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Forord

1 1998 stod Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (Kildeskriftsel
skabet) og Jurist- og Økonomforbundet Forlag bag udgivelsen af På embeds 
vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920, og i 2004 udgav selska
bet Slesvig, Preussen, Danmark. Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie. 
Bøgerne er et forsøg på at gå nye veje i kildeudgivelsen. I erkendelse af, at det 
næppe nogensinde vil kunne lade sig gøre at udgive blot de vigtigste kilder til 
belysning af den offentlige administration, valgte man i stedet at beskrive kil
detyperne i håb om, at benyttelsen af de originale kilder dermed kunne blive 
lettere. Bøgerne er blevet godt modtaget af publikum, og selskabet fortsætter 
udgivelsen med endnu tre bind, nemlig bindet her med perioden indtil 1750 
samt et bind med perioden 1920-1970 og et med Nordatlanten og Troperne. 
Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonier
ne.

Da arbejdet med de resterende bind er så langt fremme, har det været muligt 
nu at udarbejde et samlet fællesregister til alle fem bind, indeholdende beteg
nelserne for de i alt 457 kildetyper. Det findes bagest i bindet.

Bindet her indeholder i alt 89 kilder fra perioden 1500-1750, men da uden- 
rigsforvaltningen og militærforvaltningen ikke var medtaget i På embeds veg
ne, er den generelle redegørelse for førstnævnte udvidet og slutåret for sidst
nævnte er ca. 1850. Til den endelige redaktion har Statens Arkiver bidraget 
med en måneds frikøb til seniorforsker, dr.phil. Ole Degn. Til bogens udgivel
se er der modtaget økonomisk støtte fra Alfred Goods Fond, Augustinus Fon
den, Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Konsul George Jorck og Hustru 
Emma Jorcks Fond, Landsdommer V. Gieses Legat og Statens Arkiver. Akade
mischer Rat, Dr. Franz Brendle fra Universitetet i Tübingen har venligst hjulpet 
med transskriptionen og tolkningen af særligt vanskelige tyske udenrigspoliti
ske tekster fra 1500-tallet. Museumsinspektør, ph.d. Karsten Skjold Petersen 
har venligst hjulpet med nogle af teksterne i afsnittet om militærforvaltningen.

Til alle bringer Kildeskriftselskabet en stor og varm tak.
København i februar 2007

Sebastian Olden Jørgensen Michael Bregnsbo Esben Albrechtsen
Grethe Ilsøe Niels Geert Bolwig EbbeYndgaard
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Læsekursus i gotisk skrift

Da de tekster, der gengives i faksimile, med enkelte undtagelser har kunnet pla
ceres på en højreside med teksten i trykt form bogstavret på venstresiden, kan 
bogen også tjene som grundlag for et kursus i læsning af gotisk skrift. Da tek
sterne i tid spænder fra 1543 til 1798, gives her i kronologisk orden med side
henvisninger en liste over de tekster, der står på et opslag over for hinanden.

1543 Bestalling (kaperbrev) ......................................................... 136-37
1543 Krigserklæring.................................................................... 142-43
1543 Svarbrev.............................................................................. 146-47
1570 Rostjenestetaksation............................................................. 194-95
1590 Skatteliste............................................................................ 438-39
1599 Stævningsbog...................................................................... 282-83
1610 Forleningsbrev .................................................................... 312-13
1614 Udspisningsregnskab........................................................... 354-55
1626-1627 Jordebog .................................................................... 344-45
1627 Lensregnskab...................................................................... 320-21
1627 Kvittering............................................................................ 342-43
1631 Inventarliste ........................................................................ 382-83
1640 Øresundstoldbog.................................................................. 430-31
1642 Skattemandtal...................................................................... 360-61
1642 Skattemandtal...................................................................... 362-63
1650 Rigens forfølgningsbog ....................................................... 294-95
1653 Bestalling (i Smålandske registre)....................................... 42-43
1663 Garnisonsjournal ................................................................ 250-51
1664 Vejerhusbog ........................................................................ 410-11
1667 Kollats ................................................................................ 456-57
1700 Kæmnerregnskab................................................................ 406-07
1704 Embedsansøgning................................................................ 38-39
1780-98 Stambog for rytterregiment ........................................... 203-05
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Forkortelser

afg.
al. 
alb. 
aim. 
anl. 
anordn, 
art. 
bd. 
bem. 
bev.
bil.
ca. 
cirk.
ctr.
Da. Kane, 
dat.
div. 
dl., dir. 
do.
e.g. 
etc.
evt. 
fol.
frd. 
htk.
jfr- 
KB 
Kbh. 
LAA 
LAK 
LAO

afgangne, døde 
alen, 63 centimeter 
albus, hvis, 1/3 skilling 
almindelig 
anlangende, angående 
anordning 
artikel 
bind 
bemeldte 
bevilling 
bilag 
cirka 
cirkulære 
contra, imod 
Danske Kancelli 
dateret 
diverse 
daler, se Mønt, mål og vægt 
ditto, det samme som 
exempli gratia: for eksempel 
et cetera: og så videre 
eventuelt 
folio: side 
forordning 
hartkorn 
jævnfør
Det Kgl. Bibliotek 
København 
landsarkiverne 
Landsarkivet i København 
Landsarkivet i Odense

LAV Landsarkivet i Viborg
LAA Landsarkivet i Aabenraa
lispd. lispund, 8 kg
Maj(ts)., May(ts). majestæt(s) 
miss. missive
mk.
no., nr. 
pd.
pi.

mark, 1/6 rigsdaler 
nummer
pund, 1/2 kg 
plakat
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Forkortelser

RA 
resk. 
sal. 
skippd. 
skp. 
vedr. 
å.b.

