PN har ladet andrage, 
at han har forset sig i lejermål med MA, som er befundet at være bes
lægtet med ham i 3. led. Han begærer, at kongen vil efterlade ham for
seelsen og bevilge, at han indlader sig i ægteskab med hende. Kongen 
bevilger dette, dog skal han efter sin formue og lensmandens sigelse 
udgive noget til næste hospital. Forbydendes etc. JR, 12, 537.

9. juli (Kbh.) Viborg Kapitel fik brev om at erklære sig om gods, Chri
sten Jørgensen Skeel begærer til magesk. CJS begærer til magesk. af 
kapitlet gd. og gods i Middelsom h., Hjermind s. og by: 1 gd., kaldes 
Solgård, Christen Jensen og Jens Sørensen påbor. Hvorimod han til 
fyldest vederlag erbyder gd. og gods i Mammen s., Laurs Christensen 
påbor. Lee s. og by: 1 bol, Søren Christensen påbor. Adressaten skal 
med forderligste erklære, om det gods, som han begærer, for belejlig
heds el. anden herligheds skyld uden skade kan mistes fra kapitlet, og 
om vederlaget kan eragtes nøjagtigt, og indskikke erklæringen i Kane. 
JT, 13, 515. Orig. i C 2-254 Viborg bispeark., LAV.

9. juli (Kbh.) Rigens marsk fik brev anlangende, at Poul Beenfeldt, 
Laurids Pogwisch, Kjeld Lange og Henrik Linderoth skal være oberst
løjtnanter til fods over landfolket i stifterne i Jyll. Item at forordne 
dem underofficerer o.a.s besoldning. PB skal være oberstlt. i Ribe stift, 
LP i Viborg stift, KL i Ålborg stift og HL i Århus stift til at eksercere de 
bedste og dygtigste mandkøn af landfolket fra 18 til 40 år. Adressaten 
skal forordne enhver af dem til underofficerer 1 kaptajn, 1 løjtnant, 4 
korporaler og 4 sergenter i hvert stift og at lade give enhver af disse af 
landekisten i Nørrejyll. så meget til besoldning, som han tilkommer ef
ter sin charge, nemlig oberstlt. efter bestallingsbrevet og de andre lige
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så meget som enhver bekommer her i riget. JT, 13, 515. K. Orig. i An
ders Billes privatark., RA.

9. juli (Kbh.) Rigens Råd i Jyll., Otte Krag m.fl., fik brev anlangende at 
assistere de antagne oberstløjtnanter i stifterne og det unge mandkøns 
mønstring. Kongen har anordnet Poul Beenfeldt at være oberstlt. i 
Ribe stift og eksercere det unge mandkøn fra 18 til 40 år. Adressaterne 
skal så vidt muligt assistere ham, til hvilken ende de også skal handle 
med adelen dér i stiftet, at de vil tilstede, at deres så vel som kronens 
unge mandkøn af førnævnte alder må blive ekserceret, ej påtvivlende, 
at enhver sig jo som gode patrioter godvilligen vil bekvemme sig til alt, 
der kan forsvare fædrenelandet så vel som dem selv. JT, 13, 516. K.

Lige sådant brev fik Mogens Høg om Laurids Pogwisch i Viborg stift. 
Hr. Wentzel Rothkirck og Gunde Rosenkrantz om Henrik Linderoth i 
Arhus stift. Erik Juel om Kjeld Lange i Ålborg stift.

9. juli (Kbh.) Århus Kapitel fik brev om at tilendegøre et magesk. med 
Gunde Rosenkrantz anlangende nogle kapitelsbønders jorder iblandt 
hans jorder til Skårup. GR begærer til magesk. af kapitlets bønders 
jorder, som ligger blandt hans gårdes jorder til Skårup. Kongen er til
freds, at han forundes mageskiftet mod fyldest vederlag, hvilket adres
saten skal tilendegøre på kongens ratifikation. JT, 13, 516. K.

9. juli (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at tilendegøre et magesk. 
med Gunde Rosenkrantz anlangende nogle jorder til Obstrup og nog
le enge til Terp. GR andrager, hvorledes der blandt hans gårds jorder 
til Skårup er adskillige af kronens bønderjorder i ERs len, som skal lig
ge til Obstrup, så vel som et engskifte ved Terp, som ligger til den 
gård, kaptajn Jørgen Hertvig påbor, op til en eng, Dejholm. Han be
gærer med deres vilje og samtykke at måtte magesk. dem især, som 
ejer jorderne. Kongen er tilfreds, at han må dette mod fyldest veder
lag, hvilket ER på kongens ratifikation skal tilendegøre. JT, 13, 516. K.

9. juli (Kbh.) Hans Juel og Erik Lunov fik brev om at besigtige gods til 
magesk. ml. Viborg Kapitel og hr. Anders Bille. AB begærer til magesk. 
af kapitlet gd. og gods i Høbjerg: Peder Smed og Jens Mogensen 
påbor. Hvorimod han til fyldest vederlag erbyder en gd. i Øster Bølle: 
Laurs Jacobsen påbor, og hvis den ikke strækker til mere gods. Adres
saterne befales og får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde og gods, 
såvel det, AB begærer, som det, han vil udlægge, granske og forfare
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dets ejendom og siden ligne og lægge det ene imod det andet, så kon
gen og AB særdeles for ejendom og landgilde sker skel og fyldest, an
seende, at kongen vil have så megen landgilde igen som den, der bort
skiftes, dog hvad skovene sig belanger, skal der forholdes som sædv. 
Det, de forretter, skal de under deres hænder og segl give beskrevet fra 
sig og indskikke med besigtigelsen i Kane. Kongen har befalet kapitu- 
larerne el. deres fuldm. at møde til stede, så han kan forsegle og un
derskrive med dem.JT, 13, 517.

9. juli (Kbh.) Viborg Kapitel fik brev om at overvære, når der foretages 
besigtigelse på gods til magesk. ml. kapitlet og hr. Anders Bille. Kon
gen har befalet Hans Juel og Erik Lunov at ligne og lægge gods ml. sig 
på Viborg Kapitels vegne og AB. Adressaten skal møde til stede og 
foregive det, de kan have at sige på kapitlets vegne, og have indseende 
med, at kapitlet sker skel og fyldest, og siden forsegle og underskrive 
med nævnte gode mænd. JT, 13, 517.

10. juli (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev anlangende at forhjælpe 
Jonas Jonassen af Malmø til rette. Hvad JJ har ladet andrage for kon
gen, kan AvdKse af hans hosføjede supplikation. Han skal hjælpe ham 
til rette, så han ej med rette kan beklage sig. SjT, 33, 564.

10. juli (Kbh.) Hugo Lûtzow fik brev om brøstfældighed på Antvor
skov. Kongen er tilfreds, at han lader reparere det, der behøves efter 
det overslag, som er gjort af slottets tømmermænd, murmestre, sned
kere og klejnsmede, dat. Antvorskov den 20. juni 1656, hvilket skal bli
ve godtgjort i lensregnskaberne. SjT, 33, 564. K. Indl. 9. aug. 1649 og 
udat.

10. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende Antvorskov Slots 
brøstfældighed. Kongen er tilfreds, at Hugo Lûtzow lader reparere det 
flikken, som gøres fornødent på slottet, og det skal godtgøres i hans 
lensrgsk. SjT, 33, 564. K. 9. aug. 1649 og udat., se foreg.

10. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende penge til hyldnin
gen af prinsen i Norge af den 5.dels skat og, så vidt den ikke strækker 
til, af' første påbudne skat i Danmark. Kongen er tilfreds, at pengene, 
som behøves til hyldningen, tages af nævnte skatter. SjT, 33, 564. K. 
Orig. (dat. 9. juli) i DKanc. B 1791.
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10. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at Sølvesborg ef
terlades rente af resterende byskatter. Kongen er tilfreds, at de efter 
borgmestre og råds begæring efterlades byens resterende skatter, med 
så skel, at de selv med forderligste klarerer disse. SjT, 33, 564. K. Indl. 
16. juni (2) og 2. juli.

10. juli (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev om at erklære sig om en 
øde plads, Ørkenø, i Gønge h., som Henrik Tancke, skibskaptajn, be
gærer til savmølle. HT har begæret at måtte bevilges at bygge en sav
mølle på en øde plads, Ørkenø, ml. Birkholt og Egersholt. HL skal er
klære sig tidførligen om pladsen, og om han eragter, at savmøllens op
byggelse uden skade kan forundes ham, og med forderligste indskikke 
erklæringen i Kane. SkT, 8, 533. Indl. 8. juli, 8. nov., og udat.

10. juli (Kbh.) Hr. Mogens Kaas fik brev om at erklære sig om nogle 
jorder, kaldes målbunden jorder, som fru AnneMargrete von Götzen, 
enke efter Jørgen Schulte til Finstrup, vil købe. Hun andrager, hvorle
des der i hendes sogn, Diernæs, adskillige steder blandt hendes bøn
ders jord findes nogle stykker sædeland og engbund, efter gammel 
sædvane kaldet den målbundne jord, hvilken følger adskillige privat
personer, ogjorden er ved arv kommet i adskillige parter, og en part, 
som ligger hende belejligt, er til købs. Hun begærer bevill. til at købe 
denne jord. MK skal erkyndige sig om jordens beskaffenhed og erk
lære sig derom og med forderligste indskikke erklæringen i Kane. FT, 
7, 237. K. Indl. juni.

10. juli (Kbh.) Hr. Sivert Urne fik brev anlangende et magesk. af nogle 
jorder, som Georg Thomas Haffenreifer vil gøre. GTH har ladet an
drage, hvorledes tilliggende ager ogjord til den ejendomsgård, som 
han har tilforhandlet sig i Tommerup i SUs len, er beliggende blandt 
andres jorder vidtløftigt fra ham. Kongen er tilfreds, at han må gøre 
magesk. med omliggende naboer imod nøjagtigt vederlag, såfremt det 
kan ske uden kronens og bøndernes skade, og SU må på kongens ra
tifikation tilendegøre det. FT, 7, 237. KJ Orig. i Odensegård lensark., 
LAO. Indl. udat.
1) Et K. dateret 10. juli er til et brev 15. juli, se s. 273.

10. juli (Kbh.) Laurids Christensen, barnefødt i Brødslev i Alborghus 
len, fik lejermålsforseelse efterladt. LG har ladet andrage, at han har 
forset sig i lejermål med en enkes datter smst., som er beslægtet med
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ham i 3. led. Han begærer, at kongen vil efterlade ham forseelsen, så 
han ej efter recessen skal rømme. Kongen bevilger dette, dog skal han 
aftinge hos Erik Juel til Alborg Børnehus. Forbydendes etc. JR, 12, 
537.

10. juli (Kbh.) Jens Christensen og Anne Andersdatter i Ålborg len fik 
brev om deres lejermålsforseelse og om ægteskab. Christen Kjeldsen 
har på vegne af sin søn JC og Anders Lauridsen på vegne af sin datter 
AA ladet anholde, at de to, der er beslægtet i 3. led, må efterlades de
res forseelse med lejermål, så at de ej efter recessen skal rømme lan
det, men må indlade sig med hverandre i ægteskab. Kongen bevilger 
dette, dog skal de gøre bevisligt, at de ej er hverandre nærmere 
pårørende og efter deres formue efter Erik Juels sigelse udgive noget 
til Ålborg Børnehus. JR, 12, 538.

10. juli (Kbh.) Morten Hansen fik oprejsning i en sag. Det er for kon
gen begæret, at han må bevilges igen at påtale den fortiede sag, i hvil
ken han er voldsvoren af sandemænd og siden for svenskens indfald 
nyligen har indstævnet til Viborg landsting til underkendelse, hvilken 
proces han for det svenske indfald ej havde kunnet udføre. Kongen 
bevilger, at han igen må udføre sagen ved ordentlig proces, ligesom 
nu nylig passeret, dog skal han med det forderligste stille den i værk. 
Forbydendes etc. JR, 12, 538.

10. juli (Kbh .) Å.b. anlangende 2 rd. til Frederiksoddes skole- og kirke
tjenere af hver præst, som herefter bliver ordineret. Kongen bevilger, 
at hver præst i købstæderne så vel som på landsbyerne i Nørrejyll. til 
underhold af kirkens og skolens betjente i Frederiksodde fæstning må 
give 2 rd. og erlægge dem til superintendenten i stiftet, når han bliver 
ordineret. Pengene skal siden af superintendenten leveres og samles 
til en kapital til nævnte. Forbydendes etc. JR, 12, 538. Orig. i C 4-252 
Ribe bispeark., LAV.

10. juli (Kbh.) Hr. Oluf Parsberg fik brev om at forunde Caspar Gers- 
dorff nogle agre i Sem og at gøre magesk. derom til ende. CG begærer 
til magesk. af kronen nogle agre ogjord påThyholm i Sem i Hvidbjerg 
s. under Vestervig len, i Lynghøjs vang, løber sønder og nørre og stø
der med enderne på Herkedal så vel som den jord i Tredjord og Dorn
kær, som løber øster og vester frem ad Lynghøj og ned ad Muskiel ad 
Qorden i samme vang, tilsammen 3 agre, hvilke Christen Mikkelsen i 
Sem har i brug, hvilken jord kongen vil forunde ham til magesk. mod
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fyldest vederlag. OP skal erkyndige sig om jordernes beskaffenhed, og 
dersom han eragter, at mageskiftet kan ske uden de interesseredes ska
de, tilendegøre det på kongens ratifikation. JT, 13, 510.

10. juli (Kbh.) Otte Krag fik brev om at erklære sig om Caspar Gers- 
dorffs magesk. med Thyholm provsti, item om at tilendegøre et mage
sk. om nogle agre med nogle bønder dér. CG har ladet andrage, at 
kongen vil forunde ham noget af Thyholm provstis gods, Refs h., 
Hvidbjerg s., Børslev: 1 gd., Niels Knudsen og Søren Andersen påbor; 
1 gd., Anders Lassen, Christen Pedersen og Christen Poulsen påbor; 1 
bol, Christen Nielsen smed påbor; 1 mølle, Christen Pedersen har i 
fæste, samt de huse, som tilhører provstiet i byen, hvorimod han til fyl
dest vederlag erbyder Thyholm provsti gde og gods i Thy, Hassing h., 
Stagstrup s. og by: 1 gd., Peder Christensen påbor; 1 gd. smst., Anders 
Nielsen; 1 gd., Mikkel Madsen; 1 gd. smst., Niels Jensen påbor, med de 
huse, der tilkommer ham i samme by. Villerslev s. og by: l/a gd., som 
Christen Olsen påbor; 1 bol smst. Søren Thomsen påbor, med 1 hus
sted i samme by. Heltborg s. og by: 1 bol, Mads Mogensen og Christen 
Christensen påbor. Ydby s. og by: 1 hus, Christen Glarmester har i 
fæste, med 1 hus i Odby s., Serup: Birgitte Laursdatter påbor. OK skal 
med forderligste erklære, om det gods, som han begærer, for belejlig- 
heds el. anden herligheds skyld uden lenets skade kan mistes fra kro
nen, og om vederlaget kan eragtes nøjagtigt, og indskikke erklæringen 
i Kane. CG begærer til videre magesk. nogle agre til nogle gde til
hørende provstiet i Hvidbjerg s., Sem, i Lynghøjs vang, løber sønder 
og nørre og støder med enderne på Kirkedal, item den jord i Tredjord 
og Dornkær, som løber øster og vester frem ad Lynghøj og ned til Mus- 
kiel ad fjorden i samme vang, nemlig Jens Christensen i Sem 2 agre, 
Niels Christensen skomager smst. 3 agre, Jens Christensen Brun 2 agre 
og Peder Christensen smst. 1 ager, samt og den jord, som præsten kan 
have i fæste i Sem bønders på provstestavn og ligger på nævnte åste
der, hvilken jord og agre kongen vil forunde ham til magelæg imod 
fyldest vederlag. OK skal erkyndige sig om jordernes beskaffenhed, og 
dersom han eragter, at mageskiftet kan ske uden de interesseredes ska
de, tilendegøre det på kongens ratifikation. JT, 13, 511.

10. juli (Kbh.) Hans Juel fik brev om at erklære sig om Caspar Gers- 
dorffs magesk., item at tilendegøre et andet magesk. med ham om nog
le agre, som tilhører nogle bønder dér i lenet. CG begærer til magesk. 
af kronen gd. og gods under Dueholm Kloster len, på Thyholm, i Refs
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h., Hvidbjerg s., Sem: Mads Nielsen, Niels Mikkelsen og Poul Nielsen 
påbor. Hvorimod han til fyldest vederlag erbyder gd. og gods i Thy, 
Hassing h., Hørdum s.: 1 gd., Koldvad, Jens Olsen og Ebbe Christen
sen påbor. Villerslev s. og by: 1 bol, Jens Nielsen påbor. HJ skal med 
forderligste erklære, om den gd., som han begærer, for belejligheds el. 
anden herligheds skyld uden lenets skade kan mistes fra kronen, og 
om vederlaget kan eragtes nøjagtigt, og indskikke erklæringen i Kane. 
CG begærer videre til magesk. af kronen nogle agre ogjord tilhørende 
en gd. i Sem under Dueholm Kloster, som Mads Nielsen, Niels Mikkel
sen og Poul Nielsen påbor, nemlig Lynghøjs vang, 5 agre, løber sønder 
og nørre og støder med enderne på Kirkedal. så vel i Tredjord og 
Tørekær, som løber øster og vester frem ad Lynghøj og ned til Muskiel 
ad fjorden i samme vang, hvilken jord kongen vil forunde ham til ma
gesk. mod fyldest vederlag. HJ skal erkyndige sig om jordernes beskaf
fenhed, og dersom han eragter, at mageskiftet kan ske uden de inter
esseredes skade, tilendegøre det på kongens ratifikation. JT, 13, 512.

10. juli (Kbh.) HansJuel og Erik Lunov fik brev om at besigtige gods til 
magesk. ml. Viborg Hospital og hr. Anders Bille. AB begærer til mage
læg af Viborg Hospitals gde og gods i Middelsom h., Mammen: 1 gd., 
Anders Christensen påbor. Høbjerg: 1 gd., Peder Jensen påbor samt 
hospitalets rettighed i et bol i Krakkeborg, Jesper Christensen påbor. 
Hvorimod han til fyldest vederlag erbyder gde og gods i Fjends h., 
Lånum: 1 gd., Christen Pedersen påbor. Rinds h., Øster Bølle: 1 gd., 
Niels Pedersen og Christen Christensen påbor. Hvis hans gde ikke 
strækker til, erbyder han mere. Adressaterne befales og får fuldmagt 
til at begive sig til nævnte gde og gods, såvel det, AB begærer, som det, 
han vil udlægge, granske og forfare dets ejendom og siden ligne og 
lægge det ene imod det andet, så kongen på hospitalets vegne så vel 
som AB særdeles for ejendom og landgilde sker skel og fyldest, anse
ende, at kongen vil have så megen landgilde igen som den, der bort
skiftes, dog hvad skovene sig belanger, skal der forholdes som sædv. 
Det, de forretter, skal de under deres hænder og segl give beskrevet fra 
sig og indskikke med besigtigelsen i Kane. Kongen har befalet Ulrik 
Christian [Gyldenløve] at være til stede, så han kan forsegle og under
skrive med dem. JT, 13, 518.

10. juli (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] og bispen i Viborg fik brev 
om at overvære, når besigtigelse foretages på gods til magesk. ml. Vi
borg Hospital og hr. Anders Bille. Kongen har befalet Hans Juel og
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Erik Lunov at ligne og lægge gods ml. sig på Viborg Hospitals vegne og 
AB. Adressaterne skal møde til stede og foregive det, de kan have at 
sige på hospitalets vegne, og have indseende med, at hospitalet sker 
skel og fyldest, og siden forsegle og underskrive med nævnte gode 
mænd. JT, 13,519.

10. juli (Kbh.) Bisperne i Jyll. fik brev anlangende 2 rd. af hver præst i 
købstæderne og på landsbyerne i Jyll., som herefter bliver ordineret, 
til Frederiksodde Kirkes og skoles betjente. Adressaterne skal annam
me pengene og igen levere dem, hvoraf en kapital kan samles. JT, 13, 
519. K. (Udt.: CCD, VI, 286. Tr.: DKL, III, 397-98).

Lige sådant brev fik mag. Frands Rosenberg, bisp i Viborg. Dr. Jacob 
Matthisen, bisp i Arhus. Dr. Anders Andersen, bisp i Alborg.

10. juli (Kbh.) Laurids Ulfeldt fik brev anlangende hr. Søren [Niel
sen]1 Blach, hospitalspræst i Horsens, om hans husværelse i Horsens 
Hospital. SB har ladet andrage og beklaget sig over den ringe husleje, 
som årligen er bevilget ham og begærer, at han må forundes nogen 
forbedring el. bevilges at bo i hospitalet dér. Dersom der kan findes en 
bekvem plads, og det kan ske uden hospitalets skade el. videre bekost
ning, er kongen tilfreds, at han må forundes plads i hospitalet, hvori
mod han igen skal afstå de 12 rd. årlig husleje, som skal forbruges til 
de fattige. JT, 13, 519. Indl. 9. og 11. juni.
1 ) Ifølge Indl.

11. juli (Kbh.) Børge Pallesen Rosenkrantz’ instruks til Windau i Kur
land med K.M.S skib Snarensvend med den russ. affærdigede og Her
man Kaas. Han skal gøre sit bedste til efter vindens og vejrligets lejlig
hed at ankomme til Windau, og når den moskovitiske affærdigede, 
knes Danilo Jewufmaritz (Jeufimiawits) Myzelskogo (Myvtskogo), så 
vel som kongens envoye Herman Frandsen Kaas til Refstrup, major til 
hest, med deres medhavende komitat er kommet i land, skal han 
straks begive sig herhid tilbage igen så snart muligt og vinden vil føje 
sig. SjR, 23, 839. K.

11. juli (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende, at nogle af 
kronens tjenere i Køng og Kostræde forskånes for nogle sildepenge. 
Kronens tjenere Anders Andersen, Hans Olufsen, Niels Lauridsen, 
Niels Andersen, Oluf Bendsen, en ødegård, som Laurids Hansen iboe- 
de, Nolborg Simensen og Mikkel Ibsen har for kongen ladet andrage,
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at de er indskrevet i jordebogen for årligen at udgive 3 dl. sildepenge, 
og fiskeriet er ved proces til Gavnø forment og fradømt dem. De be
gærer derfor herefter at være forskånet for denne udgift. Af FRs er
klæring erfarer kongen, at dette er sandhed, og er tilfreds, at de for
skånes. SjT, 33, 565. K. Indl. 28. og 29. maj.

12. juli (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om under lenet at annam
me 2 gde, som Gunde Rosenkrantz havde i pant og igen afstår. GR har 
på magesk. den 7. maj foruden det vederlag, han har gjort, afstået 2 
gde, som han har i pant, beliggende i FRs len, i Blangslev: JensJensen 
påbor, skylder årligen 2 pd. byg, 1 fjdg. smør, V/a mk. engpenge, 2’/ï? 
mk. 2 sk. 2 alb., og Mogens Nielsen påbor, 1 pd. byg, 1 td. havre, 9 sk. 
penge, 1 fodernød, igen deres part i skoven af 30 svin. FR skal annam
me dem under lenet, lade dem indskrive i jordebogen og føre rgsk. for 
den visse og uvisse indkomst. SjT, 33, 564. K.

12. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade afskrive 2 gde, som 
Gunde Rosenkrantz havde i pant og igen afstår. GR har på magesk. 
den 7. maj foruden magelæg vedr. gods i Kalø len, som han har gjort, 
igen afstået 2 gde, som har været pantsat, nemlig i Vordingborg len, 
Blangslev: JensJensen og Mogens Nielsen. De skal lade dem afskrive 
på det ham meddelte skøde og pantebrev og igen indtage dem i lenets 
jordebog på Rtk., på det at lensmanden igen årligen kan gøre rgsk. 
SjT, 33, 565. K. Orig. i DKanc. B 1791.

12. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at annamme nogle strøm
per af hr. Henrik Bielke. Kongen erfarer, at de strømper, som HB i 
1655 skulle have leveret, ikke i rette tid er fremkommet på grund af 
skibets ulykke. Kongen er tilfreds, at de endnu annammer dem og 
kvitterer ham derfor. SjT, 33, 565. K.

12. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende 66 rd., som efter 
begæring er efterladt Gabriel Sandero, byfoged i Kalundborg. Han er 
blevet pengene skyldig på sine byfogedrgsk., og de skal godtgøre ham 
dem. SjT, 3, 565. Indl. 8. og 10. juli

12. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Gaspar Gersdorff 
efter forrige assignation. De har tidl. bekommet kongens befaling, dat. 
Kbh. 9. nov.,1 til at gøre CG indvisning for hans resterende besoldning, 
2.893 rd. 46 sk., i Hald lens indkomst i 2 påfølgende år. Der er nu til
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Philippi Jacobi sket forandring i Hald len, så han nu ikke kan bekom
me nævnte sum. De skal med forderligste og inden den tid, assignatio- 
nen angiver, betale ham det, de resterer ubetalt. SjT, 33, 565. K.
1) Se KB 1655, 344.

12. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om til jul til Brobyværks partici
panter at betale 2.000 rd. for gewehr, som er leveret efter befaling. SjT, 
33, 566. K.

12. juli (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at forskaffe Herman 
Kli så mange færger, både el. skuder, som han har fornødent til som 
befalet til Kbh. at føre de tomme øltønder, som findes på flåden ved 
Helsingør. SjT, 33, 566. K. Indl. udat.

12. juli (Kbh.) C Christoffer Valkendorf og Erik Banner fik brev om at 
overvære, når Holger Vind leverer fra sig sin bror Christian Vinds vær
gemål. HV har hos kongen andraget, at han i nogle år har forestået 
broderens værgemål, som han nu vil overlevere til ham selv, eftersom 
han er kommet til de år og alder, han selv kan forestå det. Adressater
ne befales og får fuldmagt til, når værgemålets overlevering er beram
met, at møde til stede og gennemse regnskaberne den stund, han har 
forestået det, og efter befunden rigtighed til vitterlighed forsegle og 
underskrive den kvittans, som CV skal give HV, så og kvittere på CVs 
vegne. 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 møde, skal den, som kommer til stede, have fuldmagt til 
at tage en anden god mand til sig og efterkomme befalingen. SkT, 8, 
533. Indl. 10. juli.

12. juli (Kbh.) Peder Charisius fik brev anlangende at favorisere Chri
sten van Ginckels sag hos de Herrer Stater. Hvad CvG har ladet andra
ge for kongen, kan PC se af hans hosføjede supplikation. Kongen be
faler ham at favorisere hans sag og så vidt muligt hjælpe ham til retten 
hos De Herrer Stater. JT, 13, 520.

13. juli (Kbh.) Forleningsbrev1 for hr. Frederik Urne til Bregentved på 
Roskildegård len fra Philippi Jacobi 1656 med vist og uvist. Til genant 
til sig selv og til at lønne folk bevilges han årligt 2057a dl., hver dl. til 80 
sk. da., 47a læst rug, 77‘a læst byg, 300 td. havre, 5 td. smør, 140 lam, 
200 gæs, 200 høns, 12 køer, 12 sider flæsk, og hvad indkomsten af le-
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net udgør ud over denne genant efter jordebogens lydelse, skal han 
føre kongen til bedste til rgsk. (Skbi. 2, 3 (han skal årligen for kongen 
på ladegården om vinteren holde 24 øksne, men når kongen ikke er 
til sinds at holde øksne at lade fodre, skal FU erlægge 4 rd. i stedet i fo
dergæld for hvert par øksne), 4 (’/io af det uvisse), 5, 6, 7, 8, 9, 10 (4 
geruste heste), 11 (han skal ikke holde uden 2 postheste på gården),
12, 13, 14, 15, 16 (han må ingen løsgive af kronens vornede bønder
sønner el. sælge uden kongens bevill. Han skal årligt til Skt. Mortens 
dag til proviantskriveren ved Kbh.s Slot lade levere alt det korn o.a. 
species, som jordebogen og lenets indkomst beløber over hans ge
nant, og ellers forholde sig efter forrige ordre. Han skal til rette tid 
fremskikke alt, der er befalet, såfremt kongen da ikke skal forårsages 
at befale dem, som sligt er tilforordnet, at annamme det straks for 
rede penge så dyre, som det her gælder, og det skal FU selv betale og 
ej bønderne, efterdi han på kongens vegne har at byde over dem i det, 
de er pligtige at yde og levere), 17, 18, 19 og 20). Thi forbyder osv. SjR, 
23, 840. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

13. juli (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev om udskrivning af 
bådsfolk. Kongen befaler Erik Juel i sit len og Ålborg til hobe at lade 
udskrive 50 bådsfolk til kronens tjeneste, så og i Sæby 3, i Hjørring 3, i 
Skagen 3 af de dygtigste bådsfolk, som kan haves dér, så de med for
derligste og inden juli måneds udgang ufejlbarligen kan være over- 
skikket til Kbh. og overleveret til Christoffer Lindenov, tagende hans 
el. i hans fraværelse Jørgen Rosenkrantz’ bevis på, at de er fremkom
met, og havende indseende med, at dygtige bådsfolk fremkommer, 
såfremt de ej i stedet selv vil betale det, andre bliver lovet, om nogen 
udygtige el. ikke i rette tid fremkommer, og man forårsages at skikke 
dem tilbage og lade andre hverve i deres sted. SjT, 33, 566. K. Orig. 
(med Indl. af 25. juli med navne) i Odensegård lensark., LAO.

Lige sådanne breve fik Henrik Thott, Randers 10 bådsfolk. Hr. 
Steen Bille, Kolding 15, Vejle 4. Gunde Rosenkrantz i Kalø len 40. Erik 
Rosenkrantz, Århus len og by 20. Laurids Ulfeldt, Horsens 5. Otte 
Krag, Varde 5. Ulrik Christian Gyldenløve, Nykøbing Mors 3, Hobro 2. 
Manderup Due, Thisted 5. Hr. Mogens Sehested, Lemvig 5, Ring
købing 5. Mogens Arenfeldt, Skive 2. Kapitlet i Viborg af Læsø 12. Hr. 
Hans Lindenov, Samsø 20, Kalundborg 6. Hr. Mogens Kaas, Nyborg 
len og by 20, Kerteminde 5, Fåborg 4, Svendborg 5. Hr. Sivert Urne, 
Bogense 4. Tyge Below, Middelfart 5. Hr. Jørgen Brahe, Assens 6. Hr.
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Christian Rantzau, Lavindskøbing 20. Hr. Frederik Reedtz, Næstved 6, 
Vordingborg 4. Hugo Lûtzow, Skælskør 5, Korsør 4. Hr. Axel Urup, 
Møn 15. Jørgen Seefeld, Holbæk 5. Frands Brockenhuus, Køge 4. 
Arent von der Kuhla, Helsingør 10. Hr. Ove Giedde, Helsingborg len 
og by 20. Otte Thott, Malmøhus len 20, Ysted 10. Hr. Niels Krabbe, 
Blekinge 40. Ove Skade, Nykøbing 10, Stubbekøbing 11. Joakim Philip 
Barstorff, Nysted 10, Sakskøbing 5, Rødby 5. Hr. Flemming Ulfeldt, 
Nakskov 20. Jørgen Rosenkrantz, Maribo 5. Hr. Joakim Gersdorff, 
Bornholm 24. Christian Friis, Mariager 8 bådsfolk.

13. juli (Kbh.) Henrik Würger fik brev om for billig månedsløn at hver
ve 300 bådsfolk, hvortil fornødne penge tilskikkes ham. SjT, 33, 567. K.

13. juli (Kbh.) Kvittansiarum. Peder Vibe, lensmand på Trondhjem- 
gård og len, har gjort endeligt rgsk. for sin afgift af den årl. visse og 
uvisse rente og indkomst af Herrisvad Kloster len, beregnet fra Philip
pi Jacobi 1652 til årsdagen 1656, da han igen blev det kvit. Han har i 
lige måde gjort rgsk. for den told, som er faldet af Klimpings Jernværk, 
desligeste for en del bygningstømmer, som er blevet udvist og for
handlet af skovene til krudt- og papirmøllerne. Han har gjort rgsk. for 
klosterets inventarium og leveret sit lensbrev fra sig. Han er intet ble
vet skyldig efter de på Rtk. til Peder Reedtz, Peder Juel og Steen Ho- 
hendorff indleverede rgsk., kvittanser og beviser, og kongen lader 
ham og arvingerne kvit, fri og kravsløse. SkR, 6, 418.

13. juli (Kbh.) Forleningsbrev1 for Otte Thott på Malmøhus, Lunde
gård, Dalby Kloster og Hagestedgård fra Philippi Jacobi 1655 med vist 
og uvist. Til genant til sig selv og til at lønne folk bevilges han årligt 550 
kur.dl. 51/? læst 16 td. rug, 40 td. i læsten, 13 læster byg, 48 td. i læsten, 
929’/g td. havre, 20 td. smør, 38 køer, 31 bolsvin, 52 sider flæsk, derfor 
i stedet 26 dl., 100 får og lam, 300 gæs, 915 høns, 8 td. saltet fisk, 388 
hestegæsteri; hvad den visse indkomst af lenet udgør ud over denne 
genant, skal OT føre kongen til bedste til rgsk., dog alt det, der bliver 
tilovers af den visse indkomst, skal OT sælge, som han sælger sit eget, 
såfremt han ikke får nogen særdeles befaling inden Philippi Jacobi. 
(Skbi. 2 (også af ladegården, såvel til slottet som til Lundegård og Dal
by Kloster, men af Hageløse Ladegård skal han årligen give til afgift 
382 rd.), 3, 4 (’A af det uvisse), 5 (1/5), 6, 7, 8, 9, 10 (8 geruste heste), 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19). SkR, 6, 419. Orig. i Malmøhus lensrgsk.
1 ) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.
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13. juli (Kbh.) Anordning1 anlangende Æbeløs ejere i Bogense og 
præsten i Klinte. Der begiver sig tvistighed ml. disse, hvad kirke de dér 
på øen boende skal søge, Bogense el. Klinte. Kongen anser for godt, at 
de, der opholder sig på Æbelø, må stå frit for at søge Bogense el. Klin
te kirke og bruge præstens tjeneste i Bogense el. Klinte, og tienden de
les derfor ml. begge præster. Dog, for det, som hidindtil er sket, skal ej 
noget påtales. FR, 6, 292. K. Indl. 28. okt. (Simon et Judas apostolo- 
rum) 1535, 22. juni 1578, 18. og 21. juni 1623, 26. april, 9. juni.
1) Jf. KB 1655, 184.

14. juli (Kbh.) Hr. Anders Bille fik kvittans anlangende pengeudgift til 
militien. AB har begæret kvittering for de assignationer, han i kongens 
fars og kongens egen regeringstid har givet til landkommissarierne an- 
langende pengeudgift til militien. Af relationer fra hr. Joakim Gers- 
dorff, hr. Christen Thomesen, hr. Ove Giedde og hr. Christoffer Urne 
erfarer kongen, at de assignationer, som AB begærer kvittering for, be
findes hos de rgsk., som fra 1647 er indkomne på Rtk. og er gennem- 
set af Rigens Råd i provinserne. Alting er således befundet om deres 
beskaffenhed, da landkommissarierne har kvitteret. Kongen kvitterer 
derfor også AB. Forbydendes etc. SjR, 23, 844. K.

14. juli (Kbh.) Hr. Christian Friis fik brev om at lade Herman Kaas og 
Wulf Hieronymus von Kratz bekomme noget gewehr af Tøjhuset. Kon
gen befaler CF at lade HK til den russ. rejse af Tøjhuset bekomme 10 
par pistoler, 10 spænder, 1 kugleform, 10 pd. krudt og 10 pd. bly. I lige 
måde skal han lade WHvK være følgagtig 400 musketter, 800 ban teler 
og 1.000 gehæng, som behøves til Skånske Regiment. SjT, 33, 567. K. 
Indl. 30. juni.

15. juli (Kbh.) Bestalling for Jacob Geissler som kuskesmed i livstalden. 
Kongen bevilger ham til årlig løn [ikke udfyldt] og til kostpenge om 
måneden 4 rd., hvilket skal begynde fra brevets dato. Rentemestrene 
befales at lade ham bekomme dette. SjR, 33. 845. K. Indl. 12. sept. 
1650 (Fr. 3., orig.), udat.

15. juli (Kbh.) Bevill. efter anmodning for Peder Christensen Svenske 
til at være skattefri i Helsingør, så længe han ingen borgerlig næring 
bruger. SjR, 23, 845. K. Indl. 13. juli.
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15. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade mester Cort mund
kok bekomme 300 rd. til sit bryllup. SjT, 33, 567. Orig. i DKanc. B 1791.

15. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at give Jens Juel penge til 
den svenske rejse. Kongen har affærdiget JJ til Stockholm at forrette 
nogle af kongens hverv. Adressaterne skal af Rtk. erlægge ham 400 rd. 
til rejsen. Dersom han af et el. andet tilfælde forårsages at opholde sig 
længere dér, skal de forskaffe ham så mange penge, som han behøver. 
SjT, 33 567. K.

15. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende at betale Evert 
Funch, så og at give acciseseddel på 2 piber petersemen. Hvad EF har 
ladet andrage for kongen, kan adressaterne se af hans hosføjede sup
plikation. De skal så snart muligt afbetale ham og meddele ham acci
seseddel på de 2 begærede piber petersemen. SjT, 33, 567. K.

15. juli (Kbh.) Jægermesteren fik brev om at forunde Otte Thott en 
hjort, hvorfor han har betalt i Kongens eget Kammer. Udt. i SjT, 33, 
567.

15. juli (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om i Sorø Skole at indtage 
3 sønner af Arent Berntsen, byskriver i Kbh. Udt. i SjT, 33, 567.

15. juli (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om at måtte forløves fra 
Kbh.s len til Bjørn Kaas’ bryllup. Udt. i SjT, 33, 567.

15. juli (Kbh.) Nogle lensmænd fik brev om at hidskikke resterende 
ved til Provianthuset. Kongen befaler Frands Brockenhuus med for
derligste og efter forrige befaling til Provianthuset at fremskikke det 
resterende ved af sit len, nemlig 36 favne 2 læs. SjT, 33, 567. K. Indl.
14. juli.

Lige sådant brev fik Arent von der Kuhla om fra Kronborg len at 
hidskikke 65 favne 4 læs. Hugo Lûtzow af Antvorskov len 230 favne. 
Hr. Hans Lindenov af Kalundborg len 2O’/2 favne 3 læs. Gunde Rosen
krantz af Kalø len 92’/2 favn. Niels Banner af Abrahamstrup len 100 
favne. Hr. Ove Giedde af Helsingborg 60 favne. Hr. Anders Bille af 
Skanderborg 150 favne. Hr. Henrik Rantzau af Akær 74 favne. Hr. 
Steen Bille af Koldinghus len 100 favne. Hr. Niels Krabbe af Sølves- 
borg len 83’/2 favn. Otte Thott af Malmøhus 200 favne. Jacob Grubbe 
af Kristianopel 100 favne. Hr. Iver Krabbe af Bohus 277’/2 favn.
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15. juli (Kbh.) Jens Nielsen i Helsingborg fik skøde på en mose liggen
de ml. løkkerne uden for Røde Mølle ved Helsingborg. Kongen har 
tilforn bevilget, at denne mose måtte sælges til JN, og pengene anven
des til nedbrydelse af Claus Snedkers gård og opbyggelse andet sted, 
eftersom gården af ejerne er givet til kirken, præsten, skolen og husar
me. Af kvittering fra borgmestre og råd i byen erfarer kongen, at pen
gene er betalt. Kongen skøder mosen til JN, og befindes mosen efter 8 
mænds afsigt i tingsvinde at ligge ml. Røde Mølle og Store Povlskøb 
bæk, strækkende sig i længden fra Røde Mølle og Strandmøllevange 
og ned i Povlskøb bæk i sin bredde langs ud med JNs vang og fra det 
østre hjørne af vangen og ned i Povlskøb bæk, frem om en liden bakke 
[bach] mod vejen og 2 store sten, som ligger i bækken, og på den an
den side i lige måde langs ud med Svend Møllers og Ejler Møllers løk
ker, og fra det venstre af EMs løkke i Povlskøb bæk og frem om en stor 
sten, som der er hakket i, og kors skåret i jorden ved stenen, og skal 
begge skellene for enden af mosen samles i Povlskøb bæk. Hvilken 
jord JN og hans arvinger skal beholde osv. Thi forbyde vi etc. SkR, 6, 
423. (Udt.: Kr. Sk., II, 64). Indl. 31. okt. 1655, 28. febr. og udat.

15. juli (Kbh.) Georg Thomas Haffenreiffer fik brev på en gård og en 
halvgård i Tommerup i Odensegård len. Kongen har for nogen tid si
den forundt GTH1 kvit og fri for landgilde på 3 års tid at måtte nyde 
en ejendomsgård i Tommerup, som han har tilforhandlet sig, så vel 
som den næst hosliggende halve gård, som Jørgen Nielsen påbor. Han 
begærer nu at måtte nyde denne frihed i sin og sin hustrus livstid, i be
tragtning, at han har anvendt en stor del af sin formue til gårdens op
byggelse. Kongen bevilger dette. FR, 6, 291. K, er dateret 10. juli!
1) Se KB 1654, 145.

ca. 25. juli? (Aggershus) Jacob von Rehrern fik beskærmelsesbrev i en 
drabssag. Han har for kort tid siden begået et drab i Kbh., hvorfor 
kongen søges om frit lejde til retten. Kongen bevilger dette, så han 
imidlertid af ingen må antastes el. pågribes el. beskadiges på liv og 
gods, førend sagen er blevet udført ved retten. Thi forbyde osv. SjR, 
23, 845.

25. juli (Aggershus) Johan Frederik Marskalck fik efter begæring 500 
rd. forbedring på sin pension, så han fra Philippi Jacobi 1656 årligt må 
nyde 1.000 rd. Rentemestrene befales at betale ham dette. Ej gørendes 
etc. SjR, 23, 846. K.
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25. juli (Kbh.)1 Rigens marsk fik brev anlangende ingeniør Selgen Pe
tersens traktement. Kongen er tilfreds, at SP må bekomme traktement 
lige ved andre ingeniører i Danmark. Adressaten skal gøre den anord
ning, at han årligen af landkommissarierne i Fyn bekommer dette. FT, 
7, 238.
1) Brevet er dateret Kbh., mens de 2 foregående af s.d. og det følgende, dat.
26. juli, er dateret Aggershus.

26. juli (Aggershus) Rentemestrene fik brev anlangende fru Dorete 
Bielke, enke efter Daniel Bille, om hendes 3 års afgift af rostjeneste. 
Hun har ladet andrage, at hun på Rtk. er gjort til antegnelse den ‘/s af
gift, som skulle gives for 1 års indkomst af Bakke Kloster. Eftersom 
Mathias Budde (Buddow) med rette tilkommer at erlægge denne ’/s, 
er kongen tilfreds, at denne post må godtgøres hende, i lige måde må 
hun godtgøres de 2 års rostjenestepenge fra 1649 til årsdagen 1651, så 
hun må bekomme sit kvittansiarum. SjT, 33, 568. K. Indl. 24. juli.

2. aug. (Kbh.)1 Instruktion i Østersøen for Christoffer Lindenov til 
Lindersvold, admiral på Bremerholm og befalingsmand over Utstejn 
Kloster, med den ham anbetroede flåde. Han skal med forderligste og 
med første gode vind begive sig fra Kbh. med kongens skibe Trefol
dighed, Hannibal, Norske Løve, Lindormen, Pelikanen, Sorte Rytter, 
Phoenix, Grå Ulv, Snarensvend og Falken og med dem sejle til Danzigs 
Red, hvor han skal lægge sig hos den holl. orlogsflåde, og så snart han 
ankommer anstille sig med skyden og saluteren af skibene imod den 
holl. admiral, som brugeligt ml. venner. Siden skal han for den holl. 
admiral tilkendegive, at han af kongen er didskikket med flåden for at 
have indseende med, at de trafikerende på Danzig ingen indpas el. 
overlast sker, efter det, som ml. kongen og De Herrer Stater General af 
De forenede Nederlande ved deres herværende gesandter er forafske- 
diget. Han skal så vidt muligt afværge, at nogen vil perturbere kom- 
mercierne dér ved byen. Ellers skal han forholde sig mod alle efter op
rettede pagter med strygen o.a. og observere kongens og kronens 
højhed i alle måder. Efter at han har ligget i 14 dage med flåden på 
Danzigs Red, skal han begive sig derfra tilbage igen, såfremt han ingen 
anden ordre bekommer. SjR, 23, 885.
1 ) I margenen står: NB Skulle have været tilforn indført.

14. aug. (Kbh.) A. b. om, at Bjørn Ulfeldts begravelse efter begæring 
må opsættes over den ordinære tid så længe, hans efterladte enke be
gærer det. Forbydendes etc. SkR, 6, 424.
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14. aug. (Kbh.) Erik Krag fik forsikring for 1.105 rd. 4 sk., som han til 
omslagsgælden har aflagt til Peder Vibe for 1 års afgift af Herrisvad 
Kloster. EK har betalt PV dette, som denne på Rtk. har erlagt til kon
gen, som er 1 års indkomst af lenet, som EK nu er forlenet med, ansla
gen efter jordebogen og Rtk.takst, som er bevilget kongen til aflæggel
se af rigens gæld til Kieleromslag, hvorfor PV er kvitteret af kongen. 
Denne lover, at EK, hans hustru og arvinger, el. og arvinger alene, om 
ej hustru lever, skal nyde lige så meget af hans efterkommere i lenet 
igen, om der sker forandring i hans levende live, men efter hans død 
skal hans hustru og arvinger nyde 1 nådsensår af nævnte len foruden 
det, som plejer at ske. SkR, 6, 424.

14. aug. (Kbh.) Otte Thott fik brev om under lenet at annamme noget 
af befalingsmand over Helgeland Mogens Friis til Favrskovs mageskif
tegods. MF har for magelæg til kronen udlagt gd. og gods i Skåne, 
Malmøhus len, Tommerup: Søren Andersen, skylder årligen 1 pd. byg, 
1 fodernød, 1 teje, 3 mk. rigs, 6 sletmk. ekkepenge. Eriksholm smst., 
skylder 1 mk. rigs. Han skal annamme det under lenet og indskrive det 
i jordebogen og årligen på Rtk. gøre rgsk. for den visse og uvisse ind
komst. SkT, 8, 536. Orig. i Malmøhus lensrgsk.

14. aug. (Kbh.) Mogens Friis til Favrskovs magesk. om jus til Lyngå Kir
ke. MF har for magelæg til kongen udlagt gd. og gods i Skåne, 
Malmøhus len, Tommerup: Søren Andersen, skylder årligen 1 pd. byg, 
1 fodernød, 1 teje, 1 mk. rigs, 6 sldl. ekkepenge; Erik Holm smst., skyl
der 1 mk. rigs, med al gdes og gods’ ejendom, herlighed, landgilde 
osv. Til fyldest vederlag har kongen udlagt sin jus patronatus til Lyngå 
Kirke i Skanderborg len, så og dens ørte præstehavre og 1 lam, som gi
ves af præstegården med kronens højhed til præstegården og degne
bolet, så og det bol, som præsten, der nu er, er bevilget sin livstid. Hvil
ket MF og hans arvinger skal have. MF skal uforkrænket udgive den 
årlige bispens og provstens gæsteri, som af arilds tid er ganget af kir
ken, og årlig i rette tid på Skanderborg Slot lade yde kongens anpart af 
korn tiende, som er 8 ørter rug, 8 ørter byg, 2 ørter havre og 4 skp. byg
gryn, og de er forpligtet at fæste korntienden for sædvanligt fæste, så 
tit den bliver ledig. Men kronens anpart af kvægtienden skal hospitalet 
i Arhus beholde, eftersom den af gammel tid er perpetueret dertil. De
sligeste må MF og arvinger selv sætte kirkeværger, forhøre og dispone
re over kirkens rgsk. og indkomst, kirken til bedste og endelig være 
pligtig ustraffelig at vedligeholde kirken af dens indkomst. De må ikke
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forringe præstens el. degnens indkomst. MF har herligheden over alt, 
men når nogen præst skal kaldes, må ingen kaldes uden den, som før 
er overhørt af bispen og fundet duelig. Han må selv bruge el. til fæste 
forunde kirkens tiende til hvem, han lyster. Dog anstøder nogen nød 
riget, skal kirken komme fæderneriget til hjælp lige ved andre gejstli
ge og kirker. JR, 12, 539. (Udt.: Kr. Sk., II, 64).

14. aug. (Kbh.) Mogens Friis’ genbrev. [Er ligelydende, mutatis mu
tandis]. MF bepligter sig etc., stilo ordinär., underskrevet af Erik Krag 
og Otte Friis til vitterlighed. JR, 12, 541.

14. aug. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev anlangende jus til Lyngå Kir
ke, som er forundt Mogens Friis. Kongen har mod nøjagtigt vederlag i 
ABs jordegods i Skåne forundt ham jus patronatus til Lyngå Kirke med 
den ør te provstehavre og 1 lam af kirken til Skanderborg len, så og 2 
rd., som hidindtil er givet af præstegården. Det skal blive godtgjort AB 
i lenets rgsk. JT, 13, 520. K.

15. aug. (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om at betale Jørgen Seefeld det, 
han har erlagt til omslagsgælden i 3 år. Kongen befaler ham med for
derligste at betale JS det hele års bevilgede indkomst af Koldinghus 
len til kronens gælds aflæggelse, som han har udgivet i 3 år, førend SB 
blev forlenet med dette len, hvilket også skal gives af SBs efterkomme
re dér, om der sker forandring i hans levende live el. også et ekstraor
dinært nådsensår efter den derom gjorte anordning.1 JT, 13, 520. K.
1) Se KB 1650, 301.

16. aug. (Kbh.)1 Skøde til Jørgen Matthisen, indvåner i Kbh., på slots
præstens residens på Gammelmønt. Imod nøjagtig og fuldkommen 
betaling skøder kongen til JM og hans arvinger kronens hus med have 
på Gammelmønt, som en tid har været bevilget slotspræsterne til de
res residens, med indmurede kakkelovne samt nagelfast husgeråd o.a., 
så vidt det tilkommer kongen. Samme hus strækker sig efter alen og 
mål som følger: Bredden langs Adelgaden fra Else, afd. Jon Greger- 
sens halve stolpe2 og til hr. Anders Hansens hus og murede væg neder 
ved døren er 30 al. 1 kvarter 2’/:< tom., dybet ind igennem gården fra 
vesten i øster fra Adelgaden og indtil plankeværket ved kongens syge
hus’ have er 63 al. 373 kvarter, dernæst bredden bag neden i haven fra 
Anders Nielsens plankeværk og langs med kongens plankeværk og til 
JMs eget plankeværk er 46 al. 1 ’/a kvarter 2 tom., dybden bag i haven
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fra E, JGs havestolpe og til plankeværket af vester i øster 18 al. 1 kvar
ter, bredden tvært over haven fra E, JGs havestolpe og til ANs planke
værk er af sønder i nør 27l/s al. 2*/3 tom., hvilket hus etc. Thi forbyde 
etc. SjR, 23, 846. (Tr.: KD, III, 461-62). K.
1) I margenen står: Christoffer Lindenovs instruktion i Østersøen, dat. 2. aug. 
1656, findes fol. 885. Efter brevet ses en opgivet overskrift: Hr. Niels Trolle fik 
jus patronatus til [ikke mere]. 2) Teksten har her halffue stolpe, mens der 2 
gange senere står hauge stolpe.

16. aug. (Kbh.) Rigens Råd1 fik samtligen breve om at møde i Kbh. den
27. aug. Styl. ord. SjT, 33, 568. K.
1) K. har: i Jyll. og Fyn.

16. aug. (Kbh.) Frands Brockenhuus m. fl. fik brev om badskærere til 
flåden. Han skal tilholde borgmestre og råd i Køge af deres by at for
skaffe en badskær med tilbehørig kiste, så han kan være i Kbh. den 23. 
aug. til at lade sig bruge på flåden, hvor det befales ham. SjT, 33, 568. 
K. Indl. 16. aug.

Lige sådant brev fik Arent von der Kuhla om en badskær af Hel
singør. Jørgen Seefeld om en af Holbæk.

16. aug. (Kbh.) Hugo Lûtzow fik brev om at erklære sig om Peder Vibe 
til Gerdrups magesk. PV begærer til magesk. gde og gods af' kronens i 
hans len, nemlig Eggeslevmagle: Christen Pedersen; nok Peder Han
sens ødegårdsjord. Hvorimod han til fyldest vederlag erbyder gde og 
gods i Sjæll., nemlig Krummerup s., Haldagermagle: Mikkel Svendsen. 
Ormslev: Niels Jensen. Hulby: Jep Olufsen. Oreby: 1 gd., Christen Fyn
bo, 1 td. 2 skp. 1 fjdgk. 1 alb. htk. Hvis der mangler, hvilket han ikke 
formener, til at gøre fyldest for det, som de 2 gde i Eggeslevmagle kan 
være bedre i landgilde end det, han giver igen, da erbyder han at er
lægge i nævnte gd. i Oreby, hvorpå CF påbor, hvori kongen allerede 
har en del. Kongen befaler HL med forderligste erklære, om det gods, 
som han begærer, for belejligheds el. anden herligheds skyld uden le
nets skade kan mistes fra kronen, og om vederlaget kan eragtes nøjag
tigt, og indskikke erklæringen i Kane. SjT, 33, 568. K.

16. aug. (Kbh.) Alle bisperne i Danmark fik breve om at gøre bøn for 
dronningen på prædikestolen. Udt. i SjT, 33, 569. Orig. i Fyns bispe
ark., LAO, i C -252 Ribe bispeark., LAV.
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16. aug. (Kbh.) Hr. Tyge Below fik brev om i 3 år at anvende 300 rd. på 
Hindsgavls reparation, nemlig årligt 100 rd., hvilket skal blive ham 
godtgjort i regnskaberne. FT, 7, 238. K. Orig. i Hindsgavl lensrgsk. 
Indl. 16. juni.

17. aug. (Kbh.) Rønnov Bille og Oluf Brockenhuus fik befaling anlan
gende Axel Juel og fru Karen Lange. AJ har for kongen ladet andrage, 
hvorledes afd. Christoffer Gøyes arvinger efter dennes udgivne for
pligt straks efter fru Pernille Banners død har skødet ham Assendrup 
gård og gods, så vidt CG har afhændet til afg. hr. Christian Friis, og AJ 
er dermed hidindtil blevet opholdt af den årsag, at KL og afd. Jørgen 
Høg på vegne af sin søn Mogens Høg ikke er kommet til ende, hvilket 
der skulle være hendes afd. husbonds og hvilket JHs. Kongen befaler 
adressaterne, at de, når de efter hans forrige befaling til dem gør skif
tet til ende, da tillige forhandler ml. hende og AJ og gør til fuldkom
men endelighed og udlægger de bøndergårde og gods, som KL på 
vegne af sin afd. husbond skal levere til Assendrup Hovedgård og ud
giver skøde derpå efter hendes afd. husbonds forrige skøde til CF og 
den ham tilstillede forseglede og underskrevne lod o.a. dokumenter. 
De skal have indseende med, at enhver vederfares den del, ret er. Der
som tvist indfalder ml. AJ og KL, skal de enten forhandle med dem i 
mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til begge in
teresserede parter. SjT, 33, 569. K. Indl. 2. og 13. aug.

17. aug. (Kbh.) Christian Christoffersen Urne fik brev om at være hr. 
Sivert Urnes umyndige børns værge. Laurids Skinkel er blevet forhin
dret, så han ikke efter kongen befaling kan være værge for Christian 
Urne, Sivert Urne og Jørgen Urne på skifte efter deres mor. CCU be
fales at være deres værge, havende indseende med, at de vederfares 
det, ret er. Efter holdt skifte skal han overlevere værgemålet til enhvers 
værge efter loven. FT, 7, 239. Indl. 10. aug.

17. aug. (Kbh.) Bevill. for jomfru Anna Munk efter anmodning til at 
sælge el. forpante sit gods og i andre måder at købe andet og beholde 
sin formue i gods el. penge, eftersom hun synes at have bedst gavn, 
dog skal hun formere og ikke formindske sin formue. JR, 12, 543.

18. aug. (Kbh.) Hr. Niels Trolle til Troldholms skøde til K.M. på det 
gods, han gav for jus til Ørslev Kirke. NT gør vitterligt, at han for fuld-
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kommen betaling til K.M. skøder af sit jordegods i Ringsted h., Snek- 
kerup: 1 bol, Knud Lauridsen har i brug, giver årligen 2 mk. landgilde 
penge, 6 rd. arbejdspenge. Ramsø h., Regnemark: 1 gd., Oluf Jyde 
påbor, skylder årligen 2 mk. 2 sk. penge, 2 td. havre, og der er skov til 
6 svins olden, hvilket med al ejendom, herlighed, landgilde osv. K.M. 
skal beholde osv. Til vidnesbyrd har NT trykt sit signet og underskrevet 
og ombedt Erik Krag til Bramminge og Hans Oldeland til Uggerslev- 
gård at forsegle og underskrive med sig. SjR, 23, 850. K (Udt.: Kr. Sk., 
11,64-65).

18. aug. (Kbh.) Hr. Niels Trolle til Troldholms skøde på jus patronatus 
til [Ørslev Kirke]. [I kopibogen er kun indført denne overskrift, og 
2l/‘i kopibogsside står blank, men skødet er gengivet i udt. i Kr. Sk., II, 
65].

XX.1 aug. (Kbh.) Hr. Anders Bille til Damsbo fik konf. af et magesk. ml. 
ham og præsten Peder Jørgensen i Sønder Broby. Hos kongen er be
gæret konf. af et magesk. gjort efter 8 mænds sigt ml. AB og PJ, lyder: 
Christen Nielsen i Hede, herredsfoged i Sallinge h., Palle Christensen 
i Højrup, Anders Andersen i Horne og Hans Madsen Skriver gør vit
terligt, at år 1655, torsdagen den 16. okt. var på Sallinge herredsting 
for retten skikket ABs fuldm., Frands Nielsen, foged på Brobygård, 
som begærede og fik et tingsvinde af 8 dannemænd, Peder Lauridsen 
i Sallinge, Hans Steffensen i Espe, Niels Andersen i Lunde, Morten 
Nielsen i Espe, Henrik Poulsen i Ouby, Lyder Mortensen i Heden, 
Jesper Jensen og Niels Rasmussen i Espe, hvilke alle endrægteligen 
vandt, at de på nævnte ting og dag så og hørte, at FN inden tinge hav
de disse 8 synsmænd, som fremstod og irettelagde deres syn og afsigt, 
lød: Laurids Lauridsen i Heden, Christen Jørgensen i Sallinge, Laurids 
Hansen i Allested, Christen Hansen i Stouby, Hans Christensen, Mads 
Pedersen i Nørre Broby, Mads Nielsen i Vøjstrup og Morten Pedersen 
i Vester Hæsinge har været udmeldt af Sallinge herredsting den 4. 
sept. 1655 til at syne og se de jorder, skove og engbund, som AB be
gærer imod vederlag af Sønder Broby præstegårds grund, så vel som 
det, AB igen vil give. De har 5. sept, begivet sig på åstederne i over
værelse af PJ, FN, Ove Madsen, ridefoged, og CN overværelse, gran
sket og erfaret dets lejlighed som følger: Først skal AB have af præste
gårdensjord en ager i Østerskov, agtet for 8 skp. land, eng til en bov 
hø, skov til et læs gærdsel. Snaben, 3 skp. land, 1 læs ellegærdsel, eng 
til */2 læs hø. Tvedsmose, ’/s skp. land, 2’/2 læs hø, 12 læs gærdsel.
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Oensebjerg, 6 sk. land, 2 læs hø, 4 læs gærdsel og Femtes Have der
med iberegnet, Kallehave Mollet 1 skp. land, eng til 1 ’/a læs hø, hans 
skovpart i nævnte Langermark agtet for 6 svins olden. Østermark Tor- 
besmål, 1 ager, 2!/s skp. land. Ertsbjerg, 1 stk., '/x skp. land, på samme 
mål 3 agre, 12 skp. land. Østerskovs Brink, '/a skp. land, eng til en bov 
hø, summa 36 skp. land, 18 læs gærdsel, 6 læs engbund, 6 svins olden. 
Hvorimod præsten igen er blevet udlagt: først i Østermark et skifte 
jord på Botoft næst op til den ny grøft, som er 5 agre i bredden i den 
øvre ende imod præstens gård, og i den næste ende 2 agre brede, til
sammen agtet for 17’/2 skp. land. På Heden 3 agre ved Tovskov, agtet 
for 18’/2 skp. land. Bjørnemose Eng, den første ml. agerenden, var på 
begge sider agtet for 5 læs hø, 12 læs gærdsel. Overlunds Mark, de tre 
lægs låning, hvor Hans Pedersens gård har ligget, samt og den første 
del af den anden fælles låning med HP i Broby og præsten indtil skel
let, som løber igennem på de lægs låning, skal præsten have fri og 
nyde for den skovpart, han har haft i Langermark, og ikke at måtte be
fatte sig med den nederste del af den anden lån, men slet kvittere, ag
tet ABs anpart med moser, som præsten skal nyde, 6 læs gærdsel, 1 læs 
hø, summa 37 skp. land, 18 læs gærdsel, 6 læs hø, 6 svins olden. Nok er 
mageskiftet præsten hans 2 Broby skovhaver ml. ABs enemærke, som 
de nu forefunden er med sædeland, overskov, underskov og eng, hvor
for igen er udlagt ham en have, Hans Christensen i Broby, kaldes Tøn- 
skov, og en Rasmus Hvid smst., samt 4 stk. jord i Vestermark, som til
hørte AB, nemlig tilhørte Hans Christensen, Peder Madsen og Anders 
Hjulmand, som præsten skal have for nævnte Broby skovhaver, derfor
uden skal han have et stykke jord i Kabeltoft, et, som ABs tjener har 
haft i Kabeltoft, for et stykke jord, som præsten har i Niels Hjulmands 
have i Broby. Endnu skal præsten have Pallestoft, som den nu forefin
des. Derimod skal AB have en ager i løkken kaldet Blåbjergsager, be
liggende ml. begge præstegårdens huse, dog skal præsten beholde hu
sene. Endnu skal AB have et stykke jord af præstegårdens grund uden 
for Rasmus Hvids have på Søllesø i Østermark, endnu et lidet stykke 
jord vederpå Peder Poulsens toft i Allerup, som er på heden. Denne 
formelding er i dag for retten læst og påskrevet, hvilket de hjemlede 
for et fuldt syn. Herhos irettelagde Ove Madsen, ridefoged til Nyborg 
Slot, K.M.S brev tilskrevet hr. Mogens Kaas på Nyborg, lyder bl.a.: AB 
begærer til magesk. noget jord og skov med en skovhave på præstegår
dens grund i Sønder Broby, hvorimod han igen vil udlægge nøjagtigt 
vederlag. Adressaterne befales med flid at erkyndige sig herom, og 
dersom de befinder, at mageskiftet kan ske uden præstens og hans ef-
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terkommeres skade, skal de på kongens ratifikation tilendegøre det, 
læst og påskrevet. PJ, FN og OM samtykte, og tingsvinde blev udstedt. 
At således er passeret for retten, bekræfter underskriverne. Kongen 
konf. dette. Forbydendes etc. FR, 6, 292. K. (Udt.: Kr. Sk., II, 65-66).
1 ) Kopibogen og K har ingen dato.

18. aug. (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev anlangende, at Johan Ernst 
von der Narva og Johan Hunemûrs skibe skal være toldfri. Hvad de to 
har ladet andrage for kongen, kan adressaterne se af deres hosføjede 
supplikation. Dersom de uangivne varer én gang tilforn er fortoldet, 
er kongen tilfreds, at deres skib denne gang må løslades. SjT, 33, 569. 
K.

18. aug.1 (Kbh .) Rentemestrene fik brev om at afkorte 500 rd. i afd. 
oberstlt. Frederik Villumsen Rosenvinges fordring, som han har be
kommet højere end med rette. Af de norske kommissariergsk. erfares, 
at FVR efter ordre af hr. Hannibal Sehested har bekommet 500 rd. 
mere, end han burde have for sin besoldning, imod hans revers at re
stituere2 de 500 rd., dersom han ikke nøjagtigt kunne bevise, at de til
kom ham med rette, hvilket ikke er sket, hvorfor de 500 rd. fordres af 
kommissarierne efter de af Rigens Råd gjorte antegnelser. Kongen er 
tilfreds, at de 500 rd. må kortes i det, som FVR resterer på Rtk. i hans 
bevilgede pension, efter at han intet andet har efterladt sig, hvoraf de 
500 rd. igen kan betales. Adressaterne skal afskrive dem på hans for
dring. SjT, 33, 570. K. Indl. 2. aug.
1) I kopibogen er 19. rettet til 18., K har 19. 2) Kopibogen har resolvere, men 
K restituere.

18. aug. (Kbh.) Steen Brahe og Knud Axelsen Urne fik brev om at be
sigtige gods til magesk. ml. Lund Kapitel og Axel Sehested. AS be
gærer til magelæg af kapitlets gde og gods i Skåne, Arendal: 3 gde, 
Sandby: 2 gde. Everslev: 1 gd. Holmby: 1 gd. Håstad: 1 gd. Hvorimod 
han til fyldest vederlag erbyder gde og gods i Lille Beding: 3 gde og 1 
fæste. Gerslev, Søndre A: 2 gde. Øster Katterup: 2 gde. Totterup: 1 gd. 
Adressaterne befales og får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde og 
gods, såvel det, AS begærer, som det, han vil udlægge, granske og for
fare dets ejendom og siden ligne og lægge det ene imod det andet, så 
kongen på kapitlets vegne og AS særdeles for ejendom og landgilde 
sker skel og fyldest, anseende, at kongen vil have så megen landgilde 
igen som den, der bortskiftes, dog hvad skovene sig belanger, skal der
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forholdes som sædv. Dette således, at der på begge sider kan ske udlæg 
både i landgilde og ejendom. Derhos skal de have i agt, at kapitlet selv 
oppebærer biskopstiende af godset, der bliver udlagt, så og, at AS ak
korderer med kapitlet om den brøstfældighed, som findes på de 2 
Gerslev-gårde. Det, de forretter, skal de under deres hænder og segl 
give beskrevet fra sig og indskikke med besigtigelsen i Kane. Kongen 
har befalet kapitularerne el. deres fuldm. at være til stede, og på kapit
lets vegne foregive det, de kan have at sige, og forsegle og underskrive 
med adressaterne. SkT, 8, 534.

18. aug. (Kbh.) Kapitlet i Lund fik brev om at overvære Axel Sehesteds 
magesk. Kongen har befalet Steen Brahe og Knud Axelsen Urne at lig
ne gods ml. sig på Lund Kapitels vegne og AS. Det befales dem, når lig
nelsen foretages, og de advares derom, at lade deres fuldm. møde til 
stede og foregive det, de kan have at sige på kapitlets vegne, og have 
indseende med, at det sker skel og fyldest, og siden forsegle og under
skrive med nævnte gode mænd. SkT, 8, 536.

18. aug. (Kbh.) Steen Brahe og Steen Reedtz fik brev om at besigtige et 
magesk., som K.M. begærer med Ove Thott. Kongen har begæret en 
af OTs gårde, Buckulie med boliger og huse, hvorimod OT igen til ve
derlag begærer en af kronens gde i Bør ringe Kloster len, Støvelsø: 
Thomas Markvordsen påbor, liggende under Børringe Kloster len. 
Adressaterne befales og får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde og 
gods, såvel det, kongen begærer, som det, han igen vil udlægge, gran
ske og forfare dets ejendom, skov, landgilde osv. og siden ligne og 
lægge det ene imod det andet, så kongen så vel som OT, særdeles for 
ejendom og landgilde, sker skel og fyldest, anseende, at kongen vil 
have så megen landgilde igen som den, der bortskiftes, dog hvad sko
vene sig belanger, skal der forholdes som sædv. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og segl give beskrevet fra sig og indskikke med 
besigtigelsen i Kane. Kongen har befalet Kjeld Krag at møde til stede, 
når besigtigelsen foretages, hvorom han skal advares af adressaterne, 
på det han med dem kan forsegle og underskrive. SkT, 8, 537.

18. aug. (Kbh.) Kjeld Krag fik brev om at overvære det magesk., som 
K.M. gør med Ove Thott til Bersgård. Kongen har befalet Steen Brahe 
til Knudstrup1 og Steen Reedtz til Hørbygård at ligne og lægge gods 
ml. sig og OT. Det befales KK, når lignelsen foretages, og han advares 
derom, selv el. ved sin fuldm. at møde til stede og foregive det, han
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kan have at sige på kongens vegne, og have indseende med, at der sker 
skel og fyldest, og siden forsegle og underskrive med nævnte gode 
mænd. SkT, 8, 538.
1) Kopibogens Rundsirup må være en misforståelse.

18. aug. (Kbh.) Tyge Below fik brev om Jep Pedersen, som har begået 
drab i Middelfart. Efter TBs relation og hosfølgende byfogeddom har 
kongen erfaret beskaffenheden af sagen om drabet, som JP har begået 
på Mads Knudsen byskriver i Middelfart. TB skal lade ske eksekution 
efter dommen. FT, 7, 239. Indl. 12. juli (3) og udat.

18. aug. (Kbh.) Erik Juel fik brev om at tilendegøre et magesk. med 
Niels Andersen Winther. NAW begærer til magelæg af kronen dennes 
anpart i en bondegård i Alborghus len i Hindsted h., Kirketerp, skyl
der årligen til Alborghus 6 sk. 1 alb. leding, ’/s fjdg. smør, 2 kander 
honning, 1 lam, 1 gås, 1 svin, 8 mk. mønt for 8 hestegæsteri, er ansla
gen i htk. 2 td. 7 skp. 2% alb. htk. Abomål så vel som bondeejendom af 
samme gd., hvoraf en part tilhører ham selv. Hvorimod NAW til veder
lag erbyder en anpart i en bondegd. frit jordegods, som han er beret
tiget til ved indførsel efter afd. Falk Falksen Gøye, liggende i Alborg
hus len, Han h., Skræm s., Gundestrup: Niels Nielsen Skytte påbor, 
skylder årligen til ham 3 td. byg, 18 mk. smør, '/z svin, 3 mk. mønt for 3 
hestegæsteri, andrager i htk. 3 td. 6 skp. Abomål. Da kongen af EJs er
klæring erfarer, at kronen kan have fordel og ingen skade, er han til
freds, at han på kongens ratifikation tilendegør mageskiftet, og med 
forderligste i Kane, indskikker det, han forretter derom. JT, 13, 520.

19. aug. (Kbh.) Gaspar Gersdorff til Hindsels fik konf. på et begravel
sessted i Hvidbjerg Kirke. CG begærer konf. på bevill. givet af Otte 
Krag på et begravelsessted i Hvidbjerg Kirke, lyder: Efter K.M.s till, og 
ms., dat. Kbh., den 22. dec. 1653,1 og på hans videre ratifikation, er CG 
forundt den søndre kvist i Hvidbjerg Kirke på Thyholm til et begravel
sessted, hvorfor han har udlovet 100 rd. til kirken, af hvis årlige rente, 
6 rd., som skal begyndes fra fastelavn sidst forleden, kirken skal vedli
geholde det under tag, og tilstedes det ham at gøre sig mægtig samme 
kvist og dér underjorden at lade gøre sit begravelsessted efter sin egen 
vilje, på hvad manér han lyster, med hvælving, epitafium, tralværk ml. 
kvisten og kirken samt loft, vinduer på begravelsen o.a., dog kirken 
uden skade. Derfor skal OKs fuldm. over provstiet på CGs egen be
kostning lade stolene forflytte af kvisten, så vel som af altergulvet hen
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på andre belejlige steder, og siden efter recessen med provsten skifte 
og dele stolestaderne ml. tilhørerne, så ingen gives billig årsag at kla
ge. Til vitterlighed bekræftet med egen hånd. Dat. Kbh., den 20. juli 
1656. OK. Kongen konf. dette. Forbydendes etc. JR, 12, 543. Indl. 20. 
juli og 3. aug.
1) Se KB 1653, 429.

19. aug. (Kbh.)1 Erik Juel fik brev om af sit lens visse indkomst over for
rige assignationer at betale Peter Røring 424 rd. Af PRs supplikation 
erfarer kongen, at han for nogen tid siden har forstrakt 424 rd. til mi- 
litien. Kongen er tilfreds, at EJ af Alborghus’ uvisse indkomst betaler 
ham, efter at alle de deri først givne assignationer er betalt, hvilket skal 
blive EJ godtgjort. JT, 13, 521. K. Indl. 8. og 12. maj.
1 ) Efter brevet står: Befalinger anlangende afd. Frands Lykkes gårdes takse
ringer findes i Fynske Tegneiser, den 23. aug.

20. aug. (Kbh.) Skøde til Andreas Wilcken, stykhauptmand, på en 
haveplads i Bæltgaden. Kongen skøder til AW og hans arvinger et styk
ke af kronens jord til en haveplads, liggende i den nyafstukne Bæltga
den, og er bred for til gaden 36 al. og bag til hans egen plads i lige 
måde 36 al. bred, siden i Amagergaden er 96'/2 al. lang, hvilken plads 
etc. SjR, 23, 851. (Tr.: KD, III, 462). K.

20. aug. (Kbh.) Henrik Balche, snedker, fik brev om at gøre snedkerar
bejde færdigt i glasbrænderhuset. Han skal forfærdige det snedkerar
bejde, som uforbigængeligen behøves ved det ny glasbrænderhus på 
Slotsholmen, nemlig vindueskarme, døre, hylder og alt andet. SjT, 33, 
570. (Tr.: KD, V, 402). K.

20. aug. (Kbh.) Jørgen Bjørnsen fik brev anlangende det tømmer, 
Henrik Müller har leveret på Holmen til Kbh.s fortifikation. Han skal 
ved fiskalen o.a. med flid lade erfare, hvor meget der er indkommet 
på Holmen af det tømmer, som Henrik Müller har forskaffet til fortifi
kationen ved Kbh. efter den med ham af hr. Axel Urup oprettede kon
trakt, så og, efter hvis befaling det er indkommet på Holmen, hvem 
der har været med at overføre det, og hvem der har antegnet det ved 
dag og datum og taget det i forvaring, og hvor det siden befindes at 
være forbrugt. Han skal med forderligste indskikke erklæring i Kane. 
SjT, 33, 570. (Tr.: KD, V, 402). K. Indl. 10. okt. og udat.
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21. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at godtgøre Henrik Müller 
400 rd. for adskilligt, som han har forstrakt til H.M.s tjeneste. Kongen 
er tilfreds, at de i den endelige afregning, som det er befalet dem at 
gøre med HM, må lade godtgøre de 400 rd., som han i adskillige må
der efter befaling har forstrakt til kongens tjeneste., så han kan be
komme sin betaling derfor tillige med anden fordring. SjT, 33, 570. K. 
Indl. udat. (se foreg.).

21. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om så snart muligt at betale 
Niels Sørensen, ridefoged over Frederiksborg len, 600 rd. for Ebbe
købs bygning o.a., som han har anvendt derpå. SjT, 33, 571. K. Indl. 3. 
april 1643, 18. aug. og udat (2).

21. aug. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik ordre om at låne Ove Skade 
en Dynkerker bojert til at føre noget af hans gods fra Nykøbing Slot til 
Kbh. Udt. i SjT, 33, 571. K.

21. aug. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om afslag for 8 bønder i 
Alume, Græsted s. De 8, Laurids Ibsen, Mads Christensen, Niels Jen
sen, Hans Jensen, Peder Knudsen, Rasmus Hansen, Søren Nielsen og 
Peder Nielsen, har ladet andrage, hvorledes deres gårde, som de 
påboede, den 25. juli ganske er brændt. Af AvdKs erklæring erfarer 
kongen, at deres angivende er sandfærdigt, og er efter deres begæring 
tilfreds, at de på 3 års tid må forskånes for landgilde o.a. tynge, så og, 
at de på de steder, hvor det kan være skoven mindst til skade, må for
undes bygningstømmer, hvormed deres gårde efterhånden kan opbyg
ges. SjT, 33, 571. K. Indl. 29. juli (2).

21. aug. (Kbh .) Arent von der Kuhla fik brev om, at Niels Sørensen, 
kongens ridefoged over Frederiksborg len, må kortes 63 rd. afgift 
imod nogen sæd og inventarium på Ebbekøb. NS har for kongen ladet 
andrage, at han til Ebbekøbgård har sået 4 pd. rug og derforuden til 
inventarium ladet blive et sengested og nogle sengeklæder, 2 fyrreski
ver og 4 bænke. Kongen er tilfreds, at de 63 rd. 1 mk., som han bliver 
ham skyldig i afgift af gården, må godtgøres ham derimod. Det skal på 
Rtk. blive godtgjort i lenets rgsk. SjT, 33, 571. K. (se under foreg.).

22. aug. (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt og dr. Peder Vinstrup fik brev om at 
erklære sig om jus patronatus til Bøserup Kirke, Landskrone len, som
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Otte Thott begærer. OT har begæret jus patronatus til nævnte kirke, 
hvorimod han til fyldest vederlag igen byder bøndergods i Vådensø 
ved Landskrone Ladegård. Adressaterne skal forfare jus patronatus’ 
beskaffenhed og erklære sig, særdeles, om der i sognet er andre adels
personer, som det kan være præjudicerligt, så og, om kirken har jor
degods og beholdning, og om kronens anpart af tienden af sognet er 
lagt til nogen, om da jus patronatus kan forundes ham, når han i rette 
tid leverer fra sig den årlige afgift, så vel som stedsmål, når tienden bli
ver ledig, el. om andet kan være til forhindring. De skal indskikke er
klæring i Kane. SkT, 8, 538.

23. aug. (Kbh.) Anne von der Leinde, enke efter Mikkel Marss, kon
gens hof- og frischuster, fik efter begæring brev på at måtte nyde K.M.s 
skomagerarbejde, så længe hun sidder enke. Dog skal hun derimod 
holde gode og dygtige svende til forsvarligen at forfærdige kongens ar
bejde. Forbydendes etc. SjR, 23, 852.

23. aug. (Kbh.)1 Rentemestrene fik brev om med forderligste af først 
indkommende penge at betale Laurids Galtung hans resterende be
soldning. SjT, 33, 571. K. Indl. 17. aug.
1) Efter brevet står: Befalinger anlangende afd. Frands Lykkes gårdes takse
ringer findes i Fynske Tegneiser, den 23. aug. 1656.

23. aug. (Kbh.) Niels Juel og Børge Pallesen Rosenkrantz fik brev an- 
langende at være kaptajner på Sorte Rytter og Phoenix og rette sig 
efter den instruks, som Christoffer Lindenov giver dem. SjT, 33, 572. 
K.

Lige sådant brev fik BPR at være kaptajn på Phoenix.

23. aug. (Kbh.) Hr. Sivert Urne, Henning Pogwisch, [Johan Christoph 
von] Kørbitz og Tyge [Below] m.fl. fik brev om at taksere afd. Frands 
Lykkes gods. Der skal holdes skifte ml. Frands Brockenhuus og Kaj 
Lykke efter deres far FL. Adressaterne får befaling til med forderligste 
at begive sig til Rantzausholm, Hverringe, Flintholm, Rødkilde og 
Brendegård, liggende i Fyn, og taksere gårdenes bygninger, hvilket de 
under deres hænder skal give beskrevet fra sig til de interesserede. FT, 
7, 239. K. Indl. udat.

Lige sådant brev fik Christoffer Bille, Morten Skinkel, Erik Rosen
krantz og Hans Friis om at taksere Overgård, Hevringholm og Estrup-
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lunds bygninger. Christen Lange og Verner Parsberg om at taksere 
Rødslets bygning. Frederik Urne, Oluf Brockenhuus, Lave Beck og 
Otte Pogwisch om at taksere Gisselfeld, Broksø og Svanholms bygnin
ger.

25. aug. (Kbh.) Privilegier for dem, der vil nedsætte sig i den ny han
delsstad Hals, som er anlagt til Limfjordens forsikring. Kongens har til 
sine rigers og landes defension, gavn og bedste anset for godt at lade 
anlægge en ny handelsstad og fæstning i Nørrejyll., for at forsikre Lim
fjorden mod alt fjendtlig indfald. På det nævnte handelsstad des bedre 
kan bebygges og tiltage, vil kongen bevilge og samtykke, at alle, der 
nedsætter sig i byen og aflægger deres borgerlige ed for borgmestre og 
råd i Alborg, må nyde friheder og privilegier som Alborgs indbyggere. 
Byen og alle dens indbyggere er i 20 år fra brevets dato forskånet for 
alle ordinære og ekstraordinære kontributioner og skatter, ægter og 
accise o.a. Dersom noget videre kan optænkes, som byen og dens ind
byggere uden kronens skade kan befordres med, vil kongen erklære 
derpå, når sådant begæres, som han agter byen og dens indbyggere til 
gavn. Til den ende har kongen givet Erik Juel fuldmagt til, at hvem, 
der angiver sig hos ham og begærer at antage nogen plads dér i byen, 
skal han gøre den anordning, at den bliver dem udvist at bebygge in
den vis år og dag. Derefter skal de siden bekomme kongens skøde der
på. JR, 12, 544. (Tr.: CCD, VI, 287-88).

25. aug. (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev anlangende at aflægge tol
den ved Hals, så og om 1 ort af hver 10 læster til vedligeholdelse af 
dens bro, kanal o.a. Kongen har befalet at lade bygge skibsbroen ved 
Hals, så og dér herefter at lade tolden annamme af de ind- og udgåen
de skibe i Limfjorden. ML skal tilholde tolderen dér, at kongen har an
set for godt, at alle forbipasserende skuder og skibe skal anlægge og 
fortolde dér, og han skal foruden den ordinære told af hver 10 læsters 
drægtighed annamme 1 rigsort af hvert skib, være sig ind- el. udlæn- 
disk. som ud- el. indsejler. Hertil tilskikker kongen ham å.b., som han 
skal lade forkynde. Pengene skal han indlægge i det skrin, som Erik 
Juel forordner dertil, så og holde rigtighed derover og årlig levere til 
borgmestre og råd i Ålborg. JT, 13, 521. K. Indl. udat.

25. aug. (Kbh.) Erik Juel fik brev om et skrin til rorstolden ved Hals, 
som er forordnet til dens bros og havns fornødenhed. Kongen har be
falet tolderen i Hals af hvert ud- el. indgående skib i Limfjorden af
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hver 10 læsters drægtighed at annamme 1 rd. EJ skal til nævnte penge 
forordne et skrin med 2 låse, hvortil han skal beholde den ene nøgle 
og lade den anden levere til tolderen. Heri kan pengene indsamles, og 
tolderen skal holde rgsk. og årligt levere dem til borgmestre og råd i 
Alborg, som efter EJs foregående råd skal anvende dem til skibsbroens 
o.a. havns fornødenhed. JT, 13, 521. K.

25. aug. (Kbh.) Hr. Christian Friis fik brev om af Egense og Mov skov at 
lade hugge ris og stave til arbejdet ved Hals. Kongen har befalet Erik 
Juel at lade forfærdige skibsbro, kanal o.a. ved Hals, hvortil han på ste
det ikke kan finde fornødne ris og staver. CF skal gøre den anordning, 
at han efter ansøgning bliver følgagtig fornødne ris og stave af Egense 
og Mov skove, og at det af Mariager lens bønder nedføres til fjorden, 
så det dér igen kan indskibes. JT, 13, 522. K. Indl. udat. (se foreg.).

25. aug. (Kbh.) Erik Juel fik brev om at udvise plads til dem, som vil 
nedsætte sig i Hals fæstning. Kongen har fundet for godt at lade fun
dere og bygge en handelsstad ved Hals. EJ skal lade udvise fornøden 
plads til dem, der begærer det og har middel at sætte bygning dér. Dog 
med vilkår, at de inden visse år bebygger pladsen. Han skal iagttage, at 
enhver plads pålægges billig jordskyld, som de årligen skal give, og de 
skal så siden efter kongens skøde søge kongens ratifikation. JT, 13, 
522. K. Indl. udat. (se foreg.).

26. aug. (Kbh.) Forpagtningsbrev for Henrik Busch, løjtnant til hest, 
på Lystager Ladegård i 12 år, med al avling, staldøksnefodring o.a. for
del. Han skal årligt til forpagtningspenge give 272’/*2 rd. 34 sk., som 
han til hver Philippi Jacobi skal levere til lensmanden på Antvorskov 
Slot. Han skal derimod bevilges, at kronens bønder, som ligger dertil, 
skal gøre det arbejde med avlingen o.a., som de hidindtil har gjort, og 
de skal ej besværes videre. Forpagtningen skal begynde Philippi Jacobi 
1656. Forbydendes etc. SjR, 23, 852. K. Indl. 4. dec. 1655 og udat.

26. aug. (Kbh.) Hugo Lûtzow fik brev anlangende Niels Jørgensen, 
som klager over ridefogeden på Antvorskov. Hvad NJ har ladet andra
ge for kongen imod HLs ridefoged, kan denne se af hans hosfølgende 
supplikation og dokumenter. Han skal erkyndige sig om beskaffenhe
den, havende indseende med, at NJ ingen uret vederfares. SjT, 33, 
572. Indl. 11. og 19. sept.
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26. aug. (Kbh.) Lave Beck fik brev om at være værge for Jørgen Høg til 
Todbøls søn Mogens Høg på skifte anlangende Assendrup. Der skal 
gøres skifte anlangende Assendrup gård og gods ml. JH på vegne af 
MH på den ene side og fru Karen Lange, enke efter Christoffer Gøye, 
på den anden af kongens dertil forordnede kommissarier, Rønnov Bil
le og Oluf Brockenhuus, den 1. sept, på Tybrindgård, og til den ende 
er parterne samt andre interesserede indstævnet til samme tid og sted. 
Det erfares nu, at JH er død. LB skal møde til stede på skiftet o.a., som 
bliver foretaget af kommissarierne efter kongens befaling, og være 
værge for MH og iagttage hans interesser og forestå hans værgemål. 
SjT, 33, 572. Indl. 16. aug.

26. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om i venlighed at for
handle ml. Johan Stickman og vinhandlerne. Hvad JS klageligen an
drager, kan adressaterne se af hans hosføjede Supplikation. De skal, så 
vidt det kan ske, forhjælpe ham til rette og, om muligt er, med bedste 
middel forhandle ml. vinhandlerne og ham i venlighed, at de ser igen
nem fingre med ham i betragtning, at hans hustru så vel som han selv 
tilforn har brugt vintappen, så kongen kan være forskånet for hans vi
dere supplikationer. SjT, 33, 572. (Tr.: KD, V, 402-03, fejlagtigt med da
toen 28. aug.). Indl. 12. og 13. (2) sept.

26. aug. (Kbh.) Ordre til Hans Hansen, proviantskriver, om proviant til 
mag. Anders Hansen, sognepræst til Helliggejst Kirke i Kbh. HH skal 
årligt lade AH af Provianthuset bekomme det ham forundte députât, 
nemlig l‘/2 pd. rug, 2 pd. byg, 1 td. ærter, 2 td. sild, 1 td. torsk, 10 lis
pd. bergefisk, l/2 td. smør, 1 okse, 4 svin, 6 lam og 12 gæs. SjT, 33, 572. 
K. Indl. 21. aug. og udat.

26. aug. (Kbh.) Kjeld Krags forlov til Bjørn Ulfeldts og jomfru Helle 
Krabbes begravelser. Kongen er tilfreds, at han må forløves til BUs be
gravelse, som skal holdes 6. sept, i Kbh., så vel som til HKs, som er be
rammet til 19. sept, på Bohus Slot. Kongen har befalet Palle Urne at 
forrette retten på Skåningfar landsting i hans fraværelse. SkT, 8, 539. 
Indl. 26. aug.

26. aug. (Kbh.) Palle Urne fik brev om at sidde i landsting i Skåne i 
Kjeld Krags fraværelse. Kongen har efter begæring forløvet KK til 
Bjørn Ulfeldts og Helle Krabbes begravelser. PU befales imidlertid i 
hans fraværelse at betjene retten i Skåne på 2 el. 3 landsting. SkT, 8, 
539.
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26. aug. (Kbh.) Erik Krag fik brev om at måtte indløse 2 gårde fra Met
te, Hans Hindsens i Malmø. Kongen er tilfreds, at EK efter hendes be
gæring af lensafgiften må indløse 2 til hende pantsatte bøndergårde, 
liggende i Bjerge h., Barkager s., Vejby: Svend Henningsen; Hov s.: 
Jens Nielsen, som er pantsat til hende for 529 rd. 3 mk. 8 sk. Hvorimod 
EK skal beholde gårdene under lenet, hvilket skal blive godtgjort ham 
i lensafgiften på Rtk. SkT, 8, 540.

26. aug. (Kbh.) Å.b. om 1 ort af hver 10 læsters drægtighed til vedlige
holdelse af Hals havn og skibsbro. Kongen er anmodet om, at der til
lægge noget til Hals havns og bros vedligeholdelse og tillader med det
te å.b., at hvert skib el. skude, som sejler ind el. ud af Limfjorden, være 
sig ind- el. udlændisk, skal give 1 rigsort af hver 10 læsters drægtighed. 
JR, 12, 545. (Tr.: CCD, VI, 288).

26. aug. (Kbh .) Henrik Hansen af Nørre Saltum fik brev om at måtte 
påtale en voldssag anlangende Morten Borthuus.1 HH har ladet an
drage, at MB har voldsvoret ham, hvilken sag han for sin armods skyld 
ej har kunnet påtale. Han begærer at måtte procedere sagen på ny. 
Kongen bevilger dette, dog skal han med forderligste stille processen i 
værk og udføre den. JR, 12, 545. Indl. 3. og 13. aug.
1) Angives i Indl. som borger i Ålborg.

26. aug. (Kbh.) Corfitz Ulfeldt til Mattrup fik brev om at være ritme
ster over et kompagni sogneryttere i Jyll. Kongen har antaget CU som 
ritmester, og han skal være kongen og hans riger huld og tro, ramme 
deres bedste og hindre skade og ellers i alle okkasioner villigt lade sig 
bruge som det anstår en oprigtig ritmester og god patriot af adel. Han 
skal nyde samme traktement som andre ritmestre i riget bekommer i 
fredstid, men i ufredstid skal han trakteres som geworben. Forbyden
des etc. JR, 12, 546.

26. aug. (Kbh.) Erik Juel fik brev om mod nøjagtig jordskyld at tillægge 
en del jord til de bønder, som vil indflytte i Hals fæstning. Det anbrin
ges for kongen, at den ny handelsstad, som han er til sinds at lade op
bygge ved Hals til Jyll.s og den ganske Limfjords forsikring, ikke ringe 
vil tiltage, dersom han vil bevilge bønderne dér i birket at måtte flytte 
inden for fæstningens afridsning, og siden at måtte nyde den ager og 
eng, som bliver lagt til deres gårde, mod en vis jordskyld til kronen. 
Kongen har bevilget dette, og EJ skal gøre den anordning, at den som



1656 291

indflytter, får tillagt en vis del avl til sin gård, som han skal beholde for 
sig og arvinger. EJ skal derimod sætte en vis jordskyld efter den pro
portion, som enhver bekommer jord, så kronen intet afgår. JT, 13, 522. 
K. Indl. udat. (se 25. aug.).

26. aug. (Kbh.) Erik Juel fik brev om at lade afhente nogle fyrre- og 
granspir, som det er befalet hr. Niels Trolle at lade hugge til Hals fæst
ning. Kongen har befalet NT at lade hugge en skudefuld fyrre- og 
granspirer i Aggershus len og lade nedføre til en belejlig havn. Han 
skal befragte det fornødne skiberum, afhente dem til Hals og siden 
søge sin betaling af landekisten hos kommissarierne i Jyll., eftersom 
det anvendes til landets defension. JT, 13, 523. K. Indl. udat. (se 25. 
aug.).

27. aug. (Kbh.) Christen Skeel og Otte Krag fik brev om at forhøre hr. 
Axel Urups rgsk. anlangende fortifikationen om Kbh. og efter befun
den beskaffenhed igen kvittere. SjT, 33, 573. K. Indl. sept.

27. aug. (Kbh.) Niels Parsberg fik brev om at levere fra sig Steen Becks 
børns værgemål til deres mor, Ide Lindenov. Kongen er tilfreds, at han 
til IL leverer fra sig værgemålet, som han efter befaling har annammet 
til sig på skifte efter deres farmor, fru Lisbet Bille, hvorfor hun og skal 
kvittere ham og efter loven forestå det. SjT, 33, 573. Indl. 23. aug.

27. aug. (Kbh.) Frederik Urne fik brev om at hjælpe til rette Laurids 
Ingvorsen, klokker i Kastrup i Vordingborg len. Hvad LI har ladet an
drage for kongen, kan FU se af hans hosføjede supplikation. Han skal 
forhjælpe ham til rette, så vidt lands lov og ret er. SjT, 33, 573.

28. aug. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev anlangende mag. Niels Aage
sen, sognepræst på Christianshavn, og den tyske præst på Christians
havn. NA besværer sig i adskillige poster over den tyske kapellan dér. 
HS skal erkyndige sig om beskaffenheden og alvorligen tilholde kapel
lanen, at han anstiller sig fredsommeligen imod sognepræsten, forhol
dende sig efter ordinansen, recessen o.a. kgl. frd. ligesom andre ka
pellaner i Kbh. el. andetsteds. SjT, 33, 573. (Tr.: KD, V, 403). K. Indl.
29. maj 1645, 13. aug.

28. aug. (Kbh.) Hugo Lûtzow fik brev anlangende at lade slotspræsten 
på Antvorskov Slot årligen bekomme 60 læs ved og 12 læs hø. Kongens
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far har forundt slotspræsten dér årligen nogle læs ved til ildebrændsel 
så vel som og nogle læs hø til hans kvæg. Kongen er tilfreds, at HL la
der mag. Erik Eriksen, nuværende slotspræst, på hans ansøgning årli
gen bekomme 60 læs ved og 12 læs hø. SjT, 33, 573. K. Indl. 6., 8. og 
18. maj.

28. aug. (Kbh.) Lensmændene i Sjæll. fik breve an langende afskaffelse 
af markeder o.a. samlinger formedelst pesten. Kongen har anset for 
godt, formedelst den smitsomme syge, som grasserer adskillige steder 
i Sjæll., at lade afskaffe alle markeder og samling. Adressaterne skal 
gøre den anordning, at alle sådanne straks bliver forbudt. SjT, 33, 574. 
K.

Sådanne breve fik alle lensmændene.

28. aug. (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev anlangende mag. Peder 
Mogensen, dansk sognepræst på Sorø Akademi, og hans kostpenge. 
Kongen erfarer, at PM efter kongens tidl. bevill. er tilsinds at flytte 
uden for porten og bo dér i byen. Han begærer at måtte bevilges den 
samme løn som forrige præster dér har haft, som har boet dér uden
for. Af JRs erklæring erfarer kongen, at stedet endnu ikke kan tåle 
sådan forbedring. Dog er han tilfreds, efterdi PM kvitterer kosten dér 
på stedet, at han må bevilges og årligen gives 1 rd. om ugen til kost
penge fra den tid, han er flyttet. Det skal blive JR godtgjort i hans rgsk. 
SjT, 33, 574. K. Indl. 24. juni.

28. aug. (Kbh.) Hr. Jørgen Brahe, Christen Skeel og, dersom én af dem 
ikke kommer til stede, Peder Reedtz, i lige måde Otte Krag og hr. Axel 
Urup, fik befaling anlangende nogle tvivlrådige punkter anlangende 
Bjørn Ulfeldts efterladte bo og gæld og hans begravelse,1 som parter
ne mener endeligt skulle decideres, førend BU begraves, på det ingen 
siden skulle have at beklage sig. Adressaterne befales og får fuldmagt 
til nærværende uge at indstævne parterne for sig at decidere de 
tvivlrådige punkter og adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, 
skal de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de in
teresserede. SkT, 8, 540. Indl. 27. aug.
1 ) I overskriften står bebreffuelse\

29. aug. (Kbh.) Bestalling for Christian Christoffer Hoick som ritme
ster over et kompagni af sognepræste- og fogedryttere i Loll, og Fal
ster. Han er forpligtet til at være kongen og hans riger huld og tro,
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ramme deres bedste og hindre skade. Kongen bevilger, at han af de 
midler, der er ordineret til militien i Loll., skal trakteres lige med an
dre ritmestre. Det skal begynde fra brevets dato. Forbydendes etc. SjR, 
23, 873.

29. aug. (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz, hofmester på Sorø Akademi, fik 
brev om dem, der nedsætter sig ved Sorø, og om øvrigheden dér. Af 
JRs angivende har kongen erfaret, at der efter de velmente privilegier, 
som hans far har givet Sorø,1 er dem, der bygger og nedsætter sig, som 
ikke skal være af det bedste slags folk. De holder stedet til skade og for
argelse øl- og brændevinsskrue og drager adskillige løse folk til sig. På 
det sligt i tide kan forekommes, vil kongen, at JR alvorligen har god 
indseende med, hvem der nedsætter sig på stedet. På det de kan kom
me til bedre skik, skal JR eksaminere menigheden og afskaffe dem, 
som befindes at forholde sig i skandaløst levned. Han skal herefter in
gen tilstede at nedsætte sig uden dem, som med god alsked kan bevi
se, hvorledes de har forholdt sig på andre steder og lover at forholde 
sig skikkeligen. Han skal herpå tage dem i ed. Til den ende agter kon
gen også efter hans forslag fornødent, at han over borgerskabet be
skikker en øvrighedsperson, som efter hans ordre skal tage i ed alle 
dem, som han bevilger at bygge og bo dér, så vel som dem, der allere
de nu er der, og ellers holde god skik, som han eragter nødvendigt til 
gavn for den liden bys forsamling. På det at en skikkeligere person kan 
fås til denne bestilling, må han til denne tjeneste lægge den jord, som 
nu er ledig ved stedet. Derforuden bevilger kongen, at halvparten af 
alt sagefald el. uvisse dér i byen, som egentlig tilhører denne, må ind
lægges i byens fiskus og komme den til nytte. SjT, 23, 574. (Tr.: CCD, 
VI, 288-89). K. Indl. udat. (2).
1) Frd. af 27. april 1638, se CCD, IV, 714-15, jf. KB, 1638, 361.

29. aug. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om straks at begive sig 
med de hos ham havende 9 orlogsskibe på den ham befalede rejse, og 
at Norske Løve skal være viceadmiral i stedet for Hannibal, hvorpå Ni
colaus Helt er befalet at kommandere og Lindormen derimod schout- 
bynacht. SjT, 33, 575. K.

29. aug. (Kbh.) Nicolaus Helt fik brev om straks at begive sig til Norske 
Løve at være viceadmiral i den udkommanderede flåde. SjT, 33, 575. 
K.
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29. aug. (Kbh.) Christen Skeel til Vallø og hr. Axel Ur up til Bæltebjerg 
fik åben befaling anlangende at kende ml. Jacob Smidt og de Møns 
folk om det strandede skib. JS har på hans principalers vegne ladet an
drage, at han endnu ikke er kommet til endskab med det af hans prin
cipalers strandede gods ved Møn. Han begærer derfor kongens befa
ling til adressaterne at forhjælpe ham til rette mod hans vederparter 
uden lang proces. Kongen befaler dem og giver dem fuldmagt til på 
belejlig tid og sted at indstævne parterne for sig, gørende endnu en 
gang deres bedste for at forhandle ml. dem i mindelighed og adskille 
dem uden lang og vidtløftig trætte. Dersom parterne imod forhåbning 
ikke vil bekvemme sig til venlig akkord, skal de henvise dem til lands 
lov, så at enhver kan udføre sin ret ved ordentlig proces. Det, de for
retter, skal de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til 
de interesserede. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, 
skal den, som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god 
mand til sig og efterkomme befalingen. SjT, 33, 575. Indl. udat.

29. aug. (Kbh.) Erik Juel og Otte Krag fik brev anlangende nogen ir
ring ml. borgmestre og råd i Holbæk og en person ved navn Ernst Jo
hansen. Borgmestre og råd har for kongen klageligen ladet andrage, 
hvorledes en ledig person, EJ, som opholder sig dér i byen uden no
gen handel, håndværk el. anden håndtering, utilbørligen har overfal
det dem og angrebet dem på deres gode navn og rygte. Kongen befa
ler adressaterne og giver dem fuldmagt til på belejlig tid i Holbæk at 
indstævne parterne for sig, og efter at de har forhørt dem endeligen 
kende, hvorledes de mener sådan uskikkelighed bedst kan dæmpes og 
de skyldige straffes. Det, de forretter, skal de under deres hænder og 
signeter med forderligste indskikke i Kane, til videre efterretning. SjT, 
33, 576. Indl. 26. og 27. aug. og 17. sept.

29. aug. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev anlangende Hans Christoffer
sen Dreyers skattefrihed i Holbæk. HCD har for nogen tid siden be
kommet kongens bevilling1 til at være fri for borgerlig og byens tynge 
på hvad sted, han nedsætter sig her i riget. Det er kongens mening, at 
denne bevill. ikke skal forstås videre, end så vidt vedkommer HCDs 
egen person. Hvad hans gård og ejendom og formue angår, skal han 
ikke forskånes pro kvota at bære byens tynge lige ved andre borgere 
dér i byen el. hvor han nedsætter sig. JS skal forstændige ham dette. 
SjT, 33, 576. K. Indl. 24. juni 1653, 12. og 15. juli og udat.
1) Se ovf., under 26. juni, s. 208.
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29. aug. (Kbh.)Jørgen Seefeld og Rønnov Bille fik brev om at besigtige 
noget gods ml. Peder Vibe og Sorø Akademi. PV begærer til magelæg 
af Sorø Akademi i Eggeslevmagle s. og by: 1 gd., Peder Mortensen 
(?Mogensen) påbor, skylder årligen 20 skp. rug, 20 skp. byg, 13 sk. 
spindepenge, hvorimod PV erbyder at udlægge til Sorø Akademi 1 gd. 
i Hemmeshøj1 s. og by: Niels Pedersen påbor, skylder årligen 1 pd. rug, 
1 pd. byg, 2 td. havre, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, og hvis det ikke 
kan strække til, da erbyder han at udlægge mere gods. De befales og 
får fuldmagt til at begive sig til nævnte gde og gods, såvel det, PV be
gærer, som det, han vil udlægge, granske og forfare dets ejendom og 
siden ligne og lægge det ene imod det andet, så kongen på akademiets 
vegne og PV, særdeles for ejendom og landgilde, sker skel og fyldest, 
anseende, at kongen vil have så megen landgilde igen som den, der 
bortskiftes, dog hvad skovene sig belanger, skal der forholdes som 
sædv. Det, de forretter, skal de under deres hænder og segl give be
skrevet fra sig og indskikke med besigtigelsen i Kane. Kongen har be
falet Jørgen Rosenkrantz at være til stede, så han kan forsegle og un
derskrive med dem. SjT, 33, 576. K.
1 ) Kopibogen har Hemmesøe.

29. aug. (Kbh.)Jørgen Rosenkrantz fik brev om at overvære forskrevne 
magesk., styl. ord. [Overskrift i] SjT, 33, 577. K.

29. aug. (Kbh.) Bevill. for Jørgen Pedersen i Lødekøbing til at gifte sig 
igen. Han har i sit ægteskab, mens hans afd. hustru Maren Christof- 
fersdatter endnu levede, forset sig med lejermål og er derfor adskilt 
ved kapitlets dom. Han må igen indlade sig i ægteskab med hvem, 
Gud og lykken vil tilføje ham, dog skal han gøre bevisligt, at hans 
hustru er død. Forbydendes etc. SkR, 6, 425. Indl. 6. juni (Fr. 3., orig.) 
og 17. sept. 1649, 1. juli og udat.

29. aug. (Kbh.) Christian Christoffer Hoick fik brev om at være ritme
ster over et kompagni af sogne-, præste- og fogedryttere i Loll, og Fal
ster, i hvilken bestilling han skal være kongen og hans riger huld og 
tro, ramme deres bedste og hindre skade. For hans ritmesterbestilling 
bevilger kongen ham årligen af de midler, som er ordineret til militien 
i Loll, lige ved andre ritmestre, hvilket skal begynde fra brevets dato. 
Forbydendes etc. SmR, 7, 101. K.
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29. aug. (Kbh.) Mogens Høg, Erik Juel, Otte Krag, Mogens Arenfeldt, 
Hans Juel og Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om på ny at gran
ske og forfare noget af kronens gods i Vinkel s., som hr. Anders Bille 
begærer til magesk., så og Hersom Hovedgård og gods, som han vil 
udlægge derimod. Krongods i Hald len, Vinkel s. og by, er begæret af 
AB til magesk., og er likvideret på begge sider. For at godsets egentlige 
beskaffenhed bedre kan vides, befaler kongen adressaterne med for
derligste igen at begive sig dertil, så vel som til det, der begæres af kro
nen af AB, ligeså til Hersomgård med tilliggende gods, som han vil ud
lægge derimod, granske og forfare dets lejlighed, særdeles 1. om det 
begærede gods støder på vildtbanen, 2. om nævnte Vinkel er den ene
ste by ved Hald Slot el. og hvor mange bønder, byer og sogne der lig
ger ml. Vinkel og Hald Slot, og 3. hvilket gods der befindes bedst på 
indkomst og herlighed el. om der i andre måder kan findes vigtige 
omstændigheder hos godset, som kunne forårsage nogen billig be
tænkende til det begærede magesk., hvorom de skal indskikke betæn
kende i Kane. JT, 13, 523. Indl. 1. marts (2).

30. aug. (Kbh.) Rigens marsk fik brev om at kommandere kaptajn Var- 
rendorp ind i Rendsborg fæstning over det jyske landfolk, som er be
liggende dér i garnisonen, eftersom kongen har befalet kaptajn Lyder- 
walt at begive sig derfra til sit kompagni under regimentet. JT, 13, 523. 
K.

30. aug. (Kbh.) Ulrich von Cronach fik brev anlangende, at kaptajn Ly- 
derwalt skal forføje sig til kompagniet, men kaptajn Varrendorp kom
me til Rendsborg. Kongen har befalet V med forderligste at begive sig 
til fæstningen Rendsborg, dér i Ls sted at kommandere det jyske land
folk, som er beliggende i garnison. UvC skal tilkendegive L, at han 
igen skal begive sig derfra til sit kompagni under regimentet. JT, 13, 
524. K.

31. aug. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende nogle bøn
ders avling i Hammer og Hammertorup under Vordingborg len. Kro
nens tjenere i Hammer: Oluf Madsen, Niels Klant, Niels Madsen, 
Rasmus Brun, Peder Olufsen, Anders Smed, Niels Hansen, Niels Lau
ridsen, Oluf Klant, Rasmus Andersen, Peder Øen, Torkild Olufsen, 
Rasmus Klant, og i Hammertorup: Peder Ibsen, Søren Jyde, har for 
kongen ladet andrage, hvorledes de har lidt stor skade på deres korn 
formedelst den store hede og tørke, som denne sommer har ført med
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sig og hos dem har forårsaget stor misvækst, så de ikke kan blive ved 
magt, med mindre de forundes afslag i landgilden dette år. Af FRs er
klæring erfarer kongen, at deres angivende er sandfærdigt. På det de 
må blive ved magt, er kongen tilfreds, at de forskånes således, hvilket 
skal blive FR godtgjort. SjT, 33, 577. K.

1. sept. (Kbh.) Slagelses borgere fik prolongation på deres skattefri
hed i endnu 3 år. For nogle år siden har kongen bevilget borgerne i 
Slagelse, formedelst den ulykkelige ildebrand, at måtte forskånes for 
skat, borgelejepenge o.a. tynge i 3 år. Kongen søges nu om, at benåd
ningen må prolongeres. Han bevilger, at de fremdeles i 3 år må for
skånes. Dog skal de imidlertid igen opbygge byen og komme skadelid
te medborgere til hjælp. Forbydendes etc. SjR, 23, 853. K. (2).

1. sept. (Kbh.) Køge fik efter begæring forskånsel for deres resterende 
skat og ikke at pålægges Holbæk el. andre. Kongen eftergiver dem re
sterende skat til brevets dato, så den ej mere skal pålægges Holbæks 
borgere el. andre. Thi forbyde etc. SjR, 23, 853. K.

1. sept. (Kbh.) Henrik Pedersen i Stenholt Mølle fik brev på at sætte 
bækken for kirkedøren og søge godtfolk om hjælp, på det han igen 
kan komme på fode efter skade af ildebrand. SjR, 23, 854.

1. sept. (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev anlangende postme
stre og toldere, som bruger borgerlig håndtering. Kongen kommer i 
forfaring, og af samtlige købstæder påklages, hvorledes postmestre, 
toldforvaltere o.a. kgl. betjente i købstæderne bruger største handel 
og næring, og en del har årlig løn, og dog undslår de sig fra byens skat
ter og tynge. De begærer, at disse betjente må skatte efter deres hånd
teringsmåde, el. at sådanne friheder må komme byerne til afkortning 
i deres skatter. Adressaterne skal tilholde nævnte kgl. betjente, at de 
herefter skatter lige ved andre borgere, eftersom de befindes at have 
borgerlig handel og brug. SjT, 33, 578. (Tr.: CCD, VI, 294-95). K. (2). 
Orig. i Odensegård lensark., LAO. Indl. 17. juli.

Sådanne breve fik alle lensmændene.

1. sept. (Kbh.) Hofmarskallen fik brev om at holde gårdsret ml. Clau
de Baijarts og Toussaint de Beaufort. Hvad CB har ladet andrage for 
kongen imod TdB, kan adressaten se af hans hosføjede supplikation. 
Han skal lade holde gårdsret, som kan kende ml. dem. SjT, 33, 578.
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Den 18. okt. fik Samuel Mejer lige sådan befaling til marskallen an- 
langende førnævnte TdB.

1. sept. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at hjælpe Henrik Ehm, 
kobbersmed, til rette anlangende noget ved kobbermøllen. Hvad HE 
har ladet andrage for kongen, kan AvdK se af hans hosføjede suppli
kation. Han skal erfare om dens beskaffenhed, og så vidt billigt er for
hjælpe ham til rette, som det har været af arilds tid, og tilholde dem, 
som det vedkommer, at reparere fiskedammen oven for nævnte mølle, 
så at møllen ingen skade lider deraf. SjT, 33, 578.

1. sept. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at gøre relation anlan
gende Isebrant von Holtens sag i Helsingør. Hvad IvH har ladet an
drage for kongen, kan AvdK se af hans hosføjede supplikation. Da han 
tilforn har bekommet kongens befaling1 til at lade hænde dom over 
ham, befales han med forderligste i Kane, at indskikke udførlig rela
tion om sagens beskaffenhed, og hvorvidt sagen er kommet i proces, 
hvorefter kongen siden vil vide at resolvere. SjT, 33, 578. K. Indl. 28. 
maj 1655, 4. juni, 20. aug. (3), 4. og 6. okt. og udat.
1) Se ovf., s. 182-83.

1. sept. (Kbh.) Frederik Urne og Jørgen Seefeld fik brev om at forskaf
fe Jens Mikkelsen, salpetersyder, det kobber o.a., han behøver, og at 
have indseende dermed. Adressaten skal af lenets uvisse indkomst for
skaffe ham nævnte, som han behøver til salpeterværket dér i lenet, og 
have indseende med, at han omgås forsvarligen dermed. Det skal på 
Rtk. blive godtgjort i lenets rgsk. SjT, 33, 578. K. Indl. 26. aug.

Lige sådant brev fik JS om salpeterværket i Ringsted len.

?1. sept.1 (Kbh.) Jægermesteren fik brev om af Silkeborg el. Skander
borg vildtbane at forskaffe Henning Quitzow 4 store hinde og 4 rådyr, 
hvilke han har betalt i Kongens Kammer. SjT, 33, 579.

Lige sådant brev om 2 store hinde til hr. Frederik Reedtz.
1) Datoen er glemt i kopibogen.

1. sept. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende at hjælpe Henrik 
Pedersen til opbyggelse af Stenholt Mølle, som er brændt. Af HPs sup
plikation og OPs erklæring erfarer kongen, at møllen er brændt, og at 
mølleren ikke kan opbygge den igen uden at han bevilges nogen 
hjælp. Kongen er tilfreds, at OP af lenets skove forskaffer ham fornø-
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dent byggetømmer på de steder, hvor det kan være mindst til skovska
de, såvel og mur- og teglsten af teglgården dér ved slottet. I lige måde 
må han af lenets indkomst for ringeste pris indkøbe 2 ny møllesten, og 
han er bevilget at være fri for 3 års landgilde, hvilket skal godtgøres i 
OPs rgsk. SjT, 33, 579. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK. Indl. 4. (2) 
og 28. aug.

1. sept. (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik breve om skat. Disse van
skelige og besværlige tider har forårsaget kongen mægtig og ekstraor
dinær bekostning med defension til lands og vands ved kostbar ud
rustning at underholde den ringe militie, som er forhånden og for 
landets forsikring ikke kan afskaffes. Fæstningernes besætning kræver 
og en stor bekostning foruden den store gæld, som riget i forrige 
onde tider er gerådet i. Hvor ugerne kongen det end gjorde, har han 
med Danmarks Riges Råds samtykke eragtet for godt at lade undersåt
terne besøge om en aim. skat og landehjælp, som adressaten nærmere 
kan erfare af medfølgende å.b. Adressaten skal straks lade det forkyn
de for bønderne og menige almue i sit len, og derefter lade dem 
lægge og skrive for samme skat og have indseende med, at det går li
geligt og ret til, så den rige hjælper den fattige. Ingen skal være for
skånet, hverken fogeder, herredsfogeder, delefogeder, skrivere el. an
dre, uden alene bønder, der er forarmede, så de ikke kan give deres 
landgilde el. skat, (desligeste de, som bor på de steder, hvor den smit
somme syge grasserer, anseende, at al samling fra de steder kunne give 
årsag til, at sygdommen udspredes videre),1 hvilket skal bero på nøjag
tige tingsvinder, som adressaten selv skal påskrive, hvorefter det skal 
godtgøres. Dersom nogen bønder forskånes, som burde give skat, skal 
han tilkendegive, af hvilken årsag det er sket. Dog er det bevilget ade
len selv at 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 gde uden dem, der er det. I lige måde skal han have indseende 
med, at ågerkarle og de, der bruger stort køb, 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, hvad enten det er på 
kronens, adelens el. gejstlighedens stavn, så ingen bliver forskånet, 
uden en karl hos hver sognepræst, som efter ordinansen skal være fri, 
og de, som er soldater. Bøndersønner, som er hos forældrene, skal give 
skat ligesom andre tjenestekarle og drenge, eftersom de kan være dyg-
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tige til at tjene hos andre, enten for fuld el. halv løn. Efterdi der klages 
over, at tjenestefolk for løn i disse gode åringer ikke vel kan bekom
mes, er for godt anset, at de, som er så føre, at de kan tjene for deres 
føde og dog ikke gør det, skal give dobbelt skat mod andre tjeneste
folk, enten de opholder sig i købstæderne el. på landet. Når skattebre
vene er forkyndt til tinge, må ingen tjenestekarl, søn el. dreng begive 
sig andetsteds hen, uden han tilforn leverer sin husbond det, han bør 
at give til denne skat, el. leverer det til den, hvor han har sit ophold, el. 
husbonden selv at svare til skatten. Pengeskatten skal indfordres i det 
seneste 3 uger efter Michaelis, og han skal til landkommissarierne 
overlevere den ’/b af pengeskatten, som går af hver 10 fæstegde, så vel 
som den ’/b af pengeskatten, som går af hver 10 selvejergde, som er i 
læg, samt halvparten af' den anden skat, som oppebæres af tjeneste
folk, håndværksfolk o.a., og den ’/s af skatten, som skal udgives i køb
stæderne. De andre 2/s af pengeskatten samt det, halvparten af rug og 
byg oppebåret af fæstegde og selvejergde bliver solgt for, så vel som 
den 2. halvpart af skatterne af tjenestefolk, håndværksfolk o.a., og de 
tre parter af købstadskatten skal leveres til N.N. og den anden halvpart 
af rug og byg efter Rigens Råds anordning fremskikkes til magasiner
ne. Han skal gøre sin største flid at tilvejebringe pengene i rd., dog at 
de, der ikke har hele dalere, i stedet giver 6 sletmk. for hver dl. Adres
saten skal ingen forsømmelse tage, at skatten fremkommer inden den 
nævnte tid og at intet udebliver, såfremt han ej selv vil stande til rette. 
SjT, 33, 579. K. (2). Orig. i DKanc. B 165a, i Frederiksborg lensark., 
LAK, i Odensegård lensark., LAO.

Af Riberhus, Lundenæs, Bøvling leveres til Steen Bille, af Vestervig, 
Åstrup, Dueholm, Ørum til Erik Juel, af Skivehus til Mogens Aren- 
feldt, af Mariager, Dronningborg, Skanderborg, Silkeborg, Åkær, 
Stjernholm, Kalø til Erik Rosenkrantz, af de fynske og Langeland til 
hr. Sivert Urne, af Sjæll., Loll, og Falster til Frederik Urne, af Skåne til 
hr. Knud Ulfeldt. I brevene til SB, EJ, Ulrik Christian [Gyldenløve], 
ER, SU, FR, Otte Thott skal stå, at de på videre anordning selv skal be
holde skatterne hos sig.

Under de sjæll. og skånske ms. blev sat dette postscriptum, at kon
gen tilskikker dem trykt frd.2 om forandring af den 11. dec. i Sjæll. og 
Skåne, hvilken adressaten skal lade forkynde og holde.

Register på de lensmænd, som fik skattebreve [står i SjT, 33, 587. 
KJ: Jyll.: Hr. Steen Bille, Koldinghus. Hr. Mogens Sehested, Bøvling. 
Peder Reedtz, Lundenæs. Otte Krag, Riberhus. Hr. Oluf Parsberg, 
Vestervig. Malte Sehested, Åstrup. Erik Juel, Ålborghus. Hr. Christian
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Friis, Mariager Kloster. Mogens Arenfeldt, Skivehus. Ulrik Christian 
[Gyldenløve], Hald. Henrik Thott, Dronningborg. Erik Rosenkrantz, 
Arhusgård. Hr. Anders Bille, Skanderborg. Mogens Høg, Silkeborg. 
Hr. Henrik Rantzau, Akær. Laurids Ulfeldt, Stjernholm. Hr. Hansjuel, 
Dueholm Kloster. Gunde Rosenkrantz, Kalø. Manderup Due, Ørum. 
Fyn\ Tyge Below, Hindsgavl. Hr. Jørgen Brahe, Hagenskov. Jørgen 
Kaas, Rugård. Hr. Sivert Urne, Odensegård. Hr. Mogens Kaas, Nyborg. 
Grev Rantzau, Tranekær. Sjæll.'. Hugo Lûtzow, Antvorskov, Korsør, 
Sæbygård. Hr. Frederik Reedtz, Vordingborg. Hr. Hans Lindenov, Ka
lundborg. Jørgen Seefeld, Holbæk. Arent von der Kuhla, Kronborg. 
Jørgen Seefeld, landsdommer, Ringsted Kloster. Frederik Urne, Ros- 
kildegård. Otte Pogwisch, Frederiksborg og Abrahamstrup. Hr. Chri
stoffer Urne, Dragsholm. Christen Skeel, Tryggevælde. Jørgen Reedtz, 
Jungshoved. Hr. Axel Urup, Møn. Frands Brockenhuus, Kbh. Jørgen 
Rosenkrantz, Sorø. Oluf Brockenhuus, Svenstrup.
1) I margenen står, at det, som findes ml. tegnene ( ), alene skal indføres i de 
len, hvor pesten grasserer, nemlig alle lenene i Sjæll. og Møn, item Skåne, 
Dronningborg. 2) Se ndf., s. 323.

1. sept. (Kbh.) Å.b. til bønderne om skat. Kongen hilser bønder og 
menige almue, hvem de end tjener.1 SjT, 33, 582. (Udt.: CCD, VI, 290- 
93). K. Orig. i DKanc. B 165a.
1) Brevet er ligelydende med å.b. 14. juli 1654, se KB 1654, 185-86 og med 
brevet til lensmændene, se ovf., m. h. t. skattens motivering og størrelse, be
stemmelser om opkrævning og fritagelse og lensmændenes pligter og ansvar, 
dog skal de tjenestefolk, som ikke vil tjene, give dobbelt skat el. mere imod an
dre tjenestefolk efter lensmandens kendelse, og kronens ugedagstjenere skal 
give 3 rigsort og '/? td. rug el. byg.

I Sølvesborg og Kristianopel len gives kun halv skat, så at hver 10 jordegne 
bønder lægges i læg og giver 15 rd., desligeste 5 td. rug el. byg, hver 10 fæste
bønder 7'/2 rd., desligeste 5 td. rug el. byg, og så fremdeles.

1. sept. (Kbh.) Å.b. om skat til Sorø len.1 SjT, 33, 584. K.
1) Brevet er ligelydende med foregående, med tilføjelsen, al kongen har an
set for godt, at de bønder, som er beliggende i birket, må forskånes for halv 
skat, så og Pedersborg, Slaglille og Bjernede, som er regnet for ugedagstjene
re, for fuld skat, dog så, at de 3 sogne skal udgive den halve skat i stedet til Jør
gen Rosenkrantz til Kjeldgård til at fortsætte akademiets bygning og at af
lægge gælden.

1. sept. (Kbh.) Å.b. til købstæderne om, at kongen [med motivering 
som i brev ovf. til lensmændene] har eragtet for godt at besøge dem
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om en mulig hjælp i rd. el. 6 sletmk. for hver dl. Hver tjenestedreng 
skal give 1 rd. in specie lige ved tjenestedrenge på landet og købsven
dene mere efter deres formue. Skatten skal leveres i det seneste 3 uger 
efter Michaelis og fremsendes til deres lensmænd. SjT, 33, 586. (Udt.: 
CCD, VI, 293). K Orig. i Holbæk rådstueark., LAK, i D 1-118 Ålborg 
rådstueark., i D 2-198 Århus rådstueark., i D 13-104 Horsens rådstue
ark., LAV.

Kbh. 3.000 rd.,1 Helsingør 800 rd., Køge 600 rd., Næstved 400 rd., 
Skælskør 250 rd., Roskilde 200 rd., Kalundborg 400 rd., Slangerup 100 
rd., Holbæk 350 rd., Korsør 100 rd., Ringsted 60 rd., Nykøbing Sjæll. 
60 rd., Præstø 60 rd., Vordingborg 100 rd., Stege 100 rd., Store Hed
dinge 60 rd. Loll, og Falster. Nykøbing 250, Stubbekøbing 150, 
Sakskøbing 60, Nakskov 600, Maribo 120. Jyll.'. Ålborg 1.600, Ribe 
1.040, Århus 902, Randers 768, Viborg 522, Horsens 624, Kolding 604, 
Vejle 380, Varde 312, Skagen 20, Thisted 240, Nykøbing Mors 42, Sæby 
136, Lemvig 104, Ebeltoft 100, Hjørring 84, Hobro 42, Skive 64, Ma
riager 156, Grenå 82. Fyn: Nyborg 562, Odense 1.144, Kerteminde 278, 
Svendborg 562, Fåborg 136, Assens 354, Rudkøbing 100, Middelfart 
228, Bogense 200. Skåner. Malmø 1.500, Ysted 200, Lund 200, Falsterbo 
10, Simmershavn 60, Kristianstad 60, Sølvesborg 60, Rønneby 120, Ska- 
nør 40.

NB. I de første skattebreve, som herefter udgives, skal agtes, at føl
gende købstæder dette år ingen skattebreve fik, nemlig Ringkøbing 
[der også mangler ovenfor], fik ingen før lensmandens erklæring ind
kommer, med Thisted blev forholdt ligeså, Slagelse fik prolongation 
på skat i 3 år, Holbæk, Slangerup, Mariager, Lemvig er befalet at sættes 
ligesom forhen, Køge fik benådning den 11. okt. 1656 at stå for 400 rd. 
dobbelt skat ligesom dette år.
1) I forhold til den tilsvarende liste fra 1655, KB 1655, 206, er for flere af by
erne tallene anderledes, således for Viborg, Grenå, Kerteminde, Ysted, på en 
måde, så man kan få indtryk af, at der er tale om unøjagtigheder, jf. dog også 
NB-teksten ovf.

1. sept. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende drenge
skatten. Med Danmarks Riges Råds råd, bevill. og samtykke har kon
gen ladet påbyde en aim. skat, som skal udgives i det seneste 3 uger ef
ter Michaelis. Adressaterne skal forholde sig efter det forrige brev til 
dem anlangende drengeskatten af Kbh. og levere 600 rd. in spec, in
den den tid til landkommissarierne. SjT, 33, 587. (Tr.: KD, V, 387. 
Udt.: CCD, VI, 293).
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1. sept. (Kbh.) À.b. til kapitlerne om skat. Kongen har [med motive
ring som i brev ovf. til lensmændene] anset for godt at besøge adressa
ten, så vel som alle andre kapitler, provster, præster og menige kieresi 
om en mulig hjælp i rd. in spec. De, som har noget pro persona, skal 
udgive det i det seneste 3 uger efter Michaelis,1 og de skal selv ligne 
det, så at enhver giver af sit præbende, som han har oppebørsel i ka
pitlet, så hjælpen ufejlbarligen udkommer, A leveret til landkommis- 
sarierne i N og resten i Sjæll.s stift til hr. Frederik Urne, i Ribe stift hr. 
Steen Bille, i Skåne stift Otte Thott, i Arhus stift Erik Rosenkrantz, i Vi
borg stift Ulrik Christian [Gyldenløve]. SjT, 33, 588. (Udt.: CCD, VI, 
294). K.

Roskilde Kapitel 594 rd. 4 ort 11 sk. 5 pen. Lund Kapitel 700 rd. Vi
borg Kapitel 300 rd., når de 50 rd. fratages, som de i kapitlet bliver fo
restående for.
1) I parentes står, at de, som har noget pro officio, forskånes, og af det gods, 
som kapitlet har mistet, gives ej heller noget, ikke heller af det, som ligger til 
universitetet i Kbh. Dette skal ifølge en bemærkning i margenen alene ind
føres i brevet til Roskilde Kapitel.

1. sept. (Kbh.) A.b. til Ribe Kapitel om skat. Kongen har [med motive
ring som i brev ovf. til lensmændene] anset for godt at besøge adressa
ten, så vel som alle andre kapitler, provster, præster og menige kieresi 
om en mulig hjælp i rd. in spec. De, som har noget pro persona, skal 
udgive 600 rd., dog skal være forskånet Ludvig Pouch så vel som mag. 
Niels Jørgensen, som nyder sit pro officio, at udgive i det seneste 3 
uger efter Michaelis og de skal selv ligne det, så at enhver giver af sit 
præbende, som han har oppebørsel i kapitlet, så hjælpen ufejlbarligen 
udkommer, ‘/a leveret til landkommissarierne i Jyll. og resten til hr. 
Steen Bille. SjT, 33, 589. K Orig. i C 4-893 Ribe bispeark., LAV.

1. sept. (Kbh.) A.b. om præsteskatten. Kongen har [med motivering 
som i brev ovf. til lensmændene] anset for godt at besøge dem om en 
mulig hjælp, således at hver provst el. sognepræst, såvel i købstæderne 
som på landsbyerne, skal give 8 rd. in spec., dog i Blekinge 4 rd. in 
spec., el. 6 sletmk. for hver dl. Provsten i hvert herred skal lægge skat
ten ml. præsterne, så det går ligeligen til, og at den rige hjælper den 
fattige. De befales at levere pengene uden al undskyldning i det sene
ste 3 uger efter Michaelis til N.N., superintendent i N.N. stift, så han 
med forderligste kan levere dem de befalede steder. SjT, 33, 589. 
(Udt.: CCD, VI, 290). K. Orig. i C 4-252 Ribe bispeark., LAV.

[Sendt til bisperne].
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1. sept. (Kbh.) Ms. til bisperne om skat. Kongen har [med motivering 
som i brev ovf. til lensmændene] anset for godt at besøge alle provster 
og sognepræster om en aim. skat og landehjælp, som adressaterne kan 
se af hosføjede å.b. De skal under deres hånd og segl tilstille hver 
provst i deres stift en kopi af det å.b., hvilket de på kalente el. anden 
belejlig tid skal lade læse for de menige præster i hvert herred og be
fale dem at ligne og lægge skatten imellem sig og siden indfordre den 
og med mandtal levere ‘A til landkommissarierne i N.N. land og resten 
til hr. Sivert Urne i Fyn, Frederik Urne i Sjæll., Otte Thott i Skåne, 
Steen Bille i Ribe stift, Erik Rosenkrantz i Århus stift, Erik Juel i Ålborg 
stift, Ulrik Christian [Gyldenløve] i Viborg stift, hvor skal gives dem 
bevis. SjT, 33, 589. Orig. i C 4-252 Ribe bispeark., LAV.

Fortegnelse på bisperne: Dr. Hans Svane, Sjæll.s stift. Dr. Peder Vin
strup, Skåne stift. Dr. Laurids Jacobsen, Fyns stift. Dr. Jacob Matthisen, 
Århus stift. Dr. Anders Andersen, Ålborg stift. Dr. Peder Kragelund, 
Ribe stift. Mag. Frands Rosenberg, Viborg stift.

1. sept. (Kbh.) Stiftslensmændene fik brev om at annamme skatten. 
Kongen har befalet, at de ~/b af pengeskatten og det, halvparten af rug 
og byg kan blive solgt for, som dette år går af selvejer- og fæstegods, 
samt halvparten af den anden skat, som oppebæres af tjenestefolk, 
håndværksfolk o.a., så vel som de 3 parter af kapitlets, gejstlighedens 
og købstædernes skat i Sjæll.s stift, skal leveres til adressaten. Denne 
skal annamme dem til sig og indtil videre anordning beholde dem hos 
sig tillige med skatten af hans eget len. SjT, 33, 590. K.

Frederik Urne, Sjæll. Otte Thott, Skåne. Hr. Sivert Urne, Fyn. Hr. 
Steen Bille, Ribe stift. Erik Rosenkrantz, Århus stift. Erik Juel, Ålborg 
stift. Ulrik Christian [Gyldenløve], Viborg stift.

1. sept. (Kbh.) Landkommissarierne fik brev om skat. Kongen har be
falet, at ’/s af pengeskatten dette år af selvejer- og fæstegde samt halv
parten af den anden skat, som oppebæres af tjenestefolk, håndværks
folk o.a., så vel som de '/i af kapitlernes, gejstlighedens og købstæder
nes skat i N.N. land [skal leveres til adressaten]. Denne skal annamme 
dem af lensmændene, kvittere og siden anvende dem til militien. SjT, 
33, 590. K.