Rigsarkivet 
reskript 
salig, afdød 
skippund, 20 lispund, 160 kg 
skæppe, se Mønt, mål og vægt 
vedrørende 
åbent brev
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Indledning

AfOle Degn

I 1991 igangsatte Statens Humanistiske Forskningsråd det forvaltningshistori
ske projekt Stat, Forvaltning og Samfund, og i tilknytning hertil blev i de føl
gende år udviklet et frugtbart forvaltningshistorisk forskningsmiljø. I Stat, For
valtning og Samfunds skriftserie Studier blev udsendt ni monografier og hertil 
kom Dansk Forvaltningshistorie, 1-3, 2000. Mange arbejdede samtidigt med 
forvaltningshistoriske emner, og der blev udført et betydeligt arbejde. Selska
bet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie fik derfor den idé at udgive en 
forvaltningshistorisk kildesamling. I 1998 kunne selskabet i samarbejde med 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag udsende På embeds vegne. Kilder til 
dansk forvaltningshistorie 1750-1920.

Det blev derefter besluttet at lade dette bind følge op af et bind I for perioden 
før 1750, et bind III for perioden efter 1920, et bind IV om Sønderjylland samt 
et bind V om de nordatlantiske og oversøiske besiddelser. Dermed rådes bod på 
den geografiske begrænsning, som bind II havde, idet København dog fortsat 
kun er sparsomt repræsenteret.

Siden er så kommet bindet vedrørende Sønderjylland, Slesvig Preussen Søn
derjylland. Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie 1460-1970, 2004.

Bind II var udsprunget af Stat, Forvaltning og Samfund, og indholdet af
spejlede derfor også de emneområder, der var genstand for undersøgelse. Af 
store forvaltningsområder manglede f.eks. forsvaret og udenrigsforvaltningen, 
som her er medtaget i bind I og ligeledes vil være med i bind III. Inden for 
visse områder vil enkelte kilder være hentet fra perioden efter 1750, således at 
alle relevante kildetyper før 1920 efterhånden forhåbentlig vil være repræsen
teret.

Sigtet med Vor gunst tilforn er som for de øvrige bind at præsentere en ræk
ke vigtige forvaltningshistoriske kildetyper, med redegørelse for deres bag
grund, lovgrundlag, anvendelsesmuligheder og vejledende litteratur. Det er så
ledes ikke kildernes saglige og konkrete indhold, der i denne sammenhæng er 
af interesse, men alene deres generelle værdi som kildetyper. Det er hensigten, 
at dette bind skal tjene som en nyttig håndbog for alle, der arbejder med dansk 
historie før 1750. For universiteternes historikere og historiestuderende vil den 
kunne anvendes som en vigtig kildesamling, mens den rundt på landets mange 
arkiver forhåbentlig hurtigt vil vinde indpas som et nyttigt og uundværligt op
slagsværk. Vor gunst tilforn er tillige tænkt som en hjælp til de mange, der ar
bejder med slægts- og lokalhistorie. De vil i bogen blive præsenteret for en
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Indledning

lang række værdifulde og i mangetilfælde sjældent benyttede kilder af stor be
tydning for slægts- og lokalhistorien.

Kriterierne for valget af kilder er de samme som for bind II. Bindets tids
ramme er som anført 1500-1750, men da udenrigsforvaltningen og militærfor
valtningen ikke var medtaget i bind II, er den generelle redegørelse for først
nævnte udvidet og slutåret for sidstnævnte er ca. 1850.

Forfatterne har lagt stor vægt på at præsentere de vigtigste kilder inden for 
deres område, og i indledningen til de enkelte afsnit gøres der kort rede for det 
pågældende forvaltningsområde. Indledningsafsnittet afsluttes med en kilde
oversigt, hvorefter de enkelte kilder følger. Disse præsenteres alle på samme 
måde efter følgende skema.

1. Definition og kort præsentation af kildetypen (i kursiv)

2. Transskription
Teksten gengives ord- og bogstavret. Hovedoverskrifter og evt. afsnitsover
skrifter markeres med kursiv, ligesom der i nogle tilfælde er anvendt moderne 
tegnsætning.

I de tilfælde, hvor teksteksemplerne er uddrag af større kilder (f.eks. et refe
rat fra en protokol), markeres dette ikke særskilt. Der anvendes i øvrigt heller 
ikke anførselstegn for at vise, at der er tale om citater. Udeladelser af passager 
inde i det enkelte teksteksempel vil dog altid være markeret med (...).