Peder Lange, Jørgen Kruse og Manderup Due i Jyll. Henrik Pode
busk og Erik Kaas i Fyn og Langeland. Lave Beck og Otte Pogwisch i 
Sjæll. Niels Krabbe og Kjeld Krag i Skåne. Christoffer Steensen i Loll, 
og Falster.
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1. sept. (Kbh.) Ysted fik eftergivelse af byens skatter, som de hidindtil 
resterer med. Kongen har efter begæring efterladt dem deres reste
rende skat, som de befindes at være skyldige til brevets dato, så at de 
herefter må være utiltalt. SkR, 6, 425.

1. sept. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik forlov til Bjørn Ulfeldts be
gravelse. Kongen er efter hans begæring tilfreds, at han må forløves at 
rejse over til Kbh. til BUs begravelse. Kongen har befalet kaptajn Bru
now at begive sig til fæstningen og kommandere i hans fraværelse, så 
intet forsømmes. SkT, 8, 541. Indl. 29. aug.

1. sept. (Kbh.) Rigens marsk fik brev om at kommandere kaptajn Bru
now til Kristianstad i hr. Henrik Lindenovs fraværelse. Kongen har for
løvet HL at rejse til Kbh. til Bjørn Ulfeldts begravelse. Adressaten befa
les at kommandere B op til fæstningen Kristianstad og dér komman
dere i HLs sted, så intet forsømmes. SkT, 8, 541.

1. sept. (Kbh.) Maribo fik brev om benådning på 7 bådsmandshold i 
stedet for de 14, de hidindtil har holdt. Menige borgerskab i Maribo 
har ladet andrage, at det er svækket på næring og formue og derfor af 
kongens far er benådet at takseres den 4.part så højt som Nakskovs 
borgeres årlige unionsskat kan andrage. Det er tilforn endog befalet, 
at de må forlindres på bådsmandshold. Kongen bevilger, at de må 
være benådet på 7 bådsmandshold i stedet for 14, som de hidindtil har 
været takseret for. Forbydendes etc. SmR, 7, 101.

1. sept. (Kbh.) Kolding fik brev om forskånsel for skatter i pesttiden. 
Det er for kongen andraget, hvorledes Kolding siden sidste fjendtlige 
indfald, mangfoldige durchtog, sidste pest o.a. ulykkelighed meget er 
aftaget. Kongen bevilger, at det menige borgerskab dér må være for
skånet for bådsmands-, bøsseskytter- og unionsskat for det år, pesten 
grasserede, eftersom de fornemste, som kunne skatte, samme tid var 
flyttet af byen, så vel som en del bortdøde. Thi forbyde etc. JR, 12, 546. 
Indl. 16. febr. 1655.

1. sept. (Kbh.) Ribes borgere fik brev om forskånsel for nogle skatter. 
Borgmestre og råd samt menige borgerskab i Ribe har for kongen an
draget, hvorledes deres by i forrige fejdetider er kommet meget til ag
ters formedelst stor brandskat, 2 belejringer af slottet, store indkvarte
ringer og vandflodsskade, hvorover der nu drives ringe handel og tra-
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fik, så en del af deres resterende skatter står efter hos borgerskabet og 
ikke kan bekommes, og det, der er oppebåret, er udgivet til fornøden 
udgift og reparation. Efter begæring har kongen eftergivet dem reste
rende skat, som er 1.500 rd., som de er skyldige for 1652 og 1653. For
bydendes etc. JR, 12, 546. Indl. 7. juli.

1. sept. (Kbh.) Bevill. for Røvert Freden (Frød) på Vesterland Føhr til 
at have Thet Røvertse. Efter ansøgning bevilger kongen, at RF må ind
lade sig i ægteskab med TR, som hans afd. hustru var beslægtet med i 
3. led, såfremt de ikke er hverandre nærmere pårørende, hvilket dog 
tilforn skal bevisliggøres. Dog skal de udgive noget efter deres formue 
og lensmandens sigelse til deres egen kirkes reparation. JR, 12, 547.

1. sept. (Kbh.) Dr. Henrik Ernst, prof, juris på Det kgl. og adelige Aka
demi Sorø, fik brev om at måtte nyde ægt og arbejde af tjenerne til sit 
prælatur i Arhus Domkirke. HE er for nogle år siden forlenet med et 
prælatur i Århus Domkirke. Han lader andrage, hvorledes han gøres 
forfang på ægt, arbejde og herlighed af prælaturet, af årsag, at forle- 
ningsbrevet intet formelder derom. Kongen bevilger, at han må nyde 
prælaturet med ægt, arbejde o.a. herlighed. Forbydendes etc. JR, 12, 
547.

1. sept. (Kbh.)1 Dr. Henrik Ernst fik brev om selv at måtte bortfæste ti
enderne under sit provsti. Kongen kommer i erfaring, at en del af 
lensmændene understår sig at bortfæste de kirketiender, som ligger 
under det provsti, som HE er forlenet med. Kongen tillader, at han 
selv må bortfæste dem, eftersom det tilkommer ham at høre kirkernes 
rgsk. og have inspektion med dem, som det eragtes billigt, så bortfæst
ning af tienderne o.a., som kan komme kirkerne til bedste, bliver ind
ført rigtigt i regnskaberne. Forbydendes etc. JR, 12, 547. Indl. 11. febr. 
1633 (Chr. 4., orig.), 17. okt. 1640 (Chr. 4., orig.) og udat.
1) Et brev af lignende indhold af 11. febr. 1633, gældende for borgmester Ja
cob Mikkelsen i Kbh., og et af 17. okt. 1640, gældende for samme, er de 
nævnte Indl., jf. KB 1633, 35, og KB 1640, 279.

1. sept. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev om at erklære sig om, 
hvad afslag Ringkøbing behøver på sin skat. Menige borgerskab i Ring
købing har for kongen ladet andrage, at de for deres armods skyld må 
forundes noget afslag. MS har erklæret, at de ikke i længden kan ud
holde det. Han skal med forderligste erkyndige sig og erklære, hvad
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afslag han eragter, byen billigen behøver, og indskikke erklæringen i 
Kane. JT, 13, 524. Indl. maj.

1. sept. (Kbh.) Manderup Due fik brev om at erklære sig om Thisted 
bys tilstand, og om dens resterende skat.1 Menige borgere i Thisted 
har for kongen ladet begære, at de må efterlades 8 års resterende 
byskatter og 6 års bådsmandsskatter, som tilsammen andrager 764 rd. 
MD skal med forderligste erkyndige sig og erklære om deres tilstand, 
og hvorfor denne restans findes, og med forderligste indskikke er
klæringen i Kane. JT, 13, 524. Indl. 27. jan. og 18. aug. 1655.
l)Jf. KB 1654, 252-53.

1. sept. (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om at erklære sig om et tegl
værk, som har været ved Kolding. Hos kongen andrages, hvorledes der 
ved Kolding skal være et teglværk, hvoraf årligen gives 200 rd., som nu 
foregives at være øde, så at ingen afgift kan bekommes. SB skal erkyn
dige sig om beskaffenheden og med forderligste indskikke erklæring i 
Kane. JT, 13, 524.

1. sept. (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om, at teglovnen ved Frederiks
odde må bruges til fæstningens og kirkens bygning. JT, 13, 525. Indl. 
udat.

1. sept. (Kbh.) Jørgen Juel og Knud Bille fik brev om at levere Man
derup Abildgaard nogle breve på den del af Haraidskær,1 som han har 
afkøbt Vincents Bille. MA har afkøbt VB den del af Haraidskær, som 
han ved ridemænds indførsel har bekommet i betaling efter Jørgen 
Munk, hvilket siden er blevet konf. ved herredagsdom. Han beklager 
sig for kongen, at brevene til ejendommen skulle findes i en kiste, 
hvori alle JMs breve efter hans død findes under forsegling. De befales 
og får fuldmagt til at begive sig til stedet, opbryde kisten og levere ham 
de til den specificerede ejendom hørende breve, givende under deres 
hænder beskrevet, hvad de udtager, og siden forsegler kisten med de 
øvrige breve. JT, 13, 525. Indl. 26. aug. og 24. nov.
1 ) Kopibogen har Haridskier.

2. sept. (Kbh.) Bestalling for Tobias Berger som sporemager. Han skal 
være kongen og hans riger huld og tro, ramme deres bedste og hindre 
skade. Kongen har tilsagt ham til årlig besoldning af Rtk. 100 rd. for 
det arbejde, som kan falde i hans stalde. For nyt arbejde skal han beta-
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les stykvis, nemlig for et par fortinnede stænger 1 rd., for 1 par fortin
nede stigbøjler 1 rd., for en ny trense ’/y rd., for 1 næsebånd ’/y rd., for 
en ny, dobbelt skrabe '/y rd., for 1 nyt mundstykke 1 rigsort, og ellers 
ny ringe for det, som kan være ret. Det skal begynde fra 14. juli sidst 
forleden. Rentemestrene befales årligt at give ham den årlige besold
ning og arbejdsløn. SjR, 23, 854. K. Indl. 14. juli. K. Indl. 14. juli.

2. sept. (Kbh.) Jørgen Seefeld [på Holbæk] fik brev om, at hans lens 
bønder skal age materialer til Sorø. Han skal tilholde dem hver at age 
2 læs materialer fra Holbæk til Sorø, når Jørgen Rosenkrantz gør an
fordring. SjT, 33, 591. K.

2. sept. (Kbh.) Niels Banner fik brev om at betale Jørgen Kaas det, han 
har erlagt for det fulde års bevilgede indkomst af Jungshoved. Det skal 
igen betales NB af hans efterkommer. SjT, 33, 591.

2. sept. (Kbh.) Jacob Grubbe fik brev anlangende at lade Kristianopels 
bønder arbejde ved fæstningen, om de ellers vil nyde 1 rd. forskånsel. 
Han har tilforn fået kongens bevill. til at kronens bønder i Øster h. dér 
under lenet må være forskånet for de påbudne rd. i 3 år. Kongen vil, at 
derimod enhver gård skal arbejde ved fæstningen, såfremt de agter at 
nyde dette. Men dersom de vægrer sig, vil kongen, at hver gård efter 
forrige befaling skal udgive 1 rd. derfor i 3 år, hvilket han skal lade for
kynde i lenet. SkT, 8, 541.

3. sept. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om at dømme mag. Hans 
Zoéga. Kongen erfarer hvorledes HZ har forladt sin tjeneste i akade
miet og uden forlov begivet sig af riget og på et fremmed sted, Kbh.s 
Universitet til ikke ringe vanære, understået sig at disputere pro gradu 
in theologia, hvilket ikke kommer overens med hans profession el. 
statutis academicis. Adressaterne skal efter lovlig indstævning påken
de, om han dermed har forholdt sig således, at han bør beholde sin 
profession og beneficia. SjT, 33, 591. K. (Efter kanslers koncept).

3. sept. (Kbh.) Hans Hansen, proviantskriver, fik brev anlangende en 
bådsmandskost indtil videre af Provianthuset til en fattig styrmand, 
Jørgen [Pedersen]1 Hellebech. SjT, 33, 591. Indl. 27. aug.
1) Ifølge Indl.
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3. sept. (Kbh.) Hr. Anders Bille fik brev om at lade Jacob Grubbe til 
Røgle, befalingsmand over Kristianopel len, bekomme noget gewehr 
til Kristianopel fæstning. Kongen er tilfreds, at AB lader JG bekomme 
200 fyrrør, hvorfor betaling skal tages af landkommissarierne i Skåne, 
nemlig for stykket 3 rd. I lige måde skal han opskikke ham 200 gode si
degewehr, som i lige måde skal betales af landekisten efter derom op
rettet kontrakt. SkT, 8, 542.

4. sept. (Kbh.) Christian Barnekow og Steen Reedtz fik befaling til at 
besigtige gods til magesk. ml. K.M. på Kristianstad Hospitals vegne og 
hr. Henrik Lindenov til Øvids Kloster. HL har til magelæg begæret gde 
og gods i Kristianstad len, Albo h., Ebenholt: 1 gd., Morten Nielsen 
påbor; 1 gd., Oluf Mikkelsen påbor. Herimod erbyder HL at udlægge 
gde og gods i Skåne i Flensma, Stensma og Øllestrup, og over det er
byder han at give 1 mølle, Trolle Mølle. Adressaterne befales og får 
fuldmagt til at begive sig til nævnte gde og gods, såvel det, HL begærer, 
som det, han vil udlægge, granske og forfare dets ejendom, skove, 
landgilde osv. og siden ligne og lægge det ene imod det andet, så kon
gen på hospitalets vegne, særdeles for ejendom og landgilde, sker skel 
og fyldest, anseende, at kongen vil have så megen landgilde igen som 
den, der bortskiftes, dog hvad skovene sig belanger, skal der forholdes 
som sædv. Det, de forfarer, skal de under deres hænder og signeter 
give beskrevet fra sig og indskikke med besigtigelsen i Kane. Kongen 
har befalet Niels Krabbe til Skellinge og dr. Peder Vinstrup, superin
tendent i Skåne, at de el. deres fuldm. møder til stede og på hospita
lets vegne foregiver det, de kan have at sige, og siden forsegler og un
derskriver med adressaterne. SkT, 8, 542.

4. sept. (Kbh.) A.b. om, at Frederiksoddes årlige markeder, som holdes 
den 21.-23. januar, 13.-15. juli og 22.-24. sept., efter indkommen be
gæring herefter må holdes 6.-8. febr., 29. og 30. juni og 1. juli samt 9.- 
11. okt. JR, 12, 548. (Udt.: CCD, VI, 295).

4. sept. (Kbh.) Frederiksodde fik brev om forandring af sine markeder. 
Kongen har eragtet, at byen kunne forbedres ved ordinære årlige mar
keder og dermed tiltage desto mere i handel. Han har tilforn forord
net, at der dér må holdes 3 markeder, nemlig 1) 21, 22. 23. jan. 2) 13., 
14. og 15. juli og 3) 22., 23. og 24. sept. Det begæres nu, at de må be
rammes på andre belejlige tider, og kongen bevilger, at de må holdes 
som følger: 1) 6., 7. og 8. febr., 2) 29. og 30. juni og 1. juli og 3) 9., 10.
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og 11. okt. Thi forbyde etc. JR, 12, 548. Indl. 17. okt. 1653 (Fr. 3., 
orig.), l.juli og udat. (Udt.: CCD, VI, 295).

5. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om af de deputerede midler at 
betale Christian Fischer, kongens vinskænk, for rhinskvin og fronti- 
nach (?FrontignanJ. Han har til hofholdningen i vinkælderen leveret 
nævnte for 2.600 rd. 24 sk. lybsk, efter den akkord, som af hofmarskal 
Adam Henrik Pentz er gjort med ham. De skal erlægge ham summen 
af de dertil deputerede midler. SjT, 33, 591. K. Indl. 12. juli.

5. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om afregning med Christian Fi
scher, kongens vinskænk, om det rug, byg og havre, som han dette år 
har indvisning for hos lensmændene på Loll, i Alholm og Halsted Klo
ster len, tønden anslagen overhovedet for 6 mk. da. De skal gøre af
regning med ham efter nævnte takst, når de bliver forstændiget, hvor 
meget han har bekommet af kornet, og afskrive det på hans fordring. 
SjT, 33, 591. K.

6. sept. (Kbh.) Bestalling for nærværende Jean Erasmus Wegner som 
postejbager. Han skal i sin tjeneste være kongen og hans riger huld og 
tro, ramme deres bedste og hindre skade. For hans tjeneste bevilger 
kongen ham til årlig besoldning 150 rd., som skal begynde fra 16. juli 
sidst forleden. Besoldningen skal erlægges ham af hofmønsterskrive- 
ren el. på de steder, hvor andre kgl. betjente bekommer deres besold
ning. Forbydendes etc. SjR, 23, 855. (Tr.: KD, III, 462-63). K.

6. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at godtgøre Cornelius Ler
che, kongens råd, nogle antegnelser, som af dem er gjort i hans rgsk. 
For det, kongen bliver ham skyldig, må han bekomme indvisning i det, 
som kongen har at fordre hos kongen af Spanien. SjT, 33, 592. K. Orig. 
i DKanc. B 1791 (dat. 7. sept.).

6. sept. (Kbh.) Axel Sehested til Fliginges magesk. med Lund Kapitel. 
AS har for magelæg til kapitlet udlagt gde og gods i Skåne, Vemmen- 
højs h., Lille Beding: Gunder Olsen (Olufsen), skylder årligen 2 pd. 
landgildebyg, 14 sk. skatte penge, 3 skp. rugtiende, 4 skp. bygtiende, 1 
mk. dagsværk; Oluf Nielsen, 2 pd. byg, 2 sk. grot, 10 sk. gæsteripenge, 
3 skp. rugtiende, 4 skp. bygtiende, 1 mk. dagsværk; Laurids Morten
sen, 2 pd. byg, 2 sk. grot, 10 sk. gæsteripenge, 3 skp. rugtiende, 4 skp.
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bygtiende, 1 mk. dagsværkspenge, nok LM af et fæste 1 pd. byglandgil
de, 1 sk. grot, 5 sk. gæsteripenge, l’/a skp. rugtiende, 2 skp. bygtiende,
1 mk. dagsværk. Oksie h., Gerslev s., Sønden A: Søren Staalesen, 36 
skp. byg, 1 td. havre, 1 teje, 1 dl. gæsteripenge; Hans Valtersen, 36 skp. 
byglandgilde, 4. td. havre, 61 mk. gæsteripenge. Kattrup: Jens Rasmus
sen, 25 skp. byg, 3 td. fodernødhavre, 3’/2 mk. 4 sk. gæsteripenge, 1 
teje; Peder Jensen, 25 skp. byg, 3 td. fodernødhavre, 4 mk. 4 sk. gæste
ripenge, 1 teje. Bare h., Totterup: Peder Hansen, 1 ’/2 pd. byglandgil
de, 1 td. havre, 1 dl. gæsteripenge, 1 mk. 5 sk. 1 alb. herregæsteri, 1 
teje, 2 læs ved og tiende i neget. Belangende en del tredingstiende i 
neget, for hvilken kapitlet tilkommer vederlag, er af AS udlagt 1 gd. i 
Øster Torp, som Jens Hansen påbor, ’/a pd. byg, 4 sk. grot, 6 skp. havre,
2 tejer, med al gde og gods’ ejendom, herlighed osv. Til fyldest veder
lag har kongen på kapitlets vegne udlagt gde og gods i Skåne, Torne 
h., Arendal: Jep Olsen, 1 lødemk. landgilde, 1 dl. gæsteripenge, 1 teje, 
4 td. landgildehavre, 1 td. rugtiende, 2 td. bygtiende, 1 td. havretien
de; Jens Nielsen, 1 lødemk. landgilde, 1 dl. gæsteripenge, 1 teje, 4 td. 
landgildehavre, 1 td. rugtiende, 2 td. bygtiende, 1 td. havretiende; 
Aage Mogensen, 5 mk. landgildepenge, 1 teje, 2 td. havre, 2 læs ved og 
tiende i neget. Froste h. Holmby: Jens Andersen: 1 pd. landgildebyg, 1 
fodernød, 1 ort penge, 3 skp. tienderug, 4 skp. tiendebyg. Torne h., 
Everslev: Niels Aagesen, 10 skp. ruglandgilde, 5 skp. rugtiende, 1 rd. 
hestepenge, 1 rd. fodernød, 3 læs ved, 8 td. kul. Sandby: Anders 
Svendsen, 30 sk. landgildepenge, 4 mk. dagsværkspenge, 2 td. landgil
dehavre, 16 skp. tiendebyg; Jon Folmersen, 15 sk. landgildepenge, 1 
td. landgildehavre, 1 læs ved, 2 mk. dagsværk, 8 skp. tiendebyg. 
Håstad: Torben Nielsen, 6 td. byglandgilde, 1 teje, 1 dl. dagsværkspen
ge, 2 læs ved, 3 skp. tiendekorn. Stangby: ’/2 af 1 øde grund, kaldes Pa
radis Grund, Anders Christensen, 30 skp. byglandgilde, 2 td. havre, 2 
læs ved. Onnerup: Svend Clausen, 1 td. byg, 12 sk. penge. Hvilke gde 
og gods med al ejendom, landgilde osv., resten er efter ordinær stil. 
SkR, 6, 425. (Udt.: Kr. Sk., II, 66).

6. sept. (Kbh.) Axel Sehested til Fliginges genbrev til Lund Kapitel, ly
der som forskrevne, mutatis mutandis. Til vitterlighed underskrevet og 
forseglet af Erik Krag og Niels Friis, K.M.S sekretærer. SkR, 6, 427.

6. sept. (Kbh.) Rigens marsk fik brev om med forderligste at gøre den 
anordning, at landkommissarierne i Skåne imod kvittering af landeki
sten til Steffen Thim leverer 2.000 rd., som han efter rgsk. skal udgive
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til Helsingborg fæstning. Det skal blive godtgjort. SkT, 8, 544. Indl. 4. 
sept.

7. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om i Roskilde lens jordebog at 
lade skrive noget gods, som hr. Niels Trolle til Troldholm har udlagt til 
H.M. NT har for betaling skødet til kronen af hans jordegods i Sjæll., 
Ringsted h., Snekkerup: 1 lidet bol, som Knud Lauridsen har i brug, 
giver årligt 2 mk. landgildepenge, 6 dl. mønt arbejdspenge; nok Ram
sø h., Rennese: 1 gd., Oluf Jyde påbor, skylder 2 mk. 12 sk. penge, 2 td. 
havre, og er skov til 6 svins olden. Adressaterne skal lade indtegne 
nævnte i Roskilde lens jordebog, på det at kronen årligt kan gøres 
rgsk. SjT, 33, 592. K. Orig. i DKanc. B 1791.

Frederik Urne fik brev om at annamme forskrevne gårde under le
net. Styl. ord. K.

7. sept. (Kbh.) Bevill. for Jørgen Jensen og Lene Jørgensdatter i Søn- 
derho til at have hverandre. Kongen bevilger, at JJ og LJ, som er be
slægtet med hverandre i 3. led, må komme sammen i ægteskab, dog 
skal de tilforn bevisliggøre, at de ikke er hverandre nærmere pårøren
de, og efter deres formue og lensmandens sigelse udgive noget til Søn- 
derho Kirkes reparation. JR, 12, 548.

9. sept. (Kbh.) Frederik Urne fik brev om øl, der oplægges til bønder
nes begravelse, ligesom Christen Skeel m. fl. den 26. nov. 1655, fol. 
440.1 SjT, 33, 592. Indl. udat.
1) Se KB 1655, 363.

9. sept. (Kbh.) Byfogeden på Christianshavn fik brev om at lade dron
ningens hofpige, Cathrine Arnesdatter, bekomme K.M.S part af for
mue efter afd. Anna, enke efter Bertel Brun. Han skal lade hende på 
ansøgning bekomme den anpart af formuen efterladt af A, så vidt den 
er tildømt kongen og tilkommer denne. SjT, 33, 592.

9. sept. (Kbh.) Anders Hansen i Sietager i Helsingborg len fik efterladt 
lejermålsforseelse, som han havde begået med sin hustrus broderdat
ter,1 dog at give 20 rd. til Vartovs Hospital. Udt.: SkR, 6, 429. Indl. 10. 
aug. 1655, 12., 14. og 24. (2) april og udat. (2).
1) Indl.: Bente Poulsdatter.
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9. sept. (Kbh.) Jens Moritsen i Kongsgård fik konf. af Høje tiende. 
Kongen ansøges om konf. af fæstebrev udgivet af hr. Ove Giedde til 
Tommerup på kirkens anpart af korntienden af Høje s. til JM og hans 
hustru Kirsten Andersdatter, lyder: OG kendes, at han på vegne af 
K.M. med dette å.b. har stedet og bortfæstet kirkens korntiende af 
Høje s. til JM og hans hustru KA deres livstid, dog med vilkår, at de 
med det allerførste til kirkeværgerne leverer 10 rd. stedsmålspenge for 
JM og 10 rd. for KA, sammeledes skal de årligen inden jul til kirkevær
gerne udgive 2 pd. rug, 3 pd. byg, 20 skp. i hvert pd., og penge derfor 
efter kapitelskøb, når det bliver sat. OG befaler på K.M.S vegne sogne
mændene at tiende retfærdeligen til JM og KA i godt ustraffeligt korn 
i neget, såfremt de ikke vil straffes efter recessen. Til vidnesbyrd har 
OG trykt sit signet og underskrevet med egen hånd. Actum Helsing
borg Slot, den 27. aug. 1656. OG. Kongen konf. dette. SkR, 6, 429. 
Indl. 27. aug.

9. sept. (Kbh.) Rønnov Bille og Erik Banner, item EB og Steen Reedtz, 
fik befaling anlangende fru Margrete Krabbe og hr. Knud Ulfeldt på 
Otte Christoffer Ulfeldts vegne, om det, hun har indført i boet. Hr. 
Iver Krabbe til Jordberg har på vegne af sin datter, fru Margrete Krab
be, og hr. Knud Ulfeldt på vegne af Bjørn Ulfeldts søn Otte Christoffer 
Ulfeldt begæret denne befaling til adressaterne angående det løsøre, 
som hun kan bevise at have indført i sin afd. husbond BUs bo, og som 
af Rigens Råd er tilkendt hende. Adressaterne befales og får fuldmagt 
til straks el. med allerforderligste at begive sig til Næsbyholm, Tersløse, 
så og BUs gde i købstæderne i Sjæll., dér at opbryde det, som er for
seglet, registrere alt det løsøre, der findes, og overlevere MK det, der 
befindes at tilhøre hende og tilstille KU resten, endog overantvorte 
ham forseglede og underskrevne jordebøger på alt godset. Item lade 
vurdere løsøre, som kan afhændes, efterdi det gøres fornødent til gæl
dens aflæggelse. Deslige erfare al bortskyldig og tilstående gæld, så 
vidt muligt, af fogeder o.a. betjente, så vel som af breve o.a. dokumen
ter. Og efterdi BUs gæld skal være stor, udse og antegne det af strøgod
set, som bedst kan mistes fra gårdene og afhændes til gældens afbeta
ling, hvor den er el. bliver opskrevet. Så og være til stede, imidlertid fo
gedernes registreringer bliver klareret, på det beholdningen kan vides 
hos enhver, og tilstille KU det. Det, 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 møde, skal den, som kommer til 
stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efter
komme befalingen. SkT, 8, 544. Indl. 2. sept.
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Lige sådanne breve fik EB og SR anlangende Råbelev, Arislev, Ferlev 
og Ovesholm, og om, hvor meget af BUs gods der findes i Skåne.

10. sept. (Kbh.) Peter Kalthoff fik brev om af Tøjhuset at skikke Jacob 
Grubbe 100 bundter lunter til fæstningen Kristianstad. SjT, 33, 592. K.

10. sept. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at erklære sig om 
den forhindring, som Henrik Müller gøres i Harredskov over drift på 
hans kvæg. HM har for kongen ladet andrage og beklaget, at han 
gøres forhindring på sit kvæg i Harredskovs overdrev, uanset at Bag
svær, Kollekolle, Værløse, Ballerup og Tøbberup mænd tilforn er ef
terladt ’/b afgift af 2 enge, nemlig 20 sldl. for det stykke skov, HM er 
blevet bevilget til at indelukke Hjortholm mølleværk. Da dog møllen 
derforuden i afd. Hans Smalkalds og alle hans formænds tid længere 
end 30 år upåagtet har nydt dette overdrev, og dette særdeles af Bag
svær mænd, som nyligen har indtaget hans kvæg af overdrevet og me
get udsultet det, indtil det er blevet indløst med penge, begærer han, 
at han må nyde møllens overdrev uden forhindring, eftersom de er 
gjort mere afslag, end det kan opløbe, af dette stykke lukkede skov. FB 
befales med flid at erkyndige sig om dets beskaffenhed og med for
derligste i Kane, indskikke erklæring derom til videre resolution. SjT, 
33, 592. K.

10. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev an langende at levere regnska
berne for lenene i fyrstendømmerne til statholderen dér. Kongen har 
anset for godt, at lade lenenes rgsk. i Slesvig og Holsten efterse og kla
rere af statholder og råd i nævnte fyrstendømmer. De skal til disse le
vere regnskaberne siden kongens regerings indtrædelse og til datum. 
SjT, 33, 593. (Tr.: CCD, VI, 295). K. Indl. 15. aug.

10. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om for Auke Ficksens arvinger 
at godtgøre en antegnelse, som de har gjort om hans toldfrihed, be
regnet fra Philippi Jacobi 1651 til aug. s.å., da det Christiania borgere 
givne privilegium var til ende, hvilket i det højeste andrager 150 rd. 40 
sk. SjT, 33, 593. Indl. 31. aug.

10. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at godtgøre Hans Jacob
sen, tolder på Moss, 150 rd. 10 sk., som han dér har anvendt mere på 
en toldbod, som han efter befaling har ladet opbygge, end de 100 rd., 
som han har bekommet dertil. De må godtgøre dem i hans rgsk. på 
Rtk. SjT, 33, 593. K. Indl. 31. aug. og 10. sept.
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10. sept. (Kbh.) Kommissarierne i Skåne fik brev anlangende at levere 
indkomst af Skydebæks gods til borgmester Jens Nielsen i Helsing
borg, som har at uddele det. De har tilforn bekommet kongens befa
ling1 om til borgerskabet i Helsingborg at udlægge af det Skydebækske 
gods for deres huse, som er blevet nedbrudt el. skal nedbrydes ved 
fæstningen. Af deres erklæring erfarer kongen, at det for borgerne, 
der er indført i godset, skulle blive nyttigere, om den årlige visse og 
uvisse indkomst af godset blev delt imellem dem, som har lidt skade, 
eftersom 10-15 og 18 borgere befindes at være indvist i én gård. Det 
befales adressaterne årligen at lade oppebære landgilde og vis og uvis 
indkomst og levere til Jens Nielsen, som kan uddele det til enhver pro 
kvota. SkT, 8, 546. Indl. 27. nov. 1655, 30. juni og 2. sept.
1) Se KB 1655, s. 209 og 269.

10. sept. (Kbh.) Odense Garveris participanter fik brev om at måtte 
udføre noget læder. Participanterne i det nyanrettede garveri i Oden
se har for kongen ladet andrage, at de kan forarbejde mere pundlæ
der og værklæder, end der behøves i Fyn. De begærer årligen at måtte 
udføre et vist antal deraf til fremmede steder for sædv. told efter told
rullen. Kongen bevilger, at de årligen må lade udføre 1.500 stykker hu
der, som er forarbejdet i læder på deres garveri, for denne told, nem
lig 30 sk. af degenet. Dog skal de bevisliggøre og siden certificere på 
de steder, hvor de lader huderne udføre, at de har forsynet skomager
ne dér i lavet og fornemmeligen dem i Odense med så meget læder, 
som de behøver el. har tilbudt dem det, så de ej med rette kan beklage 
sig. FR, 6, 296. K. Indl. 29. aug.

10. sept. (Kbh.) Proklama anlangende fordring efter afd. Christoffer 
Pax og hans far Mogens Pax efter håndskrifter. Det er for kongen an
draget, hvorledes CPs søn Holger Pax er tilfaldet arv efter faderen CP 
og farfaderen MP og har vedtaget med forderligste at indløse deres 
hånd og segl. Men HPs værge Christoffer Bille befrygter, at MPs og 
CPs hånd og segl endnu kan findes hos nogle gældsfordringer og be
gæret kongens proklama til at forkynde på alle landstingene og Kbh.s 
Universitet. Kongen befaler alle i NN land inden år og dag hos CB at 
give tilkende, om de har noget at fordre, eftersom han ikke længere vil 
stande derfor på HPs vegne. Det, som ikke bliver angivet, skal være 
dødt og magtesløst. Hvorefter alle etc. JR, 12, 548. Indl. 4. sept.

Blev udgivet til Skåne, Bornholm, Langeland, Sjæll., Kbh.s Universi
tet, Kbh., Møn, Jyll., Loll, og Falster, Blekinge, Fyn.
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10. sept. (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik efter begæring brev om at måtte 
udføre 20 gamle hopper. Dog skal den ordinære told efter toldrullen 
erlægges, og bevillingen skal leveres til tolderne, hvor de bliver udført, 
eftersom den ej skal gælde mere end denne ene gang. Forbydendes 
etc. JR, 12, 549. Indl. 28. aug.

10. sept. (Kbh.) Eggert Abildgaard fik brev om at anholde 2 af sine tje
nere, som har skudt dyr i vildtbanen. Kongen kommer i erfaring, at 3 
af EAs folk har været i kongens vildtbane under Haderslevhus len og 
skudt dyr, som er fundet hos dem, hvor den ene er blevet skudt på ste
det. Kongen befaler EA indtil sagens uddrag at skaffe til stede de 2 an
dre, hvoraf den ene skal kaldes Thøger, eftersom kongen er til sinds at 
lade sagen udføre mod dem.JT, 13, 525. Indl. 10. okt.

10. sept. (Kbh.) Otte Krag og bispen i Ribe fik brev om at erklære sig 
om noget af Ribe Hospitals gods, som Jesper Vognsen begærer til ma
gesk. JV begærer til magesk. af Ribe Hospital 1 gd. i Lundenæs len, 
Nørre [Horne] h., Strellev s., Mosbøl,1 skylder årligen 2 td. rug, 1 
skovsvin. Hvorimod han erbyder 1 ’/a td. korn for en, nemlig i samme 
len og herred, Adum s., Lille Vinding, som skylder årligen 3 Harbopd. 
smør, ’/a ørte rug. Nok 1 bol i Egvad s., Forsom, skylder 1 ørte rug; der 
tilliggende 1 hus, skylder årligen 2 rd. Adressaterne skal erklære, om 
det gods, som han begærer, for belejligheds el. anden herligheds skyld 
uden hospitalets skade kan mistes, og om vederlaget kan eragtes 
nøjagtigt, og indskikke erklæringen i Kane. JT, 13, 525.
1 ) Kopibogen har Muosbild.

10. sept. (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om at erklære sig om en til 
Jesper Vognsen pantsat gård i Lundenæs len, som han begærer til ma
gesk., og om et bol, han i stedet begærer til pant igen. JV begærer til 
ejendom en af kronens pantsatte gde i Nørre [Horne] h., Adum s., 
Tøstrup. Hvorimod han igen erbyder 1 gd. i Nørre h., Strellev s., Ads- 
bøl; nok et bol i samme s., Topgård, som han igen vil beholde i pant 
mod Tøstrupgård, indtil det kan blive indløst. PR skal med forderlig
ste erklære, om godsets herlighed el. belejlighed, så og, hvor nær det 
ligger Lundenæs Slot, item hvad han mener, hver td. htk. kan være 
værd af det, som han erbyder, desligeste om godset, som han erbyder, 
kan agtes at være nøjagtigt, og ellers om nogen anden omstændighed 
findes, som kan forårsage billig betænkende til det begærede magesk., 
hvorom han med forderligste skal indskikke erklæring i Kane. JT, 13, 
526.
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10. sept. (Kbh.) Befaling til Lønborg Bispegårds tjenere at drive avlin
gen til kongens gård og anden tilforhandlet ejendom efter Henrik 
Müllers anfordring. Kongen hilser alle kronens tjenere, som tjener til 
Lønborg Bispegård og nu er pantsat til HM. Denne har for kongen la
det andrage, at han efter kongens forrige bevilling1 har tilmindet sig 
en af kronens gde, Kongensgård, og lagt dens jord og eng under Løn
borggård, og endnu agter at tilminde sig flere jorder til gårdens for
bedring. Kongen eragter dette til gavn og bedste for kronen og stedet 
og befaler alle at drive, dyrke og avle jord og enge, som HM allerede 
har tilmindet sig el. herefter tilminder sig til nævnte gårds forbedring, 
ligesom de hidindtil har drevet de tidl. tilliggender, såfremt de ikke vil 
tiltales og straffes, om nogen af dem findes modvillig. JT, 13, 526. K. 
Indl. udat. (2).
1) Se KB 1653, 104.

11. sept. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om afslag i landgilden for 
misvækst for nogle bønder i Vordingborg len. Kronens tjenere i Sand
vig, Sageby, Kindvig, Balle, Høvdingshus, Viemose, Søndre Skovhuse, 
Kremervange, Stensby, Vrangesgårde, Vesterbæk, Stensby Mølle, 
Tærø- og Bakkebøl har for kongen ladet andrage, hvorledes al deres 
korn og foder, så vel som anden frugt, næstforleden den 13. juli af 
Guds uvejrlig med nogen store hagl og regn ganske er nederslaget og 
fordærvet, så af deres avl dette år ej noget kan bekommes. De begærer 
at måtte efterlades dette års landgilde, så vel som at måtte bedages til 
Michaelis det, de resterer med forleden år, som de ej heller formedelst 
misvækst da kunne afstedkomme. Af FRs erklæring erfarer kongen, at 
de behøver hjælp, om de skal blive ved magt, og er tilfreds, at de for
skånes for al dette års landgilde, hvilket skal blive godtgjort i FRs lens- 
rgsk. Desligeste må de bedages på efterfølgende forgangne års rgsk. til 
Skt. Mikkelsdag 1657, nemlig: Sageby: Peder Pedersen '/? bol, A ko; 
Christian Bud 1 fjdg. ål, ’/s ko; Henning Pedersen 2 Qdg. ål, 5 sletmk. 
kopenge; Hans Poulsen 1 */2 bolsvin, 9 slmk. kopenge; Niels Lauridsen 
1 bolsvin, ’/s ko; Poul Jensen 1 bolsvin, ’/» ko; Anders Hansen ’/a bol
svin, */2 sletmk. kopenge. Kindvig: Niels Rasmussen Degn */2 bolsvin; 
Rasmus Hansen ’/2 bolsvin; Jacob Pedersen og Ingvor Pedersen ’/a 
bolsvin; Hans Olufsen Stolt ’/2 bolsvin; Rasmus Lauridsen */2 bolsvin; 
Niels Olufsen 1 fjdg. ål; Peder Ibsen Flader 3 fjdg. bolsvin; Oluf Chri
stoffersen */2 bolsvin; Morten Poulsen '/j bolsvin. Sandvig: Hans Mik
kelsen Jyde */2 bolsvin, ‘/i ko; Rasmus Olufsen ‘/a bolsvin; Hans Ras
mussen Jyde, Peder Olufsen Skomager, Jep Rasmussen hver ’/j bolsvin
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ogJR mere end de andre, x/\ ko; Hans Rasmussen, Peder Jensen hver 1 
fjdg. ål. Stensby birk, Tærø1: Morten Hansen, Rasmus Mikkelsen, 
Rasmus Pedersen, Niels Pedersen hver 1 td. smør. Stensby: Jens Peder
sen Foul ’/a td. smør; Oluf Jensen Skaaning 1 fjdg. smør, 1 bolsvin. 
Rasmus Lauridsen 1 fjdg. smør; Peder Jensen Banche 1 fjdg. smør, 1 
bolsvin; Jesper Lauridsen lige så meget; Peder Hjulmand, Henning 
Lauridsen 1 fjdg. smør, 1 bolsvin; Hans Rasmussen Myre 1 fjdg. smør; 
Laurids Mikkelsen Banche 1 Çdg. smør, 1 bolsvin; Hans Poulsen, Hen
ning Olufsen hver lige så meget; Rasmus Olufsen Banche 1 fjdg. smør; 
Oluf Pedersen 1 fjdg. smør, 1 bolsvin; Jep Pedersen 1 bolsvin, 1 rd. 
kopenge; Mikkel Rasmussen ’/y td. smør, 1 bolsvin. Vrangsgårde:2 
Rasmus Lauridsen '/y td. smør; Vestenby:3 Jep Olufsen i Stensby Mølle 
1 bolsvin; Laurids Lauridsen lige så meget; Niels Rasmussen 1 ott. l/y 
skålpd. smør; Jens Rasmussen Pil 1 Qdg. smør. Jungshoved birk: Balle: 
Oluf Jensen Mogensen, Laurids Mikkelsen hver */y pd. byg, ’/j ko; Jens 
Skaaning, Jep Skaaning ’/y ko; Rasmus Ibsen, Mikkel Henningsen ’/y 
pd. rug, ’/y pd. byg; Oluf Rasmussen, Hans Mikkelsen 1 td. rug, */y pd. 
byg; Oluf Hansen ’/y ko; Arent Christensen 5*/y skp. rug. Gugmose: 
Niels Boesen */y ko. Troels Pedersen ’/2 pd. rug, ’/y pd. byg; Rasmus 
Olufsen ’/y ko; Peder Rasmussen Grie 6 mk. 4 sk., ’/y ko; Henning Pe
dersen, Oluf Jensen x/\ ko; Espen Olufsen, Oluf Espensen ‘/y pd. rug, 
'/y ko; Mads Jensen, Laurids Pedersen, Hans Ibsen Brager, Peder Han
sen Mouboe ko hver; Laurids Andersen 4 skp. rug, 1 td. byg, % ko; 
Mikkel Nielsen, Niels Jensen hver % ko; Oluf Madsen 4l/y mk., ’/y fo
dernød; Niels Mikkelsen Hesnand 1 ott. smør. Dette til underretning. 
SjT, 33, 593. K. Indl. 29. juli, 12. aug., 1. og 2. sept.
1 ) Kopibogen har Torrø. 2) Kopibogen har Vramngsgede, K. Vrangsgede. 3) Ko
pibogen og K. har Vestenbæk.

11. sept. (Kbh.) Hr. Christoffer Urne fik brev anlangende afslag for 
Dragsholm lens bønder. Kronens bønder i lenet har for kongen ladet 
andrage, hvorledes de har lidt stor skade på deres korn formedelst 
den langvarige hede og tørke, som denne sommer har medført og 
hos dem har forårsaget stor misvækst, så de ikke kan blive ved magt, 
med mindre de forundes noget afslag på deres landgilde. Af CUs er
klæring erfarer kongen, at deres angivende er sandfærdigt. På det de 
kan blive ved magt, er kongen tilfreds, at de må nyde efterfølgende af
slag: Ods h., Grevinge s. og by: Jep Lauridsen Bryde 1 pd. rug, Laurids 
Nielsen 1 */y pd. byg, Jens Pedersen, Søren Nielsen hver 2 pd., Oluf 
Pedersen 1 pd., Peder Nielsen d.U. l’/y pd., Peder Rud Smed ’/y pd.,
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Herman Lauridsen, Christoffer Jørgensen hver 1 pd., Claus Degn 1 ‘/a 
pd., Jens Sørensen 4 td., Niels Pedersen, Niels Andersen, Peder Jensen 
hver 2 pd., Anders Nielsen 1 pd., Hans Rasmussen 2 pd., Jokum Jakob
sen ’/a pd. Engelstrup: Saxe Nielsen 1 pd. byg, Jep Sørensen lige så me
get, Jens Nielsen 1 l/i> pd., Jens Ibsen '/2 pd. Herrestrup. Peder Andersen 
1 pd., Peder Monsen d.Æ. 3 td., Søren Poulsen 1 pd. 3 td., Erik Mad
sen 2 td., Peder Mogensen d.U. 1 pd. byg, Jens Sørensen U/2 pd. byg, 
Oluf Jensen */a pd., Niels Madsen 2 td. Holte: Søren Pedersen 1 td., 
Søren Nielsen, Knud Andersen, Anders Jensen hver lige så meget. Ple- 
jerup: Knud Mogensen, Anders Jensen hver 2 td., Jens Jensen, Jens 
Olufsen, Oluf Jensen hver 1 td. Gundestrup: Laurids Mortensen 1 pd., 
Peder Ibsen 1 ‘/a pd., Oluf Mortensen 1 pd. 2 td.,Jens Pedersen 3 td., 
Mogens Jensen ll/z pd., Mads Jensen 3 td., Jens Mortensen 2 td., An
ders Portner 1 td., Jens Olufsen 2 td., Laurids Jensen d.Æ. 2x/z pd., 
Morten Nielsen ’/a pd., Oluf Nielsen, Laurids Nielsen hver 3 td., Oluf 
Ibsen 2 pd. 3 td., Mads Eriksen 1 pd. Frenderup. Peder Sørensen d.U. 1 
td., Aufrum Lauridsen x/z pd., Jens Sørensen 1 */2 td., Laurids Pedersen 
og Laurids Mortensen '/z pd., Peder Sørensen dÆ. 1 td. Sneglerup: Pe
der Nielsen 4 skp., Peder Jensen 3 skp., Hans Madsen 4 skp., Anders 
Pedersen 3 skp., Peder Saxen 1 td., Oluf Jensen 3 skp., Jens Mikkelsen 
4 skp., Niels Madsen 1 td., Knud Jensen 4 skp., Anders Olufsen, Mads 
Nielsen, Rasmus Jensen hver lige så meget. Prejlerup. Niels Pedersen, 
Mogens Ibsen, Anders Pedersen, Knud Lauridsen, Peder Ibsen, Hans 
Christoffersen hver 3 skp. Torrendrupj Iver Iversen 1 pd. Atterup: Hack 
Pedersen 2’/a pd. byg. Egebjerg s. og by: Mads Hansen, Peder Olufsen, 
Rasmus Jensen hver 1 pd., Laurids Pedersen 1 pd., 3 td., Underød:1 An
ders Nielsen 1 td., Jep Andersen 2 td., Anders Ibsen lige så meget, Jens 
Olufsen 1 td., Mads Sørensen */2 td., Mourids Ibsen ogjacob Hansen 1 
td., Claus Vestesen 1 td. Ledstrup. Christen Andersen l'/z td., Anders 
Pedersen 1 td., Laurids Madsen 3 td. Frostrup: Oluf Jakobsen 1 pd., Jør
gen Lauridsen 5 veder. Glostrup: Niels Lauridsen 2 td., Niels Nielsen 
l’/2 td., Anders Jensen 1 td. byg, Jens Rasmussen, Oluf Lauridsen hver 
lige så meget, Mads Nielsen l’/s td. Abildøre. Niels Andersen ll/z pd., 
Mogens Madsen 3 td., Anders Hansen 1 pd., Mads Pedersen d.U. 5 td., 
Jens Olufsen 5’/2 td., Anders Lauridsen lige så meget, Niels Pedersen 1 
pd., Peder Jensen Krag 5 td., Niels Pedersen og Mads Pedersen 1 pd. 3 
skp., Mads Pedersen d.Æ. 3 td., Anders Mikkelsen 6 td., Peder Eriksen 
og Peder Auvesen 5’A» td. Bråde? Oluf Jensen og Rasmus Olufsen 5*/2 
td., Peder Nielsen 5 td., Jep Nielsen l'/z pd., Niels Andersen 4’A> pd., 
Laurids Jonsen 3 td., Oluf Eriksen 5’A td., Jens Andersen d.Æ. 1 pd.,
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Mogens Nielsen Ødegaard landgilde og fragt 4 mk. 1 sk., 1 */a pd. land
gildebyg, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre, 2 høns, 1 ort brødbagnings- og 
spindepenge, Jens Mogensen 3 td. byg. Hølkerup: Niels Mogensen 1 
pd., Claus Pedersen 3'A td., Mads Sørensen 3 td., Mads Jensen 1 pd., 
Anders Evertsen og Jens Lauridsen 1 pd., 1 mk. 5 sk. landgilde, 1 fjdg. 
får, '/a lam, 1 fjdg. gås, 'A høns, 12 sk. brødbagnings- og spindepenge, 
Oluf Nielsen 4 td. byg, Jens Olufsen 2 td., Jens Pedersen 3’A td., Niels 
Madsen 1 pd., Peder Nielsen lige så meget, Christen Andersen 3 td. 
Gelstrup\ Rasmus Lauridsen Pose ’A pd., Søren Nielsen 3 td., Mads Pe
dersen 3 pd. [NørreJ Asmindrup s. og by: Jacob Hansen, Peder Hansen 
hver ’/a pd., Søren Mikkelsen 3’/a td., Claus Nielsen 1 !/a pd., Niels Tro
elsen ’/a pd. Svinninge. Søren Lauridsen, Jens Lauridsen, Peder Lau
ridsen hver */a pd.,Jep Hansen l’A td., Mads Mouridsen 3 td. byg, Oluf 
Lauridsen 1 !/a td. byg, Anders Poulsen 1 pd. Brente. Anders Skinkel 5 
skp. Vig s. og by: Niels Pedersen d.U. l/a pd., Mads Mikkelsen og Jep 
Jensen 1 ’/a td. byg, fragt 18 sk., 10 skp. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 ort 
brødbagnings- og spindepenge, Niels Jacobsen 2 td. byg, Laurids Oluf
sen, Anders Madsen, hver lige så meget, Oluf Madsen 1 pd., Peder Ib
sen 5 td., Oluf Andersen ogjens Andersen 1 pd. 6 skp., Peder Jensen 5 
td., Jens Pedersen 1 pd., Peder Olufsen ’A pd., Oluf Jensen 5 td., Lau
rids Jensen 3 td., Anders Nielsen 2 td., Vincents Nielsen 1 ’/a pd., Niels 
Pedersen d.Æ. 1 pd., Laurids Nielsen, Mogensjensen hver lige så me
get, Jens Nielsen d.Æ. 3 td., Jens Nielsen d.U. 1 pd. Hønsinge. Peder 
Madsen l/a pd., Hans Olufsen 3 td., Anders Pedersen Juel d.U. 1 ’A td., 
Saxe Pedersen 2‘/a td., Anders Pedersen Thomsen 'A pd., Mads 
Rasmussen 2’A td., Oluf Christensen 3 skp., Peder Christensen 1 fjdg. 
8 skålpd. smør, Jens Nielsen 3 td. byg, Peder Clausen 2 td., Laurids 
Mortensen 10 skp., Mads Andersen Don ’A pd., Mads Pedersen 1 pd. 
Sidinge. Peder Bryde ’A pd. byg, Jens Mogensen 3 td., Jens Pedersen ’A 
pd., Anders Jensen 1 td., Christen Andersen 1 td., Niels Madsen 3 td., 
Jens Ibsen ’A pd. Kollekolle. Anders Nielsen ’A pd. Eskildstrup: Oluf Poul
sen 3 td. byg, Bertel Hansen 2 td., Niels Pedersen d.U. lige så meget, 
Peder Skomager 3 td., Niels Pedersen d.Æ. 1 td. Lille Egebjerg. Søren 
Nielsen 1 pd. Bognæsr. Oluf Andersen, Niels Andersen hver ’A pd., 
Abraham Lauridsen 4 td., Andersjensen 1 td. Sejstrup: Niels Lauridsen 
1 */2 td., Svend Hansen 2 td., Jens Pedersen 2 td. Kelstrup: Laurids Oluf
sen 1 pd. 8 skp., Niels Madsen l’A td., Peder Jensen lige så meget, 
Søren Jensen 1 pd. 8 skp., Morten Olufsen l’A td., Poul Pedersen 1 
td., Jens Nielsen 1 pd. 8 skp., Niels Lauridsen 1 ’A td., Mads Nielsen 3’A 
tå. Jyderup: Christoffer Knudsen 8 skp., Mads Jensen, Anders Laurid-
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sen d.U. hver 1 td., Oluf Bonde 2 pd., Oluf Bryde 1 td.,Jep Nielsen ’/a 
pd., Niels Jensen 8 skp., Jens Lauridsen 1 td., Peder Madsen ’A pd., 
Laurids Jensen d.Æ. 1 td., Jens Sørensen 3 mk. 3 sk. fragt- og landgil
depenge, 12 skp. rug, ’/a pd. byg, ’/a får, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre, 2 
høns, 10 æg, 8 skålpd. smør, 12 sk. brødbagnings- og spindepenge, 
Laurids Nielsen d.U. 1 td. byg, Jørgen Svendsen 1 td., Søren Mikkel
sen, Erik Andersen, Anders Lauridsen dÆ. hver lige så meget, Mo
gens Nielsen 1 !/a d., Oluf Jensen 1 td. Højby s. og by: Jens Mikkelsen */a 
pd., Laurids Mogensen 2 pd., Søren Andersen 4 td., Hans Ibsen 72 pd., 
Laurids Christensen 2 td., Ove Olufsen 4 td., Rasmus Nielsen 1 ’/a pd., 
Mads Christensen 1 pd. 3 td., Mads Lauridsen 1 pd., Jens Lauridsen 2 
td., Peder Svendsen 1 pd., Christoffer Nielsen 2 pd. 1 td., Peder Mad
sen 3 td., Oluf Andersen lige så meget. Ubberup: Hans Olufsen l/y pd. 
Gudmandrup: Niels Troelsen 1 ’/a pd. 3 skp. byg, Hans Olufsen 2’/a pd., 
Laurids Bryde 3 td., Jacob Pedersen 5 td., Peder Ibsen 3 td., Jens 
Knudsen 1 pd., Mikkel Mikkelsen 5 td., Laurids Jensen og Jacob Pe
dersen 11 skp., Mads Lauridsen 2 td., Søren Madsen 5 td.,Jens Mik
kelsen og Laurids Herlufsen 4 td., Jon Mikkelsen 3 td., Mikkel Peder
sen 2 td., Børge Pedersen */a pd. Sonnerup: Poul Olufsen 1 td. byg, Oluf 
Jensen d.Æ. 1 td., Peder Lauridsen, Niels Mikkelsen hver lige så me
get. Tengslemark: Niels Skrædder V/2 pd.,Jep Nielsen 1 pd., Oluf Oluf
sen 1 */a pd., Anders Olufsen 4 td., Anders Nielsen Drage V/2 pd., Jens 
Nielsen lige så meget, Peder Holster 5 td., Laurids Boesen 1 pd. Lums- 
ås: Jørgen Olufsen 1 pd., Peder Nielsen 1 pd. 4 skp., Søren Jensen 1 
td., Niels Mikkelsen 3’/l2 td., Jens Lauridsen færgemand 1 pd., Mads 
Sonnebold, Jens Ibsen Tygesen hver lige så meget, Mads Nielsen 3 td., 
Oluf Jørgensen 1 td., Niels Jørgensen 3 td., Søren Andersen f/a pd., 
Mads Andersen 5 td., Hans Mikkelsen 7 td., Mogens Pedersen 3'/2 td. 
Ebbeløkker. Laurids Tygesen 2 td. byg. Stenstrup-. Laurids Ibsen, Niels Ib
sen, Niels Lauridsen, Hans Andersen, Niels Tygesen, Jens Jensen, An
ders Jensen hver 3 td., Mikkel Andersen 1 pd., Peder Jensen 3 td. 
Stårup: Mads Nielsen 2 td. byg, Oluf Jensen 1 td., Jens Svendsen 2 td., 
Jep Pedersen, Oluf Nielsen hver V/2 td., Peder Svendsen 1 td., Laurids 
Olufsen 2 td., Peder Nielsen Jon 3 td. Nyrup: Jep Nielsen 2 td. byg, 
Mads Hansen Grand 1 td., Jep Pedersen lige så meget, Søren Hansen 
2 td., Anders Lauridsen, Otte Nielsen, Anders Olufsen hver lige så me
get, Christen Jensen 1 td., Morten Ingvorsen 2 td., Mads Olufsen 1 td. 
Ellinger. Peder Jensen 3 td. byg, Mads Lauridsen 1 td. Holmstrup: Niels 
Olufsen l'/2 td., Hans Madsen, Rasmus Ibsen hver lige så meget, Jens 
Olufsen 2 td., Mads Jensen 3 td., Laurids Olufsen V/2 td. Odby s. og by/
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Knud Sørensen 2 td., Rasmus Madsen 3 td., Hans Lauridsen 5 td., An
ders Lauridsen 1 td., Oluf Andersen 2 td., Mads Jensen Bonde 1 pd., 
Anders Pedersen 3 td., Mads Hansen, Anders Jensen hver 2 td., Oluf 
Mikkelsen 3 td., Søren Jensen 2 td., Laurids Andersen lige så meget, 
Anders Mikkelsen, Niels Mikkelsen hver 3 td., Søren Ibsen 1 td. Yderby'. 
Mikkel Lauridsen, Mads Lauridsen, Rasmus Pedersen hver 3 td., Mads 
Rasmussen 2 td., Anders Olufsen 1 td., Niels Lauridsen 2 td., Mikkel 
Lauridsen d.U. op i byen 3 td., Rasmus Pedersen op i gaden 1 td., Hen
rik Olufsen 2 td., Jens Lauridsen 1 td., Mikkel Olufsen 2’/2 td., Mikkel 
Lauridsen ved leddet 1 td. byg, Mikkel Andersen V/2 td., Niels Ander
sen lige så meget, Laurids Jensen, Anders Jensen hver 3 td., Anders 
Sørensen 3*/2 td., Niels Andersen 1 */2 td. 1 skp., Laurids Andersen, An
ders Lauridsen op i gaden el. på bakken 2 td. byg. Nok i Dragsholm birk, 
Svinninge? Christen Nielsen, Jørgen Lauridsen, Niels Jensen hver 1 
fjdg. smør. Arnakke. Christen Jensen 1 fjdg. smør. Thorslund’. Rasmus 
Nielsen 1 td. rug, 2 td. byg. Hagendrup’. Niels Lauridsen i Niels Peder
sens gård lige så meget. Jens Nielsen 1 td. rug, 1 td. byg, Laurids 
Frandsen 2 td. rug, 2 td. byg, Morten Nielsen 1 td. rug, 2 td. byg. Eske- 
bjerg. Niels Andersen 1 td. rug, 1 td. byg. Asminderup: Hans Nielsens 
gård, hvor på kort tid 2 mænd er døde af pest, 2 mk. 4 sk. landgilde
penge, 1 pd. rug, 2 pd. byg, 3 td. 1 skp. havre, '/2 svin, ‘/2 får, 1 lam, 1 
gås, 4 høns, Jens Jensen 4 td. rug, Thomas Simensen 4 td. byg. Dønne- 
rup'. Niels Sørensen 1 fjdg. smør. Kajemose. Jens Olufsen 1 fjdg. smør. 
Favrbo’. Niels Madsen 2 td. byg, Laurids Andersen 4 td. byg, Laurids 
Jensen 4 td. byg, Niels Jensen 1 td. byg, Hans Ibsen, Peder Rasmussen 
hver lige så meget, Jørgen Tordsen 4 td., Niels Lauridsen 1 td., Jens 
Olufsen 2 td. Snertinge. Peder Nielsen 2 td. Egemarke. Laurids Pedersen
4 td. rug, 1 td. byg, Christen Christensen 2 td. rug, 1 td. byg, Jens Ibsen 
1 td. rug, Peder Lauridsen 3 pd. rug, 3 td. byg, Olufjensen 2 td. rug, 1 
td. byg, Rasmus Jensen 4 td. rug, 4 td. byg. Vallekilde: Niels Andersen 6 
td. byg, Rasmus Sørensen, Jens Nielsen hver 4 td. byg. Skippinge. Jens 
Mogensen 4 td. rug, 4 td. byg, Jens Madsen 1 td. rug, 1 td. byg, Chri
sten Lauridsen 2 td. rug, 2 td. byg. Bjerresø'. Niels Ibsen, Anders Bunde, 
Morten Mouridsen hver 5 td. byg, Jens Mikkelsen 3 td., Niels Madsen
5 td. Starreklint Peder Lauridsen 1 td. rug, 2 td. byg, Laurids Rasmus
sen, Jens Simensen hver 1 td. byg, Jens Sørensen 2 td. rug, 1 td. byg, 
Peder Simensen 1 td. rug, 1 td. byg, Anders Eriksen 2 td. rug, 2 td. byg, 
Peder Mogensen 2 td. rug, 1 td. byg, Peder Mikkelsen, Rasmus 
Rasmussen hver 1 td. byg, Jep Lauridsen 1 td. rug, 2 td. byg. Hørve. 
Rasmus Brun 4 td. byg, Oluf Madsen V/2 td., Jørgen Rasmussen 4 td.,
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Laurids Bunde 3‘/2 td., Laurids Mikkelsen 4 td., Jon Eriksen 2 td., Niels 
Nielsen 8 td.,Jep Ibsen d.Æ. 3 td., Erik Pedersen 4 td., Oluf Nielsen 1 
td. Vejleby: Peder Madsen 2 td. rug, 2 td. byg. Fårevejler. Mads Clemensen 
6 td. byg, Oluf Ibsen 4 td., Laurids Rasmussen lige så meget, Jens Han
sen 6 td., Peder Christensen 4 td., Oluf Rasmussen 3 td. byg, Mogens 
Rasmussen 6 td., Christen Madsen lige så meget, Oluf Skomager 5 td. 
byg, Laurids Andersen 6 td., Oluf Sørensen 4 td. Stubberup: Jørgen 
Hansen 5 td., Laurids Lauridsen Pedersen 3 td., Jens Sørensen, Lau
rids Lauridsen hver lige så meget, Bent Andersen, Peder Pedersen 
hver 5 td. Karup: Jep Olufsen 1 pd. byg, 1 pd. rug, Ingvor Eriksen 2 td. 
byg, Jep Pedersen 1 ’/s td. byg, Niels Rasmussen 1 td. Ordrup: Laurids 
Svendsen 2 td. byg, 1 td. rug, Oluf Rasmussen 1 td. byg, Anders Ing- 
vorsen 3 td. rug, 1 td. byg, Rasmus Pedersen dÆ. 1 td. byg, Laurids Pe
dersen 3 td. rug, 1 td. byg, Rasmus Pedersen d.U. lige så meget, Oluf 
Lauridsen, Niels Pedersen hver 1 td. byg, Peder Ibsen 2 td. rug, 1 td. 
byg, Niels Pedersen 3 td. rug, 2 td. byg. /ùsb/Jep Pedersen 4 td. byg. 
Veddinge. Poul Nielsen 4 td. byg, Rasmus Hansen 3’/2 td., Laurids Niel
sen 2 td., Niels Jespersen 3 td., Christen Pedersen 6 td., Niels Skræd
der 2 td., Søren Rasmussen lige så meget, Laurids Olufsen 3 td., Lau
rids Rasmussen 2 td., Niels Rasmussen 51/j td., Laurids Pedersen 7 td., 
af det øde fæste 4 td. byg, Hans Pedersen 11 td. byg. Asnæs: Jens 
Rasmussen 4 td., Hans Ibsen 3 td., Mads Jensen 3 td., Laurids Rasmus
sen 2 td., Jens Lauridsen 3 td. byg, Jørgen Madsen 10 td., Laurids Lau
ridsen 3 td., Christoffer Villadsen 2’/2 td. byg, Mogens Olufsen, Jep 
Olufsen hver lige så meget, Jens Ibsen 1 td., Mads Lauridsen 4 td., 
Søren Smed 5 td., Hans Lauridsen lige så meget, Jørgen Bodelsen 4 
pd. rug, Mads Skrædder 1 td., Søren Møller '/<> td. byg. Høve: Mogens 
Olufsen l‘/2 td. byg, Rasmus Ibsen d.U. 2’/2 td., Niels Ibsen lige så me
get, Niels Andersen, Rasmus Ibsen d.Æ. hver 5’/2 td., Oluf Madsen 5’/2 
td., Jens Ibsen 31 td., Jens Lauridsen, Søren Madsen, Laurids Laurid
sen hver 11/2 td., Eske Pedersen 4 td., Oluf Christensen 1 td., Jens Ni
elsen 3 td., Rasmus Jensen 6*/2 td., Poul Lauridsen 3*/2 td. og ellers har 
alle Høve bymænd Tommerups jord og en skovlod, som de giver sær
deles landgilde af, ligger til bygvang, hvorpå de med nød kan avle sæ
den og frøgælden, behøver deraf hjælp og afslag på 10 td. byg. Astoft. 
Ingvord Lauridsen 2 td. rug, Rasmus Nielsen 6 td. rug, 4 td. byg. Tols- 
ager. Oluf Pedersen 5 td. byg, Oluf Jensen 6 td., Rasmus Ibsen 7 td. 
byg, Peder Nielsen 4 td., Peder Eskildsen 10 td. byg, herforuden Peder 
Hansen Aastoft, officerstjener 6 td. rug, 6 td. byg. Det skal på Rtk. bli-
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ve ham godtgjort i hans lensrgsk. SjT, 33, 595. K. Orig. i Dragsholm 
lensrgsk. Indl. 29. og 30. (2) aug. og 4. sept.
1) Kopibogen har Torildrup. 2) Kopibogen har Vnderrig. 3) Kopibogen har 
Braaøe. 4) Kopibogen har Odboe. 5) Kopibogen har Søeninge. 6) Kopibogen 
har Rijs.

11. sept. (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om at akkomodere ober
stlt. David Dilskuds (Dilschütz) til at eksercere de unge herremænd på 
Sorø Akademi og landfolket dér i birket i deres krigseksercitier og ak
kordere med ham, hvad han årligt skal gives i besoldning. SjT, 33, 600. 
K.

11. sept. (Kbh.) Henrik Gyldenstjerne og Henrik Podebusk fik brev 
om at være kommissarier på skifte ml. Ejler Høg til Dallund og hans 
børn. EH agter med forderligste at holde skifte ml. sig og sine børn ef
ter sin afd. hustru, fru Else Krabbe. Det befales dem, når skiftet foreta
ges, at møde til stede, havende i agt, at alt går til, som det bør. Dersom 
nogen tvist kan falde, skal de enten forhandle med dem i mindelighed 
el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal de under de
res hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interesserede. Der
som en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kom
mer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og ef
terkomme befalingen. FT, 7, 240. Indl. 4. sept.

11. sept. (Kbh.) C hasper Urne og Marcus Rodsteen fik brev om at tak
sere Ejler Høgs gård i Fyn. EH agter med forderligste at holde skifte 
ml. sig og sine børn efter sin afd. hustru, fru Else Krabbe. Det befales 
dem med forderligste at begive sig til Dallund og Nielstrup og taksere 
gårdenes bygning, og lade løsøret registrere. Det, de forretter, skal de 
under deres hænder give beskrevet fra sig til de interesserede. FT, 7, 
241. K. Indl. 4. sept, (se foreg.).