Indsættelse af manglende ord eller bogstaver, der letter forståelsen, sker i [ ]. 
Forkortede ord skrives i vid udstrækning fuldt ud, og i disse tilfælde udelades 
det punktum, der har afsluttet ordet og markeret forkortelsen. Opløste forkor
telser skrives med kursiv, f.eks. Pedersen, meth, schippund.

Ved skemaer og andre opstillinger vil rubrikoverskrifteme (spørgsmålene) 
stå markeret med kraftige typer med svarene i almindelig skrift. Er der tale om 
skemaer med mange rubrikker/kolonner og strækkende sig over flere sider, vil 
disse være forsynet med hjælpekolonnenumre i [ ].

Ned fortrykte skemaer og bevillinger m.v. står den trykte tekst med alminde
lig skrift, mens de med håndskrift udfyldte rubrikker er sat med kursiv.

Til sidst skal nævnes, at af en række af de medtagne kilder gengives en hel 
side af originalen i faksimile, således at kildesamlingen også kan benyttes som 
kursus i skriftlæsning.

3. Kommentarer
I en række tilfælde kan der være behov for at knytte nogle mere specifikke be
mærkninger til kilden, og dette kan ske under dette punkt. Her finder man også 
forklaringer af vanskelige ord og begreber. Da det som nævnt ovenfor er kilde
typen og ikke dens saglige og konkrete indhold, der har interesse, medtages 
som regel ingen oplysninger, der blot har relation til indholdet.
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Indledning

4. Lovgrundlag
Her findes henvisninger til de bestemmelser, der har været gældende for den 
pågældende kildetype. Både recesser, forordninger, love, plakater, bekendt
gørelser og skrivelser omtales, men der anføres ikke specifikke referencer. Dis
se er for tiden indtil 1660:
V. A. Secher (udg.): Corpus Constitutionum Daniae. Forordninger, Recesser 

og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, Kbh. 1887- 
1918 (CCD).

For tiden efter 1660 henvises der til:
Jacob Henrik Schou m.fl. (udg.): Chronologisk Register over de Kongelige 

Forordninger og Aabne Breve samt andre trykte Anordninger, som fra Aar 
1670 af ere udgangne, Kbh. 1777-1850 (»Schous Forordninger«).

Laurids Fogtman m.fl. (udg.): Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegi- 
albreve for Danmark og Norge, udtogsviis udgivne i chronologisk Orden 
1660-1870, Kbh. 1786-1918 (»Fogtmans Reskripter«).

5. Anvendelsesmuligheder
Under dette punkt gøres kort rede for kildernes anvendelsesmuligheder med 
hensyn til såvel mere overordnede historiske problemstillinger som til slægts- 
og lokalhistoriske undersøgelser.

6. Hvor findes kildetypen?
Her gives en kort oversigt over, i hvilke arkivfonds man kan finde den pågæl
dende kildetype. Mere specifikke oplysninger skal derefter søges i de forskelli
ge arkivguider. For Rigsarkivets vedkommende drejer det sig om den generelle 
arkivoversigt:
Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, I, Kbh. 1983 (perioden indtil 

1848).
Danske Kancelli og de dermed beslægtede Institutioner. Vejledende Arkivregi

stratur I, Kbh. 1943.
Rentekammeret I. Danske og norske afdelinger 1660-1848. Vejledende Arkivre

gistraturer, XII, Kbh. 1964.
Kommercekollegiet 1735-1816. Vejledende arkivregistraturer, 22, Kbh. 1984. 
Tyske Kancelli I-II. Vejledende arkivregistaturer 7 og 11, Kbh. 1946-62. 
Enevældens finansarkiver. Vejledende arkiv registraturer, 23, Kbh. 1996.

Til de enkelte landsarkiver og Erhvervsarkivet findes ligeledes arkivoversigter, 
hvor man kan få et overblik over kildesituationen. Det drejer sig om:
Harald Jørgensen: Landsarkivet for Sjælland og hjælpemidlerne til dets benyt

telse, Kbh. 1966, 2. rev. udg. 1977.
Anne Riising: Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse, 

Odense 1970.
Hans H. Worsøe og Poul Rasmussen (red.): Landsarkivet for Nørrejylland og 

hjælpemidlerne til dets benyttelse 1-3, Viborg 1980-88.
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Indledning

Birgitte Vestergaard Futtrup, Gerret Liebing Schlaber og Hans Schultz Hansen: 
Landsarkivet for Sønderjylland. En arkivoversigt, Aabenraa 2003.

Erik Korr Johansen: Erhvervsarkivets arkivoversigter, 1-4, Aarhus 1991-2000.

7. Litteratur
Her bringes en oversigt over relevante bøger og artikler, hvor kilden er benyt
tet. Derudover kan der findes relevante referencer til artikler og bøger, som 
mere bredt omhandler det pågældende forvaltningsområde. Disse vil som regel 
findes under afsnittets første kildebeskrivelse.

En bred indføring til central- og lokaladministrationen finder man hos:
Ditlev Tamm og Tim Knudsen (red.): Dansk Forvaltningshistorie, 1-3, Kbh. 