11. sept. (Kbh.) Peder Brockenhuus og Christian Christoffersen Urne 
fik brev om at være Ejler Høgs børns værge på skifte. EH agter med 
forderligste at holde skifte ml. sig og sine børn efter hans afd. hustru, 
fru Else Krabbe. Det befales adressaten, når skiftet foretages, at møde 
til stede og være hans søn Johan Høgs værge havende i agt, at han ve
derfares det, ret er, og når skiftet er forrettet, skal han overlevere vær
gemålet til faderen. FT, 7, 242. K. Indl. 4. sept, (se foreg.).



1656 325

11. sept. (Kbh.)1 Privilegier for Johannes Christophorus Creushower 
som apoteker i Viborg. Kongen bevilger og tilforordner brevviseren, 
JCC, i Viborg at anrette og holde et apotek og have bevillinger og fri
heder i alle måder som hans formand som apoteker dér. Derimod er 
han forpligtet til altid at holde til stede gode medikamenter o.a. varer, 
som bør findes hos et velforordnet apotek. I det, som han komponerer 
til patienter, skal han lade sig finde flittig. For at alting kan have bedre 
skik, skal han holde en dygtig apotekersvend og ellers forholde sig, så 
ingen med billighed kan have at klage. Kongen har også tilladt, at han 
må holde en vinkælder smst. med fransk og hedvin, dog andre tappe
re uforment dermed. Thi forbyde etc. JR, 12, 550.
1) Foran brevet står: Henrik Müllers bevill. at være fri for rostjeneste af sit 
pantegods i Jyll. imod at holde 3 geruste heste under Sjæll. Regiment, dat. 
den 10. jan. 1651, udgik dog ikke før i sept. 1656, og findes registreret i Jyske 
Register for 1651, fol. 551. (Se KB 1651, 26).

12. sept. (Kbh.) Henning Quitzow fik brev om at betale hr. Axel Urup 
120 rd. på vegne af Kbh.s fortifikation. I AUs rgsk. for Kbh.s fortifika
tion, beregnet fra den 3. dec. 1654 til den 14. maj 1656, findes til ind
tægt 120 rd. 30 sk., som han har forstrakt af sine egne penge og ikke 
befindes at være betalt igen. HQ skal med forderligste afbetale ham 
med det, der kan være i forskud ved fæstningen, og det skal blive godt
gjort i hans rgsk. SjT, 33, 600. K.

12.1 sept. (Kbh.) Bisperne i begge rigerne fik breve om at lade ske tak
sigelse på prædikestolene af præsterne i deres stift for dronningens 
forløsning. Udt. i SjT, 33, 600. K. Orig. i Fyns bispeark., LAO, i C 4-252 
Ribe bispeark., LAV.
1) Kopibogen har 17., men K. og Orig. i Fyns og Ribe bispeark. 12.

12. sept. (Kbh.) Bevill. til at fru Maren Urups begravelse må opsættes 
så længe, arvingerne vil. Udt. i SkR, 6, 430.

12. sept. (Kbh.) Malte Sehested fik brev anlangende, at Jacob Kohis ar
vinger må være fri for rostjenestepenge, som det tilkommer dem at ud
give af det gods, de har i pant af kronen. Det skal blive MS godtgjort i 
hans rgsk. JT, 13, 527.

13. sept. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev om at tilendegøre ma
gesk. med Henrik Thott til Boltinggård anlangende nogle jorder ved
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Gladsakse.1 HL begærer til magesk. jord, som ligger til Gladsakse 
præstegård, nemlig i den nordre mark bygjord, hvori kan sås 6 td. 1 '/s 
skp. byg, havrejord 4 td. 1 skp., eng til 19’/2 læs hø, og i den østre mark 
bygjord, hvori kan sås 16 skp. Hvorimod han til vederlag erbyder af 
Gladsaksegårds jord, som ligger næst uden for præstens jord, nemlig i 
den vestre mark god møget bygjord, hvori kan sås 10 td. byg, item god 
belejlig havrejord til 4,/s td. sæd og en eng, som der kan avles 19*/*2 læs 
hø på. Desligeste begærer HT til magesk. jord, som ligger til en gård i 
Gladsakse ejet af Kristianstad Hospital, hvilken den tidl. præsts kvinde 
har i brug, nemlig i den nordre mark bygjord, hvori kan sås 3 td. byg, 
havrejord til 2 td. 4 skp. sæd, eng til 6’/2 læs hø, og i den østre mark by
gjord, hvori kan sås 1 td. 1 skp. Hvorimod han til vederlag erbyder af 
Gladsaksegårds jord i den vestre mark, som skal være belejlig for hos
pitalsgården, det, som begæres og lige så god velrøgtet jord, hvori kan 
sås 4*/2 td. byg, havrejord til 3 td. sæd, eng til 7 læs hø. Nok begærer 
HT til magesk. af degnens jord ved Gladsakse i den nordre markjord, 
hvori kan sås 5 skp. byg og eng til 1 læs hø, i den østre markjord, hvori 
kan sås 3 skp. byg. Hvorimod han erbyder at udlægge i den vestre 
mark belejlig bygjord, hvori kan sås 9 skp. byg, og eng til 1 læs hø. HL 
skal ved uvildige mænd lade jorderne besigtige, og dersom det befin
des, at det ikke er præsten, hospitalsgården el. degnen i nogen måde 
til skade, men nøjagtigt vederlag mod det begærede bekommes, er 
kongen tilfreds, at han på kongens ratifikation må tilendegøre mage
skiftet. SkT, 8, 546.
1) Navnet er i kopibogen i denne og de følgende forekomster stavet hen
holdsvis GAadsaxe, Glassaxe, Glaxaxegård, Gassaxe, Gassaxegård og Glassaxe.

13. sept. (Kbh.) Ludvig Koch fik brev om at være færgemand i Assens. 
Kongen er søgt om konf. af et af hr. Jørgen Brahe til Hvedholm udgi
vet brev til LK på færgeriet i Assens, lyder: 1656, den 10. sept. harJB på 
begæring af borgmestre og råd i Assens tilsagt LK færgeriet dér med 
vilkår, at han skal forholde sig flittig med lydighed mod øvrigheden, 
skikkelighed mod sine medborgere og årligt give af færgeriet den 
sædv. afgift. Han skal omgås vel med dem, som rejser over, og ingen 
ubillig fragt begære af dem, men lade sig nøje med det, som har været 
sædvanligt el. kan anordnes billigen. Dersom nogen fejde påkommer 
- det Gud afværge - skal han lade sig bruge med sin færgegaliot el. 
både på de steder, han befales. Han skal og afhandle enken, el. hvem 
de tilhører, færgen og båden for det, som eragtes billigt. Desligeste 
indstille sig i Assens til Mikkelsdag at antage bestillingen. Kbh. ut su-



1656 327

pra. Kongen konf. brevet. FR, 6, 297. K. Indl. 11. og 12. juni og 10. 
sept.

14. sept. (Kbh.) Skøde til hr. Joakim Gersdorff og hans arvinger på et 
trekantet stykke jord liggende ved Kbh. uden for Helsingør Port i 
Søgaden og Skånegade. Siden i Skånegade er 126 sjæll. al., siden i 
Søgaden 227 al., den 3. side er næst JGs egen haveplads, hvilken plads 
etc. SjR, 23, 855. (Tr.: KD, III, 463). K.

14. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at godtgøre fru Dorete 
Daa i hendes afd. mands rgsk. 160 rd. for en jagt, som kongen har af
købt hende. SjT, 33, 600. Orig. i DKanc. B 1791.

14. sept. (Kbh.) Bevill. for Bent Nielsen i Vallerum, Frenninge s., Fers 
h. i Skåne, til at have Lusse Lassesdatter. BN har hos kongen ladet an
holde, at han må indlade sig i ægteskab med LL, hvis afd. mand var 
BNs næstsøskendebarn. Kongen bevilger dette, dog skal BN først be
visliggøre, at han ikke er hendes mand nærmere pårørende, så og for 
bevillingen efter lensmandens sigelse udgive noget af sin formue til 
næste hospital. SkR, 6, 430. Indl. 20. aug.

14. sept. (Kbh.) Ulrik Henriksen Sandberg fik brev om at måtte rejse 
ud af landet til fremmede steder, uanset at han endnu ikke er sine ful
de 18 år gammel og ikke heller har været på Det kgl. og adelige Aka
demi Sorø. JR, 12, 550.

15. sept. (Kbh.) Peder Vibes genbrev på forskrevne1 magesk. [Er lige
lydende med mageskiftet, der er dat. 17. sept., mutatis mutandis]. Til 
vidnesbyrd har PV trykt sit signet og underskrevet og ombedt Erik 
Krag og Niels Friis, K.M.S sekretærer, at forsegle og underskrive med 
sig. SjR, 23, 858. K.
1) Da dette ejendommeligt nok er dateret 17. sept., står det ndf., s. 328. For
klaringen er, at mageskiftebrevets datering på bagsiden er rettet fra 17. til 15. 
sept.

15. sept. (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev under Sorø Akademi at 
annamme en gård, som Peder Vibe har udlagt til magesk., liggende i 
Korsør len, Slagelse h., Hemmeshøj1 s. og by: Niels Pedersen påbor, 
skylder årligen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 1 fodernød, 1 lam, 1 
gås, 2 høns. Styl. ord. SjT, 33, 600. K.
1 ) Kopibogen har Hemmesøe.
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15. sept. (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev anlangende dem, der 
uden adkomst af forrige hofmester besidder Sorø Akademis jorder. 
Det er for kongen andraget, hvorledes adskillige tilholder sig akade
miets jorder. JR skal alvorligen tilholde dem at erlange det i minde hos 
ham på stedets vegne, såfremt de ikke allerede har skøde. SjT, 33, 600. 
K.

16. sept. (Kbh.) Frd. om forandring af den 11. dec. og tiden at optage 
penge på rente i Sjæll. og Skåne. Recessen formelder, at alle dem, der 
i Sjæll. og Skåne har penge at udsætte el. optage på rente, skal rette 
deres breve til 14. dag før julehelg, til hvilken tid renten og hovedsto
len skal være forfalden. Kongen kommer i forfaring, at denne velmen
te anordning ikke falder undersåtterne så bekvemt på den tid af året, 
som det var at formode. Efter begæring har han anset for godt at for
andre nævnte termin og befaler hermed, at den første mandag efter 
Hellig Trefoldigheds søndag og de derpå følgende 8 dage skal agtes 
for de rette betalingsdage, hvorefter breve skal stiles, og rente og ho
vedstol være forfalden. Enhver skal efter førstkommende 11. dec. rette 
sig herefter. SjR, 23, 856. (Tr.: CCD, VI, 295-96). K. (Efter kanslers kon
cept).

17. sept. (Kbh.) K.M.S magesk. på vegne af Sorø Akademi med Peder 
Vibe om gods i Korsør len. PV har for magelæg til kongen på Sorø 
Akademis vegne udlagt gde og gods i Korsør len, Slagelse h., Hem- 
meshøj1 s. og by: 1 gd., Niels Pedersen påbor, skylder årligen 1 pd. rug, 
1 pd. byg, 2 td. [mangler, men genbrevet har havre], 1 fødenød, 1 lam, 
1 gås, 2 høns, med al ejendom, landgilde, herlighed osv. Til fyldest ve
derlag har kongen på akademiets vegne udlagt gde og gods i Borreby 
birk, Eggeslevmagle s. og by: 1 gd., Peder Mogensen påbor, skylder 
årligen 20 skp. rug, 20 skp. byg, 13 sk., hvilken gd. PV skal beholde osv. 
SjR, 23, 856. K.
1 ) Kopibogen har Henner so, K og gen brevet dog Himmersøe.

17. sept. (Kbh.) Skøde til fiskal Peder Knudsen på en plads i den nyaf- 
stukne Adelgaden. Kongen skøder til PK og hans arvinger et stykke af 
kronens jord til en byggeplads, liggende i den nyafstukne Adelgaden, 
og er for til gaden 32 sjæll. al., bag imod de andre pladser 32 al. i bred
den, længden næst Rasmus Rasmussens plads er 70 al., den anden side 
er også 70 al. lang, hvilken plads etc. Dog skal han være forpligtet til 
for sin part at forfærdige gaderne, brolægge og siden holde dem ved
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magt på egen bekostning. Han må ikke bygge nogen bygning på ga
den indtil rendestenen, men hvem der vil have skurudbygninger el. 
svibuer for sit hus, skal vige ind på sin egen grund, så gaden som ordi
neret beholder sin bredde. Han skal være forpligtet til på grunden at 
lade bygge god købstad bygning efter allerede givet anordning. Forby
dendes etc. SjR, 23, 860. (Tr.: KD, III, 463). K.

17. sept. (Kbh.) Hans Hansen, proviantskriver, fik brev om at lade Hal
vor Hagensen årligen af Provianthuset bekomme 6’/2 lispd. flæsk, 12 
lispd. 2 skålpd. kød, 1 fjdg. ‘/z ott. sild, */z ol 20 sild, 1 '/z fjdg. 11 skålpd. 
torsk, 4 lispd. 4 skålpd. bergefisk, 3 lispd. smør, 1 fjdg. 1 */2 ottingkar 
gryn, P/2 ott. 1 ottingkar ærter, 18 skp. rug, 4 td. i fjdgk. malt, 12 skål
pd. humle. SjT, 33, 601. K.

17. sept. (Kbh.) Anders Bille fik brev om, at Grumstrup bønder må 
være fri for landgilde og skat formedelst ildebrand. Følgende bønder i 
Grumstrup, Mads Jensen, Søren Jensen, kirkeværge, Jep Smed og Pe
der Rasmussen, Las Mikkelsen, item gadehusmænd Hans Sørensen, 
Niels Mikkelsen, Peder Mikkelsen, Peder Rasmussen, Jørgen Rasmus
sen, Sidsel Nielsdatter, Niels Olufsen og Laurs Nielsen, har for kongen 
klageligen ladet andrage, hvorledes deres gde og huse den 1. sept, og 
næsten al deres formue er brændt, med begæring, at de dette år må 
forskånes for landgilde, skat og arbejde, så og må forundes tømmer til 
igen at opbygge deres gårde med, så de igen kan komme på fode. Af 
ABs erklæring erfarer kongen, at det befinder sig således, og er til
freds, at de må forskånes dette år, hvilket skal blive AB godtgjort i lens
regnskaberne. Desligeste skal han udvise dem nødtørftigt bygnings
tømmer af kronens skove i lenet, hvor det kan være mindst til skovska
de. JT, 13, 527. Indl. udat.

18. sept. (Kbh.) Claus Ravn fik brev anlangende at levere afd. [Matu
rin] Esovarts formue, varer, bøger, penge o.a. til Daniel Pilloy, kongens 
dansemester. DP har hos kongen ladet begære, at alle de varer, penge, 
bøger, håndskrifter o.a., der findes efter ME til at afbetale deres kom
pagnis kreditorer, må overleveres. Da varerne har stået over år og jam- 
ling og ingen af MEs arvinger har angivet sig el. affordret dem, er 
kongen tilfreds, at CR i dannemænds overværelse lader ham levere 
nævnte så vel som originale miss., som Christen Jacobsen prokurator 
har i hænde af en af deres tidl. kreditorer, Battonneo. CR skal lade re
gistrere varer o.a. og overlevere DP det, hvorimod denne skal kvittere
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og skriftligen forsikre at holde ham fri for al tiltale, som kan ske med 
rette. SjT 33, 601. K. Indl. 16. juli og 3. aug. 1655, 8. sept.

18. sept. (Kbh.) Adam Henrik Pentz fik brev om efter Niels Olufsen 
prokurators ansøgning at lade holde gårdsret i sagen mod Daniel Pil- 
loy. Hvad NO på vegne af sine principaler, Jacques Martin i Hamborg 
og Toslache Trevasche af Amsterdam, har ladet begære hos kongen, 
kan AHP se af hans hosfølgende Supplikation. AHP skal i sagen så vidt 
angår DP lade sætte og holde gårdsret. SjT, 33, 601.

18. sept. (Kbh.) Jørgen Seefeld på Holbæk fik brev anlangende at lade 
Ernst Johansen pågribe. EJ, som dér i byen utilbørligen har beskyldt 
øvrigheden, har ikke efter lovlig indstævning villet møde for de af kon
gen forordnede kommissarier, men er som en rettens foragter hem- 
meligen bortrejst fra byen. JS skal med forderligste lade ham pågribe 
og vel forvaret hidskikke ham. SjT, 33, 601.

18. sept. (Kbh.) Hr. Sivert Urne1 m.fl. fik brev om at forhøre afd. Falk 
Gøyes og Laurids Ulfeldts kommissariergsk. De befales med forderlig
ste at forsamles og forhøre FGs så vel som LUs kommissariergsk. i Fyn 
fra den tid, de har været landkommissarier, og efter befunden rigtig
hed kvittere. FT, 7, 242. K. Indl. 14. jan.
1 ) Ifølge K. yderligere Steen Bille, Henning Pogwisch og Erik Quitzow.

18. sept. (Kbh.) Hr. Christoffer Urne fik brev anlangende at udvise 
jomfru Ingeborg Friis til Margård stolestader i Søndersø Kirke. IF har 
hos kongen ladet anholde om stolestader i Søndersø Kirke. Kongen 
erfarer, at hun er berettiget dertil formedelst hendes ladegård med de 
største og bedste marker ligger i sognet, så vel som hendes ugedagstje
nere, som er fri for skat. Hun har derforuden holdt nævnte kirke for 
sin sognekirke og ofret dér. Kongen er tilfreds, at CU lader det udvise, 
hvor han eragter det bedst. FT, 7, 242. K. Indl. 24. marts.

18. sept. (Kbh.) Otte Krag, Manderup Due og Corfitz Ulfeldt fik befa
ling anlangende skifte efter afd. hr. Gregers Krabbe. Fru Dorete Daa, 
enke efter GK, er til sinds at holde skifte ml. sig og sine børn. Adressa
terne befales og får fuldmagt til at møde til tid og sted, som hun be
rammer, på hendes gård Torstedlund, og have indseende med, at al
ting går tilbørligen til. Dersom nogen tvistighed kan falde, skal de en
ten forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig



1656 331

dom. Det, de forretter, skal de under deres hænder og signeter give 
beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom nogen af dem for lovligt 
forfald ikke kan møde, skal de, som kommer til stede, have fuldmagt 
til at tage andre gode mænd til sig og efterkomme befalingen. JT, 13, 
527. Indl. 16. aug.

19. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om i deres pantebog at lade af
skrive og i lenets jordebog indskrive 2 pantegårde, som Odenses bor
gere har afstået imod Vigelsø. Følgende af kronens gde og gods har 
været pantsat til borgmestre og råd i Odense og er nu igen afstået, 
imod en af kronens øer, Vigelsø, som er forundt dem til magelæg til 
en havn, nemlig i Fyn Bregnør, som Anders Pedersen ibor og skylder 
årligen 3 pd. byg, 3 mk. erridspenge, 1 fødenød. Brylle: Anders Jen
sen, skylder 1 skp. smør, 1 pd. rug, 1 pd. byg, 1 pd. havre, 24 skp. gæste- 
rihavre, 1 lam, 2 gæs, 2 skp. gåsehavre, 20 æg, ’/s okse at stalde, 10 læs 
ved. Da beder kongen etc. cum solita conclusione. SjT, 33, 602. K. 
Orig. i DKanc. B 1791.

19. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at Preben von Ahnen i 3 
år årligen må nyde 500 rd. afkortning for en jagt, som forgik med nog
le af skatterne. PvA har ladet andrage, at en jagt forleden år er gået un
der, hvorpå var indskibet 1.500 rd. rd. af den nordlandske kontribu- 
tion, som også er gået under. Han begærer at nyde nogen forlindring 
i erlæggelsen af skatterne, så han ej skal lide for stor skade. Kongen er 
tilfreds, at han årligen må nyde afkortning på 500 rd., hvilket adressa
terne skal godtgøre ham i regnskaberne. SjT, 33, 602. K. Orig. i 
DKanc. Bl 791. Indl. 15. sept.

19. sept. (Kbh.)1 Borgmestre og råd i Odense fik brev på Vigelsø. De 
har på byens vegne til magesk. begæret øen Vigelsø under Dalum Klo
ster imod 2 andre gde og gods, som er udlagt dem i kronens gæld, 
nemlig Bregnør: Anders Pedersen ibor, skylder årligen 3 pd. byg, 3 
mk. erridspenge, 1 fødenød; den anden Brylle: Anders Hansen, 2 skp. 
smør, 1 pd. rug, 1 pd. byg, 1 pd. havre, 24 skp. gæsterihavre, 1 lam, 2 
gæs, 2 skp. gåsehavre, 20 æg, 1/3 okse at stalde, 20 læs ved. Kongen er
farer, at byen behøver øen til en havn, og det kan være det ganske land 
Fyn til gavn, og bevilger byen og dens borgere øen med huse og vånin
ger til en havn. Forbydendes etc. FR, 6, 297. K.
1) Navn og antal er i flere tilfælde ikke overensstemmende med næstfore- 
gående brev.
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19. sept. (Kbh.)1 Hr. Iver Vind fik brev om igen under lenet at annam
me nogle pantegårde, som Odenses borgere har afstået imod Vigelsø. 
Borgmestre og råd i Odense har formedelst magelæg anlangende kro
nens ø Vigelsø igen til kronen afstået gde og gods, som hidindtil har 
været pantsat, Bregnør: Anders Pedersen ibor, skylder årligen 3 pd. 
byg, 3 mk. erridspenge, 1 fodernød. Brylle: Anders Jensen, 1 skp. 
smør, 1 pd. rug, 1 pd. byg, 1 pd. havre, 24 skp. gæsterihavre, 1 lam, 2 
gæs, 2 skp. gåsehavre, 20 æg, ’/» okse at stalde, 10 læs ved. IV skal an
namme det under lenet, indskrive det i jordebogen og årligen på Rtk. 
gøre rgsk. for den visse og uvisse indkomst. FT, 7, 243. K.
1) Navn og antal er i liere tilfælde ikke overensstemmende med foregående 
brev.

19. sept. (Kbh.) Hr. Oluf Parsberg fik efter begæring brev om at måtte 
lade indføre 1 læst Rostocker øl. Dog skal på bevillingen efterhånden 
afskrives på det sted, hvor øllet bliver indført, indtil læsten er fyldest
gjort, og bevillingen da overleveres til tolderen på stedet, eftersom den 
ej skal gælde mere end denne ene gang. JR, 12, 551.

20. sept. (Kbh.) Arent Berntsen, byskriver i Kbh., fik brev anlangende 
tørveskær i Tebberup og Bagsvær mose. AB har andraget, at han til det 
begyndte teglværks fortsættelse i Brønshøj mangler ildebrændsel. Han 
begærer, at han må nyde tørveskær i en mose liggende til Tebberup og 
Bagsvær, så vidt han kan tilminde sig af byens bønder, eftersom det ej 
skal være nogen til skade, men mange til gavn. Af Frands Brocken
huus’ erklæring erfarer kongen, at ABs begæring vel kan ske, såfremt 
det ikke sker Bagsvær og Tebberup bymænd på deres græsgang og 
fædrift til skade. Kongen bevilger AB dette, så vidt han kan tilminde 
sig det af bymændene. Dog skal lensmanden på Kbh.s Slot have ind
seende, at de intet sker forkort. Forbydendes etc. SjR, 23, 861. K. Indl. 
8. sept. (2).

20. sept. (Kbh.) Peder Charisius fik brev om at anholde om Henrik Vil- 
lumsen Rosenvinges betaling i subsidiepengene. Kongen har gjort 
HVR indvisning i de hos De Herrer Generalstater resterende subsidie- 
penge. Han erfarer, at han endnu intet har bekommet deraf. PC skal 
med flid sollicitere om deres betaling, og med hver post fremskikke er
klæring om, hvorvidt han har bragt det, og hvor snart han formoder 
pengene vil følge, eftersom kongen gerne ser, at hans prætension på 
subsidiepengene en gang kommer til en god ende, så at HVR også der
ved kan bekomme sin betaling. SjT, 33, 602. K.
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20. sept. (Kbh.)Jørgen Rosenkrantz fik brev anlangende, når plads bli
ver ledig, i Sorø Skole at indtage Stygge Gregersen Høg og forordne 
ham disciplin lige ved andre adelige skolepersoner. SjT, 33, 602.

20. sept. (Kbh.) Mogens Friis fik brev om straks at komme til Kbh., 
hvor han skal blive forstændiget om kongens vilje. JT, 13, 528.

21. sept. (Kbh.) Abraham Carlsen fik sin fred formedelst lejermål. Karl 
Mogensen i Tørring1 s. i Silkeborg len har for kongen ladet andrage, 
hvorledes hans søn AC har forset sig i lejermål med en kvindeperson, 
som ham uafvidende er beslægtet i 3. led. Han er derfor af landsdom
meren i Blekinge efter recessen dømt fra sin fred. Han begærer, at 
kongen denne gang vil tilgive hans søn, og at han må nyde sin fred. 
Kongen bevilger dette, så AC må være hvor han lyster, dog skal han ej 
oftere lade sig finde i sådan grov forseelse, så og for benådningen efter 
lensmandens sigelse give noget af sin formue til næste hospital. SkR, 6, 
431. Indl. 3. og 15. sept.
1) Kopibogen har fejlagtigt Thring, Indl. har Theuingog stednavnet Klakkemåle.

23. sept. (Kbh.) Otte Pogwisch fik forlov til at rejse til sin søsters bryl
lup til Viborg Snapsting. Udt. i SjT, 33, 603. K. Indl. 21. sept.

23. sept. (Kbh.) Jørgen Seefeld, landsdommer, fik brev om at måtte 
holde landsting i en sag, som vedkommer hr. Christian Friis. CF har 
beklaget sig ej at kunne komme til ende med en proces, som han har 
angående fordring af en anselig sum penge, eftersom landstinget har 
været opsat på grund af den grasserende pest, med begæring, at kon
gen vil hjælpe ham. Kongen er tilfreds, at JS indstævner parterne for 
sig i Kbh. og adskiller dem ved endelig dom. SjT, 33, 603.

24. sept. (Kbh.) Hr. Christoffer Urne fik brev om forbud mod, at der 
holdes ting før pesten holder op. Kongen erfarer, at pesten grasserer i 
lenet. CU skal gøre den anordning, at der ej bliver holdt ting uden at 
fornødenhed det des højere udfordrer, førend Gud vil, sygdommen 
opholder. SjT, 33, 603. (Udt.: CCD, VI, 603). K. Indl. 21. sept.

24. sept. (Kbh.) Marskallen fik brev om at levere kongens anpart af det 
konfiskerede sukker i Øresund til kongens sukkerbager. Dog skal han 
lade visitøren deraf i betaling bekomme så meget, som den af ham an
vendte bekostning kan andrage. SjT, 33, 603. K. Indl. 15. sept, og udat.
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24. sept. (Kbh.) Rigens hofmester, K.M.S kansler, Otte Krag og hr. Axel 
Urup fik brev om at forhøre rigens rgsk. fra Philippi Jacobi 1655 og til 
årsdagen og kvittere efter det befundne. SjT, 33, 603. K.

24. sept. (Kbh.) Henrik Thott og Erik Rosenkrantz fik brev om at for
høre bønderne i Silkeborg len i nærværelse af fhv. ridefoged og skri
ver på Silkeborg Henrik Mein anlangende skovenes handling smst. 
Det er for kongen andraget, at HM for nogle år siden, midlertidig han 
var i Mogens Høgs tjeneste, har handlet med almuen om vindfælder 
dér i lenet efter hans egen vurdering, nemlig 884 ege, en stor andel 
bøge, og i en del af skovene utallige, hvoraf han skal have gjort sig til 
nytte en stor part i de bedste skove efter en uforsvarlig takst, hvorfor 
han skal have ladet indføre at være oppebåret en del penge, 55 rd. V? 
ort, i MHs skrivers rgsk. I regnskabet er indført, at han selv burde sva
re derfor, og der er endnu ikke gjort den rigtighed, som det sig burde, 
fordi det af bønderne angives, at de til HM for en del af nævnte vind
fælder har betalt penge og varer, som ikke er ført til rgsk. Det befales 
adressaterne, og de får fuldmagt til på belejlig tid og sted, som de selv 
berammer, at stævne HM for sig og i hans nærværelse forhøre bønder
nes angivende, givende fra sig under deres hænder og signeter det, 
der i så måder passerer, på det at HM kan svare dertil, dersom befin
des, at han har søgt sin fordel, kongen til skade, og indført det ander
ledes i skriverens rgsk., end det burde. JT, 13, 528.

25. sept. (Kbh.) Slangerup fik forskånsel for ’/s af sine skatter, indtil 
byen igen kan komme på fode. Forbydendes etc. SjR, 23, 861. Indl. 18. 
aug.

25. sept. (Kbh.) Bevill. for Johan Stickmand, guldsmed i Kbh., til ud
tapning af vin og anden slags drik. Efter begæring bevilger kongen for 
sære årsagers skyld, at JS indtil videre i sin kælder under sit hus uden 
forhindring må udtappe vin, brændevin, øl o.a., som han hidindtil har 
gjort. Dog skal han herimod tilforhandle sig vinene af vinhandlerne i 
Kbh., som skal sælge ham det for billig pris, så der ej med rette kan kla
ges. Forbydendes etc. SjR, 23, 862. (Tr.: KD, III, 463-64). K. Indl. 27. 
marts 1654.

25. sept. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at tilholde Henrik 
Mein, fhv. ridefoged og skriver på Silkeborg, at svare til skovene i Sil
keborg len og at stande til rette for sin handling. Det er for kongen an-
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draget, at HM for nogle år siden, og imidlertid han var i Mogens Høgs 
tjeneste, har handlet med almuen om vindfælder dér i lenet efter hans 
egen vurdering, nemlig 884 ege, en stor del bøge og i en del af skove
ne utallige, hvoraf han og selv i de bedste skove efter en uforsvarlig 
takst har gjort sig selv en stor part til nytte, hvoraf han har ladet en del 
penge, 55 rd. ’/g ort, indføre i MHs skrivers rgsk. at være oppebåret 
derfor. Det er i regnskabet indført, at han selv burde svare dertil, men 
der er endnu ikke gjort rigtighed, efterdi bønderne angiver, at de for 
en del af vindfælderne til HM har betalt penge og varer, som ikke er 
ført til rgsk. Det angives, at FR uden lovlig afsked har antaget HM. 
Kongen er tilfreds, at han tilholder ham at svare dertil og gøre rigtig
hed for sådanne vindfælder og skovenes handling, som han beskyldes 
for. SjT, 33, 603. K. Indl. 23. sept.

25. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om af Rtk. at afbetale Georg 
Winckeler, kongens klejnsmed, det, som han resterer efter sit bestal
lingsbrev. SjT, 33, 604. K. Orig. i DKanc. B 1791.

25. sept. (Kbh.) Ejler Høg fik brev om på grund af svagelighed at måt
te forløves fra at sidde landsting i landsdommersager efter kongens 
tidl. befaling. FT, 7, 243. K. Indl. 9. sept.

25. sept. (Kbh.) Hr. Sivert Urne og bispen fik brev om, når plads bliver 
ledig, at lade Niels Bertelsen komme i Odense Hospital, forordnende 
ham underholdning o.a. lige ved andre hospitalslemmer. FT, 7, 251.

25. sept. (Kbh.) Philip Joakim Barstorff fik brev om at måtte anvende 
300 rd. af lenets uvisse indkomst til reparation af et tårn på Alholm. 
Det skal blive godtgjort i hans lensregnskab på Rtk. SmT, 8, 122. K. 
Indl. 10. sept.

25. sept. (Kbh.) Galtie Grates og Anders Peitersens enke fik brev om at 
måtte bygge huse på Sejlstrup Mark. Item om at nedtage nogle gade
huse. GG og AP og arvinger har for kongen ladet andrage, at de i be
taling af deres gældsudlæg har bekommet Sejlstrupgård med vand
møllen og 2 små bol. Efter deres begæring bevilger kongen, at de på 
gårdens mark må lade bygge og sætte huse og gøre sig marken så nyt
tig, som de bedst véd og kan, desligeste at de må lade nedtage de gam
le huse i borggården og dermed reparere så mange af ladegårdens 
huse, som de behøver. Forbydendes etc. JR, 12, 551. Indl. udat. (2).
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25. sept. (Kbh.) Mogens Høg, hr. Henrik Rantzau, Erik Juel og Otte 
Krag fik brev anlangende tvistighed ml. hr. Hans Lindenov og hans 
hustrus mor, fru Kirsten Munk til Boller. Der begiver sig tvistighed ml. 
HL og KM om hans hustrus arvepart. Det befales adressaterne, og de 
får fuldmagt til på belejlig tid og sted, som de selv berammer, at ind
stævne parterne og foretage sagen i deres nærværelse, gørende deres 
bedste til at forhandle ml. dem i mindelighed el. adskille dem ved en
delig dom. Det, de forretter, skal de under deres hænder og signeter 
give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom nogen af dem for 
lovligt forfald ikke kan møde, skal de, som kommer til stede, have fuld
magt til at tage andre gode mænd til sig og efterkomme befalingen. JT, 
13,529. Indl. 25. sept.

26. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om med forderligste at afbeta
le Henrik Jensen og Lorens Klie, tidl. enspændere, det, de befindes at 
tilkomme af deres resterende enspænderbesoldning til Philippi Jacobi 
1654. SjT, 33, 604. Orig. i DKanc. B 1791.

26. sept. (Kbh.) Breve anlangende at forkynde anordning om foran
dring i Sjæll. og Skåne af 11. dec. Adressaten tilskikkes den trykte frd., 
som han skal lade læse og forkynde og siden holde. SjT, 33, 604. K.

De fleste lensmænds skattebreve blev påskrevet dette til post script
um. Under samme dato fik borgmestre og råd [i Kbh.] samt de høj
lærde brev derom.

26. sept. (Kbh.) Bevill. efter begæring for Bernt Meyer, skriver på Søl
vesborg Slot, til imod told og rettighed til kronen at udføre 100 td. sal
tet oksekød. Dog skal bevillingen leveres til tolderen på stedet, hvor 
det bliver udført, eftersom den ej skal gælde mere end denne ene 
gang. SkR, 6, 431. Indl. 28. aug. og 3. sept.

26. sept. (Kbh.) Hr. Iver Vind fik brev anlangende Vigelsø. Kongen har 
forundt borgerskabet i Odense den øde Vigelsø under hans len, så de 
må gøre sig den så nyttig, som de bedst kan. Dog skal de i rette tid til 
Dalum Kloster udgive den årlige landgilde, som her til dags er givet. 
FT, 7, 244. K.

27. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om efterhånden at forskaffe 
det, der gøres fornødent til kongens ny ridestald. SjT, 33, 604. K. Orig. 
i DKanc. B 1791.



1656 337

27. sept. (Kbh.) Frands Brockenhuus, Arent von der Kuhla og Otte 
Pogwisch fik brev om hver at lade samle så mange slåen, som kan be
kommes i deres len, og levere til vinskænken. Udt. i SjT, 33, 604. K. 
Orig. i Frederiksborg lensark., LAK.

27. sept. (Kbh.) Kvittansiarum. Hr. Anders Bille har gjort endeligt 
rgsk. for sin årlige afgift af Skanderborg lens visse og uvisse indkomst i 
3 år, beregnet fra Philippi Jacobi 1653, da han senest bekom kvittan
siarum dér af lenet, og til Philippi Jacobi 1656. Så og forklaret de aim. 
pengeskatter, korn- og flæskeskatter, så vel som årlige bådsmandsskat
ter, desligeste afbetalt de antegnelser, som var gjort i rgsk. og mandtal
ler og ej kunne passere. Han er intet blevet skyldig efter de på Rtk. ind
leverede rgsk., mandtalsregistre, kvittanser og beviser, og kongen la
der ham og arvingerne kvit, fri og kravsløse. Dog, det inventarium, 
som findes på slottet, skal AB fremdeles stå til rgsk. for. JR, 12, 551.

28. sept. (Kbh.) Cornelius Lerche, tidl, resident i Spanien, fik konf. af 
rentemestrenes afregning. CL har begæret kongens konf. af en af ren
temestrene med ham gjort afregning, lyder: Peder Reedtz til Tyge- 
strup, Peder Juel til Hundsbæk og Steen Hohendorff til Rønnovs- 
holm, K.M.S rentemestre, gør vitterligt, at CL i Rtk. har leveret register 
og fortegnelse anlangende hans forretninger og resterende bevilgede 
besoldning for residentbestilling, hvor først føres til indtægt 2.086 
stuck van achten 5 realer 22 maravedies, som i aug. 1650 ved veksel er 
overgjort til Madrid på rgsk. af hans besoldning. Desligeste 41.208 
stuck van achten 30 maravedies, som er annammet og leveret K.M. af 
Spanien på rgsk. i betaling for det parti salt, der blev sluttet 1650 i Ma
drid efter afregning med Henrik Villumsen. Sammeledes er af danske 
og norske skippere oppebåret rettigheden af hver læst salt, der ud
føres - nemlig til konsulpenge 2 realer i sølv af hver læst, beløber 140 
stuck van achten. I lige måde føres til indtægt 507 stuck van achten, 
som er profiteret på 5.050 stuck van achten, som blev omvekslet til 
kobbermønt af frygt for, at stuck van achten dér i landet skulle blive af
slaget, tilsammen al indtægt 43.941 stuck van achten 6 realer 22 mara
vedies efter fortegnelsen, som er beregnet fra 1. febr. 1650, som hans 
bestall, først angår, og til 22. juni 1656, da han aflagde sin forretning 
med kgl. rekredit. Hvorimod til udgift og afkortning er skrevet først 
23.879 stuck van achten 5 realer 16 maravedies, hans egen bevilgede 
besoldning for 6 år 4 måneder 22 dage; desligeste foræringer, som er 
givet kgl. betjente til nytårsgave og i ekstraordinære audienser, så vel
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som rettighederne betalt i kancellierne og Rtk. for breve og doku
menter erhvervet dér, og ellers i andre måder bekostet på sørgeklæ
der, ekstraordinære liberier o.a., item betalt veksel- og brevpenge så 
vel som det, residenten er frataget af sørøvere på hans henrejse til Spa
nien, med det forlis, der er taget på i Spanien at omveksle kobber
mønten til sølv og skaden lidt formedelst møntens afslag 1652, som an
drager en anselig sum. Herpå har H.M. af Spanien dog gjort ny indvis
ning. I lige måde det, som efter et vekselbrevs uoprigtighed endnu 
hænger i proces. Endogså omkostning gjort på proces om frihed for 
de fangne undersåtter på Eiland Philippinas samt det, som det er ham 
tilladt af H.M. at gøre sig betalt i første betaling, som skete i Spanien, 
for det, K.M. og kronen var blevet ham skyldig i seneste svenske fejde, 
og ellers adskillige andre udgifter, som beløber sig til 51.369 stuck van 
achten 7 realer og 4 maravedies. Lignet og lagt det ene mod det andet 
befindes, at udgiften beløber sig højere end oppebørselen og afkort
ningen 7.428 stuck van achten 20 maravedies, som i rd. gør 7.118 rd. 
48 sk., hver dl. til 96 sk., som CL må bekomme af de først indkom
mende midler, som K.M. i Spanien aflægger på sin restans. Herpå har 
CL at søge KM.s assignation i Kane, og lade afskrive. Kongen konf. 
dette. SjR, 23, 862. K. Indl. 18. sept. (orig. kvittans).

28. sept. (Kbh.) Frederik Urne, Otte Pogwisch og Arent von der Kuhla 
fik hver brev om i deres len at defrayere den russ. envoyé med hans 
suite, forskrivende samtlige nødvendige vogne. SjT, 33, 604. K Orig. 
(til Frederik Urne) i Roskildegård lensrgsk.

28. sept. (Kbh.) Hr. Iver Vind fik brev om at levere fra sig nogle breve 
anlangende skifte ml. fru Ellen Marsvin og fru Kirsten Munk o.a. bre
ve. Hans Lindenov har ladet andrage, at IV af kongens far har været 
forordnet som formynder for fru Kirsten Munk til Boller på det skifte, 
som efter kongens fars død blev holdt ml. hende og hendes mor, afd. 
fru Ellen Marsvin. IV befales til HL med forderligste at lade levere de 
breve, som han har anrørende dette skifte el. og andre breve, som kan 
hjælpe i tvistigheden ml. ham og KM. FT, 7, 244. K.

29. sept. (Kbh.) Rigens marsk fik brev anlangende et tårn på Skander
borg. Kongen er tilfreds, at han lader nedbryde det øverste af det 
brøstfældige tårn på slottet og igen lader det tække, som han bedst er
agter. JT, 13, 529.
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30. sept. (Kbh.) Bevill. for Jens Olsen af Samsø til at søge hjælp til sin 
søns ranson. JO har andraget, hvorledes hans søn Jens Jensen for no
get mere end 2 år siden, da han var afsejlet med en skipper fra Lybæk 
på rejse til Lissabon, er fanget i søen af tyrken, og nu fordres for hans 
ranson en sum penge. Han begærer, at han må søge om hjælp hertil. 
Kongen bevilger, at han må søge godtfolk om hjælp. SjR, 23, 864. Indl. 
5. juli, 16. aug., 12., 14. og 26. sept.

30. sept. (Kbh.) Ove Juel fik brev anlangende sin hjemrejse.1 Kongen 
er tilfreds, at han igen begiver sig hjem, med så skel, at kongen af Sve
rige rejser derfra til Sverige el. Livland. SjT, 33, 604. K.
1 ) OJ var resident i Sverige, men var i febr. 1656 sendt til svenskekongens lejr 
i Preussen, jf. ovf., s. 52.

30. sept. (Kbh.)1 Rentemestrene fik brev om med forderligste at afbe
tale Henrik Markdanner2 det, han befindes at restere for sin hofjun- 
kerbesoldning til den tid, han blev befalet af begive sig ud af riget. SjT, 
33, 604. K. Orig. i DKanc. B 1791.
1) Efter brevet står: Mogens Høg m.fl. fik befaling om tvistighed ml. hr. Hans 
Lindenov og fru Kirsten Munk. 2) Kopibogen og K har Marchdan og Marq- 
dan.

30. sept. (Kbh.) Erik Gyldenstjerne og Christoffer Mormand fik brev 
om at være Claus Urnes børns værger. CU agter med forderligste at 
holde skifte med sine børn efter deres afd. mor. Adressaten befales på 
skiftet af være CUs søn Johan Urnes værge, havende indseende med, 
at han vederfares den del, ret er. SkT, 8, 548. Indl. 12. og 15. sept.
Lige sådant brev fik Christoffer Mormand at være hans datter jomfru 
Bente Urnes værge.

30. sept. (Kbh.) Odenses borgere fik ICM.s brev på Claus Mules løkke. 
Kongens far har tilforn forundt1 afd. CMs børn i Odense en af kro
nens løkker ved byen imod årlig rostjeneste, eftersom CM og hans for
ældre har haft den. CMs børn har nu afstået den til byen. På borgme
stre og råds ansøgning bevilger kongen borgerskabet at nyde løkken 
for samme rostjeneste, nemlig 1 gerust hest, hvilken borgmestre og 
råd skal holde i beredskab når tilsiges, at holde under Fynske Kom
pagni. Forbydendes etc. FR, 6, 298. K. Indl. 2. aug. 1639, 20. juni.
1) Se KB 1639, [2. aug. 1639]
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30. sept. (Kbh.)1 Hr. Iver Vind og hr. Jørgen Brahe fik brev om at for
skrive adelen i Fyn med dens bevis på forstrækning. Kongen befaler 
dem med forderligste at forskrive adelen i Fyn at møde for dem med 
deres beviser på det, de i seneste svenske fejde og siden har forstrakt, 
at der kan haves nogen vished. FT, 7, 245. K.
1 ) Efter brevet står: Erik Gyldenstjerne og Christoffer Mormand fik brev om 
at være Claus Urnes børns værger, findes i Skånske Tegneiser.

30. sept. (Kbh.) Henrik Thott fik brev anlangende Peder Christensen, 
boende på kronens gård Tind1 i Gerning s., Houlbjerg h., som det er 
brændt for. PC har klageligen ladet andrage, at hans gård for nogen 
tid siden nu 2. gang er brændt med al hans formue, med begæring, at 
han må forhjælpes med noget bygningstømmer, så og nogen frihed 
med landgilde og arbejde. Af HTs erklæring erfarer kongen, at PC 
skal være så gammel, at han næppelig kan rette gården op igen, men 
har en voksen søn, som formodes at kunne tilvejebringe det, dersom 
han forhjælpes med bygningstømmer og 1 år slet fri, 3 år halvt fri for 
landgilde og arbejde, deslige hjælpes 1-2 dage af de andre af kronens 
bønder dér i sognet. Kongen er tilfreds, at sønnen således forskånes, 
beregnet fra Philippi Jacobi 1657 til årsdagen 1658 slet fri og fremde
les 2 år halvt fri, og forundes fornødent bygningstømmer, desligeste 
forhjælpes 1-2 dage af kronens tjenere i sognet. Det skal blive HT godt
gjort i regnskaberne på Rtk. JT, 13, 529. Indl. 28. og 29. aug.
1 ) Kopibogen har Thunde.

1. okt. (Kbh.) Henning Quitzow fik brev om at afbetale Bodil, enke ef
ter Ditlev Wiltes. Hvad B har ladet andrage for kongen, kan HQ se af 
hendes hosføjede Supplikation. Han skal betale hende de deri specifi
cerede penge af de midler, som er deputeret til fortifikationen ved 
Kbh., med så skel, at han befinder sagen således, som hun angiver. SjT, 
33. 604.

2. okt. (Kbh.) Tolderen i Kbh. fik brev om denne gang uden videre 
toldfordring fra Ørkeljunge Værk i Skåne at lade passere 13 skippd. og 
3 lispd. jern mere, end værkets privilegium formelder om. SjT, 33, 605. 
K.

3. okt. (Kbh.) Hr. Iver Krabbe fik brev om at udvise Hack Vind et be
gravelsessted i hans sognekirke ved hans gård Aggersborg, på de ste
der i kirken, hvor det kan være andre upræjudicerligt. JT, 13, 530. K.
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4. okt. (Kbh.) Hugo Lûtzow fik brev anlangende afslag for Antvorskov 
og Korsør lens bønder. Han har på vegne af efterskrevne bønder ladet 
andrage, hvorledes de er ganske arme og en del næsten øde forme
delst stor misvækst på deres korn forleden sommer, hvilket han selv 
har set mange steder så vel som ved mænd til tinge ladet opmelde og i 
overværelse af sin fuldm. ladet erfare om misvæksten, at de nogle ste
der ikke har kunnet bekomme deres sæd igen el. så meget, de skulle 
yde deres landgilde af, ej heller til betaling af deres sædekorn, til føde 
og underholdning el. at så i jorden igen, så det skulle give stor elen
dighed og manges ødelæggelse. På det de kan blive ved magt, er kon
gen tilfreds, at disse må nyde afslag: Antvorskov len, [Slots] Bjergby: Oluf 
Jørgensen, Hans Christensen, Niels Mikkelsen, Christen Brygger hver 
1 td. byg, ’/y td. havre; Anders Sørensen 2 td. byg; Jens Nielsen, Hans 
Clemensen hver 1 td. byg, ’/y td. havre; Mikkel Jørgensen l’/y td. byg, 
'/y td. havre; Laurids Olufsen l’/y td. byg; Hans Jensen 3 td. byg, 1 td. 
havre; Søren Olufsen 1 td. byg, ‘/y td. havre; Christen Jensen, Christen 
Andersen hver 1 td. byg; Laurids Hansen 2 td. byg, ’/y td. havre; Chri
stoffer Andersen 3 td. byg, 1 td. havre, Oluf Nielsen 3 td. byg; Hans 
Jørgensen 1 pd. byg; Peder Jensen 3 pd. byg, l’/y td. havre; Laurids 
Jensen 1 td. byg, ’/y td. havre; Peder Boman 1 td. byg, ’/y td. havre; 
Nielsjensen, Mads Nielsen hver 1 td. byg, ’/y td. havre; Anders Olufsen 
3 td. byg; Hans Lauridsen l’/y td. byg, ’/y td. havre. Holmstrup: Niels 
Svendsen 2 td. byg; Hans Madsen 4 td. byg, 1 td. havre; Jens Hansen 3 
td. byg, 1 td. havre; Laurids Christensen 5 td. byg, 2 td. havre; Niels 
Jensen 2 td. byg; Laurids Lauridsen 2 td. byg, 1 td. havre. Valbyvester. 
Rasmus Markvordsen 2 td. byg, 2 td. havre; Niels Hansen 1 pd. byg, 2 
td. havre; Jørgen Lauridsen 2 pd. byg, 2 td. havre; Peder Jessen 1 pd. 
byg, 2 td. havre; Jens Sørensen 1 ‘/y pd. byg, 2'/y td. havre; Anders 
Eskildsen 1 pd. byg, 1 td. havre; Hans Andersen 2 pd. byg, 3 td. havre; 
Peder Hansen 3 td. byg, 2 td. havre; øde Mads Fynbo 1 ’/y pd. byg, 1 td. 
havre; øde Christen Dinesen 3 pd. byg. Valbyøster. Peder Christensen 
3’/y td. byg, 2 td. havre; Peder Lauridsen 2 td. byg, 1 td. havre; Jens 
Christensen 4’/y td. byg, 3 td. havre; Søren Jensen 3’/y td. byg, 3 td. hav
re; Christoffer Christensen 2 td. byg, 2 td. havre; Niels Lauridsen 3’/y 
td. byg, 1 td. havre; Mads Hansen, Anders Lauridsen 3’/y td. byg; Jens 
Nielsen l’/y pd. byg, 1 td. havre; Mads Ibsen 1 td. havre; Rasmus Knud
sen l’/y td. byg; øde Peder Nielsen 2 pd. byg, 2 td. havre. Jernbjerg. Jens 
Hansen ‘/y pd. byg, 2 td. havre; Jep Andersen 2 pd. byg, 4 td. havre; Pe
der Ibsen 1 pd. byg, 2 td. havre. Brorup: Poul Christensen ’/y pd. byg, 2 
td. havre; Niels Rasmussen 6 td. byg, 4 td. havre; Laurids Nielsen 1 pd.
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byg, 4 td. havre; Niels Nielsen 3 td. byg, 1 td. havre; Niels Møller 2 td. 
byg; Laurids Hansen 3 td. byg. Brix Møller 2 td. byg. Hejninge. Rasmus 
Pedersen, Laurids Jensen, Laurids Pedersen, Oluf Andersen, Peder 
Nielsen, Jens Olufsen, Oluf Nielsen hver 1 pd. byg, 3 td. havre; Mads 
Hansen 1 '/a pd. byg, 5 td. havre; Laurids Olufsen 2 td. byg, 1 td. havre; 
Niels Hansen d.Æ. 1 pd. byg, 4 td. havre; Christen Pedersen 1 pd. byg, 
l’/y td. havre; Hans Christensen 2 td. byg; Niels Hansen d.U. 5 td. byg, 
2 td. havre; Iver Nielsen lige så meget; Niels Lauridsen 3 td. byg, 1 td. 
havre; Niels Jyde 2 pd. byg, 2 td. havre. Landsgrav. Jens Andersen 2 td. 
byg. 1 td. havre; Hans Olufsen, Jens Madsen hver 1 pd. byg, 1 td. havre; 
Laurids Bagge 2 td. byg; Christen Christensen 1 td. havre; Niels Bagge 
1 pd. byg, 1 td. havre; Oluf Madsen, Christen Jensen, Niels Pedersen, 
Niels Nielsen hver 1 td. havre; Laurids Hansen, Rasmus Bentsen hver 2 
td. byg, 1 td. havre. Hyllerup: Hans Hansen, Hans Jensen hver 2 td. byg, 
1 td. havre; øde Niels Jyde 2 pd. byg, 2 td. havre. Næsby ved Stranden: 
Hans Ibsen 2 td. byg; Jep Nielsen 2 td. byg, 3 td. havre; Niels Hansen, 
Peder Sørensen, Laurids Andersen hver 2 td. byg, 2 td. havre; Laurids 
Jørgensen 1 td. byg, 2 td. havre; Niels Jensen 3 td. byg, 3 td. havre; Pe
der Schligting 2 td. byg, 2 td. havre; Niels Ibsen 2 td. byg, 1 td. havre; 
Carl Jensen 1 pd. byg, 2 td. havre; Hans Andersen lige så meget; Søren 
Steffensen 3 td. byg, 2 td. havre; Thiben Madsen 1 pd. byg, 1 td. havre; 
øde Jens Andersen 4 pd. byg, 3 td. havre; Niels Ebbesen 1 pd. rug, 1 td. 
havre; Niels Lauridsen lige så meget; Hans Jensen 1 pd. byg, 3 td. hav
re; Knud Poulsen 1 pd. byg. Kirke Stillinger. Peder Nielsen 1 td. byg, 2 td. 
havre; Christoffer Nielsen, hr. Anders hver 2 td. havre; Laurids Laurid
sen, Christen Nielsen 1 td. byg, 2 td. havre hver; Christen Jørgensen 1 
td. byg, 3 td. havre; Poul Olsen 2 td. byg, 3 td. havre; Peder Lauridsen 
4 td. byg, 4 td. havre; Anders Villadsen 1 ’/y pd. byg, 5 td. havre; Laurids 
Pedersen 2 pd. byg, 2 td. havre; Jep Olufsen 2 td. havre. Øster Stilling? 
Peder Jensen ’/a pd. byg, 3 td. havre; Jens Olufsen 2 td. havre; Peder 
Sørensen 1 pd. byg, 3 td. havre; Clemend Pedersen 1 td. byg, 2 td. ha
vre; Hans Lauridsen 1 pd. byg, 3 td. havre; Oluf Henningsen 2 td. hav
re; Niels Lauridsen 2 td. byg, 3 td. havre; Hans Madsen Ibsen 2 td. byg, 
1 td. havre; Niels Olufsen 1 pd. byg, 2 td. havre; Jacob Rasmussen lige 
så meget; Niels Jensen 1 td. byg, 2 td. havre; Hans Jensen 1 pd. byg; An
ders Ibsen lige så meget; Jens Olufsen d.Y. ’/y pd. byg, 3 td. havre. Kjel- 
strup-. Oluf Lauridsen 2 td. havre; Frands Frandsen 1 pd. byg, 1 td. hav
re; Mads Findsen 3 td. byg, 1 ’/a td. havre; Anders Hjort 1 '/y pd. byg, 2 
td. havre; Hans Olufsen 3 td. byg, 1 td. havre; Hans Lauridsen 2 td. 
byg; Hans Jørgensen 3 td. byg; Niels Hansen 1 pd. byg; Peder Hansen
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17*2 td. byg; Hans Sørensen lige så meget. Biidsøl Søren Pedersen 1 td. 
byg, 2 td. havre; Niels Hansen d.U. ’/a pd. byg; Peder Pedersen 1 pd. 
byg, 3 td. havre; Poul Hansen ‘/s pd. byg; Peder Clausen 2 td. byg, 2 td. 
havre; Jens Jensen 2 td. byg, 6 td. havre; Laurids Ibsen 2 td. byg, 6 td. 
havre; Jørgen Sørensen 2 td. byg, 3 td. havre; Niels Hansen d.Æ. 2 td. 
byg, 4 td. havre; Jørgen Pedersen 1 pd. byg, 4 td. havre; Hans Ander
sen ’/‘2 pd. byg; Mads Koch 1 pd. byg, 4 td. havre; Søren Madsen 3 td. 
byg, 4 td. havre; Peder Jacobsen 1 td. byg; Oluf Pedersen 1 td. byg, 1 
td. havre; Christen Madsen, Peder Jensen hver ‘/2 pd. byg. Havrebjerg. 
Jens Hansen 1 pd. byg, 1 td. havre; Niels Møller 3 td. byg; Peder An
dersen d.Æ. 1 td. byg, 1 td. havre; Iver Christensen 2 td. havre; Mads 
Clausen 1 td. byg, 1 td. havre; Jep Clemendsen 1 pd. byg, 1 td. havre; 
hr. Christen */2 pd. byg, 2 td. havre; Niels Pedersen L/2 td. byg, 2 td. 
havre; Mikkel Jensen 2 td. byg, 2 td. havre; Jep Jensen 2 td. byg; Lau
rids Lauridsen 1 pd. byg, 3 td. havre; Peder Andersen d.U. l/2 pd. byg, 
1 td. havre. Blæsinge. Mads Hansen, Peder Hansen hver 2 td. byg, 1 td. 
havre; Rasmus Jensen 3 td. byg, 1 td. havre; Christen Clausen, Mikkel 
Jensen hver L/2 td. byg, 1 td. havre; Peder Nielsen 1 pd. byg, 2 td. hav
re; Laurids Rytter 3 td. byg, 2 td. havre; Hans Sørensen 1 */2 td. byg, 1 
td. havre; Jens Andersen 3 td. byg, 2 td. havre; Laurids Lauridsen 1 pd. 
byg, 2 td. havre; Hans Harebou 2 td. byg, 1 td. havre; Niels Knudsen 
L/2 td. byg, 1 td. havre; Laurids Jensen 4 td. byg; Anders Knudsen 3 td. 
byg, 1 td. havre. Giierslev. Peder Jørgensen 1 td. byg, 1 td. havre. Årslev: 
Peder Knudsen 2 pd. byg, 3 td. havre; Anders Hansen 1 td. byg, 1 td. 
havre; Niels Andersen 1 td. byg, 2 td. havre; Hans Christensen lige så 
meget; Søren Nielsen 2 td. byg; Søren Sørensen 10 skp. byg, 2 td. hav
re; Niels Nielsen 1 td. byg, 1 td. havre; Niels Møller 2 td. havre; Knud 
Rasmussen, Mads Bertelsen hver 1 td. byg; Niels Nielsen ’/j pd. byg, 1 
td. havre. Hallelev} Niels Ottesen 1 pd. byg, 2 td. havre; Laurids Mo
gensen 1 td. byg, 1 td. havre; Hans Pedersen */2 pd. byg, 1 td. havre; 
Jørgen Pedersen, Laurids Eskildsen hver 1 td. byg, 1 td. havre; Peder 
Christensen */2 pd. byg, 2 td. havre; Hans Nielsen ’/a pd. byg, 1 td. hav
re; Hans Mogensen l/a pd. byg; Laurids Smed, Christen Rasmussen 
hver 3 td. byg, 1 td. havre; Anders Christensen ’/2 pd. byg, 1 td. havre. 
Sønderupnørre. Hans Mortensen l/2 pd. byg, 2 td. havre; Mads Hansen 3 
td. byg, 2 td. havre; Hans Christensen lige så meget; øde Jacob Olufsen 
3 td. byg, 4’/2 td. havre; Mads Mikkelsen 3 td. byg, 2 td. havre. Solbjerg 
Jacob Nielsen 2 td. byg, 2 td. havre; Niels Lauridsen 2 td. byg, 1 td. hav
renens Madsen 3 td. byg, 1 td. havre; Niels Madsen 1 td. byg, 2 td. hav
re. Reerslev. Niels Christensen 1 pd. byg; Anders Christensen, Niels
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Sørensen hver 1 td. byg; Peder Hansen 1 td. byg. Sønderød: Peder An
dersen, Laurids Pedersen hver 1 td. byg; Mads Olufsen, Laurids Niel
sen hver 1 '/y td. byg; Niels Møller ’/a td. byg; Jens Jensen, Peder Jensen 
hver lige så meget; Svend Madsen, Knud Jensen hver 1 td. byg. Buerup: 
Hans Andersen 1 pd. byg. Herslev: Hans Lauridsen 1 pd. byg. Bakken- 
drup: Niels Hansen ‘A pd. byg, 2 td. havre; Peder Hansen 2 td. havre; 
Mikkel Sørensen, Laurids Pedersen, hr. Jens, Rasmus Rasmussen hver
1 td. byg; Jens Hansen */a pd. byg; Søren Jensen 1 td. byg. Kirke Helsin
ge". Hans Ibsen l’/y pd. byg; Niels Christensen,Juel Pedersen hver 1 pd. 
byg. Dalby: Jens Olufsen ’/y pd. byg, 2 td. havre. Knudslrup". Laurids Pe
dersen, Thomas Madsen hver ’/y pd. byg. Brandstrup'. Peder Christen
sen '/y pd. byg; Anders Pedersen, Søren Jensen hver 1 td. byg. Vedek Pe
der Ibsen 2 td. havre. Lårup: Hans Rasmussen, Mads Rasmussen, Mor
ten Lauridsen, Laurids Nielsen hver 1 td. byg. Stenlille?. Niels Andersen, 
Morten Eskildsen, Jep Poulsen hver 1 td. byg; Jep Nielsen, Niels Niel
sen, Hans Madsen hver ’/y pd. [?byg]; Jens Mikkelsen 1 td. byg. Nor- 
drup: Niels Pedersen, Rasmus Hansen hver 1 pd. byg, 3 td. havre; Hans 
Pedersen 2 td. byg; Niels Knudsen 1 pd. byg, 2 td. havre; Oluf Olufsen
2 td. byg; Jens Klint 2 td. byg, 2 td. havre; Henrik Olufsen lige så me
get; Oluf Hansen 3 td. byg, 2 td. havre; Laurids Jensen 2 td. byg; Jens 
Hansen 2 td. byg, 2 td. havre; Christen Nielsen lige så meget; Peder 
Christensen, Jens Pedersen hver 3 td. byg, 2 td. havre; Niels Lauridsen
2 td. byg, 2 td. havre. Herrestrup'. Hans Andersen 3 td. byg, Jep Jensen, 
Laurids Jensen, Niels Pedersen hver 1 td. havre. Skaftelev: Laurids Oluf
sen 3 td. byg, 1 td. havre; Jens Lauridsen d.Æ., Peder Christensen, 
Niels Jensen, Peder Hansen hver 2 td. byg, 1 td. havre; Jens Christen
sen, Jens Hansen hver 3 td. byg, 1 td. havre; Rasmus Knudsen 2 td. byg, 
1 td. havre. Gudum: Jørgen Lauridsen 3 td. byg, 2 td. havre; Niels 
Espensen ’/y td. byg, 2 td. havre; Søren Andersen 1 pd. byg, 2 td. havre; 
Søren Olufsen 1 pd. byg, 3 td. havre; Oluf Lauridsen ’/y pd. byg, 2 td. 
havre; Jens Christoffersen lige så meget; Christoffer Jensen 1 td. byg; 
Christen Olufsen ’/y pd. byg, 2 td. havre. Sorterup. Jens Nielsen 1 td. 
byg, 1 td. havre; Hans Jensen 2 td. byg, 1 td. havre; Poul Christensen 
2’/y td. byg, l’/2 td. havre; Jørgen Hansen 2 td. byg; Oluf Andersen 1 
td. havre. Tyvelse. Niels Christensen 2 td. byg; Hans Olufsen, Laurids 
Jensen, Anders Kjeldsen, Jens Olufsen, Oluf Jacobsen hver 1 td. byg. 
Ollerup. Laurids Andersen 2 td. byg, 1 td. havre; Hans Sørensen lige så 
meget; Oluf Nielsen 2 td. havre; Jørgen Lauridsen, Niels Christensen 
hver 2 td. byg, 1 td. havre. Næsby under Skoven: Jens Hansen 1 ’/y pd. byg,
3 td. havre; Peder Andersen, Hans Mikkelsen, Hans Andersen, Jens
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Lauridsen, Peder Mortensen hver 3 td. byg, 1 td. havre: Niels Rasmus
sen 3 td. byg, 3 td. havre; Rasmus Rasmussen 3 td. byg, 1 td. havre; Ing- 
vord Lauridsen 1 pd. byg, 2 td. havre; Oluf Pedersen, Anders Nielsen 
hver 3 td. byg, 1 td. havre; Hans Nielsen 1 pd. byg, 3 td. havre. Øde
mark. Hans Lauridsen 2 td. byg. Ebberup: Laurids Pedersen, Niels Jen
sen hver 2 td. byg, 1 td. havre; Hans Andersen 3 td. byg, 1 td. havre. 
Skovsø: Poul Mikkelsen 3 td. byg, 1 td. havre; Oluf Lauridsen 5 td. byg; 
Morten Christoffersen, Jørgen Hansen hver 3 td. byg; Hans Hansen 3 
td. byg, 1 td. havre; Anders Christoffersen 3 td. byg; Jørgen Hansen 3 
td. byg, 2 td. havre;Jep Ibsen 2 td. byg. Egesgård: Peder Pedersen l’/y 
pd. byg, 1 td. havre. Ottestrup: Niels Mogensen, Niels Hansen, Hans 
Troelsen, Anders Hansen hver 2 td. byg. Vedbysønder. Søren Hansen, 
Oluf Lauridsen hver 3 td. byg; Laurids Hansen, Oluf Nielsen hver 2 td. 
byg; Espen Olufsen 3 td. byg; Oluf Madsen, Jørgen Andersen, Christen 
Jensen hver 2 td. byg; Hans Jensen 3 td. byg; Hans Graa og Niels An
dersen, 1 gd., 2 td. byg. Vedbynørrer. Anders Rasmussen 3 td. byg, 1 td. 
havre; Jens Pedersen 2 td. byg, 1 td. havre; Mads Steffensen 1 pd. byg, 
2 td. havre; Peder Pedersen 2 td. byg, 1 td. havre; Jens Olufsen 3 td. 
byg, 1 td. havre; Mads Pedersen, Oluf Jensen, Poul Pedersen, Hans 
Nielsen hver 2 td. byg, 1 td. havre; Niels Jyde 1 ’/y pd. byg, 2 td. havre; 
Anders Blach 2 td. byg, 1 td. havre. Stenstrup: Søren Jensen og Laurids 
Due, 1 gd., 1 pd. byg. Haldagerlille?. Mads Hansen ’/y pd. byg; Hans Ja
cobsen 1 pd. byg. Kilderød:1 Christoffer Olufsen, Jens Mortensen hver 
’/y pd. byg. Møllerupgård: Thomas Hansen 2 pd. byg. Vollerup: Jens Ja
cobsen, Jens Nielsen, Hans Nielsen hver l’/y td. byg; Oluf Jensen, Ja
cob Jensen, Jens Pedersen hver 2 td. byg; Peder Christensen l’/y td. 
byg. Bjerufr. Morten Jensen l’/y td. byg; Hans Madsen ’/y pd. byg; Hans 
Jensen l’/y td. byg. Gimlingetovp: Hans Lauridsen, Niels Pedersen dÆ. 
hver 2 td. byg, 3 td. havre; Niels Pedersen d.U. 1 td. byg, 1 td. havre; 
Christen Knudsen 2 td. byg, 2 td. havre. Gimlingtr. Christen Pedersen, 
Espen Pedersen hver 1 pd. byg; Peder Olufsen 2 pd. byg, 5 td. havre; 
Jens Nielsen l’/y td. byg; Hans Nielsen ’/y pd. byg; Laurids Nielsen l’/y 
pd. byg; Ole Rar ’/y pd. byg. Vemmeløse: Anders Christensen ’/y pd. byg, 
2 td. havre; Christen Poulsen 3 td. byg, 2 td. havre; Hans Holst lige så 
meget; Niels Ibsen 2 td. byg, 3 td. havre; Jens Pedersen 1 td. byg, 2’/y 
td. havre; Hans Faubo 3 td. byg, 3 td. havre; Knud Pedersen 3 td. byg, 
1 td. havre; Hans Andersen 2 td. byg, 1 td. havre; Anders Rasmussen 2 
td. byg; afd. Hans Olufsen 3 td. byg; Hans Mortensen d. U. 1 pd. byg, 3 
td. havre. Vemmelev: Christen Mortensen, Peder Olufsen hver 1 pd. 
byg; Peder Nielsen l’/y pd. byg; Claus Nielsen 1 pd. byg; Rasmus Poul-
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sen ’/‘2 pd. byg; Frands Degn 1 td. byg; Anders Lauridsen 1 ’/a pd. byg; 
Peder Rasmussen, Oluf Nielsen hver 1 pd. byg; hr. Anders 1 td. byg; 
Jens Pedersen l’/y pd.; Jørgen Hennesen '/a pd. byg; Christoffer Søren
sen 1 'A pd. byg; Laurids Madsen 3 td. byg; Niels Pedersen 1 ’/a pd. byg. 
F or leu? Christoffer Hansen ’/a pd. byg; Laurids Andersen 3 td. byg; 
Søren Svendsen 2 td. byg; Morten Andersen 3 td. byg; Oluf Møller 2 
pd. byg; Hans Kvist 1 ’A td. byg; Christen Pedersen 1 pd. byg; Hans Di- 
nesen 1 pd. byg. Ormsleu? Rasmus Nielsen, Jens Christoffersen hver 2 
td. byg; Jep Steffensen 3 td. byg; Peder Nielsen 1 pd. byg; Poul Mou- 
ridsen 2 td. byg. Gryderufr. Rasmus Tygesen, Lydik Jensen hver 2 td. 
byg; Jørgen Rasmussen 1 td. byg; Niels Hansen 2 td. byg. Hemmeshøj? 
Laurids Kvist, Hans Jørgensen, Peder Lauridsen, Oluf Pedersen, Jens 
Augesen, Oluf Andersen, Hans Nielsen, Niels Hemmesen hver */a td. 
byg. Stude. Niels Hansen 3 td. byg; Laurids Rasmussen 1 pd. byg. Er- 
drup. David Olufsen 1 td. byg; Oluf Andersen 1 !/a td. byg; Anders Niel
sen, Peder Terkildsen hver 2 td. byg. Atterupx Oluf Pedersen 2 td. byg. 
Sønderupsønder. Mourids Poulsen V/2 td. byg; Hans Nielsen 5 td. byg, 2 
td. havre; Peder Poulsen 2 pd. byg, 2 td. havre; Peder Jørgensen 3 td. 
byg, 1 td. havre; Jørgen Augesen lige så meget. Egerup Oluf Hemme
sen 3 td. byg. Næble? Peder Jørgensen 3 td. byg; Niels Pedersen 3 td. 
byg, 2 td. havre; Jørgen Ibsen, Svend Thomasen hver 3 td. byg; Laurids 
Pedersen 2 td. byg. Lyngby'. Niels Tordsen V/2 td. byg; Peder Nielsen 2 
td. byg, 2 td. havre; Morten Hansen 3 td. byg; Laurids Pedersen 2 td. 
byg; Jep Grodig 1l/2 pd. byg, 2 td. havre; Hans Andersen 2’/2 td. byg, 2 
td. havre; Jens Nielsen 3 td. byg; Niels Lauridsen lige så meget. 
Højbjerg:1 Søren Mikkelsen 2’/2 pd. byg. Gerleir? Hans Christensen 2 td. 
byg; Niels Nielsen d.Æ. 1 td. byg; Jep Nielsen 3 td. byg; Niels Nielsen 
d.U. lige så meget; Jep Ibsen 2 td. byg; Hans Ibsen, Jens Ibsen hver 1 
td. byg; Anders Christensen V/2 td. byg; Jens Hansen, Poul Nielsen 
hver 1 td. byg; Hans Troelsen 3 td. byg; Gregers Nielsen 1 td. byg; An
ders Hansen 2 td. byg; Christen Olufsen 1 td. byg. Sørdrup? øde Oluf 
Nielsen 3 pd. byg. Lundforlund'. Jørgen Hansen, Laurids Pedersen hver 
1 pd. byg; Niels Olufsen, Anders Nielsen hver ’/2 td. byg. Harrested'. 
Laurids Pedersen 3 td. byg, ’/2 td. havre; Hans Juel, Niels Nielsen, 
Hans Jensen, Vincents Hansen, Niels Pedersen, Laurids Nielsen, Pe
der Espensen, Hans Pedersen, Niels Rasmussen, Niels Møller hver 1 
pd. byg, ’/2 td. havre. Sludstrup?" Rasmus Pedersen, Rasmus Knudsen 
hver '/2 td. byg; Jens Ibsen 1 td. byg; Oluf Christensen, Christen Han
sen hver ’/2 td. byg; Hans Pedersen 1 td. byg. Sørbylille. Mads Jensen og 
Jens Markvorsen, 1 gd., P/2 td. byg; Jørgen Pedersen, Jens Hansen, Pe-
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der Clemendsen, Jep Jensen hver 1 td. byg. Skørping?. Niels Pedersen 3 
td. byg, 2 td. havre; Peder Nielsen l’A td. byg; Jacob Jacobsen, Jens 
Olufsen, Laurids Olufsen hver 1 td. byg; Mads Smed 3 td. byg, 2 td. 
havre; Oluf Olufsen 2’/s td. byg; Hans Kampe, Hans Rasmussen hver 
l’A td. byg; Peder Andersen 3 td. byg; Oluf Christensen 2 td. byg, 1 td. 
havre; Hans Madsen og Lauge Hansen, 1 gd., l’A td. byg; Hans Mor
tensen, Peder Hansen hver ’A pd. byg. Halkevad.™ Mads Pedersen, 
Rasmus Madsen hver l’A td. byg; Oluf Kjeldmand ’A pd. byg; Niels Vi
stesen 2 pd. byg; [Fårdrup'. Ole Jørgensen 1 td. byg; Jacob Hansen ’A 
td. byg; Hans Jørgensen l’A td. byg;]12 Hans Olufsen 'A td. byg; Oluf 
Mikkelsen, Laurids Lercke, Erik Sørensen hver l’A td. byg; Peder La
vesen 3 td. byg; Rasmus Andersen 2 td. byg; Peder Madsen ’A td. byg; 
Peder Sørensen, Mogens Hansen, Søren Hansen, Jens Lavesen hver ’A 
td. byg; Hans Nielsen 1 ’A td. byg. Eggeslevlille. Oluf Nielsen, Oluf Knud
sen, Hans Mikkelsen hver 1 td. byg. Rosted', øde Just Madsen 3 td. byg; 
Hans Fynbo ’A pd. rug; Jens Nielsen, Niels Hansen, Oluf Hansen, 
Rasmus Hansen hver 1 td. byg; Jens Sørensen 2 td. byg; Anders Han
sen 1 td. byg; Jens Ibsen 1 'A pd. byg; Christen Sørensen 1 td. byg; Hen
ning Christensen 2 td. byg. Høstrup'. Peder Hansen 1 pd. byg; Hans Pe
dersen 1 td. byg; Henning Andersen, Peder Madsen hver lige så me
get; Jens Lauesen 2 td. byg; Simon Nielsen 1 td. byg. Sørbymagle. Oluf 
Jensen 1 td. byg, ’A td. havre; Niels Jørgensen 3 td. byg, ’A td. havre; 
hr. Mads l’A pd. byg, 12 td. havre; Anders Nielsen, Hans Nielsen hver 
lige så meget; Marcus Pedersen 3 td. byg, 1 td. havre; Anders Jensen ’A 
pd. byg, ’A td. havre; Peder Jensen, Hans Jensen hver 3 td. byg, ’A td. 
havre; Mads Knudsen, Niels Pedersen hver ’A pd. byg, 'A td. havre; 
Hans Bomand l’A pd. byg, 2 td. havre. TingJelling? Jens Mortensen 1 
pd. byg; Knud Kromand 1 td. byg; Adam Hansen ’A pd. byg; Laurids 
Holst 6‘A td. byg; Laurids Jensen l’A pd. byg; Peder Rasmussen 5 td. 
byg; Oluf Jacobsen 3 td. byg; Hans Lydiksen 1 pd. byg. Sønderjellinge. 
Hans Knudsen 2 td. rug; Henning Pedersen 1 pd. byg; Villads Nielsen 
5’A td. byg; Laurids Madsen l’A pd. byg; Laurids Møller,Jens Laurid
sen, Laurids Pedersen hver 1 pd. byg. Hyllested'. Hans Lauesen 1 pd. 
byg; Jens Pedersen ’A pd.; Anders Nielsen 2’A td.; Hans Møller 1 td. 
Sønder Bjerge.™Tordsen,Jens Henningsen, Peder Knudsen hver ’A 
pd. byg; Mads Tordsen, Oluf Mortensen hver 1 pd. byg; Henning An
dersen, Laurids Tordsen hver 2 td. byg. Oreby'.™ Peder Christensen 1 
pd. byg. Flenstofte.™ Niels Jensen 3 td. byg; Mourids Jørgensen '/2 pd. 
byg; Jens Nielsen 3’A td. byg; Morten Nielsen ’A pd. byg; Søren Mad
sen 1 td. byg. Bendsleir.™ Hans Lauridsen, Hans Lauesen hver l’A td.
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by. Krummerup: Peder Poulsen, Hans Lauesen hver 1 ‘/y td. byg; Peder 
Jensen 2’/y td. byg; Niels Jensen 3 td. byg. Fuglebjerg. Mads Lock, Lau
rids Møller hver 1 td. byg; Jens Clemendsen 1 '/y pd. byg; Jep Hansen 1 
td. byg; Hans Terkildsen 9 td. byg; Rasmus Hansen 3 td. byg. Høve. Pe
der Olufsen, Hans Svendsen hver ‘/y pd. byg; Poul Lauesen 3 td. byg; 
Hans Nielsen 1 td. byg; Niels Rasmussen, Hans Mortensen hver ’/y pd. 
byg. Flakkebjerg. Oluf Andersen 3 td. byg; Peder Pedersen, Niels Han
sen hver ’/y pd. byg; Hans Andersen l’/y pd.; Niels Jacobsen 2 td.; Pe
der Hansen, Morten Jørgensen hver ’/y pd.; Hans Madsen, Rasmus 
Hansen hver lige så meget. Haldagermagle. Oluf Smed 2’/y td. byg. Kor
sør len: Slagelse h., Hunderup Peder Nielsen 1 pd. byg, Hans Madsen, 
Rasmus Andersen hver '/y pd. byg; Oluf Madsen 5 td.; Mikkel Fryd ’/y 
pd.; Peder Andersen '/y td. Lindeskov: Jørgen Ibsen, Hans Pedersen, Bo 
Hansen l’/y td. Egerup: Niels Boesen 1 pd. Tranderup.Jørgen Lausen 1 
pd.; Johan Jørgensen, Christen Jensen, Christen Mortensen, Villads 
Sørensen, Peder Mortensen, Niels Madsen hver l’/y pd. byg. Næble} ‘ 
Jens Olufsen 3 td., Jørgen Pedersen 1 pd. Stude. Laurids Sørensen 1 
td.; Niels Eriksen l’/y td.; Søren Steffensen,Jørgen Nielsen hver 1 td. 
Mikkel Koch, Villum Ibsen hver ’/y td. Gryderup. Rasmus Pedersen 1 ’/y 
pd.; Mads Hansen, Laurids Nielsen hver 1 pd. Hulby: Mikkel Jensen 
2’/y td.; Niels Pedersen, Rasmus Jensen, Hans Svendsen hver 2 pd.; 
Laurids Andersen l’/y pd.; JepJensen ogjens skibsbygger 1 pd.; Oluf 
Hansen lige så meget; Hans Rasmussen 2 pd. Tjæreby: Oluf Pedersen 1 
pd.; Laurids Svendsen l’/y pd.;Jørgen Pedersen 5 td.; Thomas Nielsen 
1 td.; Anders Knudsen 5 td.; Niels Jyde l’/y pd.; Niels Pedersen 1 pd. 
Hemmeshøj} Hans Steffensen l’/y pd.; Peder Hansen ’/y pd. Halseby: 
Jens Andersen 2 pd.; Hans Nielsen 1 ’/y pd.; Oluf Madsen 3 td.; Anders 
Christensen 5 td.; Hans Hermandsen 1 pd.; Jørgen Olufsen 1 td. 
Frølunde. Laurids Andersen, Peder Olufsen, Niels Nielsen, Laurids 
Juel, Hans Andersen hver 1 pd.; Laurids Steffensen, Niels Olufsen 
hver l’/y pd. Svenstrup: Hans Andersen 3 td.; Christen Madsen 1 pd.; 
Rasmus Christoffersen 2 pd.; Rasmus Christensen ‘/y pd.; Peder Lau
ridsen, Jens Madsen, Christen Rasmussen, Knud Jørgensen hver ’/y pd. 
Forlev}* Peder Mikkelsen ’/y pd.; Oluf Lauridsen 3 td.; Niels Pedersen 
2’/y pd.; Oluf Nielsen, Anders Knudsen hver ‘/y pd. Peder Christensen 
3 td. Aggersø: 40 bønder, som er meget betrængt, ’/y pd. hver. Flakkebjerg 
h., Skørpinge. Laurids Rasmussen 2 pd.; Oluf Olufsen 5 td.; Søren 
Rasmussen 5 td.; Frands Sørensen 9 td. Sønderjellinge. Niels Hansen 4 
td. Hyllested: Jens Hansen 2’/y td.; Hans Jensen 2 td. Eggeslevmagle. Pe
der Olufsen 2 pd. Eggeslevlille. Jens Olufsen l’/y pd.; Hans Pedersen 1
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pd. Bjerre. Søren Hansen 2’/‘2 td.; Hans Mikkelsen ’/a pd.; Peder Hem- 
mingsen 1 pd.; Hans Lauridsen 1 td. Hårsleir. Herluf Frandsen 3 td.; 
Niels Knudsen 1 pd.; Thomas Hansen, Jens Sørensen hver */2 pd.; hr. 
Peder af en sær gd. 1 td. Fårdrup'. Hans Jensen 1 pd.; Hans Pedersen 3 
td. Høve. Kjeld Nielsen '/s pd.; Oluf Hansen 1 td. Flakkebjerg. Peder 
Nielsen 3 td.; Niels Andersen 1 '/a pd.; Peder Madsen ’/a pd.; Laurids 
Olufsen lige så meget; Hans Nielsen 3 td.; Anders Hansen 1 pd. Snek- 
kerup'. Mads Jensen 1 pd. Det skal blive HL godtgjort på Rtk. i lenets 
rgsk. SjT, 33, 605. Indl. 5., 18. og 21. aug., 23., 24. og 25. sept, og udat.
1) Kopibogen har Halleløs. 2) Kopibogen har Kielrøed. 3) Kopibogen har Foer- 
lolz. 4) Kopibogen har Ormitlsløtz. 5) Kopibogen har Hemmesøe. 6) Kopibogen 
har Nebølle. 7) Kopibogen har Høgebierg. 8) Kopibogen har Gierløs. 9) Kopibo
gen har Seerdrup. 10) Kopibogen har Studstrup! 11 ) Kopibogen har Falchevaed. 
12) [ ] fra Indl. 13) Kopibogen har Bjerresønder. 14) Kopibogen har Ovreby. 
15) Kopibogen har Flemtoft. 16) Kopibogen har Bendtløs. 17) Kopibogen har 
Nebelle. 18) Kopibogen har Foerløuff.

4. okt. (Kbh.) Hr. Iver Krabbe, hr. Knud Ulfeldt, hr. Henrik Lindenov 
og Steen Brahe fik brev om at være ridemænd i tvistighed om Økær 
med Axel Sehested til Fliginge. Der begiver sig nogen tvistighed ml. 
kongen og AS anlangende Økær o.a. deri og ved liggende holme, mo
ser og ejendom. De befales og får med dette å.b. fuldmagt til med for
derligste at begive sig på de omtvistede steder, indstævne de interesse
rede og efter de i sagen allerede førte vidner, syn, oldengange, domme 
o.a. dokumenter, som af Kjeld Krag på kongens vegne, så vel som af 
Fliginges ejere på den anden side, bliver fremlagt for dem, at ride, 
gøre og udvise retmæssigt skel, sættende sten og stabel, på det kongen 
så vel som Fliginges ejere kan nyde den lod og del, som retten kan 
medføre, og de skal med forderligste gøre det til ende. Det, de gran
sker, forfarer, dømmer for ret skel, rider og udviser, skal de under de
res hænder og segl give beskrevet fra sig. Dersom nogen af dem for 
lovligt forfald ikke kan møde, skal de, som kommer til stede, have fuld
magt til at tage andre gode mænd til sig og efterkomme befalingen. 
SkT, 8, 549.

4. okt. (Kbh.) Else og Margrete Friis fik brev om at være deres egen 
værge. Det bevilges dem efter anmodning selv at annamme deres 
gods’ indkomst til deres eget gavn og bedste. Dog må de ikke imod lo
ven sælge el. afhænde deres gods uden deres lavværges samtykke. FR, 
6, 299. Indl. 16. sept.
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4. okt. (Kbh.) Laurids Skinkel til Gerskov og Niels Kruse til Engeltoft 
fik proklama anlangende Jacob Grubbe til Kabbels gæld. Det er for 
kongen andraget, at de er tilfaldet en arv efter deres farbror og bror 
JG. LS har på sine børns og NK på egne vegne vedtaget at indløse JGs 
hånd og segl med forderligste, så vidt de kan tilkomme med rette. 
Men de befrygter, at JGs hånd og segl endnu udstår noget sted for sig 
selv el. i forløfte for andre, og begærer, at kongen vil forunde dem 
proklama og lade forkynde til alle landsting i Danmark, item på uni
versitetet i Kbh., og andre steder her i riget, hvor fornødent gøres, om 
nogen med rette har noget at fordre efter ham, at de da må tilholdes 
at anmelde sig lovligen inden år og dag. Kongen befaler alle undersåt
ter, som har noget at fordre efter JG ved gæld el. efter forløfte, at til
kendegive dette for LS og NK og fremlægge breve og dokumenter, ef
tersom de ikke længere vil være deri, men vil kontentere dem. Hvis de 
ikke gør det inden år og dag, skal deres krav være magtesløse og LS på 
børnenes vegne og NK på egne ikke være pligtig at svare dertil. FR, 6, 
299.

4. okt. (Kbh.) Rigens marsk og Rigens Råd i Fyn fik brev om med for
derligste at skikke ingeniøren Erik NN i fæstningen Frederiksodde til 
Hals for at afstikke pladsen dér med gader og kanal, så at om det en
gang skal fortificeres, intet da skal være forhinderligt, så og at dybet i 
havnen mest muligt haves i agt. JT, 13, 530. K. Indl. udat.

N.B. Gik og brev ud til Rigens Råd i Fyn om i lige måde at skikke in
geniøren Helge Pedersen til Hals, læs derom Fynske Tegneiser.1 
1) Se ndf., s. 351.

5. okt. (Kbh.) Jens Thomsen, brygger i Kbh., fik ordre til at dømme 
ml. borgmestre og råd i Kbh. og Jørgen [Jørgensen]1 Koch og hans 
hustru. Kongen befaler, at JT skal sidde i dommers sted på bytinget i 
sagen ml. borgmestre og råd i Kbh. og JK og hans hustru og forrette 
det, som han vil ansvare. SjT, 33, 611. Indl. 15. aug. og 27. sept.
1) Ifølge Indl.

5. okt. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev anlangende med forderlig
ste at levere den halve part af Samsøs kirkers beholdning til Frederiks- 
oddes kirkes bygning. SjT, 33, 611.

5. okt. (Kbh.) Ove Juel fik brev om, at han ikke må begive sig hjem før 
anden ordre. Han har tilforn bekommet kongens ordre til at forløves
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hjem, når kongen af Sverige begiver sig fra Preussen. Siden har kon
gen erfaret, at noget er forfalden, hvor han behøver OJs tjeneste. Han 
befales derfor ikke at begive sig derfra, før han får kongens vilje at 
vide. SjT, 33, 611. K.

5. okt. (Kbh.) Erik Krag fik brev om at måtte lade brænde potaske af 
vindfælder og udygtige træer. Kongen er tilfreds, at han ved bønderne 
under Herrisvad Kloster len lader brænde potaske af de vindfælder og 
forrådnede træer, som findes i lenets skove og ikke er dygtige til ilde
brændsel, steggærder el. a. Dog skal han have indseende med, at dyg
tige træer ikke omhugges el. skovene fordærves. SkT, 8, 550.

ca. 5.1 okt. (Kbh.) Hr. Iver Vind og hr. Jørgen Brahe fik brev om at skik
ke ingeniør Helge [Selgen!] Pedersen til Hals. De skal gøre den an
ordning, at ingeniøren i Fyn, HP, med forderligste begiver sig til Hals, 
at han og ingeniøren i fæstningen Frederiksodde, Erik Kaas, sammen 
kan gøre en afrids færdig og sætte det på papir, når det er afpælet og 
afmærket. FT, 7, 245. Indl., se under 4. okt. JT, 13, 530.
1) Kopibogen og K. har kun okt., men en samtidig påskrift på K lyder: I post
huset ved achr[?] d. 5. okt.

5. okt. (Kbh.) Privilegier for Frederiksodde. Efter begæring har kon
gen til fæstningen Frederiksoddes og dens indbyggeres befordring og 
forbedring bevilget, at alt, som sælges i stykketal, være sig 1-2 okseho
veder vin, 4-6-8 td. salt, fra byen og til næst omliggende købstæder i 
Fyn, Middelfart, Assens og Bogense, og én gang toldfrit er passeret i 
byen, igen toldfrit må passere derfra sø- og landværts. Men dersom no
gen betræffes at udføre større partier, er sådant forbrudt og konfiske
ret. Borgmestre og råd skal have indseende med, at intet underslæb 
sker imod denne el. a. frd., og tilbørlig lade straffe efter recessen, om 
nogen forsér sig. For deres besværing har kongen bevilget borgmestre 
og råd dér 2/$ af det uvisse, som falder i byen, den sidste ’/s skal komme 
byen alene til gode. Herforuden har kongen bevilget, at alle unge kar
le, som i fulde 10 år tjener deres husbonder i Fredericia og med rigtig 
pas og afsked beviser deres tro tjeneste, må med håndtering nyde den 
samme frihed som borgerne dér er forundt, alligevel de ikke straks 
bygger el. nedsætter sig dér. Forbydendes etc. JR, 12, 552. (Tr.: CCD, 
VI, 296-97). Indl. 12. sept.
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5. okt. (Kbh.) Henrik Rantzau fik brev om nogle risbøge til Frederiks- 
odde. Kongen er tilfreds, at der af Akær lens skove hugges 100 risbøge, 
på de steder, hvor det er skoven mindst til skade, til pæle til kanalen i 
fæstningen Frederiksodde. JT, 13, 530. K. Indl. 3. okt.

5. okt. (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om at lade Koldinghus’ tjenere 
age sten til fæstningen Frederiksodde. Han skal tilholde kronens tje
nere i lenet i de 2 nærmeste herreder ved fæstningen, at hver helgård 
forskaffer 6 læs sten til at brolægge gaderne og en halvgård 3 læs. JT, 
13, 531. K. Indl. 3. okt. (se foreg.).

6. okt. (Kbh.) Lensmændene fik breve anlangende adelen, som reste
rer med kon tribution. Kongen erfarer, at en stor del af adelen resterer 
med det, som ridderskabet i provinserne godvilligen har udlovet at 
skulle indsamles i landekisten til landets bedste og deres egen defen- 
sion, så og er bevilget til graverskat og opbyggelse af fæstningerne. Og 
andre, som har været villige at udrede, besværer sig over, at de skal be
tale, mens en del, som lige så vel vil nyde fædernelandets konservati- 
on, forskåner sig, så den villige derover bliver uvillig. Da intet andet 
søges end det, som det gemene bedste i disse farlige tider kræver, skal 
adressaten i sit len først i venlighed erindre adelen, som befindes at 
mankere efter den designation, som tilskikkes ham under landkom- 
missariernes hænder, at de straks til landkommissarierne erlægger 
det, de resterer med fra den sidste svenske fejde, el. beviser, at det er 
erlagt, el. tiltale dem ved lov og ret og hænde dom, om de ikke er plig
tige straks at betale den udlovede hjælp lige ved andre ærlige patrio
ter. Dersom nogen imod forhåbning befindes efterladende, skal sagen 
udføres så længe, til den kan indkomme for kongen og Danmarks Ri
ges Råd til herredage, at man kan kende dem, som i disse vanskelige ti
der unddrager sig fra fædernelandets undsætning, SjT, 33, 611. Orig. i 
Odensegård lensark., LAO.

Sådanne breve fik alle lensmændene i Danmark.

6. okt. (Kbh.) Kommissarierne fik breve om at meddele lensmændene 
kopier anlangende det, adelen resterer med til landets defension. 
Kongen erfarer, at en stor del af adelen resterer med det, som er udlo
vet til landets defension el. fæstningerne. Adressaterne skal straks un
der deres hænder tilskikke enhver lensmand i Sjæll. fortegnelse over, 
hvor meget enhver boende i lenet resterer med, på det lensmændene 
efter given ordre kan bringe det til ende. SjT, 33, 612. K.

Sådanne breve fik kommissarierne i alle landene.
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6. okt. (Kbh.) Ove Skade fik brev om at lade nogle krogede træer og 
tømmer taksere og forunde borgmester Jacob Christensen i betaling, 
så og fremdeles at lade øde gårde opbygge ved de nævnte midler. Kon
gen er tilfreds, at han ved husfogeden på Nykøbing og skovfogeden 
dér på landet med 4 andre uvildige mænd for penge lader taksere alle 
de krogede grene, som findes på de træer, som herefter bliver hugget 
til slottets fornødenhed, så vel som andet gammelt egetømmer, som 
ligger i skovene og ikke er dygtig til slottets brug. I lige måde det, som 
tilforn er udvist til bønderne, og som de har ladet ligge og ikke brugt 
til deres gårdes bygning. Det, som det krogede tømmer bliver takseret 
for, skal han lade indføre i skovbogen, og udlægge tømmeret i betaling 
til JC for det gullandske tømmer, som han har forstrakt til 3 af kronens 
øde gårde i Nørre h. Herefter skal han lade alle de øde gårde, som fal
der dér i lenet, og ej kan opbygges anderledes, reparere derved, ha
vende indseende med, at intet videre bliver hugget til skovens skade. 
Hvilket han skal lade føre til rgsk. SmT, 8, 123. K Indl. 9. og 12. sept.

6. okt. (Kbh.) Peder Hansen, fhv. hører i Kolding Skole, fik efterladt 
lejermålsforseelse. Nærværende studiosus, PH, har ladet andrage, 
hvorledes han for 1-2 år siden har forset sig i lejermål, og begærer, at 
kongen vil efterlade forseelsen, så han må komme til kald, hvor det 
lovligen kan ske. Da kongen erfarer, at han siden har forholdt sig vel, 
har kongen efterladt forseelsen og bevilger, at han må lade sig kalde til 
hvilket kald, han lovligen efter ordinansen o.a. frd. kan blive kaldet. 
Forbydendes etc. JR, 12, 553.

6. okt. (Kbh.) Mogens Friis til Favrskov fik brev om landkommissariats
bestilling. Han er af adelen i Jyll. eligeret til kommissariatsbestilling og 
har præsteret juramentum fidelitas, og kongen har givet ham fuld
magt til, at han skal betjene bestillingen. MF samt de, der er forordnet 
til bestillingen i denne provins, skal engang om året el. oftere, om ti
dernes og landets tilstand kræver det, forsamle sig med Rigens Råd i 
provinsen for at kommunikere med hverandre om alt, som er anord
net til landets defension, og efterkomme alt, der er el. bliver anordnet, 
altid have opsyn og så vidt muligt remedere al mangel, og hvis det ej 
kan ske af dem, tilkendegive det for kongen. Har nogen, af gejstlig el. 
verdslig stand, noget at besvære sig over og begærer at andrage det for 
Rigens Råd og kommissarierne, skal det stå dem frit for. Rigens Råd og 
kommissarierne skal siden være forpligtet, uden nogen persons an
seelse, at give det tilkende, på det kongen kan lade anordne det, som
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er ret. Dog skal ingen være forment selv at foregive for kongen. La
dendes det ingenlunde. JR, 12, 553.

6. okt. (Kbh.) Pas for Mogens Friis til hans landkommissariusbestilling. 
MF forårsages tit og ofte at rejse fra et sted til et andet i den ham be
troede landkommissariatsbestilling. Kongen befaler lensmænd, foge
der, borgmestre og rådmænd og alle andre, som har befaling på kon
gens vegne, og som han undervejs besøger, at de forskaffer ham 2 bor
gervogne el. og 4 bøndervogne med fornødne heste og fri færger over 
færgestederne, så han uden ophold kan komme af sted. JR, 12, 554.

6. okt. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested må af Bøvling lens indkomst på hr. 
Hannibal Sehesteds vegne betale Christen Jørgensen Skeel 1.000 rd. 
Kongen er tilfreds, at han af lenets indkomst oppebærer 1.000 rd. og 
på vegne af HS betaler dem til CJS og derimod af ham indløser sin 
mors brev, som på skifte er tilfaldet HS at betale, for hvilke penge MS 
skal kvittere på broderens vegne, på det de kan afkortes ham i den 
sum, som kongen er ham skyldig. Det skal blive kortet ham i lensregn
skabet på Rtk. JT, 13, 531. K.

7. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om med forderligste at betale 
Bartholomæus Roland falkoner det, han kan tilkomme for de falke, 
han har fanget på Island. SjT, 33, 612. K. Orig. i DKanc. B 1791. Indl. 
udat. (2).

7. okt. (Kbh.) Hofmarskallen fik brev om at lade holde hofret (gårds
ret) ml. Hans Hoffmand og Christian Winckler i de poster, de har 
mod hinanden, og dømme. SjT, 33, 612. Indl. 17. sept, og 2. okt.

7. okt. (Kbh.) Hans Oldeland og Otte Friis fik brev om med forderlig
ste at gennemse Balthasar Seckmands klædekammertegnebøger over 
søfolkene, beregnet fra Philippi Jacobi 1649, til hvilken tid skibsfolke
ne er fuldkommen afbetalt, og til årsdagen 1655, da der på ny blev be
gyndt med søfolkenes betaling. Desligeste adskillige afdøde og for
løvede skibskaptajner o.a. af søstatens betjente, som ingen fuldkom
men betaling har bekommet, De skal efterse deres forstrækningsbevi
ser, hvor meget enhver har bekommet i penge og varer, og give det be
skrevet fra sig under deres hænder og signeter på Rtk. til BS. SjT, 33,
612. K. Indl. okt.
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7. okt. (Kbh.) Henrik Juel fik befaling på ny anlangende af fru Karen 
Bille, enke efter Falk Gøye, at annamme Eskil Gøyes børns værgemål. 
KB har hos kongen ladet andrage, hvorledes hun for nogen tid siden 
til adressaten har erhvervet kongens befaling anlangende værgemål, 
som hendes afd. husbond FG havde forestået for sin afd. bror EGs 
børn. HJ har ej efterkommet befalingen. Han befales uden ophold at 
efterkomme den og som næste slægt efter loven påtage sig værgemålet 
med rgsk., beviser o.a. og kvittere hende derfor. FT, 7, 246. Indl. udat.

7. okt. (Kbh.) Rasmus Jepsen Hollænder og hans hustru fik brev om 
fred. Hans venner og svogre i Gedesby på Falster har ladet begære, at 
kongen igen vil forunde deres far og mor fred. De er for nogen tid si
den formedelst deres forseelse tildømt at rømme kongens riger og lan
de. De er fattige, gamle og snart udlevede folk. Kongen bevilger, at de 
må blive, hvor det lyster dem. Thi forbyder etc. SmR, 7, 102. Indl. 3. 
sept, og 1. okt.

7. okt. (Kbh.) Ove Skade fik brev om at tilholde Hans Jensen, fhv. ri
defoged på Falster, at give de 2 td. htk. til Nykøbing Skole, som plejer 
at gives af de ham forundte gårde. HJ har bekommet bevill. og frihed 
på en af kronens gårde i Klodskov, og kongen erfarer nu, at han under 
denne frihed vil tilholde sig 2 td. htk., som årligen gives af gården til 
Nykøbing Skole. OS skal forstændige ham, at det er kongens vilje, at 
han skal udgive de 2 td. htk. til skolen, anseende, at kongen ikke vil 
have benådningen forstået videre end det, der tilkom kronen. SmT, 8, 
123. K. Indl. 10. sept, og 1. okt.

8. okt. (Kbh.) Ordre til glarmesteren, Hans Marss, anlangende vindu
er i det nye glasbrænderhus, som er opbygget på Slotsholmen. SjT, 33,
613. K.

8. okt. (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev anlangende i Sorø Skole at 
indtage Frands Eriksen. Styl. ord. SjT, 33, 613.

8. okt. (Kbh.) Peder Reedtz og Kjeld Krag fik brev om at være kommis
sarier på skifte efter afd. Otte Thott. Der skal med forderligste foreta
ges skifte efter OT. Adressaterne befales og får fuldmagt til at over
være skiftet og have indseende med, at alting går tilbørligen til. Der
som nogen tvistighed kan falde, skal de enten forhandle med dem i 
mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal
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de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interes
serede. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, 
som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til 
sig og efterkomme befalingen. SkT, 8, 550. Indl. 26. okt.

8. okt. (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om at være fru Dorete Ro
senkrantz’ værge på skifte efter Otte Thott. Der skal med forderligste 
foretages skifte efter OT. GR skal møde til stede, når skiftet foretages, 
og være DRs værge, havende indseende med, at hun vederfares det, 
ret er. SkT, 8, 551. Indl. 26. okt. (se foreg.).

8. okt. (Kbh.) Hr. Tage Thott m.fl. fik brev om at være afd. Otte Thotts 
børns værger på skifte. Der skal med forderligste foretages skifte efter 
OT. TT skal møde til stede, når skiftet foretages, og være Knud Thotts 
værge, havende indseende med, at han vederfares det, ret er. SkT, 8, 
551.

Lige sådant brev fik Ove Thott at være Holger Thotts værge. Jørgen 
Rosenkrantz at være Tage Thotts værge.

8. okt. (Kbh.) Palle Urne, Erik Gyldenstjerne m.fl. fik brev om at tak
sere afd. Otte Thotts gårde. Dorete Rosenkrantz, enke efter OT, agter 
med forderligste at holde skifte ml. sig og sin afd. husbond OTs børn. 
Adressaterne befales med forderligste at begive sig til OTs hgde, Søv
de, Tåstrup, Brødegård, Mogenstrup og Tullesbo1 og taksere gårdenes 
bygning. Det, de forretter, skal de under deres hænder og signeter in
den 26. okt. uden al forsømmelse give beskrevet fra sig til de interesse
rede. SkT, 8, 551.

Lige sådan befaling fik Christoffer Valkendorf og Knud Axelsen 
Urne om at taksere Eriksholm og Næs.
1 ) Kopibogen har fejlagtigt Tullesirup.

9. okt. (Kbh.) Otte Pogwisch fik kvittansiarum for Frederiksborg len. 
OP har gjort endeligt rgsk. for den visse rente og indkomst af lenet, 
deri afgiften af den liden så vel som Favrholm Ladegård så længe, han 
har haft dem i forpagtning, og som ligger under lenet, hvormed han 
har været og endnu er forlenet, beregnet fra Philippi Jacobi 1648, da 
han fik det efter Arent von der Kuhla, og til årsdagen 1656. Han har i 
lige måde gjort rgsk. for de unionsskatter o.a. pengeskatter samt korn- 
og flæskeskatter, item for kontribution til magasiner, så vel som det af 
lenenes kirkers beholdning, som er udgivet til Regenskirkens bygning



1656 357

i Kbh., så og graverskatten til Kbh.s fortifikation, som har været påbudt 
i lenet så vel som i Abrahamstrup len de 3 år 1648, 1652 og 1655. Og 
hvad belanger sidste års graverskat, som var påbudt 1655 i Abraham
strup len, skal Niels Banner oppebære og forklare den. Han har afbe
talt alle antegnelser, som har været gjort og ikke kunne passere el. 
godtgøres. Han er intet blevet skyldig efter de på Rtk. til Peder Reedtz, 
Peder Juel og Steen Hohendorff indleverede rgsk., mandtaller, kvit- 
tanser og beviser, og kongen lader ham og arvingerne kvit, fri og kravs
løse. Dog, det inventarium, som er annammet ved slottet skal han 
fremdeles stande til rgsk. for, når han aftræder lenet. SjR, 23, 865. 
Indl. 30. sept. (orig. kvittansiarum).

9. okt. (Kbh.)1 Rentemestrene fik brev anlangende mag. Mikkel slots
præsts husleje. Kongen er tilfreds, at M fra Philippi Jacobi sidst forle
den til husleje årligen må bekomme 140 rd.; derforuden skal de give 
ham 200 rd. til huslejehjælp fra den tid, han først blev slotspræst, og til 
nævnte 1. maj. SjT, 33, 613.
1) I margenen står: Dette brev gik intet ud.

9. okt. (Kbh.) Bevill. for Peder Knudsen i Bårdesø i Fyn til at have et 
næstsøskendebarn. PK har klageligen ladet andrage, at han har forset 
sig i lejermål med et af sine næstsøskendebørn, dog begge uafvidende. 
Han begærer, at deres forseelse denne gang må tilgives, og at det be
vilges dem at indlade sig i ægteskab. Kongen bevilger dette, dog skal 
de først bevisliggøre, at de ikke pårører hverandre nærmere, og for be
villingen give 40 rd. til Vartov Hospital. FR, 6, 300. Indl. 4. og 5. sept. 
1655 og 12. sept.
1) Kopibogen har Boresøe, Indl. Borrisse i Skam h.

9. okt. (Kbh.) Jacob Urbansen fik brev om at være tolder i Hals. Han 
skal være kongen og hans riger huld og tro, ramme deres bedste og 
hindre skade og i alle måder anstille sig som en tro tolder. Kongen be
vilger ham til årlig løn 400 rd., hvorimod han intet skal godtgøres til 
fortæring el. anden omkostning ved at klarere rgsk. Det skal begynde 
fra brevets dato. JR, 12, 554. Indl. udat.

9. okt. (Kbh.) Mogens Høg og hr. Henrik Rantzau fik brev om med for
derligste at forhøre Valdemar Lykkes resterende rgsk. for Frederiksod- 
des bygning, så vidt som endnu til datum resterer, og siden efter be
funden beskaffenhed kvittere. JT, 13, 531.
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9. okt. (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om at udlægge gårde til posten at 
rejse igennem Frederiksodde. Kongen ser gerne, at posten i Nørrejyll. 
bliver vel bestilt fra Kolding til fæstningen Frederiksodde og derfra 
igen til Vejle, så han uden ophold kan komme frem og tilbage deri
mellem. Kongen er tilfreds, at SB til den ende i lenet lader udlægge 
fornødne krongårde ved landevejen, som ved dag og nat kan fremme 
det rejsende postbud, nemlig Bønrup 2 gde, Velling 2 gde og Gade 2 
gde, hvilke gårde SB skal anvise til posten efter den anordning, som er 
gjort om postvæsenet. Hvorimod nævnte gde og derpå boende bønder 
må være fri for al anden ægt og arbejde, så længe de forbruges til post
værket. De skal da vare på posten, at han befordres og kan komme af 
sted uden ophold, hvortil SB skal have indseende, at tro og flittige 
bønder bliver forordnet dertil. JT, 13, 531. K. Indl. udat.

9. okt. (Kbh.)1 Arhus Kapitel fik brev anlangende et indbyrdes magesk. 
af domkirkens gods med Mogens Friis, så og om at erklære sig om vi
dere magesk. MF har hos kongen ladet anholde, at denne vil bevilge, 
at kapitlet i Arhus indbyrdes må gøre et skifte med noget af Arhus 
Domkirkes jordegods, nemlig i Nor: Rasmus Madsen. Snabstrup: 1 
ørte havre. Mundelstrup: Søren Skrædder, at lægge under Vicariatus 
S. Joh. Evang, for gods i Skåde og Hørret. Nok af domkirkens gods i 
Nor: Jens Skrædder, at lægges under archidiaconatus for gods i Hør
ret. Nok af domkirkens gods i Blegind: Knud Rasmussen ogjens Mor
tensen i Ajstrup at lægges under Vicariatus Nicolai for gods i Mårslet. 
Nok af domkirkens gods 1 ørte havre i Snabstrup at lægges til kapitlets 
kommungods for 1 ørte byg af Tørrestrup jord i Skåde. Kongen er til
freds, at kapitlet gør dette skifte med domkirken. MF begærer, at han 
må forundes samme gods, som domkirken bekommer til vederlag 
straks igen til magesk. for følgende gde i Øster Lisbjerg h., Todbjerg s., 
Horup: Anders Matthisen og Niels Rasmussen påbor. Nok har han af 
Arhus Kapitels gde og gods begæret Hør ret: 1 gd., Søren Jensen og 
Jens Laursen påbor. Haldum: Mads Madsen. Mårslet: Spørring Mark, 
som præsten bruger, Christen Jensen i Skåde, Søren Rasmussen smst. 
Beder: Mikkel Øvli og Jens Steffensen. Ingerslev: Jens Sørensen og 
Mikkel Pallesen; 1 stykke øde jord på Lermark ved gravhøjen til 4 skp. 
sæd. Hvorimod han erbyder Arhus Kapitel i Hem s.2 Kvotrup Hovgård. 
Nørhald h., True: 1 gd., Jens Nielsen påbor. Dyrby:3 anpart i 1 gd., Jør
gen Nielsen påbor. Hårup: Jens Sørensen. Ingerslev Mølle. Adressaten 
skal med forderligste erklære, om det gods, som han begærer, for be
lejligheds el. anden herligheds skyld uden kapitlets skade kan mistes,
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og om vederlaget kan eragtes nøjagtigt, og indskikke erklæringen i 
Kanc.JT, 13, 532.
1) Efter brevet står: Hr. Henrik Rantzau og hr. Hans Lindenov fik brev om at 
levere Otte Pogwisch havre, læs Sjæll. Tegneiser, den 14. okt. 1656 [se ndf., s. 
363]. 2) Kopibogen har Huem. 3) Kopibogen har Durby.

10. okt. (Kbh.)1 Rentemestrene fik brev om at efterregne og overslå 
noget gods, som Erik Rosenkrantz begærer til pant imod andet gods. 
ER har for nogen tid siden forstrakt kongen med 2.073’/2 rd. 1 ort, for 
hvilke han har bekommet gods til pant i Loll., Musse h., Fuglse s., Skot- 
temarke: 1 gd., Mogens Nielsen påbor, skylder årligen 30 sk. 4 pen., '/x 
dl., 1 lam, 5 høns, 1 gås, 2/s skp. rug, 1 skp. byg, 1173 skp. havre, ’/s skp. 
ærter; Mads Sørensen skylder 30 sk. 3 pen., l/s dl., lam, 5 høns, 1 gås, 
7s skp. rug, 1 skp. byg, 117< skp. havre, ’/» skp. ærter. Vester Ulslev: 
Rasmus Olufsen Haue, 13 sk., 3 ort, 1 lam, 5 høns, 1 gås, 1 skp. rug, 2 
skp. byg, 5 skp. havre, 1 fjdg. ærter, er ’/2 skp.; Hans Jørgensen 12 sk. 2 
alb., 1 dl., 1 lam, 5 høns, 1 gås, 1 skp. rug, 2 skp. byg, 5 skp. havre, 1 
fjdg. ærter, er ’/2 skp. Øllebølle: Jens Arildsen, 21 sk. 1 alb. vægterpen
ge, 8 sk. målspenge, 2 dl. gæsteri; Poul Olufsen 12 sk. 2 alb., 2 ort, 1 
lam, 5 høns, 1 gås, 1 skp. rug, 5 skp. havre, 2 skp. byg, 1 fjdg. ærter, er 
J/2 skp.; Christen Hansen 12 sk. 2 alb., 3 ort, 1 lam, 5 høns, 1 gås, 1 skp. 
rug, 2 skp. byg, 5 skp. havre, 1 fjdg. ærter, er '/2 skp.; Jacob Hansen 13 
sk. 3 ort, el. af det andet landgilde lige med CH; Peder Jørgensen Bag
ge 13 sk. 1 alb., 1 dl., af det andet som hans formand; Oluf Eriksen lige 
så meget. Vester Ulslev: fæstebønder: Laurids Nielsen væver 12 sk., 3 
td. byg, 2 skp. havre; Jørgen Degn ’/2 pd. byg, 5 skp. havre; Knud Jør
gensen ’/j pd. byg; Jørgen Smed husmand 6 sk. Øllebølle: fæstebøn
der: Jens Eriksen 1 ort, 1 pd. byg, 2 skp. havre; Jens Pedersen ’/j pd. 
byg, 4 sk. Hver td. htk. i nævnte gde og gods sat for 45 rd. Nok foruden 
nævnte pantegods i Loll, i Vordingborg len, Blangslev: Thomas Jensen 
Jyde, 1 gd., skylder 2 pd. byg, 2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 5 mk. 
Hver td. htk. 50 rd., hvilket gods ER erbyder at udlægge med så skel, 
kongen vil forunde ham gods til pant i Jyll., Kalø len, Øster Lisbjerg h., 
Vordov [nu: Vorregård]: Søren Rasmussen, selvejer, skylder 2 sk. led
ing, 18 skp. byg, 17 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 brændsvin, 
8 hofheste, 2 jægerheste; af en øde jord på Vordov Mark 2 sk. leding; af 
en øde jord på Brandstrup Mark 1 sk. leding, 4’/2 skp. byg, 3‘/2 skp. 1 
fjdg. havre; Rasmus Andersen af 1 øde jord på Kankbølle Mark 1 sk. 
leding. Skødstrup: Søren Poulsen, 1 selvejergd., 2 sk. leding, 9 skp. 
byg, 9 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 brændsvin, 6 hofheste, 1
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jægerhest. Kankbølle: Søren Lassen, 1 selvejergd., 3 sk. leding, l’/y 
ørte byg, 17 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 brændsvin, 8 hof
heste, 2 jægerheste, af Uldsjord 4 sk. leding; Jens Sørensen, 1 selve
jergd., 2 sk. leding, 9 skp. byg, 13 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 

1 brændsvin, 6 hofheste, 1 jægerhest; Poul Troelsen, 1 selvejergd., 3 sk. 
leding, 1 ’/y ørte byg, 17 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 brænd
svin, 6 hofheste, 2 jægerheste; Troels Pedersen, 1 selvejergd., 2 sk. led
ing, 9 skp. byg, 13 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 brændsvin, 6 
hofheste, 1 jægerhest. Hjortshøj: Rasmus Sørensen, 1 selvejergd., 2 sk. 
leding, 13 skp. byg, 13 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 brænd
svin, 6 hofheste, 1 jægerhest; Søren Jensen, 2 sk. leding, l’/y ørte byg, 
17 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 gås, 6 høns, 1 brændsvin, 8 hofheste, 2 
jægerheste; Jens Pedersen, Mikkel Jensen, 1 selvejergd., lige så meget; 
Mikkel Troelsen, 1 brændsvin; Jens Pedersen, 1 brændsvin, af Blå Kir
keskov og Mark 4 sk. leding. Hesselballe: Niels Rasmussen og Jens 
Nielsen, 1 selvejergd., 4 sk. leding, 9 skp. byg, 13 skp. havre, 1 får, 1 
lam, 1 gås, 6 høns, 1 brændsvin, 6 hofheste, 2 jægerheste; Rasmus Jen
sen, 1 selvejergd., 4 sk. leding, 9 skp. byg, 13 skp. havre, 1 får, 1 lam, 1 
gås, 6 høns, 1 brændsvin, 6 hofheste, 2 jægerheste. Stenå:2Jens Chri
stensen, 2 td. havre, ’/y mk., 2 td. 2 skp. byg, 1 brændsvin. Og er 1 td. 
htk. af nævnte gods anslagen: Hesselballe: NR, JN, RJ, Skødstrup: SP 
og Vordov: SR for 50 rd., Kankbølle: SL, JS, PT, TP, Hjortshøj: RS, SJ, 
JP og MJ for 55 rd., gården i Stenå i Havreballegård len for 40 rd. 
Adressaterne skal gøre overslag over landgilden, om det løber lige op 
mod hverandre efter nævnte takst, og dersom de befinder det, af pan- 
tebogen udslette det, som ER udlægger, og i stedet indskrive det, han 
beholder, indtil det igen bliver indløst fra ham el. hans arvinger, og el
lers med forderligste indskikke relation om dets beskaffenhed. SjT, 33, 
613. K.
1) Efter brevet står: Hr. Axel Urup om 2 ingeniører til Helsingborg, læs Skån
ske Tegneiser den 11. okt. 1656. 2) Kopibogen har Stienow.

10. okt. (Kbh.) Frederik Urne fik brev om afslag for Roskilde lens bøn
der. FR har på vegne af kronens bønder under Roskildegård len hos 
kongen ladet andrage, hvorledes en del er øde, en del forarmede for
medelst stor misvækst på deres korn forleden sommer, hvilket han selv 
på adskillige steder har set så vel som ved mænd til tinge ladet opmel- 
de og i overværelse af hans fuldm. ladet erfare om misvæksten. På det 
de kan blive ved magt, er kongen tilfreds, at disse må nyde afslag: Søm
me h., Herringløse: Peder Olufsen og Peder Bentsen 2 pd. byg; An-



1656 361

ders Christensen lige så meget. Kirkerup: Laurids Mortensen 1 ’/s pd. 
byg. Darup: Jens Nielsen ’/a pd. byg; Jens Christensen 1 pd. byg. Asse- 
rup: Peder Olufsen 1 pd. byg. Veddelev:1 Rasmus Jørgensen ‘/x pd. byg. 
Marbjerg:2 Peder Hansen og Niels Sørensen 1 pd. byg. Hedegård: An
ders Sørensen frarømte, er øde, 2 pd. 9 skp. byg. Tune h., Kirke Skens
ved: Hans Rasmussen og Jacob Pedersen 1 pd. byg. Hundige: Jørgen 
Jensen og Jens Jørgensen lige så meget. Laurids Rasmussen og Hans 
Nielsen d.U. lige så meget. Anders Andersens gd. er ganske øde og for
medelst stor misvækst kan næppe bekommes frøgrøden igen, landgil
den er 2 pd. byg og ’/x td. smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 4*/a sletmk. gæste
ri, 2 sletmk. brødbagen; Hans Nielsen d.Æ. og Hans Pedersen 2 pd. 
byg. Karlslunde: Oluf Lauridsen l’/a pd. byg, 4 skp. byg[!] Anders An
dersen 1 pd. 8 skp. byg; Oluf Nielsen, øde halvgd., kan ingen landgilde 
bekommes af, eftersom intet er sået til den, skylder 2 pd. byg, 2 td. 2 
skp. havre, ’/x lam, 1 gås, 2 høns, ’/x får, 7 mk. 7 sk. penge. Herslev: Ni
els Andersen 1 td. byg. Solrød: Jerik Hansen, 2 pd. byg; Laurids Niel
sen, Morten Hansen hver 1 pd. byg; Laurids Jonsen '/x pd. byg; Jørgen 
Christensen, Villum Nielsen, Hans Andersen hver 1 td. byg. Mosede:3 
Eske Ibsen !/x pd. byg; Niels Hansen, Hans Jensen, Jens Lausen hver 1 
pd. byg. Jersie:4 Jep Arildsen 1 td. byg; Niels Hansen ’/x pd. byg. Ha
strup: Oluf Hansen 1 ’/x pd. byg; Hans Lauridsen 5 td. byg; Jep Laurid
sen 1 pd. 4 skp. byg; Jens Ibsens gd., som han frarømte, ganske øde og 
sæden kan ikke bekommes igen, landgilden er 1 ’/s pd. byg, V/2 sk. 
grot, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 skp. havre, 19 sk. brødbagnings- og spin
depenge. Ramsø h., Ørsted: Anders Lauridsen, Anders Jørgensen, 
Mourids Lauridsen, Laurids Olufsen hver 1 pd. byg. Store Ladager: 
Laurids Nielsen 1 pd. byg. [Nørre] Dalby: Anders Hansen 1 pd. byg. 
Salby torp: Niels Bertelsen, Hans Nielsen Salby, Anders Nielsen hver */x 
pd. byg. Ølsemagle: Peder Gregersen */x pd. byg. Ringsted h., Valsølil
le: Peder Christoffersen, som kom fra sin gd. formedelst armod, hvil
ken gd. står øde, og derfor kan ingen landgilde bekommes dette år, 
skylder 1 ’/x pd. byg, 1 ’/x td. havre, 1 gås, 2 høns, 19 sk. brødbagnings- 
og spindepenge. Merløse h., Alkestrup: Jens Pedersens gd., står øde, 
eftersom han formedelst armod er kommet derfra, kan dette år intet 
bekommes deraf, skylder 1 pd. byg, 1 side flæsk, 9 sk. arbejdspenge, 1 
får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 2 td. havre, 12 sk. brødbagnings- og spinde
penge, 7 mk. 7 sk. kopenge; Hans Jørgensen 1 pd. byg; Jens Mogensen 
lige så meget, hvilket skal blive FU godtgjort på Rtk. i hans lensrgsk. 
SjT, 33, 614. K. Indl. 13. aug. og 24. sept.
1) Kopibogen har Veddeløffue. 2) Kopibogen har Mabierig. 3) Kopibogen har 
Mossede. 4) Kopibogen har Jersige.
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11. okt. (Kbh.) Køge fik brev på årlig forskånsel i deres skatter. Kongen 
bevilger borgmestre og råd og menige borgere årligt at nyde forskån
sel på 200 rd. dobbelt skat og 100 enfakt skat, så de herefter i dobbelt 
skat skal give 400 rd. og i enfakt skat 200 rd. Forbydendes etc. SjR, 23, 
866. K. Indl. 8. okt.

11. okt. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om nogle sten, som Hel
singørs kirkeværger begærer af et hus til reparation af deres kirke. Ef
ter begæring fra borgmestre og råd i byen er kongen tilfreds, at de til 
reparation af kirketårnet af det gamle øde hus ved vaskedammen ved 
kongens gård Lundegård må forundes så mange sten, som eragtes 
tjenlige dertil. Dog skal han iagttage, at stenene bliver brugt til kirke
tårnet. SjT, 33, 615. K. Indl. 4. okt. og udat.

11. okt. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at forordne 2 ingeniører til 
Helsingborg. Hvad ingeniør Gotfred Hoffmand har ladet andrage for 
kongen, kan AU se af hans hosføjede Supplikation. Han skal derhen 
forordne 2 ingeniører, som kan besigtige værket og tilstille ham ud
førlig relation over dets beskaffenhed, hvilken han siden tillige med sit 
betænkende med forderligste skal indskikke i Kane. SkT, 8, 552.

13. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende i den endelige af
regning, som de er befalet af gøre Henrik Müller, at indregne 16.345 
rd., som denne har gjort rigtighed for i Rtk., så at han tillige med re
sterende fordring får sin betaling. SjT, 33, 616. K.

13. okt. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at lade hidskikke 150 bøge-, 
ege-, aske-, birke- og rønnebærtræer, lige mange af hver, som han skal 
lade opgrave, ungefær 10 fod høje og så tykke som muligt. SjT, 33, 616. 
K. Indl. udat.

Lige sådant brev fik Arent von der Kuhla om 150 i Kronborg len.

14. okt. (Kbh.) Hugo Lûtzow fik brev om, at Henrik Busk dette for
pagtningsår må nyde olden i Lystagers indelukkede enemærke, efter
som det særdeles er indregnet i det overslag, som er gjort på Rtk. om 
forpagtningen. Kongen er også tilfreds, at HL af skovene lader ham 
bekomme noget til bygningstømmer til reparation af gårdens huse; i 
lige måde må han til ildebrændsel lade ham bekomme forrådnede 
træer o.a., som kan være skovene mindst til skade. SjT, 33, 616. K.
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14. okt. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov og hr. Henrik Rantzau fik brev om 
at levere deres havre til Otte Pogwisch. SjT, 33, 616. K.

Lige sådant brev fik hr. HR om havre af Akær len.

14. okt. (Kbh.) Ejler Pedersen, stodmester, fik brev om at sælge hop
per. Han har tilforn bekommet kongens befaling til at sælge de 
mærføl, som fra kongens stod bliver udmønstret for den befalede 
takst. Kongen er tilfreds, at han sælger de hopper, som herefter ej be
høves til kongens stutteri el. udmønstres, nemlig en ung hoppe i 2. år 
for 10 rd., én i 3. år for 14 rd., én i 4. år for 18 rd. og for en gi. ud
mønstret hoppe 8 el. 10 rd., mere el. mindre, eftersom den findes gi. 
el. dygtig. Pengene, som gives derfor, skal han årligen indlevere i Kon
gens eget Kammer. SjT, 33, 616. K.

15. okt. (Kbh.) Peter Kalthoff, kongens tøjmester, fik brev om på kon
gens ratifikation at handle med Henrik Würger om det gamle og 
ubrugelige gewehr, som findes på Tøjhuset ved Kbh.s Slot, efter be
funden beskaffenhed, hvor højt han skal annamme hver species. SjT, 
33, 617. K Indl. udat.

15. okt. (Kbh.) Ove Juel fik forlov at begive sig hjem til Danmark. SjT, 
33,617. K.

15. okt. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om, at Isebrant von Hol- 
tens sag er efterladt. Han har tidl. fået kongens befaling til at tiltale 
IvH. Efter dennes begæring er kongen tilfreds, at AvdK lader tiltalen 
falde. SjT, 33, 617.

16. okt. (Kbh.) Christen Jensen, Dragsholms birkefoged, fik frihed på 
nogle gårdes bygning o.a. CJ har begæret, at han må forundes et øde 
gårdbrug i Veddinge, som årligen skylder, foruden anden småredsel, 
1 l/a pd. 1 td. byg, hvilken øde gårds grund han erbyder at opbygge på 
egen bekostning, såfremt bygningen som ejendom må forundes ham, 
hans hustru og arvinger. Af hr. Christoffer Urnes erklæring erfarer 
kongen, at sådant er kongen uden skade, og bevilger dette. Eftersom 
byggestedet ikkun er lidet og ringe, må han af lensmanden udvises no
get af den hosliggende jord, så vidt fornødent gøres, eftersom det er- 
agtes at være de andre bymænd uden skade. Dog skal han være for
pligtet at lade opbygge og bebo gården, og så ofte, den falder for 
fæste, give 10 rd. til stedsmål, og når gården er opbygget den sædv.
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landgilde og skat. Hvad belanger ægt og arbejde, må de, der bor på 
gården, indtil videre være fri. Ved nævnte plads findes et lidet stykke 
jord tilhørende gården, som CJ nu selv bebor for sin bestilling, stort 
ungefær ’/2 skp. sæd, hvorpå upåtalt i langsommelig tid har stået en 
vejrmølle, som han selv har tilforhandlet sig, men som i mange år har 
tilhørt 2 mænd, uanset de ikke har beboet gården. Dette stykke jord 
har kongen forundt ÇJ el. den, der efter ham besidder nævnte øde 
gård og plads, til hjælp til at vedligeholde gården og udgive dens land
gilde. Desligeste har kongen bevilget CJ, hans hustru og arvinger uden 
ægt og arbejde at beholde den bygning, som han til brug for fiskeriet 
opsætter på den gadejord, som han indtager i Fårevejle, bymændene 
uden skade, efter som det er byen tjenligt, hvilket og på kongens be
hag er tilbudt ham af menige mænd smst. Dog skal han derimod efter 
egen erbydelse forbedre kongens jordebog med et lam til årlig land
gilde, og når det falder til fæste ’/a rd. Forbydendes etc. SjR, 23, 866. K. 
Indl. 7. og 9. okt.

16. okt. (Kbh.) Adam Henrik Pentz, hofmarskal, fik brev om gårdsret
tens administration. Kongen erfarer, at gårdsretten ikke uden be
sværlighed kan holdes for dem, som begærer retten over kongens hof
folk, eftersom ingen er forordnet dertil, som er kyndig i landsloven. 
AHP skal gøre den anordning, at der forordnes nogle personer, som 
kan sidde i gårdsretten, når det begæres. Heri skal kongens fodermar- 
skal præsidere. AHP skal også på kongens vegne forstændige, at det er 
dennes vilje, at proviantskriveren ved Kbh.s Slot, skriveren på brygger
set og underskriveren dér tillige med andre hofbetjente skal sidde i 
gårdsretten. På det at alting desto rigtigere kan gå til, skal AHP lade 
forfærdige en af ham gennemdraget og forseglet bog, hvori skal skri
ves, hvad der passerer ved retten, og det uden betaling. På det en or
dinær skriver der som andet steds i riget, hvor retten administreres, 
kan vides, både om stævninger o.a., skal AHP dertil forordne enten 
underskriveren på Provianthuset el. underkøkkenskriveren, hvem han 
selv eragter bekvemmest. Den, som skriver, må lade sig betale af dem, 
som vil bruge gårdsretten, både for stævninger o.a. Dersom nogen 
genpart begæres, gives for et forseglet vinde udskrevet på l/a ark papir 
8 sk.; på et helt ark papir 12 sk.; på 2 ark papir 24 sk. osv. For en dom 
på 1 ark papir gives 1 mk., på '/s ark halvt så meget, men for en dom på 
2 ark papir 2 mk., på 4 ark 4 mk. osv. indtil 3 sldl., hvorover ikke må 
fordres el. betales. For akter, der læses for retten og påskrives til at ind
føres i domme, gives intet, mens alene betales til dommene efter vidt-
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løftighed. Hvorefter skriveren o.a. kan vide at rette sig og forskaffe sig 
selv papir, penne, blæk, voks o.a. AHP skal lade dette forkynde. SjT, 33, 
617. (Udt.: CCD, VI, 298-99). K. Indl. 10. jan. 1655 og 2. sept.

16. okt. (Kbh.) Tolderne i Øresund fik brev om med forderligste un
der deres hænder at fremskikke i Kane, fortegnelse over dem, som har 
årlig besoldning af tolden på den Øresundske toldbod el. bekommer 
penge. SjT, 33, 618. K.

16. okt. (Kbh.) Befaling, at fogeden på Hørsholm skal have indseende 
med fremmede på Ebbekøbs mark. Kongen er tilsinds at holde hop
per o.a. på gården, så fogeden skal have indseende med, at intet frem
med kvæg kommer ind i gårdens enemærke. Han skal lade alle om
kringliggende bønder o.a. advare herom, så der ikke gøres skade på 
gærder o.a. Betrædes kvæg, må fogeden 1. og 2. gang tage det i hus, så 
ejerne igen skal løse det af ham med penge, men 3. gang må han 
ihjelskyde det. SjT, 33, 618.

16. okt. (Kbh.) Aient von der Kuhla fik brev om en person til tilsyn 
med Ebbekøbs mark og gård, item om bøndernes hjælp til Hørsholms 
avling, når hø og korn skal indhøstes, nok om vogne til tjenernes pro
viant. Han skal gøre den anordning, at gærderne omkring Ebbekøbs 
mark og vange bliver vel vedligeholdt ved bønderne dér i lenet tillige 
med dem af Frederiksborg lens bønder, som tilforn har gjort det, og 2 
gange om året, nemlig 10. april og 18. sept., bliver forsvarligen for
stærket med høje ege- el. andre stærke pæle, så kongens hopper ikke 
kan springe over og ingen fremmede heste el. andre komme ind. I lige 
måde skal han nu ved bønderne straks lade forfærdige et stærkt gærde 
rundt om Ebbekøb gård, hvor hopperne kan gå om vinteren. Da gær
derne tit bliver beskadiget af stærke vinde og vildt, vil kongen lade hol
de en person, som kan have indseende, og til dennes underholdning 
skal AvdK lade bønderne forstændige, at det er kongens vilje, at hver 
gård skal give 4 sk., som årligen skal oppebæres af skriveren, så at han 
kan levere fogeden på Hørsholm dem. Når denne tilsiger bønderne til 
at så, pløje el. avle, skal det ufejlbarligen under straf efterkommes, så 
vinterrugen kan være sået ungefær til den 11. sept, og årsdagen til den
17. april, desligeste at engene kan være slagen den 3. juli og være tørt 
indhøstet, mens kornet inden 25. aug. i det seneste skal være indlagt 
tørt i laden. Derforuden skal han årligen til kongens egen fornøden
hed inden Martini forskaffe 100 bønderlæs brændeved og lade tjener-
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ne der på stedet hver 8. el. 14. dag bekomme en vogn til at hente deres 
proviant o.a., tagende ingen forsømmelse deri, såfremt han ej selv vil 
svare dertil. Han skal forene sig med Otte Pogwisch om alle nævnte 
konditioner. SjT, 33, 618. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK. Indl. 
udat. (2).