2000.
Den lokale forvaltning er desuden behandlet i:
Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark. Oprindelse og historisk 

udvikling indtil 1970. En oversigt, Kbh. 1985.
Som vigtige håndbøger og opslagsværker med relevans for alle forvaltnings

områder kan nævnes:
Karl-Erik Frandsen (red.): Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 

1660, 1-2, 1984.
Johan Hvidtfeldt (red.): Håndbog for danske lokalhistorikere, 1952-56, genop

trykt 1970.
Erik Alstrup og Poul Erik Olsen (red.): Dansk kulturhistorisk Opslagsværk, 1- 

2, Kbh. 1991.
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Ordforklaringer, herunder mønt, mål og vægt

17

Accise
Accorderet
Actum ut supra
Album
Albus
Alen

afgift af varer.
indgået, aftalt.
foregået som ovenfor (beskrevet).
1/3 fjerdingkar el. 1/12 skæppe land el. hartkorn, 
hvid, 1/3 skilling.
i 1683 sat til 62,77 cm, men tidligere under betegnel
sen den sjællandske alen, 63,26 cm, i 1613 indført 
overalt i riget, mens den jyske alen var på 57,52 cm.

Allecant, allekant 
Amme
Ao
Approbation 
Approberes 
Are
Auditeur

stærk siciliansk dessertvin.
vinmål, i Danmark = 160 potter à ca. 0,96 1.
Anno, i året.
godkendelse.
godkendes.
havre.
auditør, jurist, der havde til opgave at lede under
søgelserne og
forhandlingerne ved militære retssager.

Badskær, badschier badskærer, bartskærer, barberer, der tillige fungerede 
som sårlæger.

Bedaget til, bedaugit til 
Bemte
Brændsvin

givet frist til.
bemeldte.
svin, der skulle gå på olden i skoven og derfor blev 
mærket med brændjern.

Comp. 
Courant

compagni.
kurant, om daler i småmønt, modsat speciedaler. 1 
daler kurant = 4/5 speciedaler.

Crone krone, oprindelig = 17? speciedaler, fra 1625 2/3 spe
ciedaler.

Ct,C1
Daler

Centum, 100.
1602 64 skilling, derefter frem til 1625 et stigende 
antal skilling op til 96 skilling.

Datum ut supra 
Denarius 
Deputat 
Duellich
Egt
Engelot
Engelst
Enckende

dateret som ovenfor.
penning, 1/16 skilling, 
ydelse, evt. i brændsel.
dvællig, groft, blankt, løstvævet lærred, ofte sort, 
ægt, kørselsforpligtelse, arbejdsydelse som kørsel, 
guldmønt med billede af en engel, = 27? rd. 16 sk. 
engelsk klæde.
enkelt, om rigsdaler i hel rigsdalermønt, ikke i skille
mønt.

Envoye diplomatisk udsending.
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Faldsmål
Favn, faffne
Fjerding 
Fjerdingkar
Fod

Fordringskab 
Forestilling

Forne
Fødenød,fønød

Førlov

Galioth

Gemene, gemeine
Genant

Genbrev

Geworben 
Goldtgylden 
Gran

Grotter, grotther
Gylden
Hafnia, Hafniæ 
Hardbomarch 
Hardbopund

Hestegæsteri

Husbondhold

Ibidem
Idem
Ildebrand 
Indeste, inderste

bøde for ikke at have efterkommet rettens påbud.
72 kubikfod = 0,03 kubikmeter.
en fjerdedel.
'A skæppe.
*/’ alen, den sjællandske fod = 31,6 cm, den jyske 
28,76 cm, jf. ovenfor under alen.
befordring, kørsel.
indstilling eller forslag, der fremsættes over for en 
overordnet myndighed.
forskrevne, tidligere anførte.
et stykke kvæg, der af fæsteren skulle fodres for 
godsejeren.
afgift af fæstere, der efter opsigelse forlod deres går
de og førte deres ejendele med sig. Afgift af arvinger, 
der førte tilfalden arv bort fra den jurisdiktion, hvori 
den var faldet.
rundgattet skib med to-tre master. Almindelig ud
bredt som fragtskib i 1600-tallet.
almindelige, jævne, også om menige soldater, 
lensmænds aflønning, i penge og naturalier, til under
hold og personale o.a. udgifter.
kongebrev foranlediget af sagsøgte, sætter de af sag
søgte udmeldte
breve ud af kraft indtil domstolen har dømt i sagen, 
hvervet soldat.
guldgylden = 1 rd. 1 V2 mk.
‘A karat guld, idet 1 karat var 1/48 kölnerpund, der 
igen var på 467,71 g.
gruttet korn?
guld- eller sølvmønt, i 1600-tallet = 2/3 daler. 
København, i København.
lokal landgildevægt i Hardsyssel = 1/24 hardbopund. 
lokal landgildevægt i Hardsyssel. Kunne være 1/9, 1/10 
eller 1/12 td. smør eller hhv. 10,6, 12,7 eller 14,1 kg.
afgift i stedet for forpligtelse til at modtage og under
holde et antal heste i indkvartering.
afgift betalt af bonden til herremanden som anerken
delse af et afhængighedsforhold.
sammesteds.
samme, den samme.
brændsel, brænde.
person, der boede i et inderstehus, kunne være land
arbejder eller tidligere gårdbruger, person; der boede 
til leje i en andens bolig.
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Item, jtem
i
Jus/jura patronatus

Kongsted are

Laugdags breffue

Lispund 
Liusgarn 
Locus sigilli 
Lod
Læst, lest

Lødemark
M, m
Mark
Martini
Matter

Mousq., musq.