Lige sådant brev fik OP om at lade det samme gøre ved Frederiks
borg lens bønder.

16. okt. (Kbh.) Gunde Rosenkrantz og bispen i Århus fik brev om at er
klære sig om jus patronatus til Skødstrup Kirke under Kalø len, som 
Erik Rosenkrantz begærer. Adressaterne skal erfare dens beskaffen
hed og erklære sig, særdeles, om der i sognet er andre adelspersoner, 
som det kan være præjudicerligt, så og, om kirken har jordegods og 
beholdning, og om kronens anpart af tienden af sognet er lagt til no
gen, om da jus patronatus kan forundes ham, når han i rette tid leve
rer fra sig den årlige afgift, så vel som stedsmål, el. om andet kan være 
til forhindring. De skal indskikke erklæring herom i Kane. JT, 13, 532.

17. okt. (Kbh.) Joakim Mokken, boghandler i Kbh., fik privilegium på 
nogle bøger. Kongen bevilger, at han på egen bekostning må lade tryk
ke efterskrevne bøger: Mag. Johannes Svanning: Parva Biblia. Martin 
Moller: Kunst at dø. Arild Huitfeldts krønike på dansk. Branden- 
borgske bønnebog. Kursachsiske bønnebog. Mag. Anders Christensen 
Arebo: Psalter sangvis. Saxo Grammaticus cum notis mag. Stephanii. 
Kirkeordinans. Fromme kvinders spejl med Hemmingii bog om ægte
skab. Konning Frederik den andens krønike. Henrik Smeds lægebog. 
Og mag. Jens Dinesens 3 danske bøger. JM skal anvende sin største 
flid, at de bliver korrekt trykt, dog at de først bliver revideret af profes
sorerne dér. På det han kan komme til nogen opretning for det, han 
anvender derpå, tillader kongen, at ingen må eftertrykke bøgerne i 10 
år efter brevets dato. Understår nogen sig at gøre herimod inden 
nævnte årsmål er forløbet, har de forbrudt alle eksemplarer, halvpar
ten til kongen, halvparten til JM. Thi forbyde etc. SjR, 23, 868. K. Indl. 
udat.

17. okt. (Kbh.) Gilles Lennertsen, kongens skibskaptajn, fik forlov til at 
sejle med saltkompagniskibe i vinter. Efter anmodning bevilger kon
gen, at GL i vinter må lade sig bruge til koffardifart med købmands
skibe, hvor han lyster, dog at han på foråret betimeligen indstiller sig 
igen. Han må imidlertid nyde sin besoldning, ligesom han var til ste
de. Forbydendes etc. SjR, 23, 868. K. Indl. 14. okt.



1656 367

17. okt. (Kbh.) Hr. Jørgen Brahe, hr. Axel Urup, hr. Christian Friis og 
Erik Banner fik brev om at sætte takst på Råbelev og 800 td. htk. Hr. 
Iver Krabbe og hr. Knud Ulfeldt har af kongen begæret en befaling til 
adressaterne, eftersom kongens og Danmarks Riges Råds dom bl.a. 
formelder, at samfrænder skal sætte en takst på Rabelev Hovedgård 
med 800 td. htk., som fru Margrete Krabbe, enke efter Bjørn Ulfeldt, 
skal nyde i forpagtning i hendes enkesæde, og at adressaterne må be
fales med forderligste at begive sig til nævnte hgd. og sætte gårds og 
gods’ takst. Kongen befaler dem at gøre dette, og dersom nogen tvi
stighed indfalder ml. parterne, skal de enten forhandle med dem i 
mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig. Dersom no
gen af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal de, som kommer til 
stede, have fuldmagt til at tage andre gode mænd til sig og efterkom
me befalingen. SkT, 8, 552.

17. okt. (Kbh.) Niels Lykke til Elved og Marcus Rodsteen fik brev om at 
taksere Ejler Høgs gård og løsøre. EH agter med forderligste at holde 
skifte ml. sig og sine børn efter sin afd. hustru, fru Else Krabbe, og 
Casper Due har tillige med adressaten MR bekommet kongens befa
ling til at taksere EHs gårde og registrere løsøret. Det andrages nu for 
kongen, at CD er forhindret formedelst sygdom. Adressaterne befales 
med forderligste at begive sig til Dallund og Nielstrup og taksere går
denes bygning og lade løsøret registrere. Det, de forretter, skal de un
der deres hænder give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom én 
af dem for lovligt forfald etc. Ord. stil. FT, 7, 246. K Indl. 11. okt.

18. okt. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at forskaffe 200 læs 
bregner til strøelse til H.M.s stald. Udt. i SjT, 33, 619. K.

18. okt. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at lade Nicolaus von Merlow 
udvise 10 ege, som H.M. har forundt ham til bygningstømmer. SjT, 33, 
619. K Orig. i Frederiksborg lensark., LAK Indl. udat.

19. okt. (Kbh.) Bevill. for Hans Dibolt von Denen,1 jægermester, til 
toldfrit at lade udføre 5 heste. Dog skal han tilstille tolderne bevillin
gen på stedet, hvor de udføres, eftersom den ej skal gælde mere end 
denne ene gang. Forbydendes etc. SjR, 23, 869.

Lige sådan bevill. fik Theodor Lente på at udføre en hest.
1 ) Kopibogen har von den Rothfelsem
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19. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende en træt
te ml. Abigael, enke efter mag. Iver Vandel, og Mourids Frich, ind
våner i Kbh. Hvad A har ladet andrage imod MF, kan adressaterne se 
af hendes hosføjede supplikation. Kongen eragter billigt, at MF som 
sagsøger bør indstille sig på det sted, hvor han søger sin fordring. Han 
skal indstille sig til likvidation med hende i Lund for at efterkomme 
den derom afsagte herredagsdom. SjT, 33, 619. K. Indl. 1. okt.

20. okt. (Kbh.) Bevill. for Hans Caspar, konstabel, til i værende vinter 
at måtte følge Saltkompagniets skib til Portugal. Dog skal han imidler
tid lønnes af Saltkompagniet, og i forestående marts måned igen ind
stille sig i kongens tjeneste. SjR, 869. K.

20. okt. (Kbh.) Jørgen Bjørnsen fik brev om, at nogle folk til foråret 
må forløves i Saltkompagniets tjeneste. Kongen er tilfreds, at direk
tørerne over Saltkompagniet i Danmark og søndenfjelds i Norge den
ne vinter må forundes 11 norske bådsmænd af kongens folk på Hol
men og en dreng til at sejle på deres skib til Portugal at hente salt. Dog 
skal de på egen bekostning forsyne dem med klæder og livskost og 
igen skaffe dem til stede i forestående marts. SjT, 33, 619. K. Indl. 20. 
okt.

20. okt. (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev anlangende at hugge tømmer 
til Bjerø ladegårds reparation. Kongen er efter hans begæring tilfreds, 
at han i lenets skove i Fers h. af taks fouring,1 som kan være mindst til 
skade, må lade hugge så meget tømmer, som uforbigængeligen be
høves til husets reparation på Bjerø Ladegård. SkT, 8, 553. Indl. 11. 
okt.
1 ) Må være misforstået, f. eks. for topjomede.

20. okt. (Kbh.) Lensmændene i Loll, og Falster fik brev anlangende 
Christian Fischers indvisning i hvede, rug og byg. [Ove Skade]. Kon
gen har til CF solgt kronens indkomst af hvede, rug og byg, som er for
falden på Falster, fra Philippi Jacobi 1656 til årsdagen, så vidt det an
drager efter jordebogen. Adressaten skal lade CF el. hans fuldm. be
komme det i godt, ustraffeligt, rent landgildekorn ved landgildemål, 
så det bliver ham leveret frit og tilmålt i skibet, tagende hans bevis, 
hvor meget han bekommer af nævnte species, hvorefter det skal blive 
ham godtgjort i hans rgsk. SmT, 8, 123. K.

Nok hr. Flemming Ulfeldt om Halsted Klosters indkomst af bemeld
te specier.
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20. okt. (Kbh.) Peder Lange, Jørgen Kaas, Manderup Due og Corfitz 
Ulfeldt fik befaling anlangende skifte efter afd. Jørgen Høg til Todbøl. 
Der skal med forderligste foretages skifte efter JH ml. hans enke, fru 
Regitze Parsberg, og hans søn Mogens Høg. Adressaterne befales at 
indstævne parterne for sig på Todbøl, taksere gårdens bygning og 
åbne og registrere alt løsøre, som findes under forsegling, havende i 
agt, at parterne vederfares den del, ret er. Dersom nogen tvist kan ind
falde, skal de enten forhandle med dem i mindelighed el. adskille 
dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal de under deres hænder 
og signeter give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom nogen af 
dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal de, som kommer til stede, 
have fuldmagt til at tage andre gode mænd til sig og efterkomme befa
lingen. JT, 13, 533. Indl. 12. okt.

21.1 okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende nogle antegnelser 
i Christoffer Svenckes rgsk. Kongen er tilfreds, at de godtgør CSs ar
vinger antegnelserne i hans rgsk. efter det, som er skrevet af hr. Joa
kim Gersdorff derpå. SjT, 33, 619. K Orig. i DKanc. B 1791.
1) Orig. har 20. okt.

24. okt. (Kbh.) Christen Skeel og Erik Juel fik brev om at være kom
missarier, når Kjeld Lange annammer jomfru Mette Krabbes værge
mål til sig. Adressaterne befales som kommissarier at overvære skiftet, 
når KL til sig annammer MKs værgemål og enten forhandle med par
terne i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom, dersom nogen 
tvistighed kan falde, havende indseende med, at alting går tilbørligen 
til. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som 
kommer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig 
og efterkomme befalingen. Ladendes etc. JT, 13, 533. Indl. 19. okt.

27. okt. (Nykøbing Falster) Rentemestrene fik brev om at skikke for
nødent skiberum til Vordingborg og Nykøbing Slot for at afhente ved. 
På sin rejse til Nykøbing Slot har kongen erfaret, at der findes en stor 
del ved i forråd på Vordingborg Slot, så vel som på Nykøbing Slot. Han 
formener, at det ej behøves dér, og befaler adressaterne med forder
ligste, og inden vandet fryser til, begge steder at fremskikke skiberum, 
som kan føre noget deraf til Kbh. til hofholdningen. SjT, 33, 619. K. 
Orig. i DKanc. B 1791.
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27. okt. (Nykøbing Falster) Ove Skade fik brev om uden betaling at 
lade Jørgen Lauridsen, Guds ords medtjener i Stubbekøbing, årligen 
bekomme 40 bønderlæs ved og lade det udvise på de steder i skoven 
på Falster, hvor det kan være mindst til skovskade. SmT, 8, 124. K. Indl. 
2. og 3. jan. og 21. okt.

30. okt. (Nykøbing Falster) Christoffer Herfurt, hofapoteker ved Ny
købing Slot, fik brev anlangende forbud mod indpas i hans apotek, 
item frihed for borgerlig tynge, så og at måtte få ved, kul og tørv. CH 
har til kongens og hans hofstats fornødenhed forpligtet sig til at holde 
et godt og ustraffeligt apotek. Han har beklaget, at der sker ham ind
pas af adskillige krudkræmmere. Kongen vil alvorligen have forbudt, 
at nogen krudkræmmer el. andre falholder mineralier, conditer, ob- 
jectos purgerende, gummatiske, animaliske varer og pfefferkager, the- 
riae o.a., som henhører til et velbestilt apotek, og af uforstand el. uden 
nogen forskel kan udgives til mistænkte personer, ofte og falskelig. 
Dog skal hermed ikke være forment andre at søge deres næring med 
krydderi o.a., som ej henhører til apoteket. Til apotekets bedre vedli
geholdelse har kongen bevilget, at han må være fri for al borgerlig og 
byens tynge, så og, at hans efterkommere årligen må udvises 70 læs ved 
af lensmanden på de steder, hvor det kan være mindst til skovskade, så 
og årligen 1 læs kul og 50 bønderlæs tørv. SmR, 7, 102. Indl. udat.

30. okt. (Nykøbing Falster) Philip Joakim Barstorff fik brev om at lade 
Christoffer Herfurt, hofapoteker ved Nykøbing Slot, bekomme 3 ege. 
Kongen har uden betaling forundt CH 3 ege, som er gode til byg
ningstømmer. PJB skal lade ham dem udvise i Soesmarke Skov i lenet. 
SmT, 8, 124. K. Indl. udat.

30. okt. (Nykøbing Falster) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev om at lade 
forlænge kornhuset i Nakskov. Efter hans foregivende er kongen til
freds, at han må forlænge kronens kornhus i Nakskov så vidt, som den 
kronen tilhørende plads kan strække. Det egetømmer, der behøves, 
skal han lade hugge i kronens skove, hvor det kan være mindst til skov
skade, men fyrretømmer, kalk, sten o.a. skal han indkøbe for den uvis
se indkomst i lenet for ringest mulige pris. Det skal blive godtgjort i 
hans lensrgsk. på Rtk. SmT, 8, 124. K.

1. nov. (Kbh.)1 Breve anlangende indfordring af bådsmænds- og årlige 
skatter samt borgelejepenge. Købstæderne i NørrejylL, Fyn og Lange-
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land resterer med efterfølgende bådsmands- og årlige skatter, deslige- 
ste borgelejepenge fra 1. nov. 1655 og til påskeaften 1656, beregnet 9 
sk. om dagen på hver af efterskrevne personer:
Bådsmandsskat til Skt. Hans 1656 - årlige skatter til Martini 1656 - 
borgelejepenge. Jyll.: Ribe 100 rd., 83 rd. 2 mk., 42 personer. Varde 32 
rd., 33 rd. 2 mk., 10 pers. Kolding 40 rd., 33 rd. 2 mk., 24 pers., for for
gangen år 40 rd., 33 rd. 2 mk., 0 pers. Vejle 26 rd., 26 rd. 4 mk., 14 sk. 
Ringkøbing 10 rd., 28 rd., 10 pers. Lemvig 28 rd., 10 rd., 12 pers., for 
forgangen år 0, 58 rd., 0 pers. Randers 60 rd., 74 rd. 15 sk., 29 pers., re
ster forgangen år 0, 74 rd. 15 sk., 0 pers. Mariager 18 rd., 0, 0 pers. 
Ålborg 120 rd., 66 rd. 4 mk., 52 pers. Sæby 30 rd., 28 rd., 11 pers. 
Hjørring 13 rd., 15 rd. 2 mk., 9 pers. Hobro 10 rd., 6 rd., 6 pers., for
gangen år 10 rd., 0, 0 pers. Århus 52 rd., 66 rd. 4 mk., 33 pers. Viborg 
50 rd., 66 rd. 4 mk., 26 pers. Grenå 7 rd., 26 rd. 4 mk., 8 pers., forgan
gen år 7 rd., 26 rd. 4 mk., 0 pers. Ebeltoft 12 rd., 11 rd. 2 mk., 0 pers., 
forgangen år 12 rd., 11 rd. 2 mk., 0 pers. Horsens 42 rd., 33 rd. 2 mk., 
18 pers., forgangen år 42 rd., 33 rd. 2 mk., 0 pers. Thisted 28 rd., 74'/^ 
rd., 10 pers. Skive 12 rd., 5 rd., 8 pers. Nykøbing 26 rd., 33 rd. 2 mk., 11 
pers., forgangen år 26 rd., 33 rd. 2 mk., 11 pers. Skagen 5 rd., 0, 4 pers. 
Fyn: Odense 110 rd., 100 rd., 36 pers. Nyborg 34 rd., 9 rd. V/> ort, 16 
pers., fra foreg, år 34 rd., 0, 0 pers. Kerteminde 26 rd., 18‘/2 rd., 16 
pers., fra foreg, år 0, 6 rd. 3 ort 72 sk., 0 pers. Fåborg 18 rd., 16’/a rd. 1 
mk. 8 pers. Bogense 20 rd., 13 rd. 2 mk., 8 pers. Rudkøbing 0, 0, 10 
pers. Middelfart 23 rd., 33 rd. 2 mk., 11 pers. Svendborg 34 rd., 33 rd. 
2 mk., 19 pers., foreg, år 34 rd., 33 rd. 2 mk., 0 pers. Assens 32 rd., 33 
rd. 2 mk., 10 pers., fra forgangen år 2 rd. 18 sk. 2 pen., 0, 0 pers. Borg
mestre og råd i nævnte købstæder befales at gøre den anordning, at 
alle nævnte skatter og borgelejepenge straks fremskikkes med nær
værende bud, uden nogen afkortning, og det i god, gangbar mønt, 
såfremt de ikke selv vil stande til rette. Ladendes etc. SjR, 23, 869. K. 
Indl. 25. okt. (2).

Lige sådant brev udgik til købstæderne i Sjæll., Loll, og Falster: 
Sjæll.: Næstved 60 rd., 100 rd., 18 pers. Store Heddinge 10 rd., 26% rd. 
16 sk., 7 pers. Skælskør 28 rd., 33’/2 rd. 16 sk., 10 pers. Stege 12 rd., 33’/2 
rd. 16 sk., 7 pers. Ringsted 10 rd., 16% rd. 16 sk., 4 pers., for foreg, år 
10 rd., 0, 0 pers. Kalundborg 42 rd., 33 rd. 2 mk., 10 pers., for foreg, år 
% af borgelejepenge, som er 69 rd. 4 mk. Holbæk 56 rd., 18% rd., 16 
pers. Slangerup 28 rd., 26% rd. 16 sk., 9 pers., for foreg, år 15 rd., 26% 
rd. 16 sk., 72% rd. 1 ort. Præstø 8 rd., 10 rd., 6 pers., for foreg, år 8 rd., 
10 rd., 0 pers. Køge 82 rd., 60 rd. 4 mk., 24 pers. Vordingborg 20 rd.,
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60 rd. 40 sk., 7 pers. Nykøbing 12 rd., 183/4 rd., 9 pers. Slagelse 56 rd., 
50 rd., 15 pers. Helsingør 75 rd., 103/4 rd., 20 pers. Roskilde 41 rd., 41 
rd. 4 mk., 6 pers. Korsør 20 rd., 0, 4 pers. Hillerød 1 pers. Loll, og Fal
ster. Nakskov 74 rd., 933/4 rd., 28 pers. Stubbekøbing 26 rd., 66l/2 rd. 1 
mk., 10 pers. Sakskøbing 12 rd., 10 rd., 6 pers. Maribo 34 rd., 0, 14 
pers. Nykøbing Falster 40 rd., 50 rd., 0 pers. Nysted 22 rd., 36 rd., 9 
pers., rester fra foreg, år 11 rd. 4 mk., 11 rd. 4 mk., 0 pers.

Nok et brev til Skåne om efterskrevne købstæder: Skåne. Malmø 100 
rd., 100 rd., 30 pers. Lund 30 rd., 33 rd. 2 mk., 14 pers. Landskrone 26 
rd., 33 rd. 2 mk., 15 pers. Helsingborg 40 rd., 183/4 rd., 8 pers. Sim
mershavn 12 rd., 11 rd. 1 ort, 8 pers. Falsterbo 0, 18 rd. 3 ort, 1 pers. 
Skanør 5 rd., 17 rd. 10 sk., 5 pers. Ysted 55 rd., 33 rd. 2 mk., 28 pers. 
Rønneby 35 rd., 25 rd., 12 pers. Sølvesborg 20 rd., 7’/2 rd., 0 pers.
1 ) De øvrige breve fra perioden 27. okt.-4. nov. er dat. Nykøbing Falster, men 
også K har Kbh.

1. nov. (Kbh.)1 Åben befaling til lensmændene anlangende befordring 
for budet, som indfordrer skatter og borgelejepenge. Nærværende Pe
der Andersen er affærdiget fra Kbh. og til Nørrejyll., Fyn og Lange
land til købstæderne for at indfordre resterende bådsmandsskat, 
byskat og borgelejepenge og siden tilbage igen. Lensmændene skal til
holde borgerskabet, som resterer i købstæderne i deres len, at de 
uden forsømmelse erlægger dette efter den gjorte takst, så og medgi
ver ham bevis, når han ankommer og forrejser, så deraf kan vides, hvis 
forsømmelse det er, om pengene ikke fremkommer til rette tid. I lige 
måde skal de på egen bekostning forskaffe budet fri vogn og heste til 
næste købstad, fri færger over færgestederne og frit underhold til mad 
og øl, så han iligen kan komme af sted. Ladendes etc. SjR, 23, 872.

Lige sådanne breve udgik til Adser Pedersen i Sjæll., Møn, Loll, og 
Falster. Jørgen Hansen Brun i Skåne.
1 ) De øvrige breve fra perioden 27. okt.-4. nov. er dat. Nykøbing Falster, men 
også K. har Kbh.

1. nov. (Nykøbing Falster) Morten Nielsen Bjerby fik oprejsning til at 
lade sig kalde til kirke- el. skolebestilling, hvor det lovligen kan ske. 
Han har klageligen andraget, at han for 6 år siden af menneskelig 
skrøbelighed har forset sig med et kvindfolk, Maren Hansdatter, og av
let barn med hende, hvorfor han har udstået kirkens disciplin. Han 
begærer, at forseelsen må efterlades ham, og at han må bevilges igen 
at søge kald, hvor han lovligt kan blive kaldet. Kongen bevilger dette,



1656 373

hvor det lovligen kan ske efter ordinansen, recessen o.a. kgl. frd. For
bydendes etc. SjR, 23, 873.

2. nov. (Nykøbing Falster) Bevill. efter ansøgning for jomfru Anne 
Beck til at magesk. noget af sit gods med broderen Lave Beck til Før
slev, liggende i Arløse og [Arløse]Torp ved nævnte Førslev imod Her- 
lufstrup o.a. ham arveligen tilfaldet gods efter hans mor. Hvis hendes 
gods i mageskiftet ml. dem ikke kan opløbe, da at betale det øvrige 
med penge, dog at alt sker med samtykke af Rønnov Bille, der er befa
let at underskrive og have indseende. Hvorefter alle og enhver etc. 
SjR, 23, 874. K.

2. nov. (Nykøbing Falster) Bevill. efter begæring for jomfru Margrete 
Beck til at handle med sin søster, jomfru Anne Beck. Hun bevilges at 
sælge det jordegods, som arveligen er tilfaldet hende i Sjæll. efter hen
des mor. Dog at alt sker med hendes rette lavværges samtykke. Forby
dendes etc. SjR, 33, 874. K.

2. nov. (Nykøbing Falster)1 Rønnov Bille fik brev om at være jomfru 
Anne Becks lavværge på det magesk., hun har for med sin bror Lave 
Beck. LB har for kongen ladet andrage, at hans søster, AB, er til sinds 
efter kongens bevill. med ham at magesk. noget af sit jordegods ved 
hans gd. Førslev, beliggende imod Herlufstrup, o.a. af hans gods, som 
arveligen er tilfaldet ham. Kongen befaler ham på skiftet være ABs lav
værge og på hendes vegne med LB gøre rigtig likvidering og afregning 
og siden forsegle og underskrive skøderne og afregningerne, som 
gøres til forsikring, havende indseende med, at hun vederfares det, ret 
er. SjT, 33, 620. K. Indl. 2. nov.
1 ) Efter brevet står: Oluf Rosenkrantz om overlevering af jomfru Kirsten 
Vinds værgemål til hendes mor, findes i Jyske Tegneiser 7. nov. 1656.

4. nov. (Nykøbing Falster) Tobias Kribel fik brev om, at hans hustru ef
ter hans død må erstattes den omkostning, han har anvendt på den 
gård, han nyder for sin bestilling. Kongens skovrider i Sønder h. på 
Falster, TK, har ladet andrage, at han har anvendt en stor del af sin for
mue på at opbygge den gård i Sønder Alslev, som er forundt ham for 
hans bestilling. Han begærer, at han el. hans hustru må forundes no
gen restitution, når han igen kvitterer gården. Kongen bevilger dette 
efter uvildige mænds taksering. SmR, 7, 103. Indl. 25. okt.
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4. nov. (Nykøbing Falster) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev om at fore
stille Christian Christoffer Hoick som ritmester og Caspar Kalthoff 
som løjtnant over Loll, og Falsterske Kompagni. SmT, 8, 124. K.

4. nov. (Nykøbing Falster) Rigens marsk fik brev an langende Christian 
Christoffer Hoick at være ritmester og Caspar Kalthoff at være løjtnant 
over Loll. Kompagni. Kongen har antaget CCH som ritmester over 
kompagniet af sogneryttere i Loll, og Falster, så og CK at være løjtnant 
under samme kompagni og befalet hr. Flemming Ulfeldt at forestille 
dem for kompagniet, på det de siden af Christoffer Steensen af lande
kisten kan få deres traktement. SmT, 8, 125. K.

4. nov. (Nykøbing Falster) Christoffer Steensen fik brev anlangende 
Christian Christoffer Hoicks og Caspar Kalthoffs traktement. Kongen 
har antaget CCH som ritmester over kompagniet af sogneryttere i 
Loll, og Falster, så og CK at være løjtnant under samme kompagni. CS 
skal lade CCH bekomme hans ritmesterbesoldning efter ihændeha- 
vende bestallingsbrev, så og CK fra brevets dato samme traktement 
som anden løjtnant til hest i Sjæll. årligen bekommer, hvilket skal blive 
godtgjort i regnskaberne. SmT, 8, 125. K.

7. nov. (Kbh.) Privilegium for Nicolaus Holst, kongens destillerer, på 
hans gård. NH har i Kbh. i Rosenborggaden ladet opbygge en gård, 
som er god købstadbygning og bekvemt funderet til en bryggergård. 
Han begærer derfor, at kongen vil privilegere den som en sådan. Kon
gen bevilger dette for ham og hans efterkommere. Dog skal han el. 
hvem, der besidder gården og bruger bryggerhandel, til kronen udgi
ve accise af det, som de dér forhandler, og ellers forholde sig efter de 
artikler, som er forordnet om bryggerlavet og dets gårde. Forbydendes 
etc. SjR, 23, 875. (Tr.: KD, III, 464). K. Indl. 16. juli, 11., 14. og 22. aug.

7. nov. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik ordre til at hidskikke 2 læs ene
bærris og levere til køkkenskriveren. SjT, 33, 620. K.

7. nov. (Kbh.) Arent von der Kuhla og bispen fik brev om, at Peder Pe
dersen i Horneby [i Kronborg birk] må komme i Helsingør Hospital. 
Styl. ord. SjT, 33, 620. Indl. 25. juli 1649 (Fr. 3., orig.) og udat. (se 
følg).
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7. nov. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev anlangende Peder Peder
sen i Horneby i Kronborg birk og hans landgilde og gård. Kongen har 
efterladt PP al hans resterende landgilde, hvilket skal blive godtgjort i 
AvdKs rgsk. PP har igen til kronen afstået den gård, han boede i. AvdK 
skal bortfæste den, eftersom kongen har bevilget PP og hans hustru de 
første pladser, der bliver ledige i Helsingør Hospital, om der ikke alle
rede findes plads. SjT, 33, 620. K. Indl. 25. juli 1649 (Fr. 3., orig.) og 
udat.

7. nov. (Kbh.) Oluf Rosenkrantz fik brev om at måtte levere jomfru 
Kirsten Vinds værgemål til hendes mor, fru Mette Rosenkrantz, enke 
efter Niels Vind.1 MR har erbødet selv at ville påtage sig datteren KVs 
værgemål, som OR selv i nogen tid har forestået. Kongen er tilfreds, at 
han overleverer det. Dog skal han af hende tage så nøjagtig forsikring, 
at dersom i fremtiden nogen tvistighed indfalder, véd han dertil at sva
re. JT, 13, 533. Indl. 20. okt. og 6. nov.
1 ) Kopibogen har fejlagtigt Erik Bille.

8. nov. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at forskaffe 20 bønder
læs hasselkæppe til Rosenborg. Udt. i SjT, 33, 620. K.

8. nov.1 (Kbh.) Hr. Christoffer Urne fik brev om, at han må lade mag. 
Niels Svendsen bekomme ild og lys ind til sig, ligesom han har haft det 
forleden år. SjT, 33, 620. K.
1) Ifølge K, kopibogens tekst er udateret.

8.? nov.1 (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om i Helsingør Hospital 
at indtage Sara Christensdatter og Peder Pedersen af Horne og hans 
hustru. Udt. i SjT, 33, 620. Indl. 16. juli.
1) Datoen mangler i kopibogen.

8?. nov.1 (Kbh.) Frederik Urne og dr. Hans Svane fik brev om at indta
ge Ebbe Engelbretsen2 i Roskilde Hospital. Udt. i SjT, 33, 620. Indl. 20. 
aug.
1) Se foregående tekst. 2) Ifølge Indl. fhv. bådsmand.

8. nov. (Kbh.) Frd. om voldene ved fæstningerne i Skåne. Voldene ved 
Landskrone Slot og købstad er med stor bekostning kommet i den de- 
fension [osv., med enkelte små afvigelser enslydende med frd. 10. juni 
1656 om de kbh.ske voldes fredning, se ovf., s. 192-93]. SkR, 6, 432. 
(Udt.: CCD, VI, 298-99). Indl. 14. nov.
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Lige sådanne breve udgik til 1. Malmø Slot og by. 2. Helsingborg 
Slot og by. 3. Kristianstad fæstning. 4. Kristianopel fæstning.

NB. Med disse anordninger blev hver af fæstningernes lensmænd 
og tillige tilskikket et eksemplar af den brandordning, som borgme
stre og råd i Kbh. har ladet trykke.

8. nov. (Kbh.)1 Lensmændene i fæstningerne fik breve om at lade for
kynde en brandfrd. og en ordinans om voldene. SkT, 8, 554.

Lensmændene, som fik breve: Jacob Grubbe, hr. Henrik Lindenov, 
fru Dorete Rosenkrantz, hr. Knud Ulfeldt og hr. Ove Giedde.
1) I margenen står: NB. Denne brandfrd. er den, som borgmestre og råd i 
Kbh. har ladet trykke.

8. nov. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov og de andre lensmænd på fæst
ningerne fik breve anlangende tømmer til styklader o.a. i arkelierne. 
Det befales dem straks at lade hugge og savskære tømmer og træ, som 
behøves til arkeliet, enten til styklader, hjul el. andet, og siden lade det 
lægge hen i forråd, så der altid kan være fornødent tørt tømmer i fæst
ningerne. Dersom noget tørt tømmer gøres fornødent i en hast, skal 
han lade det opspørge hos borgere el. bønder og igen give dem grønt 
tømmer derfor. Savlønnen skal han betale af det, der er deputeret til 
fæstningen. SkT, 8, 554. Orig. i Landskrone lensrgsk. Indl. udat.

Lige sådant brev fik Jacob Grubbe, hr. Ove Giedde, hr. Knud Ul
feldt, fru Dorete Rosenkrantz.

8. nov. (Kbh.)1 Jacob Grubbe fik brev anlangende en snedker og en 
murmester til fæstningen, og hvorledes der skal forholdes med dem. 
Det befales ham at antage disse, som for billig betaling kan gøre det ar
bejde, der kan falde på fæstningen Kristianopel. Kongen er tilfreds, at 
hver af dem gives en soldats besoldning, desligeste at være fri for al 
borgerlig skat og tynge, og det arbejde, de gør, skal han betale dem 
stykvis. SkT, 8, 554. Indl. udat. (se foreg.).
1) I margenen står øverst på siden et notat om, at det er Jørgen ...s skrift, be
gyndt 20. juli, men notatet er beskåret, da kopibogen på et tidspunkt er blevet 
indbundet. Og efter brevet står: Hr. Ove Giedde fik brev anlangende jomfru 
Ide Lange om skifte efter afd. Niels Lange, findes i Norske Tegneiser 8. nov. 
1656.

8. nov. (Kbh.) I^eld Krag og Steen Reedtz fik brev om at besigtige gods 
til magesk. ml. Kristianstad len og fru Kirsten Rantzau, enke efter Falk
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Lykke. KR begærer til magesk. af kronens gårde og gods i Kristianstad 
len 9 gde, nemlig 7 i Hannæs, én i Steby og én i Harrested, kongen al
ene dér i herredet berettiget, at svare under lenet. Hvorimod hun til 
fyldest vederlag erbyder at udlægge gods fra bøndergårde i Rugered, 
Enderød, Grevlund i Albo h. samt en gård i Rithe i Gønge h., item en 
bolig i Ander um s., Oremølle. Adressaterne befales og får fuldmagt til 
at begive sig til nævnte gde og gods, såvel det, KR begærer, som det, 
hun vil udlægge, granske og forfare dets ejendom, skov, landgilde osv., 
og siden ligne og lægge det ene imod det andet, så kongen og KR sær
deles for ejendom og landgilde sker skel og fyldest, anseende, at kon
gen vil have så megen landgilde igen som den, der bortskiftes, dog 
hvad skovene sig belanger, skal der forholdes som sædv. Det, de forret
ter, skal de under deres hænder og segl give beskrevet fra sig og inds
kikke med besigtigelsen i Kane. Kongen har befalet hr. Henrik Linde
nov at være til stede, så han kan forsegle og underskrive med dem. 
SkT, 8, 555.

8. nov. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev om at overvære fru Kir
sten Rantzaus magesk. Kongen har befalet Kjeld Krag og Steen Reedtz 
at ligne gods ml. sig og KR. HL skal, når lignelsen foretages, møde til 
stede og foregive det, han kan have at sige på kongens vegne, og have 
indseende med, at kongen sker skel og fyldest, og siden forsegle og un
derskrive med nævnte gode mænd. SkT, 8, 556.

8. nov. (Kbh.) Jørgen Kaas fik brev anlangende, at afd. hr. Mogens 
Kaas’ ligs begravelse må holdes på Nyborg Slot. Efter ansøgning er 
kongen tilfreds, at adressaten og hans søskende må lade deres afd. fars 
ligbegængelse holde på Nyborg Slot og dertil bruge de kamre og ge
makker, som kan være tjenlige. FT, 7, 247. Indl. 5. nov.

8. nov. (Kbh.) Henrik Thott fik brev om at lade Poul Klingenberg, ad
miralitetsråd og generalpostmester i Danmark, bekomme nogen ha
vre af Dronningborg len. Kongen er tilfreds, at PK må bekomme re
sten af de 1.000 td. havre, som han endnu for 1655 kan restere efter 
kongens indvisning i Dronningborg len, og derforuden de 1.000 td., 
som han tilkommer for dette år, hvilket HT skal lade ham være følgag
tig mod hans bevis. Det skal blive HT godtgjort i hans rgsk. på Rtk. JT, 
13, 534. Orig. i Dronningborg lensrgsk.



378 1656

10. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om forbedring af Jens Søren
sen renteskrivers løn. Kongen er tilfreds, at JS årligen herefter må 
godtgøres 100 kur.dl. over hans ordinære renteskriverbesoldning for 
adskillige besværinger, både med mageskifter o.a., som han skal have 
mere end de andre renteskrivere. SjT, 33, 620. K. Orig. i DKanc. B 
1791.

10. nov. (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev anlangende dr. 
Johan Christoffer Creushower1 og den forrige apoteker i Viborg. Kon
gen har tilladt alene JCC at holde apotek i Viborg og erfarer, at den, 
som tilforn har holdt apotek, endnu ikke har afstået det. UCG skal på 
kongens vegne forstændige ham, at han herefter intet må befatte sig 
med at holde apotek og skal levere sit bestallingsbrev fra sig, på det 
JCC kan nyde sin forundte bevill. JT, 13, 534. K. Indl. udat.
1) I K. og Indl. også Chrisdshoff, Creutzauer, Creutzhauwer, Creutzner og for
navnene Johan Christoph.

11. nov. (Kbh.) Bestalling for Jacob von Huven som falkoner. Han skal 
forholde sig troligen og vel, som det sømmer sig en god falkoner. For 
hans tjeneste har kongen tilsagt ham årligen til besoldning 100 rd., 
som han skal fordre hos rentemestrene, og det skal begynde fra bre
vets dato. Rentemestrene befales årligt at lade ham betale dette. SjR, 
23, 875. K. Indl. 15. april 1648.

11. nov. (Kbh.) Christian Weimar fik brev om at tiltale mag. Hans Zoé- 
ga. Kongen erfarer, hvorledes HZ har forladt sin tjeneste ved akademi
et og uden forlov begivet sig ud af riget og på et fremmed sted, Kbh.s 
Universitet til ikke ringe vanære, understået sig at disputere pro gradu 
in theologia, hvilket ikke kommer overens med hans profession el. 
statutis academicis. CW befales på kongens vegne at indstævne ham 
for hans overdommer og procedere mod ham, om han ikke for denne 
o.a. forseelser bør miste sin profession o.a. beneficia.1 SjT, 33, 620. 
Indl. 6. sept.
1 ) Teksten slutter brat nederst på s. 620b, men fortsætter s. 621a, idet der der
imellem er en beskrevet s. 620 2a (se flg. tekst) og en blank s. 620 2b.

11.?’ nov. (Kbh.) Kongen kommer uformodentlig i erfaring, at fru 
Leonora Christina, hr. Corfitz Ulfeldts, er kommet ind i Jyll. til sin 
mor. Adressaten skal straks begive sig derhen og på kongens vegne ad
vare hende, at så som CU og hun hemmeligt har begivet sig her af ri-
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get og skilt sig fra den pligt, de er kongen og deres øvrighed skyldig, 
og har antaget sig andet herskab og protektion, og hun imidlertid har 
distanceret kongens person og regering og angrebet utilbørligt. Kon
gen vil have hende advaret, at hun straks begiver sig af kongens riger 
og lande, med mindre hun vil tilskrive sig selv det, hun vederfares der
over. SjT, 33, 620.
1 ) Teksten er udateret og skrevet med en anden hånd end kopibogen i øvrigt, 
en meget løs skrift, og adressaten fremgår ikke.

12. nov. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at lade hugge og opstakke 
200 læs bregner til strøelse til H.M.s stald. Udt. i SjT, 33, 621. Orig. i 
Frederiksborg lensark., LAK.

13. nov. (Kbh.) Bestalling for Marcus Pohl som underkøkkenskriver i 
afd. Mathias Carstensens sted. Han skal være kongen huld og tro, ram
me hans bedste og hindre skade. Han skal altid næst hofkøkkenskrive
ren, Laurids Jørgensen, og i hans fraværelse have flittig indseende i 
køkkenskriveriet og spisekældrene. Især skal han tilkendegive sin tro
skab i alt det, der bliver leveret til hofstaten i hofkøkkenskriverens fra
værelse, og forholde sig dermed efter hofmarskallens befaling. Han 
skal bevise hofmarskallen og køgemesteren tilbørlig respekt og være 
hofkøkkenskriveren behjælpelig i alt, forfærdige ugeregnskaberne og 
ellers være villig i alt. Han skal ikke bruge underslæb i indtægt og ud
gift, ej heller uden hofmarskallens ordre være nogen følgagtig for 
gunst, hverken i hoffet el. udenfor. Han skal rette sig efter hofkøk
kenskriverens bestall., hvoraf er meddelt ham kopi. Kongen bevilger 
ham til årlig besoldning 100 rd., som skal erlægges ham på de steder, 
hvor kongens hofbetjente herefter bekommer deres besoldning, for
uden de drikkepenge, som gives i køkkenskriveriet, hvori han skal 
participere ligesom sin formand. Det skal begynde 1. maj 1655. SjR, 
23, 876. K.

13. nov. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om i Sorø Skole at indtage Si
men Hansen Sakskøbing. Styl. ord. Udt. i SjT, 33, 621.

13. nov. (Kbh.) Bevill. for Hans Johansen, skipper af Ahus i Skåne, til 
at besøge godtfolk om hjælp til ranson til sin søn, som er fange i Tyr
kiet. SkR, 6, 434. Indl. 13. juni og 2. dec. 1655, 15. maj og udat.
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14. nov. (Kbh.) Rektor og professorer i Kbh. fik brev om at erklære sig 
om hr. Jacob Køninghams supplikation. Hvad JK har ladet begære hos 
kongen, kan de se af hans hosføjede supplikation. De skal med forder
ligste i Kane, indskikke skriftligt betænkende, om de eragter, han for 
den forrige af ham begåede forseelse igen kan bevilges at betjene 
prædikestolen. SjT, 33, 621.

14. nov. (Kbh.) Mogens Sehested og kapitlet i Ribe fik brev om at er
klære sig om jus til Stadil1 Kirke i Bøvling len, som Jørgen Rosenkrantz 
begærer. JR har ladet begære jus patronatus til Stadil Kirke. Efterdi JR 
selv er interesseret heri, eftersom han på vegne af Sorø Akademi er 
forlenet med provstiet, befaler kongen adressaterne at erfare nævnte 
jus’ beskaffenhed og erklære sig, særdeles, om der i sognet er andre 
adelspersoner, som det kan være præjudicerligt, så og, om kirken har 
jordegods og beholdning, og om kronens anpart af tienden af sognet 
er lagt til nogen, om da jus patronatus kan forundes ham, når han i 
rette tid leverer fra sig den årlige afgift, så vel som stedsmål, el. om an
det kan være til forhindring. De skal med forderligste indskikke er
klæring i Kane. JT, 13, 534.
1 ) Kopibogen har SlayelL

15. nov. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om, at nogle af det skånske 
landfolk, så vel som de norske knægte fra Malmø, må hjemforløves fra 
Helsingborgs arbejde. Befalendes etc. SkT, 8, 556.

15. nov. (Kbh.) Bjerge h.s bønder i Helsingborg len fri for halv skat. Er 
et brev til rentemestrene i Sjæll. Tegneiser 15. nov. 1656. SkT, 8, 556.

15. nov. (Kbh.) Kommissarierne i Jyll. fik K.M.S resolution anlangende 
de penge, de tilforn har fået ordre om at lade være følgagtige til Fre- 
deriksoddes arbejde. Adressaterne har begæret at vide kongens be
tænkende, om de til Frederiksoddes fortifikation og kanalarbejdets 
fortsættelse skal lade være følgagtig de midler, som er ordineret til lan
dets defension og findes in reservo i landekisten, når det af Rigens 
Råd fordres til Frederiksoddes arbejde. Kongen erfarer, at ingen af de 
til militien deputerede midler er i forråd, uden alene af adelens indle
verede bevilgede penge, og af den ort, som det for nogen tid siden er 
befalet adressaterne af levere af skatterne, som dog ikke uden sær or
dre, og når nøden kræver det, skulle angribes. Kongen vil, at de uden 
kongens ordre herefter ej videre skal lade følgagtig være til Frederiks-



1656 381

oddes arbejde end det, som kan være i forråd af skatterne, og det, som 
er in reservo i landekisten, skal forblive dér. JT, 13, 534. K. (2, nemlig 
til brev i SjT 1. sept. 1649 og til brev til Peder Lange, Jørgen Kruse og 
Manderup Due 17. juni 1656). Indl. 15. okt.

17. nov. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om adskilligt til K.M.s stald. Han 
skal til stalden på Frederiksborg Slot lade være følgagtig strøelse, lys, 
ild, salt og surt, eftersom har været brugeligt, når kongens stald har 
været der. SjT, 33, 621. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK.

17. nov. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende Mathias Frederik 
Lûtzow page, der skal have fornøden underholdning samt ild og lys. 
SjT, 33, 621. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK.

17. nov. (Kbh.) Frederik Reedtz fik brev om afslag for nogle af kronens 
bønder i Vordingborg len. De har hos kongen ladet andrage, hvorle
des de næst forleden sommer har lidt stor misvækst på deres korn., og 
kan ikke blive ved magt, med mindre de forundes afslag på deres land
gilde. Af FRs erklæring erfarer kongen, at deres angivende er sandfær
dig, og er tilfreds, at de dette år forskånes, nemlig Store Røttinge: 
Hans Henningsen og Jørgen Jensen på de 2/s af deres landgilde; Oluf 
Rasmussen og Niels Hansen d.U. ibid, på al deres landgilde. Skovby- 
gård: Peder Nielsen for de Snesere: Jacob Deuchen afslag for al 
landgilde; Hans Madsen, ’/a landgilde. Hvilket skal blive godtgjort i 
FRs rgsk. SjT, 33, 621. K. Indl. 23. sept, og 8. nov. (2).

17. nov. (Kbh.) Adam Henrik Pentz fik brev anlangende Marcus Pohl, 
som skal være underkøkkenskriver. AHP skal forestille ham til denne 
bestilling. SjT, 33, 621. K.

17. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at Bjerge h.s bøn
der i Helsingborg len skal være fri for halv skat. De må som hidindtil 
årligen passere for halv skat. Adressaterne kan vide at rette sig derefter 
i Helsingborg lens rgsk. SjT, 33, 621. K. Orig. i DKanc. B 1791. Indl. 
udat. og 10. nov.

18. nov. (Kbh.) A.b. anlangende told af bænkedyner, hynder og strøm
per. Det er hos kongen andraget, at adskillige i Ribe og udenfor, som 
nærer sig ved at væve gemene bænkedyner og hynder så vel som at 
gøre gemene uldne strømper, beklager sig, at når varerne af dem ud-
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føres, skal der af dem fordres lige så meget i told som efter sidst ud- 
gangne toldrulle gives for bænkedyner og hynder samt uldne strøm
per gjort udenlands. De begærer at måtte forundes nogen forlindring 
i denne told. Kongen er tilfreds, at af sådanne varer gjort her i riget gi
ves, når de udføres, 6 pct. SjR, 23, 877. (Udt.: CCD, VI, 299-300). K. 
Indl. 9. nov.

18, nov. (Kbh.)1 Hr. Laurids Sørensen, sognepræst til Vejby og Tibirke 
i Kronborg len fik brev om at måtte kaldes til et andet kald end det, 
han har. Han har ladet anholde om bevill. til at forfremmes til et andet 
kald, formedelst hans kalds ringhed og tilvoksende ulidelige skade af 
det flyvende sand, som skal have formindsket hans midler at leve af. 
Kongen bevilger dette, hvor han lovligen efter ordinansen o.a. om 
kald udgangne frd. kan blive kaldet, enten i købstad el. landsby. SjR, 
23, 877. K Indl. 17. nov.
1) I margenen står: Dette brev blev kasseret og gik intet ud.

18. nov. (Kbh.) Laurids Ibsen1 Quistling, studiosus, fik efterladt lejer
målsforseelse. Efter begæring har kongen efterladt hans forseelse, be
gået med hans hustru for 2 år siden, eftersom hun efter deres trolovel
se og bryllup var kommet for tidligt i barselsseng. Han må komme til 
kald, hvor det lovligen efter ordinansen o.a. kgl. frd. om kald kan ske. 
Forbydendes etc. SjR, 23, 878. Indl. 30. nov.
1) Således Indl., kopibogen har Sørensen.

18. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Volckmar von 
Støcken (Støffken) 100 rd. på Oluf van Steenwinckels vegne. Kongen 
er tilfreds, at de godtgør VS 100 rd. i det, som han er blevet kronen 
skyldig af sine rgsk. af Halsted Kloster len. Siden skal det afskrives på 
OSs fordring hos kongen, eftersom OS beklager sig at forfølges for 
nævnte sum af VS. SjT, 33, 621. K.

18. nov. (Kbh.)1 Rentemestrene fik brev om at betale Caspar Kalthoff. 
De skal med forderligste, og så snart midlerne kan strække til, afbetale 
CK det, han kan tilkomme for hans resterende enspænderbesoldning 
efter afregning gjort med ham, nemlig 250 rd. 4 mk., nok for hans re
sterende hofklædninger 55 kur.dl. 20 sk. SjT, 33, 622. K Orig. i DKanc. 
B 1791.
1) K er stilet til Hans Boysen og taler om betaling, så snart middel strækker 
dertil, af resterende enspænderbesoldning og vagtpenge efter gjort afreg
ning, 237 rd. 4. mk. 9 sk.
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18. nov. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at betale Casper Her- 
bach. Han skal af lenets indkomst betale CH det, der resterer ubetalt 
af den ham forundte pension, el. det han herefter kan tilkomme. Det 
skal blive godtgjort i regnskaberne på Rtk. SjT, 33, 622. K. Indl. 13. 
nov. Orig. i Kbh.s lensrgsk.

18. nov. (Kbh.) Peter Kalthoff, kongens tøjmester, fik brev anlangende 
at omveksle nogle musketter med Jørgen Rosenkrantz i Sorø. Han skal 
af Tøjhuset levere JR 24 lette musketter og derimod igen annamme 24 
gi., som skal være for tunge til at eksercere ungdommen på akademiet. 
SjT, 33, 622. K.

18. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om at til
holde David Henriksen at stille Jørgen Høyer, buntmager i Christians
havn, borgen. JH har ladet andrage, hvorledes han til bytinget og 
rådhuset har forhvervet dom over DH dér, at han skulle ryddeliggøre 
sin våning, som ej er fæstet ham længere end ’/a år, efter foregående 
opsigelse, formedelst uskikkelighed. Dette har DH med kongens stæv
ning indstævnet til herredag, hvilket dog ikkun er henset til tidens op
hold, og han er ej heller borger dér, hvorfor JH begærer, at DH må til
holdes for samme uretmæssige trættes bekostning og al anden skade, 
som kan forårsages af sagens indstævning, at stille kaution el. at depo
nere så mange penge i retten, som det eragtes, atJH kan være forsikret 
med, om DH taber sagen til herredagene. Adressaterne skal tilholde 
DH at gøre dette. SjT, 33, 622. (Tr.: KD, V, 403-04). Indl. udat.

18. nov. (Kbh.)1 Laurids Skinkel og Tyge Below fik brev om at levere 
hr. Sivert Urne hans børns værgemål. Adressaten har tilforn bekom
met kongens befaling til at være værge for SUs umyndige sønner på 
skifte efter deres afd. mor, fru Helvig Lindenov. Kongen er tilfreds, at 
han overleverer værgemålet til SU mod kvittering, så han kan forestå 
det efter loven, givende ham afkald efter befunden beskaffenhed. FT, 
7, 247. Indl. 13. nov. og udat.

Lige sådant brev fik TB om SUs umyndige datters værgemål.
1) Efter brevet står: Afd. hr. Mogens Kaas’ arvinger og Erik Rosenkrantz fik 
brev om havre til Antvorskov, findes i Jyske Tegneiser.

18. nov. (Kbh.) Cort Lyders rådmands forpagtning af Korselitse med 
Bellinge. Kongen har forundt CL i Nykøbing gården Korselitse med 
underliggende Bellinge med tilliggende ager og eng, dog skal han dri-
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ve avlingen således, at gården forbedres. Kronens bønder dertil skal 
høste ham avlingen og aftærske kornet for ham og siden udføre det til 
Nykøbing. Dog vil kongen have forbeholdt sig de 3 enge Dølby, Rade 
og Born enge og græsgang til 2 stutterier, hver på 17 el. 19 stykker, så 
at intet andet, være sig hopper, hesteføl, okser, køer el. andet, skal ind
slages derhos. Kongens 2 stutterier dér på gården skal vinteren over 
forsynes med nødvendigt hø og strå, og kongens dertil forordnede 
folk forundes husværelse. Ellers skal med de 2 stutterier forholdes, 
som staldmesteren anordner. Bønderne skal forskaffe fornødne breg
ner til strøelse. Den øvrige fordel, som CL kan have af foder el. avling, 
må han have sig forbeholdt. Det ungfæ, som allerede er tillagt på gård
en el. bliver det, skal han nyde på samme manér som ungfæet hidind
til har været holdt på Korselitse. Han må og nyde fri olden i de tillig
gende enemærker til hans egne svin. Han skal årligen fra førstkom
mende Philippi Jacobi 1657 give 800 rd., hvoraf han skal erlægge halv
delen på Rtk., når året er til ende, de andre 400 rd. må han årligen, så 
længe han har gården i forpagtning, lade sig afskrive på det, kongen 
er ham skyldig, efter den afregning, som er gjort med ham på Rtk. sub 
dato 2. nov. 1652. Derforuden skal han til hofholdningen, når det be
gæres, forunde følgende species af det, der falder på gården, for den
ne pris: en fedekalv 4 uger gi. 3 rd. og 3 uger gi. 2 rd.; en god fed ham
mel el. en gildet vædder 1 rd.; et fedt lam, ungt el. gammelt, l/i> rd.; en 
gi. stegegris 1 mk.; et par fuldvoksne kalkunske høns 5 mk., et par halv
voksne 2'/2 mk.; et par fuldvoksne kapuner 2’/2 mk., hvorefter det skal 
betales ham af køkkenskriveren. Forpagtningen skal begyndes fra Phi
lippi Jacobi 1656, hvilket skal kontinuere, til kongen siger andet el. vil 
forpagte gården, hvilket skal forkyndes ham 3 måneder førend han 
igen skal afstå gården. Thi forbyder etc. SmR, 7, 103.

18. nov. (Kbh.)1 Cort Lyders, rådmand i Nykøbing, fik brev om til fore
stående forår at måtte udføre 400 øksne toldfrit fra hvilket toldsted, 
han lyster. Dog skal han derimod udføre andre 400 over Rødby, hvor
for han skal erlægge den ordinære told efter toldrullen. Derforuden 
skal han overlevere denne benådning til tolderen på toldstedet, hvor 
de 400 toldfri øksne udføres, eftersom den ej skal gælde mere end 
denne ene gang. Forbydendes etc. SmR, 7, 103. Indl. 5. maj, 20. og 23. 
sept., okt., 7., 13. og 31. okt. og udat. (10), se under flg. brev. Jf. Indl. 
til SmT, 8, 125 og 126, 18. nov.
1) Efter brevet står: Philip Joakim Barstorff fik obligation af K.M., findes i 
Sjæll. å.b. 25. dec.
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18. nov. (Kbh.) Ove Skade fik brev om at lade Cort Lyders, rådmand i 
Nykøbing, være det kvæg følgagtig, som han har bekommet. Kongen 
har til CL solgt det kvæg, som nu findes på Korselitse, nemlig 1 hest, 
31 malkekøer, 5 tyre, 1 tyregilding i 5. år, 8 stude i 4. år, 9 kvier i 4. år, 
9 stude i 3. år, 6 stude i 3. år, 12 kvier i 3. år, 15 studekalve i 2. år, 10 kvi
ekalve i 2. år, 6 i fjor fødte studekalve, 6 i fjor fødte kviekalve, 2 i år fød
te studekalve, 7 i år fødte kviekalve, 1 orne, 3 levne søer, 8 udskårne 
svin, 22 unge grise, 10 levne grise. OS skal mod kvittering overlevere 
ham kvæget. SmT, 8, 125. K. Indl. 5. maj, 20. og 23. sept., okt. u.d., 7., 
13. og 31. okt. og udat. (10).

18. nov. (Kbh.) Ove Skade fik brev anlangende Cort Lyders’ forpagt
ning og ildebrændsel til Korselitse og Bellinge. Kongen har på 3 års tid 
til CL forpagtet Korselitse efter til ham givet forpagtningsbrev. OS skal 
overlevere ham gården med fodring o.a. fra Philippi Jacobi sidst forle
den og årligt uden skovskade lade ham udvise fornøden ildebrændsel 
af fornede træer o.a. SmT, 8, 125. K. Indl. 5. maj, 20. og 23. sept., okt., 
7., 13. og 31. okt. og udat. (10).

18. nov. (Kbh.) Ove Skade og de andre lensmænd i Loll, og Falster fik 
brev om at lade Christian Fischer bekomme det til ham afhændede 
havre og ærter. Kongen har til CF af kronens indkomst af ærter og hav
re solgt det, som kan falde af dette års landgilde. OS skal med forder
ligste og inden november måneds udgang lade CF el. hans fuldm. be
komme det ustraffeligt og ved landgildemål, og så det bliver ham leve
ret frit og tilmålt i skibet, tagende hans bevis, hvor meget han bekom
mer af nævnte species, hvorefter det skal blive OS godtgjort i hans 
rgsk. SmT, 8, 126. K. Indl. 28. okt. og 15. nov.

Lige sådant brev fik Philip Joakim Barstorff om Alholm lens ind
komst af ærter og havre. Nok hr. Flemming Ulfeldt om Halsted Klo
sters indkomst af bemeldte species.

19. nov. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om at annamme en pante- 
gård, som Erik Rosenkrantz mod andet vederlag har afstået, nemlig 
Blangslev: Jens Jensen Jude, skylder årligen 2 pd. byg, 2 td. havre, 1 
lam, 1 gås, 4 høns, 5 mk. FR skal igen annamme den under lenet og 
lade gøre rigtighed på Rtk. for dens årlige visse og uvisse indkomst. 
SjT, 33, 623. K.
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19. nov. (Kbh.) Philip Joakim Barstorff fik brev om at annamme noget 
pantegods, som Erik Rosenkrantz til Rosenholm har afstået, liggende i 
Loll., Fuglse s., Skottemarke: Mogens Nielsen, skylder årligen 30 sk. 3 
pen., */2 dl., 1 lam, 5 høns, 1 gås, 2/s skp. rug, 1 skp. byg, 112/s skp. hav
re, */3 skp. ærter; Mads Sørensen, 30 sk. 3 pen., l/2 dl., 1 lam, 5 høns, 1 
gås, 2/s skp. rug, 1 skp. byg, 1l2/s skp. havre, ‘/j skp. ærter. Vester Ulslev: 
Rasmus Olufsen Haar, skylder årligen 3 sk., 3 ort, 1 lam, 5 høns, 1 gås, 
1 skp. rug, 2 skp. byg, 5 skp. havre, 1 fjdgk. ærter; Hans Jørgensen, 12 
sk. 2 alb., 1 dl., 1 lam, 5 høns, 1 gås, 1 skp. rug, 2 skp. byg, 5 skp. havre, 
1 fjdgk. ærter. Øllebølle: Hans Arildsen: 22 sk. 1 alb. vægterpenge, 8 
sk. målspenge, 2 dl. gæsteri; Poul Olesen, 12 sk. 2 alb., 2 ort, 1 lam, 5 
høns, 1 gås, 1 skp. rug, 5 skp. havre, 3 skp. byg, 1 fjdgk. ærter; Christen 
Hansen, 12 sk. 2 alb., 3 ort, 1 lam, 5 høns, 1 gås, 1 skp. rug, 2 skp. byg, 
5 skp. havre, 1 Qdgk. ærter; Peder Jørgensen Bagge, 13 sk. 1 alb., 1 dl., 
1 lam, 5 høns, 1 gås, 1 skp. rug, 2 skp. byg, 5 skp. havre, 1 fjdgk. ærter; 
Oluf Eriksen, 13 sk. ’/2 alb., 1 dl., 1 lam, 5 høns, 1 gås, 1 skp. rug, 2 skp. 
byg, 5 skp. havre, 1 fjdgk. ærter. Vester Ulslev: fæstebønder, Laurids Ni
elsen Væver, 12 sk., 3 td. byg, 2 skp. havre; Jørgen Degn, */2 pd. byg, 5 
skp. havre; Knud Jørgensen, */2 pd. byg; Jørgen Smed, husmand, 6 sk. 
Øllebølle: fæstebønder, Jens Eriksen, l/2 pd. byg, 4 sk. PJB skal lade det 
annamme under lenet, indskrive det i jordebogen og årligen på Rtk. 
gøre rgsk. for den visse og uvisse indkomst. SmT, 8, 126. K.

19. nov. (Kbh.)1 Mageskifte ml. K.M. på vegne af Arhusgård len og Erik 
Rosenkrantz. ER har for magelæg til kongen udlagt gde og gods i 
Øster Lisbjerg h., Mørke s., Bale: 1 gd., Niels Knudsen påbor, skylder 
årligen 2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 skp. gåsehavre, 1 brændsvin, 1 pd. 
smør, 1 får, 1 gås, 2 høns, 1 mk. tærskepenge, 11/2 rd. gæsteri, [2 rd. ar
bejdspenge];2 [Hornslet s., Krejbjerg: Niels Jørgensen, 1 ørte rug, 2 ør
ter byg, 1 ørte havre, ’/j fjdg. smør, 1 brændsvin, 1 fodernød, 1 ’/2 rd. 
gæsteri, 2 rd. arbejdspenge]?Jens Rasmussen, 1 ørte rug, 2 ørter byg, 
1 ørte havre, */2 fjdg. smør, 1 brændsvin, 1 fodernød, l‘/2 rd. gæsteri, 2 
rd. arbejdspenge; [Jens Thuresen, 1 ørte rug, 2 ørter byg, 14 skp. hav
re, */2 Qdg. smør, 1 brændsvin, 1 fodernød, 1 ’/a rd. gæsteri, 2 rd. ar
bejdspenge];4 af en ejendom ml. Spentrup og Dyrby, med al gdes og 
gods’ ejendom, landgilde, herlighed osv. Til fyldest vederlag har kon
gen udlagt af kronens gde og gods i Arhusgård len, Øster Lisbjerg h., 
Skødstrup s. og by: 1 gd., Jon Mogensen påbor, skylder årligen ‘/j mk., 
‘/2 svin, 3 skp. byggæsteri; Knud Sørensen, 1 hus, ’/j mk. 4 sk. Jande- 
rup: Thomas Jensen ogjens Nielsen, 3 ørter rug, 3 ørter byg, 3 ørter
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havre, 1 brændsvin, 1 okse at stalde, 1 mk. 2 sk. landgildepenge, 3 mk. 
gæsteri; af 1 gadehus 1 mk. 2 sk. Hjelmager: Laurids Christensen, 1 
ørte rug, 2*/y td. byg, 5 td. 6 skp. havre, */y fjdg. smør, 1 brændsvin, l’/y 
ørte maltgæsteri; [Ove Madsen, 1 mk. 5 sk. 1 alb., 1 brændsvin, 9 skp. 
maltgæsteri].5 Svinbo: Christen Mikkelsen, 2 ørter byg, 1 ørte havre, 1 
brændsvin, 2'/y pd. l'/y mk. smør, 6 sk. 2 alb., 7 rigsmk. gæsteri. Ning 
h., Beder s. og by: Niels Olesen, 1 mk. 4 sk., 1 svin, 1 får, 1 hestegæste
ri. Malling s. og by: Jacob Jepsen, 1 svin, 3 hestegæsteri. Mårslet s. og 
by: hr. Rasmus Nielsen, af Hvidsbygge 1 sk. 1 alb., 2 skp. rug., 2 skp. 
byg, 3 skp. havre, 1 stød, 2 hestegæsteri, hvilke gde og gods med al 
ejendom, landgilde, herlighed osv. JR, 12, 555. (Udt.: Kr. Sk., II, 66- 
67).
1 ) Foran brevet står: A. b. om told, som fordres af bænkedyner, strømper og 
hynder, som gøres i og omkring Ribe, findes i Sjæll. Register, den 18. nov. 
1656. 2) Teksten i [ ] mangler i genbrevet. 3) Teksten i [ ] mangler i genbre
vet. 4) Teksten i [ ] stammer fra genbrevet. 5) Teksten i [ ] mangler i genbre
vet.

19. nov. (Kbh.) Erik Rosenkrantz’ genbrev til Århusgård len. [Ligely
dende med foregående, mutatis mutandis, jf. dog noterne dér]. Til 
vidnesbyrd har ER trykt sit signet og underskrevet med egen hånd og 
ombedt Erik Krag til Bramminge og Jacob Rodsteen til Lengsholm, 
K.M.S sekretærer, at forsegle og underskrive med sig til vitterlighed. 
JR, 12, 556.