Natmand

Nøddekød
Obl., obrl., obristl.
Oksehoved
Oldengæld

Oppenge
Ort
Otting

ligeledes.
1/2.
patronatsret. Denne ret kunne gives af kongen til ade
lige godsejere, stiftelser, skoler m.v. Grever og friher
rer havde efter 1671 krav på denne rettighed i sæde
gårdssognet samt i de sogne, hvor mindst halvdelen 
af tiendeyderne var deres fæstere. Omfattede bl.a. 
kaldsretten.
kongstød havre, stød (stud), en gammel skat, en slags 
landgilde til kongen.
lavdagsbreve, kongebreve, der pålægger sagsøgte at 
rette for sig inden 15, 10 og 5 dage efter, at brevene er 
læst på det ting, hvorunder sagsøgte hører. Til lav
dagsbreve hører også et brev fra rigens kansler, der 
pålægger sagsøgte at rette for sig straks.
16 pd. = 8 kg.
garn til lysevæger.
seglets plads, i kopi af dokument.
1/32 pund = 15,5 g.
mål for landgilde-, tiende- og skattekom, -mel og 
-malt. For rug og byg 24 tønder, for havre 48 tønder. 
Som handelsmål for korn 24 td., fra 1630 22. Som 
skibsmål, tonnagemål, 1,8 t, fra 1682 1 trælæst = 
4.000 pd., 1 kommercelæst = 5.200 pd.
1 mark i sølv, ikke i mønt.
mille, 1.000.
16 sk. = 1/4 sietdaler eller 1/6 rigsdaler.
11. november.
måtter, til at dække kornlæs med på længere transpor
ter.
musketer, en menig infanterist ved et musketerkom
pagni. En musketer var bevæbnet med en musket, en 
svær bøsse.
person, der udførte renovationsarbejde i byen, hjalp 
bødlen, kørte natrenovation ud og kunne virke som 
skorstensfejer.
oksekød.
oberstløjtnant.
225,96 1.
afgift til skovejer for svin, der gik på olden i hans 
skov.
opgæld, tillæg ved betaling i ringere mønt.
24 skilling, 1/4 rigsdaler.
1/8 tønde.
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Penning 
Philippi Jacobi 
Portugaløser 
Pund

1/12 skilling.
1. maj.
portugisisk mønt = 20-22 rd. 
1/2 kg.

Prest gri, præstegiesterij præstegæsteri, afgift i stedet for forpligtelse til at

Quarter, kvarter 
Quintin 
Quitantziarum 
Pagina
Pibe
Pot

modtage indkvartering.
en kvart. Overnatningssted for militærfolk, 
kvintin, vægtenhed = 2 g.
generalkvittering.
side.
vinfad à 1V2 oksehoved = 347,76 1.
siden 1698 = 1/144 korntønde eller 1/136 øltønde el
ler 0,97 1.

præter plura
Raison 
Recommenderes 
Recommenderit
Rd., rdlr.

med mere.
årsag, grund.
rekommanderes, anbefales, tilrådes, 
anbefalet.
rigsdaler = 96 sk. Indtil 1602 dog 64 sk., 1602-1625

Rigsmark 
Ris 
Rosenobel 
Sagefald 
Signet, zignet 
Skafthavre 
Skilling

med et skillingtal gradvist stigende til 96.
16 el. 20 skilling, 
styktal = 20 bøger papir à 24 eller 25 ark.
engelsk guldmønt med en rose på bagsiden = 15 mk. 
retsbøder.
lille segl, påstemplet med signetring.
havre i strået, dvs. havre, der ikke er tærsket.
indtil 1602 1/64 daler, derefter steg skillingtallet på 
daleren på grund af forringelse og siden 1625 var

Skinder
skillingen 1/96 rigsdaler.
håndværker, der fremstillede beklædningsgenstande 
af læder.
skippund, vægt = 160 kg.
1/6 td. = 23,18 1, dog varierende i forskellige egne, 
skålpund = 496 g.
sietdaler, daler = 64 skilling = 4 mark.

Skippund, schippund
Skæppe
Skålpund, scholpd.
Sid.
Soulagement, soulageret lettelse, lindring, understøttelse, understøttet.
Sprinchelverck
Stafferet
Stedsmål

Suppliqver
Sær
Tambour, tamb.
Testeres

sprinkelværk, gitterværk, rækværk, 
smykket, forskønnet.
også kaldet indfæstning, en pengeafgift, som betales 
ved indgåelse eller fornyelse af fæste.
ansøgninger, bønskrifter.
særdeles, speciel, særlig.
trommeslager, 
bevidnes.
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Tings vinde, things-.
uinde, tingsvidne, retsdokument udstedt på et ting; erklæring afgivet af 

tingmændene om det, der er foregået på tinget den 
pågældende dag.