19. nov. (Kbh.) Mageskifte ml. Århus Kapitel og Erik Rosenkrantz. ER 
har for magelæg udlagt gde og gods i Vester Lisbjerg h., Elev s. og by: 
1 gd., Poul Therkelsen og Jens Nielsen1 påbor, skylder årligen 2 ørter 
rug, 2 ørter byg, 2 ørter havre, 1 Qdg. smør, 1 får, 10 sk.; Jens Christen
sen, 2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 ørter havre, 1 Qdg. smør, 1 får, 10 sk. 
Todbjerg s., Bendstrup: Peder Andersen, 1 ørte rug, 1 td. byg, 6 td. hav
re, ‘/y fjdg. smør, 1 brændsvin, 2 sletmk., 1 lam, 1 gås, 6 høns. Hårup: 
JensJensen, 1 ørte byg, 3 sletmk. Hornslet s., Krejbjerg: Rasmus Olsen, 
5 skp. rug, l’/y ørte byg, l’/y ørte havre, 1 rd. engpenge, 1 brændsvin, 1 
lam, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg; Villads Sørensen, 5 skp. rug, 6 skp. byg, 1 
rigsort engpenge. Ning h., Beder s. og by: Jens Steffensen, 5 skp. rug, 
l’/y ørte byg, 1 brændsvin. Ning h., Hornborg s. og by: Jørgen Jensen, 
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, ’/y fjdg. smør for vedagen, 1 brænd
svin, 1 rd. gæsteri, 1 fødenød, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns; af 1 gadehus 
smst. 1 mk. 5 sk. 1 alb. Mols h., Vistoft s., Viderup: Rasmus Sørensen, 
2'/y ørte rug, 2’/y ørte byg, 1 ørte havre, 9 sletmk. landgildepenge. Ha-
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ritsø: Peder Jensen, 1 pd. rug, 1 ørte havre for vedagen, 1 fjdg. smør, ’/> 
okse at stalde, 1 brændsvin, 4 mk. 7 sk. Østrup: Peder Nielsen, 1 ørte 
rug, 1 ørte byg, 1 brændsvin, med al gdes og gods’ ejendom, landgilde, 
herlighed osv. Til fyldest vederlag har kongen udlagt gde og gods i 
Kalø len, Øster Lisbjerg h., Skødstrup s. og by: 1 gd., Mogens Jensen 
og Lave Jespersen påbor, 5 td. 2 skp. byg, 2 ørter havre, 1 fjdg. smør, 1 
brændsvin; Peder Lassen og Tyge Nielsen, 3 ørter rug, 3 ørter byg, 1 
ørte 3 skp. byggæsteri, 3 ørter havre, 1 brændsvin, 1 fjdg. smør, 18 sk. 
penge; Jens Jensen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 10 skp. byggæsteri, 1 ørte 
havre, 1 brændsvin, */a Çdg. smør; Niels Jørgensen, 2 ørter rug, 2 ørter 
byg, 1 ørte gæsterimalt, 2 ørter havre, 1 fjdg. smør, 1 brændsvin, 1 lam, 
1 gås, 2 høns, 5 læs ydeved; Rasmus Olsen og Peder Poulsen, 3 ørter 
rug, 3 ørter byg, 1 ørte 3 skp. byggæsteri, 3 ørter havre, 1 fjdg. smør, 1 
brændsvin; Søren Jensen 3 ørter byg, 1 td. 1 skp. gæsteribyg, 1 ørte 
havre, 1 brændsvin. Hjelmager: Bertel Jørgensen, ‘/a ørte rug, ’/a ørte 
byg; Christen Mikkelsen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, ’/s fjdg. smør, hvilke 
gde og gods med al ejendom, landgilde, herlighed etc., stilo ordinario. 
JR, 12, 558. (Udt.: Kr. Sk., II, 67).
1) Genbrevet har Niels Nielsen.

19. nov. (Kbh.) Erik Rosenkrantz’ genbrev til Århus Kapitel. [Ligely
dende med foregående, mutatis mutandis]. Til vitterlighed har Erik 
Krag til Bramminge og Jacob Rodsteen til Lengsholm, K.M.s sekre
tærer, forseglet og underskrevet med ER. JR, 12, 559.

19. nov. (Kbh.) Mageskifte ml. Århus Kapitel og Erik Rosenkrantz. ER 
har for magelæg til kongen på vegne af kapitlet udlagt gde og gods i 
Kalø len, Nørre Djurs h., Førstved1 s. og by: 1 gd., Laurids Pedersen 
påbor, skylder årligen 2 ørter rug, 2 ørter byg, 1 ørte 2 skp. havre, ‘/a 
fjdg. smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 får, 1 gås, 2 høns; Anders Pedersen, 3 
ørter rug, 3 ørter byg, 2 skp. havre, 1 brændsvin, 1 får, 1 gås, 4 høns, 1 
mk. nødskat, med al gde og gods’ ejendom, herlighed, landgilde osv. 
Til fyldest vederlag har kongen udlagt af Århus Kapitels gde og gods i 
Øster Lisbjerg h., Mørke s., Bale: 1 gd., Peder Nielsen påbor, skylder 
årligen 1 ørte rug, 2 ørter 4 skp. 2% fjdgk. byg, }/2 fjdg. smør, 1 svin, 4 
skp. byggæsteri, skov til 4 svins olden; Jens Christensen Smed af 1 ga
dehus 18 [sk., efter genbrevet] penge. Ballegård: Poul Rasmussen, 2 
ørter rug, 3l/2 ør te byg, 2 ørter havre, ’/a fjdg. smør, 1 svin, 1 får, 1 lam, 
1 gås, 2 høns, hvilke gde og gods med al ejendom, herlighed etc., stilo
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communi, ut propime superiores, vide primam hujus mensis permut 
etc. JR, 12, 561. (Udt.: Kr. Sk., II, 67).
1) Dette navn har ikke kunnet identificeres. Der kan være tale om en misfor
ståelse, ud fra landsbynavnet Horstved i Nødager s., der dog ligger i Sønder 
Djurs h.

19. nov. (Kbh.) Erik Rosenkrantz’ genbrev. [Ligelydende med fore
gående, mutatis mutandis]. Til vitterlighed har Erik Krag til Brammin- 
ge ogjacob Rodsteen til Lengsholm, K.M.S sekretærer, forseglet og un
derskrevet med ER. JR, 12, 562.

19. nov. (Kbh.) Mageskifte ml. Århus Hospital og Erik Rosenkrantz. ER 
har for magelæg til kongen på vegne af hospitalet udlagt gde og gods i 
Elsted s. og by: Jens Jensen af 1 øde jord, skylder årligen 1 ørte byg, 1 
ørte havre, ’/a fjdg. smør, med al ejendom, landgilde, herlighed osv. Til 
fyldest vederlag har kongen på vegne af hospitalet udlagt gde og gods 
i Øster Lisbjerg h., Skødstrup s. og by: 1 gd., Niels Lauridsen påbor, 
skylder 1 ørte byg, 1 td. 1 skp. byggæsteri, 1 ørte havre, 12 sk. penge, 1 
brændsvin, hvilken gd. og gods med al ejendom, landgilde, herlighed 
osv. ER og arvinger skal have. JR, 12, 563.

19. nov. (Kbh.) Erik Rosenkrantz’ genbrev til Århus Hospital. [Ligely
dende med foregående, mutatis mutandis]. Dette magesk. findes for
seglet og underskrevet til vitterlighed af de samme 2 herremænd som 
de andre næst foregående. JR, 12, 564.

20. nov. (Kbh.) Oluf Rosenkrantz fik brev om at måtte bruge nogle 
sogneryttere til at fremføre breve. Kongen er tilfreds, at OR i de sager, 
som vedkommer landet og hans kvartalsbestilling, for at spare videre 
omkostning må bruge de næst omkring værende sogneryttere til at 
forskikke med breve o.a. SjT, 33, 623. K.

20. nov. (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om til 1. nov. over alt Dan
mark at lade åbne toldkisterne., som er forordnet til kongens hofstat, 
og straks til Kbh. fremføre det, der er indkommet, så vel som det øvri
ge af Ribe og Kolding toldkiste ud over de deri gjorte assignationer, og 
overlevere det til Hans Boysen, hofmønsterskriver. SjT, 33, 623. K.

20. nov. (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om af forpagterne at an
namme accisen, som angår hofstaten. Accisen er i hver købstad for-
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pagtet til visse personer. Han skal til sig annamme accisen deputeret til 
kongens hofstat, når den efter deres forpagtningsbrev er forfalden, og 
mod kvittering levere Hans Boysen det. SjT, 33, 623. K.

20. nov. (Kbh.) Hugo Lûtzow fik brev om, at Thomas Smakkemands 
kvinde må beholde den galiot, som kongen havde forundt hendes afd. 
husbond. SjT, 33, 623. K.

20. nov. (Kbh.) Gunde Rosenkrantz, Peder Reedtz, hr. Christian Friis 
og Ove Juel fik brev om at sætte takst på Råbelev, er 800 td. htk. Hr. 
Iver Krabbe tiljordberg og hr. Knud Ulfeldt har af kongen begæret en 
befaling til adressaterne, eftersom kongens og Danmarks Riges Råds 
dom bl.a. formelder, at samfrænder skal sætte en takst på Råbelev Ho
vedgård med 800 td. htk., som fru Margrete Krabbe, enke efter Bjørn 
Ulfeldt, skal nyde i forpagtning i hendes enkesæde, at adressaterne må 
befales med forderligste at begive sig til nævnte hgd. og sætte gårds og 
gods’ takst. Kongen befaler dem at gøre dette, og dersom nogen tvi
stighed indfalder ml. parterne, skal de enten forhandle med dem i 
mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig. Dersom no
gen af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal de, som kommer til 
stede, have fuldmagt til at tage andre gode mænd til sig og efterkom
me befalingen. SkT, 8, 557. Indl. 20. nov.

20. nov. (Kbh.) Bevill. til, at liget af Henrik Terkelsen, fordum borg
mester i Odense, må hidføres fra det sted, han er afgået ved døden, til 
Odense og begraves i det ham tilhørende ligsted. FR, 6, 301. Indl. 23. 
okt. (2).

20. nov. (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om erstatning af sine efterkom
mere for Koldinghus Ladegårds reparation. SB har ladet andrage, at 
han efter kongens befaling for Koldinghus Ladegårds bygning til sin 
formand, Ebbe Gyldenstjerne, har betalt 700 rd., som han har anvendt 
over det, som blev forundt af kongen dertil. Kongen bevilger, at SB el. 
hans arvinger af hans efterkommere må få billig erstatning efter be
funden beskaffenhed. Forbydendes etc. JR, 12, 565. Indl. 12. marts 
1653 (Fr. 3., orig.), 29. dec. (2).

20. nov. (Kbh.) Landsdommerne i Jyll. fik brev anlangende Johan Vi
borg, bestalter oberstlt. til fods over Bohusiske Regiment om dem, som
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vil lade sig indføre i det Sejlstrup gods. JV har for kongen klageligen 
ladet andrage, hvorledes afd. Jacob Kohis efterladte pantsatte kron
gods i Sejlstrup fratages ham af andre kreditorer imod hans pantebrev 
på samme gods. Kongen befaler derfor adressaterne at forhjælpe ham 
til rette, så vidt det kan ske, eftersom han formener sig at ske for kort, 
dersom andre bliver indført i det gods, som er pantsat til ham. JT, 13,
535.

21. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om i Skivehus jordebog at lade 
indskrive en pantegård, som Erik Krag har afstået ved et magesk., 
nemlig Skivehus len, Salling, Nørre h., Jebjerg s., Tustrup,1 Christen 
Nielsen, skylder 2 ørter rug, 2 ørter byg, ’/a td. havregæsteri, 2 pd. 
smør, 1 skovvogn, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 4 snese ål, 1 læs lyng, 27a mk. 2 
sk. gæsteri, 31 sk. spindepenge. Adressaten skal igen lade det indskrive 
i Skivehus lens jordebog, på det årligen herefter kan gøres rgsk. af 
lensmanden. SjT, 33, 623. K.
1 ) Kopibogen har Ilberg sogen og Tuestrut.

21. nov. (Kbh.) A b. om, at borgerskabet i Landskrone efter deres an
dragende må nyde accisen af deres by til vedligeholdelse af byens 
strandbroer, porte, vindebroer, blokhuse, stenbroer, bulbroer o.a., 
hvortil årligt behøves en temmelig sum penge. SkR, 6, 434. (Udt.: 
CCD, VI, 300). Indl. 18. nov.

21. nov. (Kbh.) Fru Ide Grubbe, enke efter Frederik Barnewitz, fik 
brev anlangende at holde Nykøbing Skole og hospital skadesløs. Hvad 
Nykøbing Skoles og hospitals forstandere klageligen har ladet andrage 
for kongen, kan IG se af deres medfølgende supplikation. Hun skal 
betænke middel og veje, hvorledes de ingen skade lider, anseende, at 
kongen ej gerne ser, at de i så måder med rette skulle have at beklage 
sig. SmT, 8, 127. K.

21. nov. (Kbh.) Ove Skade fik brev om under kronen at annamme Erik 
Krags udlagte mageskiftegods. EK har ved magelæg til kronen udlagt 
gde og gods i Falster, Tårup: 1 gd., skylder årligen 1 */2 pd. byg, 12 skp. 
havre, 3 dl. penge, og er skov til 4 svins olden. Ovstrup: 1 gd., Rasmus 
Rasmussen Jyde påbor, l’A pd. byg, 12 skp. havre, 2 rd. penge, skov til 
30 svins olden. Nørre Vedby: 1 gårdsæde, Hans Rasmussen, 2 mk. pen
ge. Nørre Alslev: 1 gd., 7 td. byg. OS befales at annamme det under le
net, indskrive det i jordebogen og årligen på Rtk. gøre rgsk. for den 
visse og uvisse indkomst. SmT, 8, 127. K.
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21. nov. (Kbh.) Mageskifte ml. K.M. og Erik Krag til Bramminge af 
gods i Riberhus len og Falster. EK har for magelæg til kongen udlagt 
gde og gods i Falster, Tårup: 1 gd., skylder årligen 2 pd. 12 skp. havre, 
3 dl. penge, og er skov til 4 svins olden. Ovstrup: 1 gd., Rasmus 
Rasmussen Jyde påbor, 2 pd. byg, 12 skp. havre, 2 rd. penge, skov til 30 
svins olden. Nørre Vedby: 1 gårdsæde, Hans Rasmussen påbor, 2 mk. 
penge. Nørre Alslev, 1 gd., 7 td. byg, med al gdes og gods’ ejendom, 
landgilde, herlighed osv. Til fyldest vederlag har kongen udlagt gde og 
gods under Riberhus len, Gørding s. og h., listed: 1 gd., 1 ‘/a ørte rug, 
1 */2 ørte byg, 5 skp. havre, 1 fjdg. honning, 1 svin, 5 sk. 1 alb. af 5 tofter, 
af 16 hestegæsteri 6 mk. 10 sk. 2 alb., 4 td. havre; ’/a fæstegd., Grumme 
Hansen påbor, 1 ‘/s ørte rug, l’/j ørte byg, 1 svin, 1 fodernød, 1 gås, 2 
høns, 2 mk. gæsteri. Bramminge s.: */2 gd., Terp, 6’/2 alb. af 2 tofter, 14 
sk. havre, 1 fjdg. honning, ’/2 svin, 1 lam, 2 gæs, 4 høns, 1 snes æg, 2 læs 
ved, 1 td. kul, 1 trave foderkorn, af 8 hestegæsteri 3 mk. 5 sk. 1 alb., 2 
td. havre, hvilke gde og gods med al ejendom, herlighed og landgilde 
osv. EK og arvinger må have. Det er EK el. hvem der ejer godset med 
hans minde, tilladt at tilforhandle sig bondeejendommen. JR, 12, 566. 
(Udt.: Kr. Sk., II, 67).

21. nov. (Kbh.) Erik Krag til Bramminges genbrev. [Ligelydende med 
foregående, mutatis mutandis]. Dette magesk. har Hans Oldeland til 
Uggerslevgård og Niels Friis til Ørbæklunde forseglet og underskrevet 
til vitterlighed. JR, 12, 567.

21. nov. (Kbh.) Viborg fik konf. af brev anlangende fremmede kræm
mere til Snapsting og Mauritii markeder. Borgmestre og råd i Viborg 
begærer konf. af brev udgivet af kongens far, lyder: Chr. 4. gør vitter
ligt, at borgmestre og råd og menige borgerskab i Viborg beklager, 
hvorledes fremmede kræmmere opholder sig alt for længe i Snapsting 
og Mauritii markeder, dem til skade. Kongen har grundeligen ved Ri
gens Råd i Nørrejyll. ladet det forfare og befaler, at de fremmede 
købmænds køb, salg og marked på nævnte tider alene skal vare 14 
dage, og ikke længere, dog den dag, de opslager, og den dag, de ned
tager, ikke beregnet heri. Markedet skal begynde den dag, landstinget 
begynder til Mauritii, så vel som til Snapsting, og holdes med samme 
og næstfølgende 14 dage og ikke videre, under straf. Befalingsmanden 
og borgmestre og råd befales at holde denne anordning. Haderslev- 
hus 18. febr. 1636.' Under vort signet. Christian. Kongen konf. dette. 
Forbydendes etc. JR, 12, 568. (Udt.: CCD, VI, 300).
1) Se CCD, IV, 657-58 (med dato 19. febr.) og udt. i KB 1636, 414.
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21. nov. (Kbh.) Caspar Rudolf Gersdorff og Ebbe Gyldenstjerne fik 
brev om at besigtige gods til mageskift ml. Arhus Kapitel og hospital og 
Mogens Friis. MF begærer til magelæg af kapitlets gde og gods i Nor: 
Rasmus Madsen og Jens Nielsen påbor. Blegind: Knud Rasmussen. 
Astrup: Jens Mortensen. Mundelstrup: Søren Skrædder. Skåde: Chri
sten Jensen, Søren Hjort, Søren Rasmussen, Niels Pedersen og Poul 
Andersen. Mårslet: Rasmus Pedersen. Spørring Mark. Hørret: Søren 
Pedersen, Søren Jensen, Rasmus Jensen, Jens Laursen og Niels Knud
sen. Haldum Mark: Mads Madsen. Beder: Mikkel Øvli og Jens Stef
fensen. Ingerslev: Jens Sørensen og Mikkel Pedersen. Nok 1 stykke 
øde ejendom på Hor mark ved Græshøjen. Hvorimod MF erbyder til 
kapitlet gde og gods, både som han har tilforhandlet sig af Arhus 
Domkirke og af sit eget, liggende i Hårup: Anders Madsen, Niels 
Rasmussen og Jens Sørensen påbor. Nor: Rasmus Madsen og Jens Niel
sen. Kvotrup Hovgård: Anders Ibsen, og indlæg i Kvotrup Mølle. Mun
delstrup: Søren Skrædder. Alstrup: Jens Nielsen. Dyrby: Jens Nielsen. 
True: Jens Nielsen. Blegind: Knud Rasmussen og Henrik Nielsen. In
gerslev Mølle. Nok følgende Arhus Hospitals gods, Ning h., Ingerslev: 
Søren Jensen, Mikkel Jensen og Jens Mikkelsen påbor. Hvorimod han 
erbyder af sit jordegods i Øster Lisbjerg h., Todbjerg s., Hårup: Laurs 
Iversen påbor. Adressaterne befales og får fuldmagt til at begive sig til 
nævnte gde og gods, såvel det, MF begærer, som det, han vil udlægge, 
granske og forfare dets ejendom og siden ligne og lægge det ene imod 
det andet, så kongen på Arhus Kapitels og hospitals vegne og MF sær
deles for ejendom og landgilde sker skel og fyldest, anseende, at kon
gen vil have så megen landgilde igen som den, der bortskiftes, dog 
hvad skovene sig belanger, skal der forholdes som sædv. Det, de forret
ter, skal de under deres hænder og segl give beskrevet fra sig og ind
skikke med besigtigelsen i Kane. Kongen har befalet kapitularerne, 
Erik Rosenkrantz og dr. Jacob Matthisen at være til stede, så de kan 
forsegle og underskrive med dem. JT, 13, 535.

21. nov. (Kbh.)1 Arhus Kapitel fik brev om at overvære Mogens Friis’ 
magesk. Kongen har befalet Caspar Rudolf Gersdorff og Ebbe Gyl
denstjerne at ligne og lægge gods ml. sig på Arhus Kapitels vegne og 
MF. Adressaten skal møde til stede og foregive det, de kan have at sige 
på kapitlets vegne, og have indseende med, at det sker skel og fyldest, 
og siden forsegle og underskrive med nævnte gode mænd. JT, 13, 536. 
1) I margenen står efter brevet: Erik Rodsteens skrift.
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21. nov. (Kbh.) Erik Rosenkrantz og bispen i Århus fik brev om at over
være Mogens Friis’ magesk. Kongen har befalet Caspar Rudolf Gers- 
dorff og Ebbe Gyldenstjerne at ligne og lægge gods ml. sig på Århus 
Hospitals vegne og MF. Adressaten skal møde til stede og foregive det, 
de kan have at sige på hospitalets vegne, og have indseende med, at 
det sker skel og fyldest, og siden forsegle og underskrive med nævnte 
gode mænd. JT, 13, 536.

21. nov. (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev anlangende under Skivehus 
len at annamme en pantsat gård, som Erik Kaas har fået over det ve
derlag, han har fået på magesk. gjort i Riberhus len og igen afstået. EK 
har til kronen udlagt tilforn pantsat gods i Skivehus len, Salling, Nørre 
h., Jebjerg s., Tustrup: Christen Nielsen, skylder årligen 2 ørter rug, 2 
ørter byg, 1 td. gæsterihavre, 2 pd. smør., 1 skovvogn, 1 lam, 1 gås, 2 
høns, 4 snese ål, 1 lynglæs, 2,/‘j mk. 2 sk. gæsterihavre, 3l/2 sk. spinde
penge. MA skal annamme det under lenet, indskrive det i jordebogen 
og årligen på Rtk. gøre rgsk. for den visse og uvisse indkomst. JT, 13,
536. K.

22. nov. (Kbh.) Brev an langende told af potaske efter sidste toldrulle, 
som blev tilskikket toldforvalterne. Kongen kommer i erfaring, at der 
begås underslæb med udførsel af potaske under den toldforlindring, 
som er bevilget en del af undersåtterne. Han vil alvorligen have 
påbudt, at af al potaske, som efter denne dag bliver udført, skal gives 
den fulde told efter sidst udgangne toldrulle, af hvem det og føres, el. 
hvad andre benådninger der kan være forundt dem på de steder, hvor
fra det udføres. SjR, 23, 878. (Udt.: CCD, VI, 301-02). K. Indl. 13. juli 
1655 og udat.

22.’ nov. (Kbh.) Adam Henrik Pentz fik brev anlangende Niels Ban
ners øksne til hofstaten. Han skal med forderligste indtil jul lade tage 
så mange af NBs øksne, som er gode, til at lade slagte og forbruge til 
hofstaten, de øvrige siden efterhånden som de bliver fodret og staldet, 
hvorfor han siden kan have betalingen af kongens hofmønsterskriver. 
SjT, 33, 623. K.
1 ) K. er dat. 21. nov.

22. nov. (Kbh.) Toldforvalterne fik brev anlangende at forkynde et å.b. 
om potasketold. Mikkel Langemack tilskikkes å.b., som han skal lade 
læse og forkynde. SjT, 33, 624. K.
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Lige sådant brev fik Ludvig Lorents i Skåne. Henrik Thellemand i 
Fyn og Smålandene.

22. nov. (Kbh.) Bevill. for Landskrone på accisen til vedligeholdelse af 
byen, broer o.a. Borgmestre og råd og menige borgerskab i Landskro
ne har for kongen ladet anholde, hvorledes der behøves en temmelig 
stor sum penge til at holde byens strandbroer, porte, vindebroer, blok
huse, stenbroer, bolværker o.a. ved lige, hvilket skulle falde dem for 
tungt at udstå. De begærer til hjælp hertil, at kongen vil bevilge dem 
den accise, der kan falde i byen. Kongen bevilger dette, så længe byen 
er bevilget skattefrihed, dog skal accisen ej forbruges til andet. SkR, 6, 
434.

22. nov. (Kbh.) Viborg fik brev om Mauritii hestemarked. Borgmestre 
og råd i Viborg har hos kongen ladet andrage, hvorledes der ved byen 
holdes et hestemarked, kaldet Mauritii marked, som skal være kom
met i desordre af den årsag, at ikke nogen vidste, hvad dag der egent
lig er forordnet, når første markedsdag skal angå, så fremmede heste
købmænd o.a., som vil købe kvæg og fæmon, så vel som og de, som 
skal sælge og forhandle det, kommer først på ulige og forskellige tider, 
dem selv til ikke ringe skade. På det sådan uordning kan afskaffes, og 
enhver, som har noget at sælge el. købe på markedet, kan vide en ret, 
vis dag at søge samme marked, har kongen efter denne ansøgning an
ordnet: At hestemarkedet skal begynde den 8. dag før Skt. Mauritii 
dag og være fuldendt til denne dag. Han befaler alle og enhver, som vil 
købe og sælge på hestemarkedet, at de indstiller sig til nævnte tid på 
Bisgårdstoft dér ved byen, og angiver sig til byfogeden og erlægger 
den sædv. told af de varer, som de har med at fare. Såfremt nogen for
ser sig herimod, ved enten at fortolde det urigtigt el. drive noget ulov
ligt køb el. forprang førend markedets rette dag el. såfremt nogen be
trædes med noget købt, solgt el. ufortoldet herimod, skal de stande til 
rette og have forbrudt det til kongen og byen.1 JR, 12, 569. (Udt.: 
CCD, VI, 300-01). Indl. 6. nov.
1) Den sidste sætning er i kopibogen uklar.

22. nov. (Kbh.) Erik Rosenkrantz og afd. hr. Mogens Kaas’ arvinger fik 
brev om havre til Antvorskov. Kongen er kommet i forfaring, at en del 
havre behøves til udfodringen på Antvorskov. Adressaten befales fra sit 
len at forskaffe så meget havre, som der kan mistes, og med forderlig
ste lade det levere i Korsør, hvortil han skal fragte fornødent skibe-
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rum. Det skal blive ham godtgjort i lenets rgsk. JT, 13, 537. Indl. 21. og
29. nov.

Lige sådant brev fik MKs arvinger af Nyborg.

23. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at tilholde Volckmar von 
Støcken at betale en hollænder, Jari Jansen, 100 rd. på Oluf van Steen- 
winckels vegne. OvS har for kongen ladet andrage, at han ved retten 
forfølges afJJ. Han begærer, at han må bekomme noget af sin fordring 
hos kongen, at tilfredsstille JJ dermed. Da VvS berettes at være kongen 
en del skyldig af hans rgsk. af Halsted Kloster len, skal adressaterne til
holde ham at betale JJ 100 rd. til afkortning af det, han bliver skyldig. 
De skal også afskrive det på OvSs fordring. Udt. i SjT, 33, 624. K. Orig. 
i DKanc. Bl 791.

24. nov. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om med 12 andre skibs- 
høvedsmænd og betjente, der har forstand derpå, at taksere de i Dan
mark og Norge forfærdigede saltkompagni- og defensionsskibe, såsom 
adressaterne ikke selv vil betale el. fragte andre i deres sted, når de be
høves til rigets tjeneste, om de ikke befindes så dygtige, at de som lovet 
kan bruges. Det, de takserer, skal de give beskrevet fra sig under deres 
hænder og signeter og indskikke i Kane. SjT, 33, 624. K.

24. nov. (Kbh.) Tolderen i Kbh. fik brev anlangende skipper Erik Niel
sens sundtold. Han befales at lade EN med hans skib, som kommer fra 
Kap Verde og de flamske ejlande, med skibsladning frit passere, når 
han for ladningen har betalt 120 rd., dog skal det ikke gælde mere end 
denne ene gang, hvorfor brevet skal overleveres på toldboden, efter at 
pengene er erlagt. SjT, 33, 624. K.

24. nov. (Kbh.) Otte Krag fik brev anlangende det gods, Erik Krag er 
forundt til magesk. fra Riberhus len. Kongen har til magelæg forundt 
EK af kronens gde og gods i adressatens len, Gørding s., listed: 1 gd. 
og */2 fæstegd., Grumme Hansen påbor. Bramminge s.: ’/» gd., Terp, 
imod andet af hans jordegods på Falster. OK skal lade godset udslette 
af lenets jordebog og ligne ml. de andre lensbønder det arbejde, ægt 
o.a., som hidtil har tilkommet dem pro kvota. JT, 13, 537. K. Indl. 21. 
nov.

25. nov. (Kbh.) Samtlige Rigens Råd fik brev om at møde i Kbh. 14 
dage efter datum. Udt. i SjT, 33, 624. K.



1656 397

25. nov. (Kbh.) Hugo Lûtzow fik bevill. til at lade hugge så meget tøm
mer i Antvorskov lens skove, som behøves til Vollerupgårds reparation. 
Udt. i SjT, 33, 624. K. Indl. 16. nov.

25. nov. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om på videre ratifikation at 
gøre til ende med Hans Lauridsen, borger i Holbæk, om et stykke 
jord. Kongen er tilfreds, at HL efter begæring for billig betaling efter 
uvildig taksering må bekomme et stykke jord liggende til Holbæk Slot, 
hvilket stykke skal være 1 pd. og årligt deraf gives til slottet 1 td. korn, 
eftersom kongen afJSs erklæring erfarer, at det kan ske uden kronens 
skade. SjT, 33, 625. K. Indl. 22. og 23. sept.

25. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om 50 td. havre til dr. Johan Di- 
richsen, kongens hofprædikant. De skal afkorte det i hans besoldning. 
SjT, 33, 625. K. Orig. i DKanc. B 1791. Indl. 20. nov.

25. nov. (Kbh.) Hr. Flemming Ulfeldt fik brev anlangende Hans Han
sens fæste i Biands at kortes imod afståelse af en restseddel. Kongen er 
tilfreds, at HH må være fri for at give fæste af den gård, han besidder, 
eftersom han derimod har leveret fra sig sin restseddel lydende på 72 
rd., som han har at fordre hos kronen. Det skal blive FU godtgjort i 
regnskaberne. SmT, 8, 128. K. Indl. 2. nov.

25. nov. (Kbh.) Mogens Friis fik brev anlangende Malling sognetien
der. Efter ansøgning bevilger kongen MF, at kronens, så vel som kir
kens anpart af korntiender af Malling s. i Ning h. herefter stedse må 
følge hans gård Skomstrup og hans arvinger el. gårdens besiddere, at 
nyde og beholde, så tit de bliver ledige, for billig fæste og sædv. årlig af
gift. Herhos har kongen bevilget, at MF el. hans efterkommere, som 
ejer Skomstrup, årligen må give for hver ørte rug, byg og havre, som 
ganger til afgift af tienderne, 7 rigsort. Lensmanden på Havreballe- 
gård befales af MF og hans arvinger årligen at annamme 7 ort i stedet 
for hver ørte korn, rug, byg og havre. Thi forbyde osv. JR, 12, 570.

26. nov. (Kbh.) David Mikkelsen, indvåner i Kbh., fik brev om at måtte 
besøge folk om hjælp til sin søns ranson. DM har ladet andrage, hvor
ledes en af han sønner, Søren Davidsen, på 8. år er fanget i Tyrkiet, og 
nu fordres for hans ranson 400 stuck van achten. Han begærer, at kon
gen vil bevilge, at han må søge godtfolk om hjælp. Kongen bevilger 
dette. SjR, 23, 879. Indl. 24. okt. og 25. nov.
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26. nov. (Kbh.) Erik Nielsen af True i Århusgård len fik brev om at 
måtte sælge et umyndigt barns arv. EN har på vegne af sin afd. datters 
efterladte umyndige pigebarn ladet andrage, hvorledes barnet efter 
forældrene er tilfaldet en ringe bondegård, liggende i Tiist i Hasle h. 
og eragtet at være 300 sldl. værd, eftersom den er takseret for denne 
sum i forrige skifte. Den foregives ikke at kunne takseres højere til 
bondeskyld over kgl. tynge, barnet til bedste, end for 3 td. byg årligen, 
og gården derimod at skulle kunne sælges for 300 sldl., hvoraf barnet 
i stedet for de 3 td. byg årligen kan have 18 sldl. til fremtarv. EN be
gærer kongens till, til at sælge gården og udsætte pengene på rente. Af 
Erik Rosenkrantz’ erklæring erfarer kongen, at sådant kan komme 
barnet til nytte, og bevilger, at gården må sælges til den, der vil give 
mest derfor og pengene udsættes på rente hos visse folk. Dog skal 
ejendommen lovligen efter recessen tilforn lavbydes. Forbydendes etc. 
JR, 12, 570. Indl. 6. og 28. sept.

27. nov. (Kbh.) Bevill. for Søren Jensen, renteskriver, og hans hustru til 
at være fri for skrifte. Kongen bevilger, at han og hans hustru, som er 
kommet noget for tidlig med sin barnefødsel, denne gang må være fri 
for åbenbart skriftemål og annammes til hemmeligt skrifte. Forbyden
des etc. SjR, 23, 879. Indl. 15. nov.

27. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende toldfrihed, som 
dette år er forundt Cort Lyders1 for 400 øksne, med de konditioner, 
som brevet formelder. Tolden skal efter toldrullen afskrives på den 
med ham gjorte afregning for det, CL har at fordre hos kongen. SjT, 
33, 625. Orig. i DKanc. B 1791. K.
1 ) Ifølge Indl. rådmand i Nykøbing Sjæll.

27. nov. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov og Jacob Grubbe fik brev om at 
måtte forbruge 3 års graverskat til Kristianstads og Kristianopels arbej
de. Det skal blive dem godtgjort i regnskaberne. SkT, 8, 557. Indl. 16. 
nov.

JG fik et brev om Kristianopel lens graverskatten

27. nov. (Kbh.) Ove Skade fik brev anlangende prinsens anordning at 
holde Nykøbings vand, så og at lade Hans Olsens post afskære. Kon
gen erfarer, at prinsen har gjort en anordning om det springende fer
ske vand i Nykøbing, som kongen vil have holdt. Af det syn, som OS 
har ladet gøre, fornemmer kongen, at en borger, HO, ikke aleneste
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har forgrebet sig imod denne, men endog anstiller sig urolig med det
te imod OSs så vel som anden øvrigheds vilje og ikke vil være benøjet 
med kongens svar, som denne nogle gange har ladet ham give, men så 
at han derudover har forbrudt vandet efter prinsens anordning. OS 
skal lade hans post afskære og på kongens vegne alvorligen forbyde 
ham at befatte sig med det springende vand. SmT, 8, 127. K. Indl. 30. 
okt.

27. nov. (Kbh.)1 Gunde Rosenkrantz fik brev om at dele nogle jorder 
ml. kronens og Hans Friis’ tjenere på K.M.s ratifikation. For kongen 
har Hans Friis ladet andrage, hvorledes en del af kronens bønder i 
Hørning og Gundestrup byer i Kalø len har jord og ejendom til fællig 
med HFs tjenere i forskellige byer. Herforuden skal i Kalø len ligge en 
by, Tustrup, som allerede tilhører HF som enemærke, hvis bønder har 
deres jord og ejendom i fællig med kronens tjenere. Han begærer, at 
jorden må skiftes ml. bønderne, eftersom de for belejlighedens skyld 
selv skal være tilfreds dermed, og det befindes at være deres gavn. GR 
skal besigtige disse jorder, og befinder han HFs begæring til bønder
nes gavn, er han tilfreds, at han på kongens ratifikation må dele jor
den. JT, 13, 537. K.
1) Efter brevet står: Viffert Seefeld og Verner Parsberg fik brev om at taksere 
afd. Mogens Kaas’ gde, findes i Fynske Tegn., den 1. dec. 1656.

29. nov.1 (Kbh.) Søpas på K.M.S skibe og galioter, som er udgået 1655 
og 1656. Kongen har affærdiget nærværende skipper Gunde Olufsen 
Halmsted med et af sine skibe, Hvide Løve, herfra og til Norge, dér at 
afhente nogle master, og siden tilbage igen. Kongens venner, naboer 
og forvandter bedes og hans egne undersåtter, som GOH hænder for 
at komme på rejsen med skib, folk og gods, befales at lade ham passe
re fri og ubehindret, ej gørendes ham forhindring i nogen måde. Der
som han af storm og uvejr indtrænges i nogen af deres havne, at de da 
vil undsætte ham med anker, tov, folk og fetalje o.a., han kan behøve. 
Det vil kongen i slige el. andre måder igen forskylde sine venner, na
boer og forvandter. Kbh. 22. juni 1655. SjR, 23, 884.

Lige sådant pas fik Oluf Thuesen på K.M.s galiot Spes herfra og til 
Danzig. Kbh. 21. juni 1655.

Lige sådant pas fik Ghristoffer Høyer, kaptajn, herfra og i Østersøen 
på skibet Søbladet.

Oluf Thuesen fik pas på en galiot, Spes, herfra og til England. 19. 
sept. 1655. Indgangen dertil var: Nærværende skipper OT med en ga-
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liot, Spes, affærdiget herfra til England i kongens hverv og ærinde, 
har og siden efter lejligheden hid tilbage igen [!]

Jens Bjørnsen skipper på Forgyldte Bjørn til Bohus efter brænde
ved. Kbh. 22. okt. 1655.

Oluf Thuesen pas til Holland med galioten Spes. 20. april 1656.
Richert Andersen, løjtnant, pas på Hvide Bjørn herfra og til Trond- 

hjem. 23. maj 1656.
Brynold Lauridsen, kaptajn, søpas til Norge på K.M.S skib Søbladet. 

27. juni 1656.
Børge Pallesen Rosenkrantz, skibskaptajn, søpas til Windau i Kur

land, på K.M.S skib Snarensvend med den russiske envoyé. 11. juli 
1656.

Oluf Thuesen pas på galioten Spes herfra og til Königsberg med 
den brandenburgske gesandt. 12. sept. 1656.

Søren Fjellerup herfra og til Danzig med Falken. 29. nov. 1656.
1) Som det fremgår, stammer rækken af søpas fra perioden 22. juni 1655-29. 
nov. 1656, men de er indført samlet i slutningen af 1656.

29. nov. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om at lade Johan 
Ebbers, kongens stykløjtnant, være proviant af Provianthuset følgagtig, 
årligen 6 lispd. 10 pd. flæsk, 8 lispd. 10 pd. kød, ‘/a td. sild, '/a td. 12 
skålpd. torsk, 3 lispd. 13 skålpd. bergefisk, 7 lisdpd. 6 skålpd. smør, 1 */2 
fjdg. */2 ott. ’/‘2 ott.kar gryn, 1 ott. V/a ott.kar ærter, 6 td. 3 Qdgk. '/a 
ott.kar rug, 10’/s td. 4 fjdgk. malt, 13l/2 skålpd. humle, 1 okse. SjT, 33, 
625. K. Indl. udat.

30. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at give Frands Rasch1 100 
rd. til hans forordnede rejse. SjT, 33, 625. K. Orig. i DKanc. B 1791.
1 ) Ifølge K. kongens tyske kancelliforvandter.

1. dec. (Kbh.) Hr. Hageus Hansen fik benådning at måtte kaldes. HH 
blev på sidst forleden herredag dømt fra sit kald, fordi han havde for
set sig med en obligation, han havde udgivet på ægteskab. Han be
gærer, at han igen må lade sig kalde. Kongen bevilger, at han igen må 
kaldes til kirke- og skoletjeneste, hvor det lovligen kan ske efter ordi
nansen o.a. kgl. frd. om kirke- og skolekald. Forbydendes etc. SjR, 23, 
879. K. Indl. 4. aug. 1655, 8. nov.

1. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre Gerhardt Treschow 
en veksel til London på 200 rd. SjT, 33, 625. K. Orig. i DKanc. B 1791.
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1. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at Slagelse borge
res restans må efterlades dem, hvorimod de skal afstå det ene års fri
hed af de 3 års forskånsel for skat. SjT, 33, 625. K. Orig. i DKanc. B 
1791. Indl. 1. (Fr. 3., orig.) og 6. sept.

1. dec. (Kbh.) Hr. Frederik Urne samt de andre stiftslensmænd fik 
brev om at levere skatterne til Christoffer Gabel. Adressaten har til
forn bekommet befaling til at annamme til sig af lensmændene i 
Sjæll.s stift de % af den påbudne pengeskat dette år samt det, halv
parten af rug og byg, som oppebæres af fæste- og selvejergde, bliver 
solgt for, så vel som den anden halvpart af skatten, som oppebæres af 
tjenestefolk, håndværksfolk o.a. og de 3 parter af kapitlers, gejstlighe
dens og købstædernes skat i stiftet. Han skal til nytårsaften til Kbh. 
fremskikke så mange penge, som er leveret ham tillige med pengene 
af hans eget len, med fortegnelse over, hvor meget der er leveret ham 
af hver lensmand. Han skal mod kvittering levere det til CG, gørende 
sin flid, at de fleste rd. tilvejebringes in specie. SjT, 33, 625. K. (til KU, 
se ndf.).

Lige sådant brev fik hr. Knud Ulfeldt om at levere skatterne af 
Skåne. Erik Juel om skatterne af Vendelbo stift til samme termin i Kol
ding. Erik Rosenkrantz ligeså om dem af Arhus stift. Ulrik Christian 
[Gyldenløve] af Viborg stift. Hr. Sivert Urne at levere i Odense. Hr. 
Steen Bille i Ribe stift. Hvor der er et kapitel i stiftet er også indført.

1. dec. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at lade hofmarskallen Adam 
Henrik Pentz og oversekretæren Erik Krag bekomme deres hele års- 
besoldning og kostpenge af først indkommende penge til hofstaten. 
Det skal mod kvittering blive ham godtgjort. SjT, 33, 626. K. Indl. udat. 
(2).

1. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om med 8 uvildige 
mænd, som har forstand derpå, i overværelse af kongens bygmester 
Albertus Matthisen at lade vurdere 4 boder i Delfin Stræde, som Skt. 
Nikolaj Kirkes kirkeværger begærer, og med forderligste indskikke for
retningen i Kane, til videre resolution. SjT, 33, 626. K.

1. dec. (Kbh.) Lorents Tuxen, foged på Hørsholm, fik brev om efter 
anmodning at erledige hr. Mikkel Sørensen Lemvig fra et værgemål 
for afd. Christen Marcussens barn, eftersom han beretter sig barnet in
tet at være beslægtet, og dertil igen forordne en anden vederhæftig
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dannemand, som kan forestå barnets arv uden skade. SjT, 33, 626. 
Indl. 27. nov.

1. dec. (Kbh.) Malmø fik brev om, at deres skat denne gang må være 
600 rd. Efter begæring fra borgmestre og råd er kongen tilfreds, at 
endog byen efter sidste udgangne skattebrev er sat for 1.500 rd., skal 
byens skat denne gang være 600 rd. SkR, 6, 435. Indl. 22. okt.

1. dec. (Kbh.) Hr. Jørgen Brahe og hr. Sivert Urne fik brev om at være 
kommissarier på skifte efter hr. Mogens Kaas. Der skal med forderlig
ste holdes skifte efter MK. Adressaterne befales og får fuldmagt til at 
overvære skiftet og have indseende med, at alting går tilbørligen til. 
Dersom nogen tvistighed kan falde, skal de enten forhandle med dem 
i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interes
serede. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, 
som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til 
sig og efterkomme befalingen. FT, 7, 248.

1. dec. (Kbh.) Niels Friis og Peder Brockenhuus fik befaling til at tak
sere afd. hr. Mogens Kaas’ gårde. Der skal med forderligste holdes skif
te efter MK. Det befales dem at begive sig til hans gård Sellebjerg og 
taksere dens bygning. Det, de forretter, skal de under deres hænder og 
signeter give beskrevet fra sig til de interesserede. FT, 7, 249.

Lige sådan befaling fik Verner Parsberg om at taksere bygningerne 
på Støvringgård, Gudumlund, [Lille] Restrup, Lundegård og Tulsted.

1. dec. (Kbh.) Ejler Høg m.fl. fik brev om at være værger for fru Sofie 
Kaas, enke efter Frederik Parsberg, samt jomfruerne Mette Kaas til 
Himmestrup og Ide Kaas til Tulsted på skifte efter hr. Mogens Kaas. 
Der skal med forderligste holdes skifte efter MK. Det befales adressa
terne, når skiftet foretages, at være til stede og være værge for fru SK, 
havende indseende med, at hun vederfares den del, ret er. Når skiftet 
er holdt, skal han til hende selv overlevere det, som er tilfaldet hende 
i jordegods og løsøre. FT, 7, 249. Indl. 24. og 26. (4) nov.

Lige sådant brev fik Henrik Gyldenstjerne at være værge for MK. Og 
Tyge Below at være værge for IK.

1. dec. (Kbh.) Ove Skade fik brev anlangende Cort Lyders om 2 køer 
og nogle gæs på Korselitse, som ikke er indført i forrige befalinger, så
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og, at han har betalt 14 pd. rugsæd. Kongen har til CL solgt det fæ, 
som hidindtil har været til inventarium på gården Korselitse. Kongen 
erfarer, at på gården er slagtet 2 køer, som ikke er blevet indført i den 
forrige befaling til ham, i lige måde 11 gæs, som skal findes på gården. 
Dem skal han tillige med det andet efter forrige befaling lade levere. I 
stedet for de 2 køer, skal han lade forskaffe 2 andre, el. og lade betale 
efter billighed og landkøb. CL har og betalt 14 pd. rug, som berettes at 
være sået i gårdens jord, hvorfor ingen videre betaling skal fordres af 
ham. Det skal blive OS godtgjort i regnskaberne. SmT, 8, 128. K.

2. dec. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om med dem, som har 
forstand derpå, at taksere Henrik Jansen Kud(d) emands konfiskerede 
galiot, kaldet Fortun, med tilbehøring, og med forderligste indskikke 
takseringen i Kane. SjT, 33, 626. K. Indl. 30. nov./10. dec.

2. dec. (Kbh.) Otte Krag fik brev anlangende forseelse af Peder Lassen 
i Ribe, at konfiskeret gods er efterladt ham. Kongen er tilfreds, at PLs 
forseelse med det uangivne og derfor konfiskerede gods og peberka
ger denne gang må efterlades ham, så at varerne ej er forbrudt, så vidt 
kongen tilkommer deraf, de øvrige parter skal han selv handle. JT, 13, 
538. Indl. 22. nov.

3. dec. (Kbh.) Bevill. for Slagelse til 2 års skattefrihed. Kongen har til
forn bevilget menige borgere i Slagelse formedelst ildebrand at for
skånes i 3 år for skatter o.a. tynge. Nu er ansøgt om prolongering af 
denne benådning. Kongen bevilger dette på 2 næstfølgende år fra den 
tid den forrige benådning var ude. Dog skal de imidlertid opbygge 
byen, så og komme deres skadelidte borgere til hjælp. Forbydendes 
etc. SjR, 23, 880.

3. dec. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at lade kongens glas
brænder Robert Colnet på ansøgning af Holmen bekomme 20 tylter 
vragdæler til at indplanke pladsen ved glashytten ved kongens løn
gang. SjT, 33, 626. K. Indl. 3. dec.

3. dec. (Kbh.) Gunde Rosenkrantz, Peder Reedtz, hr. Christian Friis og 
Ove Juel fik brev om at kende på nogle poster foruden forrige befa
ling ml. Knud Ulfeldt og hr. Iver Krabbe. De har 20. nov.’ bekommet 
kongens befaling anlangende at taksere Råbelev Hovedgård med 800 
td. htk., som fru Margrete Krabbe skal nyde i forpagtning i hendes en-
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kesæde. Det andrages nu for kongen, at der er indfaldet nogen tvistig
hed ml. hr. Iver Krabbe og hr. Knud Ulfeldt på Otte Christoffer Ul
feldts vegne, som de formener ikke at have befaling til at dømme om. 
Adressaterne befales og får fuldmagt til at dømme i de indfaldne tvi- 
stige poster, såfremt de ikke kan forhandle ml. parterne i mindelig
hed, så alting denne gang kan komme til mindelighed, og barnet ikke 
skal geråde i ophold og omkostning med at tage kommissarier. Det, de 
forretter, enten i mindelighed el. ved endelig dom, skal de under de
res hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interesserede tillige 
med det, som kongens tidl. kommissarier formelder om. Dermed etc. 
SkT, 8, 558. Indl. 1. dec.
1) Ses. 390.

3. dec. (Kbh.) Axel Juel fik brev om på vegne af jomfru Helvig Ivers
datter Krabbe at underskrive et skøde. Afd. fru Susanne Krabbes ar
vinger har skødet Møltrupgård og gods, som nu af samtlige interesse
rede skal skødes til tilkommende Snapsting. Det befales AJ til samme 
tid på vegne af HIK tilligemed de andre arvinger at forsegle og under
skrive skødet. JT, 13, 538.

4. dec. (Kbh.) Lorents Langhorst fik brev om at holde apotek i Frede
riksodde. Efter begæring bevilger kongen med dette å.b., at LL, apo
teker i Kolding, indtil videre alene må holde apotek i Frederiksodde, 
så at ingen uden han må falholde materialia, medicamenta el. præpa
rere objecter1. Hvorimod han er forpligtet til at holde gode, ferske og 
ustraffelige medikamenter o.a. varer, som bør findes hos et velforord- 
net apotek, så og finde sig flittig i det, han skal komponere til patien
ter, så ingen med billighed kan beklage sig. Han må lige ved andre 
borgere dér efter byens privilegier søge sin næring, som han bedst 
kan. JR, 12, 571. Indl. 5. okt., 20. nov. og udat. (2).
1 ) Kopibogen har, sikkert fejlagtigt, obileter.

5. dec. (Kbh.) Fru Karen Dyre til Knivholt fik brev om at måtte oprejse 
en sag med Jens Simensens arvinger. KD har for kongen ladet andra
ge, hvorledes en person, JS, som for nogen tid siden har været hendes, 
så vel som hendes faders, afd. Hans Dyres, fuldm., og nu er død, har 
oppebåret en del af hendes fars så vel som hendes indkomst, hvilket 
han dog ikke før sin død har klareret. Formedelst adskilligt tilfald er 
sagen forhalet, så at deres tiltale ikke har haft sin fremgang, og hun 
søger nu oprejsning. Kongen bevilger, at hun igen må påtale sagen
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imod JSs arvinger, dog skal hun straks gøre sagen anhængig i retten. 
Forbydendes etc. JR, 12, 571. Indl. 1. juni.

5. dec. (Kbh.) Rigens Råd i Jyll. fik alle et brev om at udvise Lorents 
Langhorst, apoteker i Kolding, en plads i Frederiksodde til et apotek. 
Efter anmodning har kongen bevilget LL at anrette og holde et apo
tek i Frederiksodde efter de ham givne privilegier. Adressaterne skal 
lade ham udvise en plads, hvor han kan opbygge fornøden bygning til 
apoteket. JT, 13, 538. K.

5. dec. (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev anlangende Lorents Langhorst 
apoteker i Kolding om dem, som gør ham indpas i hans privilegier. LL 
har andraget, at der imod kongens ham givne privilegier sker ham 
indpas af en del borgere i Kolding. SB skal erkyndige sig om dem, som 
handler imod hans privilegier, og være ham behjælpelig, at de kan bli
ve til rette sat. JT, 13, 538. K. Indl. 5. okt., 20. nov. og udat. (2) (se un
der JR, 12, 571).

5. dec. (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at erkyndige sig om en 
haveplads, som Mogens Friis formener tilforn har ligget til Arhus 
Bispegård. MF beklager, at uden for Skanderborg bispegård i Arhus, 
som han har tilforhandlet sig, skal ligge en plads og have, som altid 
har ligget dertil og ej vel for belejligheds skyld kan ombæres. Han er
byder derfor for samme plads og have at give lige så meget som én der 
i byen, Jens Lassen, fhv. hospitalsforstander befindes at have givet. ER 
skal erkyndige sig om beskaffenheden, hvad adkomst JL har dertil, så 
og efter hvis befaling og hvad tid, han er meddelt skøde derpå, og med 
forderligste i Kane, indskikke erklæring herom. JT, 13, 539. Indl. 4. 
dec.

6. dec. (Kbh.) Niels Banner til Ringstedgård fik kvittansiarum for 
Jungshoved. NB har gjort endeligt rgsk. for de pengeskatter, kornskat
ter og bådsmandsskatten til unionens efterkommelse, bådsmands
hvervning og de ordinære postbudes underholdning, som har været 
påbudt af lenet, hvormed han tilforn har været forlenet i 3 år, fra Phi
lippi Jacobi 1651, da han fik det efter hr. Jørgen Kaas til Gudumlund, 
og til årsdagen 1654, da han igen blev det kvit, og Jørgen Reedtz til 
Vedø blev forlenet dermed. Han har gjort rgsk. for tredjeparten af le
nets visse indkomst for 2 år, fra Philippi Jacobi 1651 til årsdagen 1653, 
så vel som for inventarium. Han er intet blevet skyldig efter sit forle-
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ningsbrev og de på Rtk. til Peder Vibe og Peder Reedtz indleverede 
kvittanser og inventariumsregistre, og kongen lader ham og arvinger
ne kvit, fri og kravsløse. SjR, 23, 880. Indl. 20. marts 1655 (orig. kvit
tansiarum).

6. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at godtgøre afd. Jørgen 
Schultes arvinger nogle penge efter hans bestall., fra 1. maj til 21. juli, 
da bestallingen er dateret. SjT, 33, 627. Orig. i DKanc. B 1791.

6. dec. (Kbh.) Peter Holmer fik brev om at fortsætte nogle fiskedam
me med fornødne herrefisk, både i den liden dyrehave ved Frederiks
borg Slot og i Rosenborg Have. SjT, 33, 627. K. Indl. udat.

6. dec. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik efter begæring brev om at måt
te forløves fra fæstningen at komme til Kbh. 11. dec. for dér at bestille 
magtpåliggende ærinder, dog skal han tilforn gøre sådan anordning, 
at intet på fæstningen forsømmes. SkT, 8, 558. Indl. 29. nov.

8. dec. (Kbh.) Bevill. efter ansøgning for Christian Spormand til at 
være fri for borgerlig tynge i hvilken købstad, han nedsætter sig, så 
længe han ingen borgerlig næring bruger. Forbydendes etc. SjR, 23,
881. K. Indl. 4. dec.

8. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende guldsmed 
i Kbh. Johan Stickmand om den vin, han er fradømt. JS er for nogen 
tid siden fradømt en andel vin, fordi han har solgt vin i pottetal, 
førend han bekom kongens bevill. derpå. Han begærer, at samme vin 
igen af nåde må forundes ham. Kongen er tilfreds med dette, såfremt 
de andre interesserede i lige måde vil efterlade ham dette. SjT, 33, 
627. (Tr.: KD, V, 404). Indl. 7. dec.

8. dec. (Kbh.) Konfirmation af magesk. ml. Axel Sehested og jomfru 
Jytte Thott om Mogenstrup og Tåstrup. Kongen er søgt om konf. af 
magesk. gjort ml. AS og JT med Tåstrup og Mogenstrup hgde og gods, 
lyder: Tåstrup er ved lod tilfaldet AS og Mogenstrup JT, og nu befin
des en del gods at være frakommet Tåstrup til at fyldestgøre Søvde 
[Hovedgård]s lod, hvilket ikke vel kan mistes. Fru Dorete [Rosen
krantz] besværer sig også at lade sligt gods komme derfra, den stund 
hendes søn Holger Thott er umyndig, men erbyder sig efter ASs sønlig 
venlige begæring, efterdi det er begge hendes sønner om at gøre, at
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indgå magesk. vedr, nævnte 2 gde Tåstrup og Mogenstrup, så at AS må 
beholde lodden Mogenstrup imod lodden Tåstrup, ligesom den er fal
det på begge sider, og med alle de konditioner med gård, gods, byg
ning o.a., der følger AS til Mogenstrup og dertil at svare, og DR at sva
re til Tåstrup på hendes datters vegne. Samtlige børnenes værger er
agter, at det kan ske dem på begge sider for magelighed og til gode for 
JT og i synderlighed uden nogens præjudice, om kongen vil ratificere 
mageskiftet, når det begæres på begge sider. Datum Malmøhus, den 
29. nov. 1656. DR. Gunde Rosenkrantz. Jørgen Rosenkrantz. Ove 
Thott. AS. Steen Brahe. Tage Thott. Kongen konf. dette. Forbydendes 
etc. SkR, 6, 435. Indl. 29. nov.

9. dec. (Kbh.) De højlærde fik brev om at give deres betænkning om 
Peder Nielsen på Møn må have Johanne Hansdatter. Hvad PN ogJH 
har begæret hos kongen, kan de se af deres hosfølgende supplikation. 
De skal forstændige deres betænkende, om de eragter, det med god 
samvittighed uden forargelse kan tilstedes dem at indlade sig i ægte
skab, og med forderligste indskikke deres resolution i Kane. SjT, 33, 
627. Indl. 12. dec.

9. dec. (Kbh.) Christoffer Gabel fik brev om at betale Herman 
Mercker 1.060 rd. af først indkommende skatter deputeret til gældens 
aflæggelse. Han skal afskrive det på hans fordring. SjT. 33. 627. K. Indl. 
3. febr.

9. dec. (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at erklære sig anlangende 
begæring af mag. Niels Jørgensen, fhv. præst i Them, om Åbogård.1 NJ 
begærer, at han må forundes herligheden af Abogård, hans og et af 
hans børns livstid, og erbyder derimod til kronen straks at udlægge og 
igen give ’/a bondegård i Ejstrup,1 skylder årligen 15 skp. rug, 2 dl. pen
ge. ER skal med forderligste erklære, om det kan eragtes til kronens 
gavn og indskikke erklæringen i Kane, til videre resolution. JT, 13, 539.
1) P.gr.a. stednavnenes almindelighed kan de kun med usikkerhed lokalise
res, men der kunne være tale om Abo i Ormslev s. og Ajstrup i Malling s., der 
begge ligger i ERs len Arhusgård.

10. dec. (Kbh.) Frederik Mansfeld, oberst til fods, fik brev på wartgeld. 
Kongen har antaget ham i så måde, at han skal være kongen og hans 
riger huld og tro, ramme deres bedste og hindre skade. Når kongen er 
tilsinds virkelig at bruge hans tjeneste, og han bliver advaret, skal han
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ufortøvet indstille sig. Imidlertid må han opholde sig, hvor han lyster. 
Kongen bevilger ham årligt til wartgeld 400 rd., som skal begynde fra 
brevets dato. Rentemestrene befales årligt at give ham dette. Ej gøren
des ham etc. SjR, 23, 881. K.

10. dec. (Kbh.) Jens Lassen, renteskriver, fik oprejsning. Han har an
draget, hvorledes Bartholomæus Mikkelsen på Christianshavns byting
4. juli 1654 i hans fraværelse i pesttiden har erhvervet dom, atJL skul
le levere ham noget boskab, som skal være blevet bestående i den 
gård, som han har solgt ham, uanset at JL beretter med vidnesbyrd at 
ville bevise, at dette boskab er foræret ham i købet, hvilket vidne han 
ej tilforn i den svage tid har kunnet føre. Han begærer derfor kongens 
oprejsning til at påkende sagen, eftersom det er over tiden, som reces
sen tilholder. Kongen bevilger dette, dog skal han straks indstævne sa
gen for sin overdommer og så snart mulig drive den til ende. SjR, 23,
882. Indl. 25. juli.

10. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale Peder Knudsen i 
Rugered i Herrisvad Kloster len 24 sk. da. for hvert skålpd. af det 
krudt, som kongen har købt. SjT, 33, 627. K.

11. dec. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev anlangende nogen genant, som 
af kirkerne er forundt hr. Anders Olufsen, kapellan i Stege. Kongen er 
tilfreds, at AO årligen af Magleby Kirkes tiende må nyde 10 td. byg og 
af Borre kirke 10 td. AU skal gøre den anordning, at AO erlægges det
te. SjT, 33, 627. K. Indl. udat.

11. dec. (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om at tilholde tolderne i 
Præstø at lade skipper Henrik Clausen Dichert af Vlieland igen be
komme sine varer. Kongen erfarer, at tolderne dér vægrer sig at lade 
HCD igen være følgagtig hans varer, som er blevet konfiskeret af borg
mestre og råd dér i byen, uanset at kongen igen har forundt ham va
rerne, som det kan ses af Erik Krags påskrift på Supplikationen, efter
som det for kongen er bevist, at hans varer var fortoldet rigtigt i Øre
sund, så at den skete forseelse snarere er begået af misforstand. Der
foruden formener kongen, at tolderne ikke kan tilholde sig noget for 
deres anpart, når han intet bekommer, ej heller kan prætendere af an
det med offentlig toldsvig, hvorfor ML skal tilholde tolderne uden op
hold at lade HCD igen bekomme hans varer. SjT, 33, 628. K. Indl. 28. 
nov.
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11. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende forbedring af løn
nen til Rudolf Roland, kongens børns frøkens præceptor, som kongen 
har bevilget 150 rd. over det, som hans besoldning formelder, bereg
net fra dette brevs dato. SjT, 33, 628. K.

11. dec. (Kbh.) Niels Juel til Hundsbæk fik konf. af Arup tiende på 
Hannæs. Kongen er søgt om konf. af et af Erik Juel til Hundsbæk, be
falingsmand på Alborghus, udgivet fæstebrev, lyder: EJ gør vitterligt, at 
han på K.M.s vegne til sin søn, NJ, har stedet og fæstet K.M.s anpart af 
korntienden af Arup s., som Jens Andersen i Vester Torup tilforn hav
de i fæste og fradøde, hvilken han skal beholde sin livstid, med kondi
tion, at han årligen inden fastelavn i godt ustraffeligt korn skal yde 
den sædv. afgift, nemlig 2 pd. rug, 8 pd. byg, 2 pd. havre., desligeste 1 
rd. indfæstningspenge af hver td. rug el. byg, 1 rd. af hver 2 td. havre, 
dog EJ forbeholden, om K.M. er tilsinds at lade bruge tienden til no
gen af sine slotte el. gde, da skal EJ genkalde fæstebrevet og NJ gen
gives sit stedsmål. På K.M.S vegne befaler EJ menige sognemænd at ti
ende retfærdeligen i kærv og neg efter recessen el. hvorledes de bedst 
kan forenes derom. Til vidnesbyrd har EJ trykt sit signet og underskre
vet med egen hånd. Actum Alborghus, den 1. maj 1656. L.S. EJ. Kon
gen konf. dette. Forbydendes etc. JR, 12, 572. Indl. 1. maj.

12. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om efterhånden at betale Chri
stoffer Herfurt, kongens hofapoteker ved Nykøbing Slot, det, han kan 
tilkomme efter kgl. obligation. SjT, 33, 628. K.

12.1 dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende Ingvold Carsten
sens indvisning i Aggershus’ skatter. Kongen erfarer, at de har gjort en
delig afregning med IC om det, han kan tilkomme for gjort tjeneste i 
sidste fejde med skibet Norske Løve. De skal efter forrige befaling 
gøre ham indvisning i Aggershus lens skatter i 2 el. flere år, indtil han 
er afbetalt, efter at tilforn de forrige assignationer fra brevets dato er 
lyldestgjort, og årligen afbetale så meget, som skatterne kan andrage 
højere end de gjorte assignationer. Det skal blive dem godtgjort i skat
teregnskaberne. SjT, 33, 628. K. Orig. i DKanc. B 1791. Indl. 11. dec.
1) Kopibogen og K. har 12., Orig. 13. dec.

12. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende nogle uklarerede 
skatter, som er gjort til antegnelse i Vardøhus rgsk. Hans Køninghams 
arvinger har for kongen ladet andrage, at i Vardøhus lens rgsk. er gjort



410 1656

nogle uklarerede skatter til antegnelse. De begærer, at disse skatters 
rest må afkortes dem i det, de resterer hos kronen. Kongen er tilfreds, 
at de resterende skatter med rente afskrives i deres fordring. SjT, 33, 
628. K. Indl. 21. dec. 1640, 11. dec.

12. dec. (Kbh.) Hr. Axel Urup og Peder Reedtz fik brev om noget tøm
mer, som Henrik Müller, kongens admiralitetsråd, har leveret. HM har 
hos kongen anholdt om betaling for en del pommersk egetømmer, 
som han efter begæring og den med ham gjorte akkord har forskaffet 
til fortifikationen ved Kbh. Tømmeret berettes også at være overført til 
Bremerholm. Han har allerede bekommet en del penge. Kongen vil 
først vide den egentlige beskaffenhed af tømmeret, hvortil det er ble
vet forbrugt, førend han vil resolvere om fuldkommen betaling, især 
fordi viceadmiralens erklæring alene formelder om 185 stykker at 
være forbrugt på Holmen, hvilket adressaterne skal eksaminere med 
de vidnesbyrd, som er blevet ført af ham. De skal i overværelse af HM 
og Jørgen Bjørnsen fordre alle vidnesbyrd om tømmeret for sig, for
høre med flid og ved ed og med forderligste i Kane, fremskikke rela
tion. SjT, 33, 629. K.

12. dec. (Kbh.) A. b. at fru Anne Ulfstands begravelse må opsættes så 
længe, som hendes arvinger begærer. Udt. i SkR, 6, 436.

12. dec. (Kbh.) Hr. Sivert Urne og bispen i Fyn fik brev om at befordre 
hr. Hans Faxe skibspræst til kald. Kongen har til adressaterne forskre
vet HF, som i nogle år har tjent kongens far og kongen selv som skibs
præst. Det befales SU årligen af lenets uvisse indkomst at lade ham 
give den hidindtil af kongen forundte besoldning, 130 kur.dl., hvilket 
skal blive godtgjort i lenets rgsk., og begynde fra Philippi Jacobi dette 
år og fortsætte, indtil han efter kongens til SU og superintendenten 
udgangne miss, kan blive forfremmet. FT, 7, 250. Orig. i Odensegård 
lensrgsk., LAO.

12. dec. (Kbh.) Hr. Sivert Urne fik brev om af lenets indkomst at give 
hr. Hans Faxe skibspræst hans årlige besoldning, 130 kur.dl., hvilket 
skal blive godtgjort i SUs rgsk. og begynde fra Philippi Jacobi dette år 
og fremdeles, indtil han efter kongens til SU og superintendenten ud
gangne ms. kan blive forfremmet til noget kald el. kapellani. FT, 7, 
250. Orig. i Odensegård lensrgsk., LAO.
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12. dec. (Kbh.) Ove Skade fik brev anlangende Stubbekøbing vand
mølle og møller Anders Andersen. AA har for kongen ladet andrage, 
at møllen er ganske bygfældig. Han begærer anordning til dens repa
ration. Af OSs erklæring1 erfarer kongen, at hans angivende er sand
færdigt, og er tilfreds, at OS af lenets uvisse indkomst efter derpå taget 
syn med ringest mulige bekostning må lade møllen reparere, hvortil 
kongen vil forunde bygningstømmer af kronens skove i Loll., når han 
forstændiger, hvor meget dertil uforbigængeligen behøves. Når møl
len er repareret efter uvildige mænds syn, er kongen tilfreds, at mølle
ren af hvert pd., som årligen gives af møllen i landgilde, må afkortes 6 
skp. mel, hvorimod mølleren selv skal holde møllen ved lige ud- og 
indvendig, så den efter hans død og afgang kan udstå uvildige mænds 
granskning, hvorpå han skal stille OS forsikring. SmT, 8, 129. K. Indl. 
23. okt. 1655, 18. nov. og 5. dec.
1 ) Kopibogen har begæring.

12. dec. (Kbh.) Mag. Niels Jørgensen, fhv. sognepræst til Them, fik 
brev om igen at måtte lade sig kalde. Efter ansøgning bevilger kongen, 
at NJ, som på herredagene er blevet fradømt Them kald, igen må lade 
sig kalde, hvor det lovligen kan ske efter recessen o.a. frd., dog ikke i 
Arhus stift, dog skal han forholde sig skikkelig, som det anstår en 
præstemand. Forbydendes etc. JR, 12, 573. Indl. 2. og 6. dec.

13. dec. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om til Wulf von Buchwald, 
kongens kammerjunker, at levere nogle penge, som han er blevet skyl
dig på sit rgsk. Kongen erfarer, at OG på sit lensregnskab til Philippi 
Jacobi 1656 af sit len er blevet en del penge skyldig, som efter hans for- 
leningsbrev og recessen på den tid burde have været erlagt. Det befa
les ham at erlægge pengene, som andrager over 800 rd., til WvB, ta
gende hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort på Rtk. SkT, 8, 559.

13. dec. (Kbh.) Niels Andersen Winther, borger i Randers, fik konf. af 
et magesk. Kongen søges om konf. af et af Erik Juel til Hundsbæk, be
falingsmand på Alborghus, udgivet og efter kongens befaling på den
nes ratifikation gjort magesk., lyder: EJ gør vitterligt K.M.S ms., dat. 
Kbh.s Slot, den 18. aug. sidst forleden, indeholder, at NAV til magelæg 
begærer K.M.s anpart i en bondegård i Ålborghus len, Hindsted h., 
kaldet Kirketerp, skyldende til Alborghus 5 sk. 1 alb. leding, '/2 fjdg. 
smør, 2 kander honning, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 svin, 8 hestegæsteri, i 
htk. anslagen 2 td. 7 skp. 2% alb. Abomål, så vel som bondeejendom-
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men af samme gd., hvor en del tilhører ham, hvorimod han til veder
lag erbyder til kronen at udlægge en part i en anpart frit jordegods, 
som han er berettiget til ved indførsel efter afd. Falk Falksen Gøye, lig
gende i Ålborghus len, [Øster] Han h., Skræm s., Gundestrup, Niels 
Nielsen Skytte påbor, skylder årligen til ham 3 td. byg, 18 mk. smør, ’/y 
svin, 3 mk. mønt for 3 hestegæsteri, andrager i htk. 3 td. 6 skp. Abo
mål. Da K.M. af EJs erklæring erfarer, at K.M. og kronen kunne have 
fordel og ingen skade heraf, er K.M. tilfreds, at EJ på hans ratifikation 
gør mageskiftet til ende, og det, han forretter, skal han med forderlig
ste indskikke i Kane., således som dette ms. indeholder. Efter dette har 
EJ tilendegjort mageskiftet, så at NAV og arvinger for den tilbudte an
part i Gundestrup, som skylder 3 td. byg, 18 mk. smør, ’/2 svin, 3 mk. 
mønt for 3 hestegæsteri, får gården Kirketerp, som Søren Nielsen og 
Jens Jespersen påbor og til Alborghus skylder 5 sk. 1 alb. leding, ’/y 
Qdg. smør, 2 kander honning, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 svin, 8 mk. mønt 
for 8 hestegæsteri, med al tilliggelse, for nævnte skyld og landgilde, og 
al anden rettighed, ved hvad navn det være kan, hals- og håndfrihed 
og højhed alene undtagen, som EJ på K.M.S vegne vil have forbehol
den at forblive under kronen. At EJ har gjort dette magesk. på K.M.S 
ratifikation, bekender han med signet og egen hånd. Actum Alborg
hus, den 13. nov. 1656. L.S. EJ. Kongen konf. dette. Forbydendes etc. 
JR, 12, 573. (Udt.: Kr. Sk., II, 68).

13. dec. (Kbh.) Ribe Kapitel fik brev om at erklære sig om jus til Stadil1 
Kirke, som Jørgen Rosenkrantz begærer. JR har ladet begære jus pa
tronatus til sin sognekirke Stadil i Bøvling len. Han er selv interesseret 
heri, da kirken ligger til det provsti, som er perpetueret til Sorø, hvor
for han som hofmester på Sorø og provst over provstiet forvalter det. 
Han kan derfor ikke give erklæring fra sig. Kongen befaler adressater
ne at erkyndige sig om kirkens beskaffenhed, om nogen forhindring 
kunne være angående provstiet, som kunne være hans begæring til 
forhindring, når han af sin indkomst holder kirken forsvarligen ved 
lige; og når han årligen til bispen og provsten udgiver rigtighed af kir
keskat og visitatspenge; og når han til Sorø perpetuerer gården i Navr 
s., som Eske Thuresen påbor, skylder 1 ørte. rug og 1 ørte byg, imod 
de 3 rd., som provsten nyder for inspektion, gæsteri og regnskabspen
ge og degnebolets skyld, som er perpetueret til Ringkøbing Skole. 
Adressaten skal med forderligste indskikke erklæring herom i Kane. 
JT, 13, 539. Orig. i C 4-893 Ribe bispeark., LAV.

1 ) Kopibogen har StayeL



1656 413

13. dec. (Kbh.) Hr. Mogens Sehested fik brev om at erklære sig om jus 
til Stadil1 Kirke, som Jørgen Rosenkrantz begærer. JR har ladet begære 
jus patronatus til sin sognekirke Stadil1 i Bøvling len. Hvorimod han 
erbyder af sit jordegods imod Stadil Kirkes anpart af kronens tiende, 
nemlig Hjerm h., Navr, Mosgård: Mikkel Sørensen, skylder årligen 1 
ør te rug, 1 ørte byg, 1 fjdg. smør, 1 skovsvin, 1 får, 1 gås, 2 høns, 2 sk. 
leding, 6 hestegæsteri. Navr: Niels Christensen, 1 ørte rug, 1 ørte byg, 
1 skovsvin, 1 skovvogn. Fovsing s.: Hans Jensen og2 Kande 4 td. rug, 4 
td. byg, 4 læs tørv, 2 læs lyng. Thy, Østerild3 s. og by: Laurids Pedersen, 
1 td. byg; Christen Jensen, 8 td. byg, de 3 td. er han givet afslag på, 
hvorfor de hér ikke er beregnet. Ydby4 s. og by, Klar up:5 Peder Nielsen 
og Mads Nielsen, 12 td. byg, 12 td. havre, 2 svin, 2 pd. smør, 2 gæs, 3 
høns. Hannæs: Mads Ingvorsen, 6 td. byg, 1 svin. Adressaterne befales 
med forderligste at erkyndige sig om jus’ beskaffenhed, så vidt kronen 
og ikke kapidet i Ribe vedkommer, samt det gods, han derimod erby
der, samt om der kan være andre adelspersoner i sognet, som sådant 
kan være præjudicerligt, så og om kirkens og kronens tiender er lagt 
til nogen, el. om anden konsideration kan være til forhindring. De 
skal indskikke erklæringen i Kane. JT, 13, 540.
1) Kopibogen har Stayel. 2) og et er formentlig en fejl. 3) Kopibogen har Øster 
RUL 4) Kopibogen har Udby. 5) Skrevet Clarup, måske fejl for Flarup.

14. dec. (Kbh.) Henrik Tancke, skibskaptajn, fik brev på at måtte op
rette nogle save i Gønge h. Kongen har efter begæring bevilget, at HT 
må lade opbygge en el. flere savmøller med behørige gænge på en øde 
plads i orchene[?] i Gønge h., Birkholt og Egersholt, med så skel, at 
han kan have det i deres minde, som grunden tilhører på den anden 
side strømmen. Dog skal han ikke opstævne strømmen så højt, at van
det opstemmes på kongens el. andres grund el. gør skade. Når sav
møllerne er opbygget, må han, hans arvinger el. efterkommere bruge 
dem i 3 år kvit og frit uden nogen afgift, fra den tid, tømmer begynder 
at blive skåret på savene. Men efter de 3 år skal han el. de give '/io til 
kongen af tømmeret, som skæres. Forbydendes etc. SkR, 6, 436.

15. dec. (Kbh.)1 Philip Joakim Barstorff fik K.M.s obligation på 2.477 
rd. 2 ort 14 sk. for besoldning. Kongen er blevet PJB skyldig for hans 
resterende besoldning og månedspenge efter rentemestrenes med 
ham gjorte afregning 2.477 rd. 2 ort 14 sk. Kongen lover at betale ham 
dette. SjR, 23, 882. K. Indl. 22. aug. 1654.
1) I margenen står: Mag. Nielses brev af Them at måtte lade sig kalde, findes 
i Jyske Register, den 12. dec. 1656.
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16. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at Philip Joakim Barstorff 
efter begæring årligen, beregnet fra Philippi Jacobi, må gøre sig betalt 
af sit len Ålholms uvisse for 500 rd. af en kapital på 2.477 rd. 2 ort 14 
sk., som han har K.M.s obligation på. Det skal godtgøres i hans lens- 
rgsk. og afskrives på hans obligation. SjT, 33, 629. K. Orig. i DKanc. B 
1791.

16. dec. (Kbh.) Philip Joakim Barstorff fik brev anlangende at gøre sig 
betalt af' sit lens uvisse for 500 rd. på K.M.s obligation. Efter PJBs be
gæring er kongen tilfreds, at han årligen, beregnet fra Philippi Jacobi 
sidst forleden, af det uvisse, som falder i Ålholm len, må gøre sig betalt 
for 500 rd. af de 2.477 rd. 2 ort 14 sk. kapital, som er givet ham efter 
kgl. obligation. Det skal blive ham godtgjort i lensregnskaberne og af
skrives på obligationen. SmT, 8, 129. K.

17. dec. (Kbh.) Frd. om at udsætte el. optage penge til den 11. juni på 
rente i Sjæll. og Skåne. Efter begæring har kongen anset for godt at 
forandre1 terminen 11. dec., som var anordnet at være ret betalingstid 
for dem, som i Sjæll. og Skåne ville udsætte el. optage penge på rente, 
til mandagen efter Hellig Trefoldigheds søndag. Han erfarer, at det 
påtvivles, om de forhen udgivne breve må forblive uforandrede, når 
det forsikres, at rente så vel som kapital bliver erlagt til den forordne
de tid. Til oplysning vil kongen forklare og anordne, at på det der 
imellem den 11. dec. og den sidst anordnede termin kan være l/s år, 
skal i stedet for Hellig Trefoldigheds mandag den 11. juni årligen med 
de derpå følgende 8 dage holdes for rette betalingsdage til erlæggelse 
af rente el. hovedstol. Så vel som også tilladt, at gældsbreve udgivet før 
nævnte frd. må være uforandrede, når betalingen af rente og hoved
stol til 11. juni forsikres. SjR, 23, 882. (Tr.: CCD, VI, 302-03, men her 
uden angivelse af, at teksten findes i SjR, idet der blot henvises til sam
tidigt tryk og Gødes forordninger 1643-64). K.
1) Ved frd. 16. sept. 1656, se ovf., s. 328.

17. dec. (Kbh.) Alle lensmændene i Sjæll. og Skåne fik breve om at for
kynde frd. anlangende 11. juni. De tilskikkes kongens trykte frd. om 
på rente at udsætte el. optage penge i Sjæll. og Skåne til den 11. juni. 
De skal lade den læse og forkynde og siden holde. SjT, 33, 630. (Tr.: 
KD, V, 404). K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK.

Derom fik og Kbh.s højlærde breve mutatis mutandis så vel som og 
borgmestre og råd dér.
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17. dec. (Kbh.) Albertus Matthisen, bygmester, fik brev anlangende at 
afmåle pladsen ml. Henrik Müller og Trinte Steenwinckels ved Provi
anthuset. Kongen befaler AM, tillige med dem, som bliver forordnet 
af borgmestre og råd i Kbh., at måle pladsen langs ved Provianthuset 
ml. HM og TSs, samt at fordre for sig alle de skøder, dokumenter og 
breve, som findes på samme plads, erfare deres beskaffenhed, forfær
dige rigtig alen og mål og lægge alle omstændigheder på papir og si
den underskrive med nævnte mænd. SjT, 33, 630. (Tr.: KD, V, 405). K.

18. dec. (Kbh.) Cornelius Lerche fik brev anlangende forbedring af 
danske konsulers rettigheder i Spanien af danske skibe. Kongen har 
erfaret, at andre nationer i Spanien af hvert skib, som indkommer i 
havne der, tager 100 realer i sølv, og de af kongen dér forordnede kon
suler har hidindtil kun taget 50 realer. Kongen er tilfreds, at de af ham 
forordnede konsuler efter begæring af hvert dansk og norsk skib må 
tage 100 realer i sølv, hvilket han skal forstændige dem. SjT, 33, 630. K. 
Indl. udat.

18. dec. (Kbh.) Steffen Thim fik brev om til ingeniør Gotfred Hoff- 
mand (Hopmand) til Helsingborgs fortifikation at erlægge 1.000 rd. 
af de penge, som er leveret ham af landekisten i Skåne til Helsing
borgs fortifikation. SkT, 8, 559.

18. dec. (Kbh.) Hr. Mads [Jacobsen]1 Lærke (Lerche), sognepræst til 
Landet, fik brev på fæste af nogle bøndergårde. Det er hos kongen be
gæret, at han for Landet kalds ringhed vil bevilge præsten dér det 
fæste og den herlighed, der kan falde af de 3 bøndergårde, hvoraf han 
nyder landgilde, ægter og arbejde. Kongen erfarer, at kaldet i nogen 
tid er meget forringet af den skade, som floden af stranden har gjort 
både på præstegårdens og bøndernes jord, og bevilger ML hans livstid 
at nyde stedsmål og herlighed af de 3 gårde. Forbydendes etc. SmR, 
105. Indl. 29. sept. 1592 og 10. dec.
1) Ifølge Indl.

18. dec. (Kbh.) Erik Juel og bispen fik brev om at erklære sig om ma
gesk., Erik Grubbe begærer af Ålborg Hospital. EG begærer til mage
sk. en gård af Ålborg Hospital, liggende i Onsild h., Hvornum s., Brøn- 
dum: Christen Bertelsen påbor. Hvorimod han til fyldest vederlag er
byder 1 gd. i Vendsyssel, Kær h., Øster Hassing s., Barseby: Niels Lau
ridsen påbor. Adressaterne skal med det forderligste erklære, om den
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gård, som han begærer, for belejligheds el. anden herligheds skyld 
uden lenets skade kan mistes fra hospitalet, og om vederlaget kan er
agtes nøjagtigt, og indskikke erklæringen i Kane. JT, 13, 540. Orig. i C 
1-145 Alborg bispeark., LAV.

19. dec. (Kbh.) Bevill. efter begæring for Arent Prendtler, indvåner i 
Vordingborg, og Søren Clemendsen, skriver på Vordingborg Slot, til 
skattefrihed i Vordingborg. Kongen bevilger, at AP må være fri for al 
borgerlig skat og tynge, såfremt han ingen borgerlig næring bruger. 
SjR, 23, 883. K. Indl. 6., 15. og 17. dec.

Lige sådant brev fik SC.

19. dec. (Kbh.) Ai ent von der Kuhla fik brev om afslag for Kronborgs 
bønder. De har hos kongen andraget, hvorledes de formedelst mis
vækst, fæsyge o. a. fattigdom skal være så forarmede, at de ej formår at 
udgive deres landgilde, såfremt de skal blive ved magt, med mindre de 
forundes følgende afslag, hvilket kongen af AvdKs påskrift på med
bragte tingsvinder erfarer er sandfærdigt. Kongen er tilfreds, at disse 
må nyde afslag: Tikøb s., Bistrup: Anders Hansen ’/y fjdg. smør. Horse
rød: Peder Christensen 15 skp. rug; Morten Ibsen */y fjdg. smør. Bors
holm: Peder Rasmussen 1 fjdg. smør. Nyrup: Niels Bendsen 15 skp. 
rug; de i Rasmus’ gd. 15 skp. rug. Horneby: Niels Jonsen */y pd. rug. 
Skibstrup: Hans Jacobsens gd. 5 skp. rug, l’/y td. havre, 1 rd., 1 lam, 1 
gås, 4 høns, 1 læs hø, af den øde gårds landgilde 1 dl. Hornbæk: hus
mænd: Bent Troelsen øde, Oluf Bentsen øde, Jens Skomager øde, 
Oluf Svendsen, Laurids Skrædder, Hans Skomager hver '/y rd. Asmin
derød s.: Hans Mouridsen 3 fjdg. smør, 2 lam; Børge Olufsen '/y fjdg. 
smør. Toelt:1 Herluf Jensen, Jens Herlufsen, Niels Poulsen, Jørgen Pe
dersen hver 1 td. byg. Endrup: Anders Hansen d.U. 1 td. byg. Dagelyk
ke: Svend Lauridsen ’/y fjdg. smør. Øverstetorp: Anders Ejlersen '/y 
fjdg. smør. Dagelykke Slette: Rasmus Vævers hus afbrændt, nyt og gam
melt 3 rd. Langstrup: Oluf Pedersen d.U. ’/y pd. rug. Søborg s. og by: 
Jørgen Madsen 1 pd. byg. Dragstrup: Peder Hansen 3 td. byg. Nakke: 
Hans Hansen 1 ott. smør. Fjellenstrup:2 Rasmus Lauridsen, Christen 
Ibsen hver 1 pd. rug. Firhøj: Niels Andersen 1 fjdg. smør. Gilleleje: 
husmænd: Niels Jensen Bagge, Jørgen Hansen, Ole Lauridsen, Anna 
Jacobs, Anders Gundersen, Peder Madsen, Jacob Bagge, Peder Skræd
der, Peder Præst, Laurids Christoffersen hver ‘/y rd. Blistrup s., Kolds- 
bæk: Clemend Børgesen 2 td. byg; Anders Lauridsen 3 td.; Laurids 
Lauridsen ’/y pd. rug, ‘/y pd. byg, 1 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 20
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æg; Laurids Hansen ibid. 1 pd. byg; Peder Andersen 2 td. byg. Hessel- 
bjerg: Peder Hansen, Poul Andersen, Niels Johansen Udsholt, Mads 
Andersen hver lige så meget; Jens og Hans Lauridsen 1 pd. rug, 1 pd. 
byg, nok, som HL rester for forgangen år, 1 pd. rug; Hans Pedersen 1 
pd. byg; Oluf Christoffersen 1 td. byg; Jens Andersen 2 td. byg, Laurids 
Pedersen 1 td. byg. Højelt? Hans Olufsen, Laurids Espensen hver 2 td. 
byg; Laurids Pedersen 22l/'i skp. byg, 15 skp. rug; Peder Ibsen 2 td. byg. 
Lydshøj: Jens Clemendsen 20 skp. byg, 15 skp. rug. Bakkebjerg: Hans 
Olufsen, Laurids Jørgensen hver 8 skp. byg. Mårum s., Holgerskøb: 
Laurids Olufsen 1 fjdg. smør. Børstrup:4 Rasmus Knudsen ’/2 pd. byg. 
Ejlstrup:5 Laurids Nielsen 1 fjdg. smør. Valby s. og by: Jacob Andersen 
1 td. byg; Laurids Jensen 10 skp. byg; Hans Lauridsen Degn 2 td. byg; 
Niels Pedersen lige så meget; Hans Andersen 1 td. byg; Peder Jør
gensen lige så meget; Laurids Ibsen 15 skp. rug, 3 td. byg; Laurids Pe
dersen 7’/2 [skp.] rug, 9 skp. byg; Jep Lauridsen og Hans Lauridsen 
Skrædder hver 1 td. byg. Hemmingstrup: Peder Nielsen 2 td. byg. Slet- 
elte:6 Niels Pedersen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre; Laurids Ibsen 1 
pd. rug, 1 pd. byg. Vejby s. og by: Laurids Olufsen 3 td. byg; Jens An
dersen, Hans Jensen hver 2 td. byg; Jacob Mortensen 4 td. byg; Jørgen 
Ibsen 1 td. byg. Mynge:7 Oluf Knudsen 3 td. byg; Hans Rasmussen, 
Jens Lauridsen hver 1 td.; Jens Nielsen, Clemend Lauridsen hver 2 td.; 
Niels Rasmussen 5 skp. byg. Ørby: Laurids Ibsen, Peder Poulsen hver 2 
td. byg; Jørgen Lauridsen 15 skp. rug, 18 skp. byg, 1 td. havre, 1 fjdg. 
smør, 1 ‘/2 lam, 1 */2 gås; Laurids Christensen 2 pd. rug, 2 pd. byg; Hans 
Nielsen 1 td. byg; Niels og Anders Nielsen 3 td. byg; Ingmer Ibsen, Pe
der Nielsen hver 2 td.; Peder Bentsen 3l/2 td. 3 skp.; Peder Ibsen 2 td. 
byg; Laurids Mikkelsen 2 td. byg; Laurids Nielsen 1 td. byg; Laurids 
Lauridsen 2 pd. rug, l’/2 pd. byg. Unnerup:“ Oluf Pedersen 3 td. byg. 
Holløse: Oluf Jensen 3 td. byg; Peder Pedersen 2 td. byg; Hans Peder
sen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre; Jep Nielsen 3 td. byg; Peder Niel
sen 4 td. byg; Hans Nielsen 2 td. byg; Oluf Olufsen d.Æ. 1 pd. rug, 1 
pd. byg, 2 td. havre; Knud Hansen 4 td. byg, 1 pd. rug; Peder Ibsen og 
Peder Nielsen 2 td. byg; Oluf Olufsen d.U. 2 td. byg, 1 pd. rug; Knud 
Hansen 4 td. byg, 1 pd. rug; Peder Ibsen og Peder Nielsen 3 td. byg; 
Oluf Olufsen d.U. 2 td. byg, 1 pd. rug. Tibirke s., Tisvilde: Margrete 
Munks 2 td. byg; Oluf Pedersen 4 td. byg; Villum Pedersen l’/j td. byg; 
Jørgen Knudsen 1 td. byg; Laurids Olufsen d.U. 2 td. rug, 22’/2 skp. 
byg; Johan Pedersen 27 skp. rug, 26 skp. byg; Peder Villumsen 2’/a pd. 
byg. Tibirke: Niels Christensen 1 td. byg, 2 td. rug. Helsinge s. og by: 
Isel Olufsen 4 td. byg; Jep Olufsen, Mads Lauridsen Thue hver 3 td.
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byg; Knud Knudsen, Jørgen Jensen hver 1 td. byg; Laurids Steen 3 td. 
byg. Ammindrup: Laurids Jacobsen lige så meget. Lavø:9 Mads Ander
sen 1 pd. byg, 15 skp. rug; Oluf Ibsen 15 skp. rug, 4 td. byg; Hans Jen
sen, Laurids Rasmussen hver 1 td. byg; Anders Lauridsen 4 td. byg; 
Svend Lauridsen 5 skp. rug, 6 skp. byg. Høbjerg: Niels Mortensen 3 td. 
byg: Mads Rasmussen 1 td. byg. Nejlinge: Jørgen Rasmussen og Peder 
Andersen hver 1 td. byg. Græsted s., Alume:10 Peder Jensen 10 skp. 
byg; Peder Steen ’/a pd. byg. Dønnevælde: Hans Pedersen 1 fjdg. smør. 
Alume:11 Hans Jensen 3 td. byg; Rasmus Hansen 1 td. havre, 1 lam; Pe
der Nielsen, Peder Knudsen hver lige så meget; Søren Nielsen 1 td. 
havre; Mads Christensen 1 td. byg. Ramløse s. og by: Morten Olufsen 2 
td. byg; Niels og Morten Hansen 3 td. byg; Oluf Bjørnsen 15 skp. rug, 
3 td. byg; Mogens Ben tsen 1 td. byg; Christen Rasmussen 4’/a td. byg, 
22’/y skp. rug; Laurids Olufsen d.U. l’/2 td. byg; Jens Knudsen 5 td. 
byg; Niels Christensen 2 pd. rug, 2 pd. byg, 16 skp. havre; Anders Lau
ridsen 3 td. byg, 15 skp. rug; Christoffer Eriksen og Jep Jensen hver 3 
td. byg; Peder Jensen 1 td. byg; Poul Jyde 2l/2 td. byg. Ågerup: Poul 
Lauridsen ‘/a pd. rug, ’/a pd. byg. Tågerup: Jep Olufsen 1’/a pd. byg; 
Anders Lauridsen ogjens Iselsen hver 4’/2 td. byg. Skærød: Hans Ibsen 
1 pd. rug, 1 pd. byg, hvilket skal blive AvdK godtgjort i lenets rgsk. SjT, 
33, 630.
1) Kopibogen har Thoild'. 2) Kopibogen har Fiellingstrup. 3) Kopibogen har 
Høygild. 4) Kopibogen har Biømstrup. 5) Kopibogen har Egildstrup S) Kopibo
gen har Slettild. 7) Kopibogen har Moinge. 8) Kopibogen har Vendrup. 9) Ko
pibogen har Laugøe. 10) Kopibogen har Almue. 11) Kopibogen har Alminde. K 
Indl. 6. og 8. dec.

19. dec. (Kbh.) Rønnov Bille og Lave Beck fik brev anlangende at li
kvidere magesk. ml. K.M. og Peder Vibe. PV begærer af kongen gde i 
Korsør len, Eggeslevmagle: Christen Pedersens gd. og Peder Hansens 
øde gårdsjord. Hvorimod til vederlag erbydes Krummerup s., Hald- 
agermagle: Mikkel Svendsen. Ormslev: Niels Jensen. Hulby: Jep Oluf
sen. Desligeste hans anpart i Oreby: 1 gd., Christen Fynbo, om de 3 
første imod forhåbning ej strækker til. Styl. ord. SjT, 33, 632. K.

Desligeste fik Hugo Lûtzow brev om at overvære mageskiftet som 
lensmand. K.

19. dec. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om, at forseelse af Karen Møller, 
enke efter Christoffer Møller, er efterladt. På anmodning fra KM har 
kongen denne gang efterladt hende hendes begangne forseelse, så 
hun ej efter den over hende fældede dom skal rømme byen el. miste
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sin boslod, eftersom kosterne i sig selv er ringe. Dog skal hun herefter 
skikke sig således, at ingen herefter med billighed kan beskylde hende 
for tyveri el. andet. SjT, 33, 632. (Tr.: KD, V, 405). Indl. 28. okt. og 21. 
nov.

19. dec. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om, at Christian Simensen, visi
terer i Frederikssund, med hustru og børn må søge Ude Sundby Kirke 
og lade sig betjene af præsten dér, eftersom kongen erfarer, at det 
sted, CS påbor, med rette ligger i Ude Sundby s. SjT, 33, 633. K. Orig. i 
Frederiksborg lensark., LAK. Indl. 4. jan. 1632, 15., 21. og 22. april, 24. 
maj og udat.

19. dec. (Kbh.) Frederik Urne fik brev om at hjælpe Hans Villumsen til 
rette hos borgmestre og råd i Roskilde. HV har klageligen hos kongen 
ladet andrage, hvorledes han opholdes af borgmestre og råd i en sag, 
han har indstævnet for dem, så han for dommen ej kan komme til 
ende. FR skal forhjælpe ham, så vidt lov og ret er, og tilholde borgme
stre og råd, at de hjælper ham, så han ej med rette kan beklage sig. SjT, 
33, 633. Indl. udat.

19. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om efterhånden at betale Sa
muel Meier, apoteker i Kbh. Kongen erfarer, at han er SM skyldig efter 
2 med ham af dem gjorte afregninger, den ene dat. 30. okt. sidst forle
den på 9.099 rd. 20 sk., den anden dat. 31. okt. dernæst på 5.587’/2 rd. 
672 sk. De skal afbetale ham disse fordringer med rente efterhånden 
som rigens middel strækker til. Det, han bekommer, skal de afskrive på 
hans afregninger. SjT, 33, 633. K. Orig. i DKanc. B 1791. Indl. udat.

19. dec. (Kbh.)1 Borgmester Jens Nielsen i Helsingborg fik brev på en 
løkke kaldet Galgevangen. Kongen har tilforn bevilget JN at måtte er
lægge 200 rd. til Johan En nes, vin tapper dér, for en løkke, som han mi
ster formedelst Helsingborgs fortifikation, og JN derimod til ejendom 
nyde en anden løkke, som har været ham forundt i fæste hans livstid, 
og Peder Drager før havde, kaldet Galgevangen, efter forretning gjort 
af kongens kommissarier og påfølgende kgl. miss., dat. 11. juni 1655. 
Af fremvist kvittering erfarer kongen, at de 200 rd. er betalt ham afJN. 
Derfor skøder kongen hermed til JN og hans arvinger nævnte løkke, 
Galgevangen el. Peder Dragers løkke, som den nu findes indhegnet. 
Dog for en kendelses skyld skal deraf, så vel som af afd. Ennert Peder
sens løkke, som JN bruger, årligen til Helsingborg Slot gives 1 rd. Thi
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forbyde etc. SkR, 6, 437. (Udt.: Kr. Sk., II, 68). Indl. 11. juni 1655 (Fr. 
3., orig.), 24. dec. 1655 og udat.
1) Efter brevet står: Otte Urne fik brev på sikkert lejde, findes i Sjæll. Reg. den 
23. dec. 1656.

20. dec. (Kbh.) Peder Charisius fik brev om at hjælpe Niels Jacobsens 
arvinger i Randers til rette. Hvad NJs arvinger hos kongen har ladet 
andrage, kan PC se af hans hosføjede supplikation. Han skal forhjælpe 
dem til rette hos magistraten i Amsterdam og på andre steder, så de 
kan bekomme deres retmæssige fordring. JT, 13, 541.

20. dec. (Kbh.) Laurids de Hemmer af Ålborg fik brev om, at hans le
jermålsforseelse er efterladt. LdH har for kongen ladet andrage, hvor
ledes han har forset sig i lejermål med en kvindeperson, Maren 
Sørensdatter, som er beslægtet med ham i 3. led. Han begærer, at for
seelsen denne gang må efterlades ham, så han ej efter recessen skal 
rømme landet. Kongen bevilger dette, dog skal han til Vartov Hospital 
udgive 20 sldl. Forbydendes etc. JR, 12, 575.

20. dec. (Kbh.) Maren Sørensdatter fik brev om, at hendes lejermåls
forseelse med Laurids de Hemmer af Ålborg er efterladt. Birgitte 
Thomasdatter af Ålborg har for kongen ladet andrage, hvorledes hen
des datter MS har forset sig i lejer mål med en person, Laurids de 
Hemmer, som er beslægtet med hende i 3. led. Hun begærer, at for
seelsen denne gang må efterlades hende, så hun ej efter recessen skal 
rømme landet. Kongen bevilger dette, dog skal hun til Vartov Hospital 
udgive 20 sldl. Forbydendes etc. JR, 12, 576. Indl. 29. nov. (2).

21. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik ordre til at forskaffe glaspusteren 
Robert Colnet 50 favne ved. Udt. i SjT, 33, 633. K. Orig. i DKanc. B 
1791.

21. dec. (Kbh.) Nicolaus Merlow fik ordre til at forskaffe fogeden i Ro
senborg fornøden havre, hø og strøelse til elsdyret. Udt. i SjT, 33, 633. 
K.

21. dec. (Kbh.) Proviantskriveren fik ordre til dagligen at forskaffe fo
geden i Rosenborg 3 skovter til det elsdyr, han har dér. Udt. i SjT, 33, 
633. K.
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21. dec. (Kbh.)1 Frands Brockenhuus fik ordre om til elsdyret at for
skaffe så mange egekviste, som behøves, og lade dem levere til foge
den. Udt. i SjT, 33, 633. K.
1) Efter teksten står: Kommission ml. fru Karen Bille og Jørgen Rosenkrantz 
om Sorøs rgsk. findes i Fynske Tegneiser 22. dec. 1656.

22. dec. (Kbh.) Iver Mogensen Krabbe og Mathias Budde fik brev om 
at åbne og registrere fru Anne Ulfstands bo. AUs bo er efter hendes 
død straks blevet forseglet. De befales med forderligste at begive sig til 
boet for at åbne, registrere og taksere så vel som også likvidere gælden, 
så vidt den findes, mod løsøre og gods, så arvingerne og værgerne ef
ter recessen kan gøre udlæg til kreditorer. Til den ende skal de til en 
vis tid indstævne kreditorerne for sig. Dersom nogen tvistighed kan 
falde, skal de enten forene parterne i mindelighed el. adskille dem 
ved endelig dom. Det, de forretter, skal de under deres hænder og sig
neter give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom en af dem for 
lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til stede, have 
fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efterkomme befalin
gen. SkT, 8, 559. Indl. udat.

22. dec. (Kbh.) Hr. Iver Vind og hr. Jørgen Brahe fik brev om kommis
sion ml. fru Karen Bille, enke efter Falk Gøye, og Jørgen Kali, skriver 
på Sorø. Der begiver sig tvist ml. KB og JK anlangende hans rgsk. fra 
Philippi Jacobi 1649 til årsdagen 1650. De befales og får fuldmagt til. 
med forderligste at indstævne parterne for sig og enten forhandle 
med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de for
retter, skal de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til 
de interesserede. FT, 7, 250. K. Indl. 16. dec.

23. dec. (Kbh.) Otte Urne fik sikkert lejde. OU har for nogen tid siden 
begået et ulykkeligt drab på en person, Peder Christensen, og derfor 
hidindtil opholdt sig på fremmede steder. Han har hos kongen an
holdt om sikkert lejde. Af de i sagen førte vidnesbyrd, så vel som af den 
dødes egen bekendelse, erfarer kongen, at OU først af den døde er 
hugget 2 sår i hovedet og derforuden et hug bag i sin skulder, og OU 
har nu tilfredsstillet den dødes venner og forsonet sig med dem, så og 
givet 600 rd. til Nakskov Kirke. Kongen bevilger ham derfor sikkert og 
frit lejde, så at han må være fri og utiltalt for drabet. Forbydendes etc. 
SjR, 23, 883. Indl. 5. og 24. okt., 21. og 28. nov. 1653, 20. febr. 1654, 7. 
maj 1655, 26. sept., 10. og 15. (2) okt., 17., 18., 19. og 28. nov., 4. dec. 
og udat.
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23. dec. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende reparation af 
broer og bomme i Kbh.s len. Kongen er efter FBs forslag tilfreds, at 
han lader broerne forfærdige, og hvor fyrrebjælker under broerne be
høves, så og til opstandere og fodtræer, må han bruge de egetræer, 
som uden skovskade kan haves på lenets skov og ikke er dygtige til an
det, så vel som også til de broer, bønderne skal vedligeholde på deres 
egen bekostning. Men i stedet for ege- og fyrreplanker må han lade 
fælde bøgetræer, hvoraf kan skæres tykke planker til at lægge på bro
erne. Det som behøves til portenes og bommenes reparation, enten 
med jernværk el. i anden måde, skal han lade forsvarligen forfærdige 
og vedligeholde. SjT, 33, 634. K (2). Indl. udat.

23. dec. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om afslag i Frederiksborg len. 
Bønderne har for kongen ladet andrage, hvorledes de har lidt stor ska
de dette år formedelst stor misvækst på deres korn, og en del af deres 
kvæg er død fra dem, så og er nogle gde brændt, så de er geråden i 
største armod og kan ej fremdeles besidde gårdene, med mindre de 
forundes noget afslag på deres landgilde. Af OPs erklæring erfarer 
kongen, at dette er sandfærdigt. Kongen er tilfreds, at følgende må 
nyde afslag: Torup: Bent Svendsen, Jens Jensen, Jep Lauridsen hver 1 
pd. byg; Anders Mikkelsen, Christen Rasmussen hver 1 td. byg. Hald: 
Børge Ibsen ’/a pd. byg; Villum Sørensen 5 skp. rug, 1 td. byg; Laurids 
Pedersen 1 td. byg; Søren Mortensen 15 skp. rug, 3 td. byg; Peder 
Olufsen ’/2 pd. byg. Rorup (Rørup): Bo Pedersen 1 pd. byg. Torpmag- 
le:1 Laurids Nielsen 1 td. byg; Hagen Mortensen Torplille, Mogens Er- 
landsen, Jens Nielsen hver 2 td. byg; Peder Herlufsen Ellinggård, Niels 
Andersen hver 1 td. byg. Melby:2 Laurids Jensens gd. øde ’/a pd. rug, 
’/2 pd. byg, 1 lam, 1 gås, 3 mk., 2 par høns; Oluf Pedersen Skrædder, 
Anders Faltinsen hver ’/a pd. byg; Laurids Jensen Bunde, Niels Hjul
mand, Jep Olufsen, Jep Gregersen hver 1 td. byg. Tollerup: Hans Sko
mager 1 td. byg. Vinderød: Laurids Olufsen 3 td. rug, 21 skp. byg. Kar
semose: Jens Nielsen 3 td. byg; Laurids Pedersen 2 td. byg. Brederød: 
Jørgen Ibsen, Niels Jensen, Oluf Knudsen hver 1 td. byg; Niels Ibsen, 
Laurids Jørgensen hver 2 td. byg; Oluf Hvep ’/a pd. rug, ’/> pd. byg; 
Jens Hansen, Erik Lauridsen hver 1 td. byg. Avderød: Jørgen Frandsen 
12 td. rug, 25 skp. byg; Oluf Olufsen 13 skp. rug, 15 skp. byg; Anders 
Nielsen 1 td., rug, 15 skp. byg; Niels Tørck 10 skp. rug, 22 skp. byg; Pe
der Pedersen 3 skp. byg; Laurids Ibsen 10 skp. rug, 25 skp. byg; Søren 
Rasmussen 2 td. rug, 15 skp. byg; Rasmus Frandsen 10 skp. rug, 25 skp. 
byg; Rasmus Lauridsen 5 skp. rug, 3 skp. byg; Rasmus Steffensen 10



1656 423

skp. rug, 20 skp. byg; Niels Hansen 1 */2 pd. rug, 1l/2 pd. byg. Sonne- 
rup: Jens Laursen ’/a pd. byg. Havelselille: Rasmus Jensen 3 td. byg; 
Søren Olufsen ’/2 pd. byg; Hans Jørgensen, Laurids Pedersen hver 3 
td. byg. Grimstrup: Niels Olufsen 1 pd. byg. Havelse: Laurids Pedersen 
1 pd. rug; Mikkel Olufsen, Niels Jørgensen, Laurids Ibsen, Jens Lau
ridsen hver 1 pd. byg; Hans Olufsen, Mads Ibsen, Claus Clausen hver 1 
td. byg. Ølsted: Oluf Rasmussen 1 pd. byg; Laurids Nielsen, Laurids Ib
sen hver ’/2 pd. byg; Hans Halsbo 1 td. byg; Jep Jensen 1 pd. byg. Ub
berup: Marcus Lauridsen 1 '/a pd. byg. Strø: Oluf Poulsen 1 pd. byg; 
Anders Henningsen 2 pd. byg. Strølille: Mikkel Pedersen 2 pd. rug, 2 
pd. byg; Anders Pedersen 1 pd. rug, 1 pd. byg. Sigerslevøster: Anders 
Nielsen 9 skp. byg; Oluf Jensen 1 '/a pd. byg; Mads Bertelsen øde 
17’/2 skp. rug, 21 skp. byg, 2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns; Oluf Cle- 
mendsen 5 td. byg; Oluf Rasmussen 1 td. rug, 21 skp. byg; Niels Peder
sen 2 pd. byg; Hans Dunkersens gd. 171/2 skp. rug, 21 skp. byg, 2 td. 
havre; Jørgen Andersen 5 td. byg; Laurids Jensen 5 td. rug, 5 td. byg; 
Hans Nielsen 1 pd. rug, 1 pd. byg; Peder Hansen 5 td. byg; Peder Niel
sen 2 pd. byg; Anders Hansen 3 td. byg. Skævinge: Oluf Villumsen, An
ders Hansen, Børge Hansen hver 1 td. byg; Oluf Olufsen 2 pd. byg; Jep 
Nielsen 3 td. byg, 2 td. havre; Hans Pedersen 1 pd. byg, 1 ’/a td. havre; 
Peder Andersen 20 skp. byg, 2 td. havre; Oluf Pedersen d.U. 2 td. byg; 
Peder Bendsen 20 skp. rug, ’/> pd. byg, 2 td. havre. Græse: Hans Jen
sen 15 skp. byg; Laurids Rytter 2 td. byg; Laurids Clausen 13 skp. rug, 
15 skp. byg, l’/2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 20 æg;Jep Nielsen 1 '/a 
td. byg; Espen Andersen 15 skp. byg, 1 ’/a td. havre; Mads Klokker, Poul 
Pedersen, Peder Pedersen hver 15 skp. byg;Jens Lauridsen l’/j td. byg; 
Morten Mikkelsen, Christoffer Hansen hver 1 td. byg; 2 øde huse 3 
mk.; Niels Andersen 8 skp. rug; Laurids Pedersen 1 td. havre. Lille 
Lyngby:3 Oluf Mortensen 1 td. byg; Jens Aagesen 2 td. rug, 2 td. byg. 
Store Lyngby:3 Niels Rasmussen, Laurids Andersen, Rasmus Ibsen 
d.Æ. hver 1 td. byg; Hans Olufsen, Rasmus Ibsen d.U. '/a pd. rug; Knud 
Rasmussen 1 td. byg; Christoffer Hansen 2 mk. Søsterbro Mølle:4 
Søren Pedersen 1 ott. smør. Melløse:5 Niels Madsen 1 pd. rug, 1 pd. 
byg; Anders Hansen 1 pd. byg; Jørgen Hansen, Jens Nielsen, Niels Jen
sen hver 1 td. byg; Morten Nielsen ’/a pd. byg; Laurids Pedersen 12*/2 
skp. rug, 15 skp. byg, ’/a td. have, 1 ott. smør; Mads Espensen, Anders 
Mikkelsen hver 1 td. byg; Jacob Jensen 13 skp. rug, 15 skp. byg, 1 td. 
havre; Niels Sørensen 1 td. byg; Christen Lauridsen 2 td. byg. Ugge- 
løse: Anders Svendsen 5 td. byg; Anders Frandsen 2 td. byg; Villum 
Hellesen !/a pd. byg; Jens Olufsen ’/2 pd. rug. Høvelte: Niels Olufsen 1
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ott. smør. Vassingerød: Jacob Pedersen ’/a pd. rug, 3 td. byg. Badstrup: 
Søren Pedersen 1 pd. byg, 1 td. havre; Jørgen Tuesen ’/a pd. rug, ’/a pd. 
byg, 1 td. havre; Søren Jørgensen */a pd. byg; Anders Olufsen 1 td. byg. 
Lindholm: Jon Svendsen 4 td. rug. Lynge:6 Oluf Pedersen 1 td. rug, 2 
td. byg; Oluf Madsen, store Bent Olufsen hver ’/a pd. rug; Peder Mad
sen 3 td. rug; Svend Jensen 1 pd. rug; Peder Bolsen 1 pd. rug; Islach 
Mikkelsen */a pd. rug; Jens Olufsen 1 skp. rug, 1 td. byg; Anders Jensen 
1 td. rug; Hans Olufsen 1 pd. rug, 3 td. byg, 2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 
høns; Hans Olufsen Skomager 1 td. rug. Kollerød: Oluf Sørensen 1 td. 
rug; Erik Pedersen, Christen Pedersen, Peder Jensen hver lige så me
get; Jens Mogensen 1 td. rug. Hørup:7 Peder Nielsen, Hans Andersen 
hver 1 pd. rug; Laurids Olufsen 13 skp. rug; Morten Nielsen >A pd. 
byg; Jordhøj:8 Niels Pedersen 9 skp. rug, 1 td. byg; Anders Pedersen, 
Søren Nielsen hver 1 pd. rug. Herlev: Hans Knudsen */a pd. byg; Niels 
Thuresen, Niels Christensen hver 1 td. rug, */a pd. byg; Laurids Truid- 
sen 1 td. byg. Hammersholt: Hans Hansen, Rasmus Frandsen hver ’/a 
pd. byg; Søren Andersen */a pd. rug, */a pd. byg. Freerslev: Peder Oluf
sen, Niels Olufsen hver 3 td. byg; Hans Madsen, Niels Nielsen hver lige 
så meget; Jens Christoffersen, Laurids Nielsen hver 2 td. byg; Peder 
Olufsen Slagter 15 skp. rug, 3 td. byg. Snostrup: Torben Andersen 1 
fjdg. smør; Anders Hansen 1 pd. byg. Store Rørbæk: Oluf Pedersen 3 
td. rug; Jens Lauridsen 10 skp.; Jens Jyde 3 td. byg; Troels Andersen 8 
skp. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre; Hans Madsen 1 pd. byg, 2 td. havre; Pe
der Jørgensen ’/a pd. rug, ’/a pd. byg; Peder Jensen lige så meget. Lille 
Rørbæk: Hans Jensen 1 pd. rug, 1 pd. byg; Jørgen Madsen 15 skp. rug, 
3 td. byg; Laurids Nielsen, Bent Lauridsen hver 1 pd. byg. Ølstykke:9 
Oluf Andersen l/a pd. rug; Niels Pedersen */a pd. rug, 1 td. byg; Bertel 
Simensen lige så meget; Oluf Skotte ’/a pd. rug; Jep Hansen 3 td. rug; 
Børge Olufsen B/a pd. rug, ’/a pd. byg; Bent Rasmussen lige så meget; 
Jens Pedersen */a pd. rug; Adser Pedersen 1 ’/a pd. rug, 1 ’/a pd. byg, 3 
td. havre; Laurids Jørgensen 1 pd. byg. Svedstrup: Anders Nielsen */a 
pd. rug, ’/a pd. byg; Niels Pedersen, Simen Jensen hver 3 td. byg. Ud
lejre:10 Niels Pedersen 1 pd. rug; Rasmus Andersen ’/a pd. rug; Bertel 
Lauridsen 25 skp. rug, 5 td. byg, 2*/a td. havre, 2 mk. 4 sk. Sigerslev- 
vester:11 Hans Henriksen, Jens Nielsen hver 15 skp. byg; Christen 
Nielsen, Jep Madsen hver 2 td. byg. Oppe Sundby: Bent Svendsen 25 
skp. rug, 3 td. byg; Niels Hansen 2 td. rug, 5 td. ll/a skp. byg; Erik An
dersen 1 td. rug, 1 pd. 4 skp. byg; Hans Eriksen 2 td. rug, 3 td. byg; 
Oluf Pedersen, Laurids Ibsen hver 2 td. rug, 2 td. byg. Ude Sundby: 
Niels Hansen 4 td. byg; Niels Mogensen 3 td. byg; Mads Pedersen 1 td.
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byg; Jens Giøg 2 td. byg; Oluf Jensen 1 td. rug. Bonderup: Henning 
Hansen 3 td. byg; Jens Hansen 2’/2 pd. rug, 3 pd. byg, 5 td. havre, 1 
lam, 1 gås, 4 høns, 1 pd. byg. K.M. lader se til gården. Sundbylille: An
ders Madsen 15 skp. byg; Hans Simensen 2’/2 pd. 6 skp. rug, 2’/2 pd. 8 
skp. byg, 5‘/2 td. havre. Jørlunde: Jørgen Jensen 1 pd. rug, 2 td. havre. 
Skænkelsø: Niels Christensen 1 pd. byg; Peder Jensen og Niels Jør
gensen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 1 gås, 2 høns. Sundbylille: Oluf 
Mogensen ‘/2 pd. byg. Hagerup: Jens Christensen 1 pd. byg. Hårløse:12 
Anders Olufsen 15 skp. rug; Jens Pedersen, Hans Madsen, Hans Hjul
mand, Anders Jensen hver 15 skp. byg; Rasmus Olufsen, Hans Laurid
sen hver 3 td. byg; Oluf Jørgensen 1 pd. byg. Uvelse: Søren Ibsen ’/z 
pd. rug, ’/2 pd. byg; Christen Thomsen, Jens Jensen, Hans Madsen 
hver 1 */2 pd. rug, 1 */2 pd. byg, 3 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns; Anders 
Nielsen '/z pd. rug; Oluf Nielsen l’/2 pd. rug; Peder Jørgensen og Niels 
Jørgensen 1 pd. rug, 1 pd. byg. Lystrup: Eske Bendtsen ’/a pd. rug, ’/j 
pd. byg, 1 td. havre; Anders Lauridsen 15 skp. rug; Hans Nielsen '/2pd. 
rug. Nødebo: Jens Jensen, Hans Pedersen hver 1 ott. smør, 1 lam; Jens 
Pedersen ’/z ott. smør. Alsønderup: Peder Olufsen 1 td. rug, 1 td. byg; 
Jens Laugmand 2 td. rug, 22 td. byg; Jørgen Pedersen 1 td. rug, 2 td. 
byg. Bendstrup: Jens Andersen 2 td. byg; Jep Ibsen 1 td. byg; Hans Vil- 
lumsen i Strøgård 1 fjdg. smør. Tuelstrup: Hans Mortensen 2 td. rug; 
Oluf Madsen, Jens Pedersen hver 2 td. rug; Christen Hansen 1 td. byg. 
Nejede: Jens Olufsen, Hans Pedersen hver 1 ’/j td. rug; Hans Laurid
sen 1 td. rug; Jens Hansen 12*/2 skp. rug, 15 skp. byg. Grønholt: Trude 
Ibsen 1 fjdg. smør, 1 lam, 1 gås. Lønholt: Peder Eriksen 15 skp. rug, 2 
td. byg; Peder Villumsen 2 td. byg; Hans Nielsen 15 skp. rug; Nis Pe
dersen lige så meget; Peder Pedersen 15 skp. rug, 2 td. byg. Sørup: Pe
der Skaaning 7’/2 skp. byg. Lillerød: Mads Nielsen, Peder Skrædder, 
Bertel Lauridsen, Hans Jensen, Mads Torbensen, Jens Christensen 
hver 1 td. byg. Lerholt:13 Jørgen Rasmussen, Laurids Pedersen hver 1 
td. byg. Børstingerød: Jørgen Frederiksen, Mads Rasmussen hver 2 td. 
byg. Gørløse: Ingel Pedersen ’/z pd. rug, ’/z pd. byg, */2 td. havre; Chri
sten Rasmussen 1 pd. byg; Tyge Nielsen 2 td. rug, 1 pd. byg; Jens Oluf
sen lige så meget; Oluf Nielsen 2 td. byg; Mikkel Hansen 2 td. rug; 
Hans Nielsen 2 td. rug, 1 td. byg; Oluf Jensen, Niels Madsen, Laurids 
Svendsen hver 1 td. byg, hvilket skal blive OP godtgjort i lenets rgsk. 
SjT, 33, 634. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK. Indl. 8. nov.
1) Kopibogen har Torupmagle. 2) Kopibogen har Mielby. 3) Kopibogen har Lil
le og Store Lyndbye. 4) Kopibogen har Søffrebromølle. 5) Kopibogen har Mielløse. 
6) Kopibogen har Liunge. 7) Kopibogen har Horup. 8) Kopibogen har Jordøye.



426 1656

9) Kopibogen har Ølstoek. 10) Kopibogen har Udleer. 11) Kopibogen har Sar- 
sleuvester. 12) Kopibogen har Halløse. 13) Kopibogen har Lierild, Indl. Lierildt, 
bebyggelsen er forsvundet siden 1660.

23. dec. (Kbh.) A.b. om havreskat af bønderne over alt Danmark, 
hvem de end tjener. Kongen har i disse vanskelige tider med Dan
marks Riges Råd anset for godt til oprettelse af nogle magasiner at 
påbyde en aim. havreskat således, at af hver jordegen bondegård, en
ten den besiddes af bønderne, som ejendommen tilhører, el. er hen
fæstet til andre, samt af hver hel fæstegård, som ej er frit jordegods, 
skal gives 2 skp. havre samt af hver halvgd. 1 skp., og det efter Abomål, 
8 skp. til tønden, og havren leveres lensmanden, som skal have opsyn 
med, at den indkræves rigtigt og siden forklares på Rtk. Hvis nogen ej 
kan tilvejebringe havre, skal der gives 14 sk. da. for hver skp., og den 
skal udgives senest inden førstkommende påske. SjT, 33, 637. (Udt.: 
CCD, VI, 303). K. (4). Orig. i DKanc. B 165a, i Odensegård lensark., 
LAO (til Sivert Urne og til Mogens Kaas’ arvinger (med Indl.)). Indl. 
udat.

Herom fik alle lensmændene i Danmark brev at lade skatten lægge 
og skrive og dem i Århus stift at lade den levere af deres len i Århus til 
Erik Rosenkrantz, dem i Ålborg stift i Ålborg til Erik Juel, dem i Fyn i 
Assens el. Middelfart, de skånske at levere i Helsingborg el. Kristian
stad, de sjæll. i Køge el. Holbæk, i Lundenæs len at levere på Bøvling.

De førnævnte lensmænd fik sådanne breve: Erik Rosenkrantz: Kon
gen har befalet en ny havreskat, nemlig af hver helgd., enten det er 
selvejergods el. fæstegods, skal gives 2 skp. havre, af hver halvgd. 1 skp. 
havre. Han befales i Århus stift at annamme skatten af lensmændene 
og tillige med samme skat af hans eget len beholde det indtil videre. 
Dersom fornødent loftsrum fattes, skal det lejes. Det skal blive godt
gjort på Rtk. i hans lensrgsk.

Lige sådant brev fik Erik Juel i Ålborg stift. Ulrik Christian [Gylden
løve] i Viborg stift. Otte Krag og hr. Steen Bille i Ribe stift. Hr. Jørgen 
Brahe og Tyge Below i Fyns stift. Hr. Ove Giedde og hr. Henrik Linde
nov i Skåne stift. Frands Brockenhuus og Jørgen Enevoldsen Seefeld i 
Sjæll.s stift. Mogens Sehested at annamme af Bøvling len og tillige 
med det af hans len fremskikke det til Ålborg.

23. dec. (Kbh.) Bevill. for Nyborgs sognepræst på Birkehoved, som i 
forrige tider har været lagt til denne til vederlag mod anden jord, så 
han må gøre sig den så nyttig, som han bedst kan. Forbydendes etc. 
FR, 6,301.
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23. dec. (Kbh.) Hr. Mogens Kaas’ arvinger fik brev om at lade mag. 
Mads Pedersen Lærke1 være Birkehoved følgagtig og om gærdsel der
til. Kongen har forundt MPL vænget Birkehoved efter brevet, som 
kongen har givet ham. MK skal lade ham det være følgagtig og udvise 
fornøden gærdsel til dets indhegnelse. FT, 7, 251. K. Indl. 10. dec. og 
udat. (2).
1) Indl.: i Nyborg.

23. dec. (Kbh.) Arhus Kapitel fik brev om at erklære sig om en gård, 
K.M. vil magesk. fra kapitlet til Silkeborg. Det andrages for kongen, at 
der i Silkeborg len, Hids h., Sinding s. er beliggende en gård tilhøren
de Arhus Kapitel, som Niels Kirkegaard påbor, skylder årligen 1 ørte 
rug, 1 ørte byg, 1 ’/y Harbopd. smør, 1 ørte byggryn, 1 svin, 13 læs ved, 
1 fødenød, 1 mk. hår, 20 sk. tærskepenge, 4 sk. skindpenge, 22 sk. 
brødbagningspenge, gården skal være beliggende ved Skanderborg 
Slot og derfor meget belejligt. Af Mogens Høgs angivende erfarer 
kongen, at den kunne være slottet til nytte, om kongen tilforhandler 
sig den ved magesk. Hvorimod han formener kapitlet kan ske vederlag 
i en gård i Bjerre h.1, Sporup s.: Jens Nielsen og Jens Pedersen påbor, 
skylder årligen 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjdg. smør, 1 fø
denød, 1 svin, 21 sk. 1 al. gryn, 4 sk. spindepenge, 22 sk. brødbag
ningspenge. Adressaten skal med det forderligste erklære, om det 
gods, som han begærer, for belejligheds el. anden herligheds skyld 
uden kapitlets skade kan mistes, og om vederlaget kan eragtes nøjag
tigt, og indskikke erklæringen i Kanc.JT, 13, 541.
1) Sporup s. ligger i Gjern h.

23. dec. (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om nogle jordskifter ml. Ski
vehus’ og Valdemar Lykkes tjenere. VL har for kongen ladet andrage, 
at nogle af kronens tjenere i Skivehus len, nemlig Jens Lauridsen og 
hans medtjenere i Kåstrup, 1 gd., Niels Hansen i Nestild så vel som en 
af hans egne tjenere, Christen Hansen i Nestild, skal have nogle styk
ker jord og ejendom blandt hverandre, dem alle ubelejligt. Han be
gærer derfor, at samme jorder må skiftes, eftersom befindes ingen her
lighed med fiskevand, skov el. vildtbane. MA skal ved uvildige mænd 
lade jorderne besigtige. Eftersom han finder VLs begæring til gavn for 
kronens bønder, er kongen tilfreds, at MA må dele jorderne på kon
gens ratifikation. JT, 13, 541. K.
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24. dec. (Kbh.) Jørgen Seefeld, landsdommer, fik brev om til skovride
ren ved Svenstrup af sit lens uvisse indkomst at betale hans resterende 
besoldning. Det skal godtgøres i JSs rgsk. SjT, 33, 638. K.

24. dec. (Kbh.) Jægermesteren fik brev om at lade fru Dorete Sehested 
til Peder Juels begravelse bekomme 2 store hinde og 4 dådyr, hvorfor 
hun har betalt i Kongens eget Kammer. SjT, 33, 639.

24. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale jesper Skov1 af det 
blekingske potaskeværks afgift. Hvad JS har andraget for kongen, kan 
de se af hans hosføjede supplikation. Kongen er tilfreds, at de af pota
skeværkets afgift efter den afregning, som er gjort på Rtk., betaler ham 
pro kvota ligesom andre kreditorer, som har fået udlæg i kronens 
pantsatte gods for deres fordring. SjT, 33, 639. K. Orig. i DKanc. B 
1791.
1 ) Orig. har borgmester i Sølvesborg.

24. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at akkordere med Selio 
Marselis om noget kobber. Kongen tilskikker dem SMs supplikation, 
hvis indhold de selv kan fornemme. De skal på kongens vegne akkor
dere med ham, søgende kronens bedste. SjT, 33, 639. K.

24. dec. (Kbh.) Hr. Steen Bille og Bispen i Ribe fik brev om at forhøre 
Kolding Hospitals rgsk., efter anfordring fra hr. Knud Jørgensen Kol
ding, sognepræst til Sevel. Hvad iyK har ladet andrage, kan adressa
terne se af hans hosføjede supplikation. Kongen befaler dem med for
derligste at forhøre hospitalets rgsk. og kvittere efter befunden beskaf
fenhed. JT, 13, 542. Indl. 23. nov.

26. dec. (Kbh.) Levin von Bülow fik naturalisationsbrev. LvB har nu 
nedsat sig i Danmark og derfor efter recessen begæret at måtte natu
raliseres og nyde privilegier som indfødte adelsmænd. Han har bevist 
sin adelige herkomst, og da han har nedsat sig i riget, erlanget gifter
mål og dertil aflagt sin ed, har kongen med Rigens Råds samtykke be
vilget, at han og hans ægte børn må antages som danske adelsfolk og 
nyde privilegier og immuniteter som danske adelige. Forbydendes etc. 
SjR, 23, 884. K.

26. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Christian greve af 
Rantzau og Bertram Reventlow bekomme kopi af nogle kvittanser.
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Hvad CR og BR har ladet begære hos kongen, kan adressaterne se af 
deres hosføjede supplikation. De skal lade dem bekomme de specifi
cerede kopier og de begærede kvittanser. SjT, 33, 639.

26. dec. (Kbh.)Jørgen Rosenkrantz fik brev om i Sorø Skole at indtage 
Thomas Nissens søn på Tranekær. Styl. ord. SjT, 33, 639. Indl. udat.

29. dec. (Kbh.) Rigens Råd i Skåne fik brev anlangende at votere om 
en rigens råd og landkommissarius. Der fattes en rigens råd i Skåne i 
stedet for afd. Otte Thott. Det befales dem at forskrive adelen i Skåne, 
så de med den efter den derom gjorte bevill. kan foreslå 6-8 af adels
standen til den vakerende plads, dog at alting går lovligen til. Deslige- 
ste, eftersom der også efter afd. Bjørn Ulfeldt fattes en landkommissa
rius, skal de tilholdes at navngive én, som de agter brugeligst dertil. 
Befalende Gud etc. SkT, 8, 560.

29. dec. (Kbh.) Rigens Råd i Fyn fik brev om at votere om en rigens råd 
i hr. Mogens Kaas’ sted. Der fattes en rigens råd i Fyn i stedet for MK. 
De skal forskrive adelen i Sjæll. til førstkommende tyvende dag jul, så 
de med den efter den derom gjorte bevill. kan foreslå 6-8 af adelsstan
den til den vakerende plads, dog at alting går tilbørligen til. FT, 7, 251. 
K.
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Ordliste 1656

I bindene 1650-55 har ordlisten rummet alle ordene fra ordlisterne i bindet 
1646 og bindene frem til det pågældende år. Denne liste har efterhånden fået 
et større omfang, så derfor vil en samlet ordliste først igen foreligge i bindet 
1660, mens bindene 1656-59 alene rummer en liste for det pågældende år.

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.

abskonsel, skærm (mod lyset). 
academia magistratus, universitetsem

bede.
academico officio, universitetsembede. 
actum in domo capituli, foregået i kapi

telshuset.
aulico el. academico officio, i hof- el. 

universitetsembede.
bendsløber, bandsløber, art tov på skib. 
boven blinden, sprydtopsejl.
cargaison, last, ladning.
cavent øl, covent el. kovent, tyndt øl. 
cum solita conclusione, med den sæd

vanlige slutning.
de eodem dato, af samme dato.
de quo vide suo loco, se herom rette 

sted.
deprecation, afbigt, tilståelse af skyld 

med bøn om tilgivelse.
dni., domini, af dominus, herre. 
doctoratus litulum, doktortitel. 
dønnike, afpudse med kalkpuds; døn

niken, kalkpuds.

endel, hvad der er enhvers særlige 
ejendom, uden for fællesskab.

faussebraie, en lavere forvold.
fled, i fled og fællig, i husstand, fæl

lesbo med.
forlos, tab.
fronlinach, ?vin fra Frontignan i Syd

frankrig, nær Montpellier, kendt 
for sine muskatvine.

frøgrøde, afgrøde.
hammel el. ham, bede.
hujus mensis permut., med ændring af 

måneden.
in academia magistratus og in publico of

ficio, i universitetsembede og i of
fentligt embede.

instance, indvending, indsigelse, ind
trængende anmodning.

insuler, øer.
instrumento pads, fredsdokument.
jamling, et år, egti. lige lang tid i det 

følgende år.
juramentumfidelitas, troskabsed.
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jussu venerandi capiluli subscripsit, un
derskrevet på det ærværdige kapi
tels befaling.

komitat, følge.
kontreskarpe, voldgravs ydre skråning. 
kurline, fæstningsvold, der forbinder 

to bastioner.
L.S., loco sigilli, dvs. i stedet for segl; 

viser i en afskrift seglets placering.
lalle, letle, lægte.
levne grise, igen levende el. tilbage

værende grise.
låning, småkrat, kratskov, kratbevok- 

set sted, samling af buske på mark.
mankl, muligvis mangelfuldt, ikke i 

orden.
maravedi, flertal maravedis, spansk 

mønt = 1/34 real.
muscovado, råsukker, 1. produkt i op

arbejdningen.
målspenge, afgift.
nederlag, lager el. oplag af varer 
ombære, undvære.
overet, vel det øverste, overkant. 
permutation, ombytning.
pertline, mellemsvært, kabelslået tov, 

der bruges til forhaling el. for
tøjning af skib.

perturberere, antaste, forstyrre. 
plyndring, klud.
pro captu ingenii in humanioribus vel 

informeres, for at udvikle begavel
sen informeres godt i menneskeli
ge forhold.

publico officio, offentligt embede. 
pundlæder, tykt, stærkt læder. 
rekompens, godtgørelse, erstatning. 
ridesvend, rideknægt.
rigtighed, gøre r., aflægge regnskab.
rotgieter, rotgyder, rødgyder, bronze

støber, metalstøber.
sader, tørv.
sammelskat, samlet skat.

sarier, overenskomst om skibsbyg
ning.

Saxo cum notis mag. Stephanii, Saxo 
med mag. Johannes Stephanius’ 
noter.

schoutbynacht, kontreadmiral. 
secundum senium officii vel tituli, ifølge 

alder i embede el. titel.
seltingmåL, mål efter settinger el. sjet- 

tinger, dvs. sjettedele.
skovter, slags brød, groft brød.
skælning, el. skælling, lag kalk, hvor

med taget bestryges.
skøjte, lille skib, båd.
steder og fæster, giver el. tager i fæste, i 

leje.
steggærder, gærde sammensat af run

de el. kløvede stave, gerne af has
sel, vidje og lign.

stilo communi, ut propime superiores, 
vide primam, almindelig stil, som 
ovenfor, se det første.

stodmester, tilsynshavende ved et stod, 
jf. stutmester.

stulmester, den, der ved et stutteri har 
det umiddelbare tilsyn med stald
personalet og hestene.

taglam, brøstfældig på tag. 
tilminde sig, få overdraget. 
franchement, tranchée, løbegrav, skyt

tegrav.
trense (til hest), let mundbid, uden 

stænger.
tylt, et antal af 12.
tønnike, vel lille tønde.
veder, afgift.
verteret cum notis uberioribus, oversat 

med udførlige noter.
værklæder, måske læder til forarbejd

ning.
åbod, tilgift, erstatning, særligt for 

bygfældighed.