Toll tomme.
Tomme 2,6 cm.
Trave 20 kornneg.
Tønde 1698 sat til 144 potter = 139,1 1. Tidligere varierede 

tønden, også for forskellige varer.
UndConst.
Ungarsk gylden,

underkonstabel.

vngersgylden 172 dl. 2 sk.
Unse 1/16 skålpd. eller 2 lod à 15,5 g.
Ut supra som ovenfor.
V dvs. v med streg igennem = 5 +
Welb. velbyrdig.
Vide se.
Vidimere godkende, bekræfte.
Vinde vidne, se tingsvinde.
Vindfælder stormfældede træer.
* dvs. x med streg igennem = 10-5-72
Zignet(te) se signet.
Ziise zise eller (ac)cise, toldafgift.
Ørtug eller ørte mål for korn; for det meste var 1 ørtug rug, byg og 

havre henholdsvis 8, 10 og 20 skæpper.
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Diplomatik

Af Leon Jespersen

Diplomatik er læren om diplomer. Et diplom (af græsk diploma) betyder egent
lig et sammenfoldet brev, men har gennem tiderne haft forskellige betydninger. 
I oldtiden betegnede det en anbefalingsskrivelse eller et privilegiebrev. I vær
ket De re diplomatica (1681), forfattet af den franske benediktinermunk Jean 
Mabillon, kom det til at betegne et offentligt, middelalderligt dokument, der 
var opbygget efter standardformuleringer. I dag anvendes det om dokumenter, 
der tildeler udmærkelser, eller som har et retligt indhold. Det er den sidste be
tydning, der har interesse her.

Diplomatikken, forstået som en systematisk disciplin, kan henføres til Jean 
Mabillon ( 1632-1707) og hans værk fra 1681. Før hans tid havde forskellige kri
terier været anvendt for at afgøre et dokuments ægthed, men ofte hvilede vurde
ringerne på et skøn. Det gjaldt også værket Acta Sanctorum, som jesuitten Daniel 
van Papebroch (1628-1714) var medudgiver af, og hvori ægtheden af en række 
middelalderdokumenter blev underkendt eller draget i tvivl. En del af disse do
kumenter befandt sig ved frankiske ordener og klostre, hvorfra Mabillon opfor
dredes til at tilbagevise påstandene. Opfordringen førte til en større indsamling 
og undersøgelse af diplomer for blandt andet at studere skrivekunst og breves 
udfærdigelse i forskellige tidsaldre. Målet var at skabe en systematisk, kritisk 
disciplin, der ikke byggede på skøn, men på viden om materialer, skriveredska
ber, skriftarter, blæk, stil, formularer, retskrivning, slutningsformer, underskrif
ter, segl m.m.

Formålet var at kunne bestemme diplomers ægthed, og disciplinen blev vi
dereudviklet i de følgende to hundrede år i Frankrig, for herefter at få impulser 
fra østrigske forskere. Theodor von Sickel (1826-1908) lagde især vægt på 
skriftsammenligninger ved ægthedsbedømmelsen. Hvis diplomer, der var ud
stedt til forskellige personer og institutioner uden indbyrdes forbindelse, helt 
eller delvist var skrevet med samme hånd, bestyrkede det ægtheden.

Landsmanden Julius von Ficker (1826-1902) fremhævede diplomers for- 
skelligartethed. Mens Mabillon havde studeret diplomers fællestræk på for
skellige tidspunkter, viste Ficker, at diplomer fra samme udsteder kunne frem
vise forskelligheder, der kunne skyldes forskellige forhold ved deres tilblivel
se. Læren om diplomer har til stadighed handlet om at bestemme deres ægthed; 
men diplomatikken har fået et stadigt videre sigte. Man har ikke blot inddraget 
indre og ydre kendetegn ved diplomer, men også deres tilblivelseshistorie og 
ophavssituation.
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Diplomatikken har blandt andet beskæftiget sig med diplomers opbygning 
og bestanddele. Der findes en række variationer, men noget forenklet kan et di
plom bestå af en tekst, der er omgivet af en indledningsformel (en protokol) og 
en slutningsformel (eschatokol). Alle tre dele kan underinddeles, så man - lidt 
forenklet - får følgende bestanddelde:

Protokol:
1. Invocatio - en påkaldelse af Gud.
2. Intitulatio - udstederens navn og titel, eventuelt fulgt af en devotionsformel:

Dei gratia (af Guds nåde).
3. Inscriptio - adresse, dvs. modtagerens navn og titel.
4. Salutatio - en hilseformel til adressaterne.

Tekst:
1. Arenga - en almen begrundelse for udstedelsen af brevet.
2. Narratio - en speciel begrundelse for udstedelsen af det aktuelle brev, en re

degørelse for brevets tilblivelsesomstændigheder.
3. Promulgatio - (evt. Notificatio, publicatio), en bekendtgørelsesformel; i 

åbne breve: »Gør alle vitterligt«, i missiver f.eks.: »Vider« eller lignende.
4. Dispositio - diplomets retsstiftende kerne. Hvis brevet i sig selv skal have 

retsstiftende karakter, skal verber være i præsens. I bevidnelsesdiplomer, 
som det der bringes nedenfor, hvor den retsstiftende handling ligger forud 
for brevet, anvendes normalt datid.

5. Sanctio - en indskærpelse af, at brevets retsindhold skal respekteres. I be
vidnelsesdiplomer er dette ofte brevets kerne. Der skelnes mellem sanctio 
negativa og sanctio positiva, dvs. hhv. trusler om straf for misligholdelse af 
brevets retsindhold og løfter om belønning for dets overholdelse.

6. Corroboratio - en henvisning til, hvorledes brevet er retligt bekræftet (ved 
segl, underskrift eller eventuelt handlingsvidner).

Eschatokol:
1. Datum (evt. Actum eller Actum et datum), dvs. dateringstidspunkt og af

gørelsestidspunkt samt evt. udstedelsessted.
2. Testes - en opregning af vidner.
3. Apprecatio - en påkaldelse af religiøst indhold (f.eks. amen eller fiat).

Når diplomatikken inddrager indre og ydre kriterier til vurdering af et diploms 
ægthed, er det snævert forbundet med en række specialdiscipliner som f.eks. 
palæografi (læren om skriftarter) og sfragistik (læren om segl). Det var ikke 
mindst beseglingen - frem for underskriften - der gav et diplom retsgyldig
hed.

Diplomer udgør en kildetype, der er kendetegnet ved sin opbygning og sine 
standardformuleringer, og som derfor kan gå på tværs af de kildetyper, der i 
øvrigt bringes i denne bog. F.eks. er lensbreve og tingsvidner udformet som di- 
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plomer. Derfor skal der i det følgende blot bringes nogle eksempler på diplo
mer, der viser fællestrækkene i deres opbygning, men som kan vedrøre mange 
forskellige samfundsforhold.

I dette afsnit bringes et skøde, der indeholder en retsstiftende handling, et be
vidnelsesbrev, hvor den retsstiftende handling ligger forud for brevets affattel
se, samt uddrag af Frederik 3.s foreløbige håndfæstning, der rummer en rets
stiftende handling, men hvor bestemmelserne først får lovkraft ved en fremti
dig handling.

Kildeoversigt
1. Skøde
2. Bevidnelsesbrev
3. Håndfæstning

Litteratur
Johannes Steenstrup: Nogle Hovedtræk af Skriftarternes Historie og Diplomatiken, 

samt Læren om Vaabenmærker, Segl og mønter: Til Vejledning ved historisk 
Læsning og Studium. Kbh. 1915.

Nanna Damsholt: Kingship in the Arengas of Danish Royal Diplomas 1140-1223.
Medieval Scandinavia, 3, 1970, s. 66-108.
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1. Skøde
Skøder er dokumenter, hvorved en ejer af fast ejendom overdrager denne eller 
en del af denne til en anden, hvad enten overdragelsen er betinget af købesum
mens betaling eller ej.

Anne Christensdatter Thotts skøde til Jørgen Brahe 10. juli 1643
(LAO, Brahesminde Godsarkiv, Adkomster vedrørende Stensgård Hovedgård 
og gods 1579-1758. Pergament B 72 II5 Brahesborg 1643)

Jeg Anne Tott Christensdater Kiendis och Witterlig giør Att ieg effter den tilla
delse mig er giffuen aff Kongl: Maytt: Saa och med min kiere Broders Erlig 
och Welbyrdig Henrick Tott till Boltinggaard høffuitzmand paa Bergenhuuss 
hans wilge och Sambtøcke, haffuer sold och schødt och hermed Alldelis selger, 
schøder och affhender, saa mig och mine Arffuinger Till Erlig och welbyrdig 
Mand her Jørgen Brahe till huedholm, Ridder, Kongl: Maytts Befalingsmand 
paa hagenschouff och hanss Arffuinger Disse thuende mine Gaarde och goedtz 
liggendis i Fyen, den første i Bogherrit i Tuerup Sogn och Bye, som Lauritz 
Hansen paaboer, Schylder Aarligen Biug ij pund, Smør j fierring, Erritzpenge 
iij mark, Lamb j, Gaass j, hønss ij, foerøxsen j. Den anden i Ottensee herrit i 
Fangel Sogn och bye, som Rassmus Jbsen paaboer, schylder Aarligen Biug j 
pund, haffre j pund, Smør j fierring, Lamb j, Gaass j, hønss iiij, Lys j-v, Liussse- 
garn j mark, fønød j. Noch Tuende Gadehuusse paa samme goedtz Grunde, 
schylder huer Aarligen en Rixdaller, Huilcke forskrevne Gaarde och Goedtz 
med aid des tilliggendes Eigendomb, herlighed och friheed, Rente och Rette 
tilliggelse, som er Ager och Eng, schouff och Marck, fischevand och fægang, 
Moser och Kierde, wodt och Thiurdt wed huad naffn det heldst er eller Neffnis 
kand inden Marckeschiel och Vden saauitt der nu tilligger och aff Arrildstid til
ligget haffuer, och bør dertill at ligge med Rette, intet vndtagendis i nogen maa- 
der welbemelte her Jørgen Brahe och hans Arffuinger hereffter schall nu nuide, 
bruge och beholde till Ewindelig Eigendomb, Eye schyldendis; Och kiendis 
Jeg mig eller mine Arffuinger Aldelis ingen ydermere Lod, deel, Rett eller Ret
tighed at haffue vdi eller till forskrevne Gaarde eller Goedtz eller nogen des til- 
liggendis grund och Eigendomb eller herlighed effter denne dag vdi nogen 
maader; Atter bekiender mig derfor aff forbemelte her Jørgen Brahe at haffue 
Annammit Pending fyldest och fuldverdt effter min egen Nøie, vilge och min
de, saa ieg Tacker hannem gott for goed och nøigagtig betalling i alle maader; 
Thj bepligter Jeg mig Anne Tott och mine Arffuinger af frj frelsse, hiemble och 
fuldkommeligen tillstaar welbemelte her Jørgen Brahe och hans Arffuinger 
forskrevne Gaarde och goedtz med aid des tilliggendis grunde, Eigendomb och 
herligheed, for hues Mandtz tiltalle som derpaa talle will eller kand vdi nogen 
maade; Och dersom saa schede, det Gud forbiude, at forskrevne gaarde och 
goedtz eller nogen dess tilligendis Grunde och Eigendomb, Rente eller Rette 
tilliggelsse wed huad naffn det heldst er eller neffnis kand, bliffuer forskrevne 
herr Jørgen Brahe eller hans Arffuinger for min eller mine Arffuingers wan- 
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hiemmels brøst, schyld vdi nogen domb eller Rettergang affvunden, Da beplig- 
ter Jeg mig och mine Arffuinger at wederlegge welbemelte her Jørgen Brahe 
eller hanss Arffuinger med andet saa got Goedtz igien bade paa Eigendomb, 
Landgilde och herligheed, och hannem saawel beledigt vdi alle maader Jnden 
sex Vger dernest effter kommendis worder och derudinden at holde forbemelte 
her Jørgen Brahe och hans Arffuinger aff mig och mine arffuinger schadissløss 
vdi alle maader. Des till ydermere windessbyrd haffuer ieg Trøgt mit Zignet 
herneden for och med Egen haand wnderschreffuen Och wenligen Ombedit 
min Kiere Broder Henrick Tott, som er min Rette werge med mig till bekreff- 
telse at forsegle och Vnderschriffue, Dissligeste och Ombedit Erlig och wel- 
byrdig mand Esche Gøe till Turrebyegaard med oss till witterligheed at forseg
le och wnderschriffue. Actum Haarup den 10 July Anno Jtt Tussind sex hundre
de førretiuffue och Trej.
Anne Tott Henrick Tott Eskell Giøe 
Egen haand mpp Egen haand

Kommentarer
Ordet skøde har sin oprindelse i den skik, at afhænderen på tinge kastede en 
jordklump i erhververens kappeskøde. Adelen havde dog fra 1500-tallet ret til 
at skøde med brev og segl. Ifølge Danske Lov skulle skødninger foregå på tin
ge; efterhånden blev det skik og brug, at et udfærdiget skøde blev tinglæst.
Bogherrit 
Errittzpenge 
Foerøxne

Båg Herred på Nordvestfyn. 
erridspenge, arbejdspenge.
foderøksne, kvæg, som af fæsteren skulle på foder om vinte
ren for godsejeren.

Fuldverdt 
Thiurdt 
Vanhiemmels 
Wederlegge

fuld værdi.
tørt.
vanhjemmel, mangelfuld, ugyldig hjemmel.
vederlægge, betale (til gengæld for eller som erstatning) for 
noget.

Wodt vådt.

Lovgrundlag
Reces 1547, § 30, Koldingske reces 1558, § 49, Danske Lov 1683, 5-3-3.

Anvendelsesmuligheder
Skøder, mageskiftebreve og andre former for adkomstbreve er centrale kilder 
til ejendoms-, personal- og lokalhistorie. Disse kilder opregner minutiøst, 
hvad en person har købt eller solgt, og er dermed også vigtige kilder til per
sonalhistorie. De viser, hvad en ejendom/et gods har bestået af og er dermed 
centrale kilder til ejendoms- og godshistorie, ligesom købe- og salgstransak
tionerne indirekte kan belyse økonomisk-sociale forhold og konjunkturbe
vægelser.
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Anne Christensdatter Thotts skøde til Jørgen Brahe, 10. juli 1643, gengivet s. 26-27.

Hvor findes kildetypen?
Skøder og andre former for adkomstbreve findes blandt andet i godsarkiveme; 
de blev tinglyst på landstingene og er registreret i disses skøde- og panteproto- 
koller.

Litteratur
Helle Damgaard: Kilder til købstadejendommes historie i landsarkiverne. En vejled

ning. Arkivserien, 20, 1983.
Lars N. Henningsen: Ejendomshistorie i Nordslesvig, 1983.
Holger Hjelholt: Købstædemes skøde- og panteprotokoller, Fortid og Nutid, 6, 

1926-27, s. 32-57.
Peter Korsgaard: Hvordan benytter man kilderne i Rigsarkivet til belysning af ejen

domshistorie på landet, Rigsarkivet 1981.
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2. Bevidnelsesbrev
Ved bevidnelsesbreve bevidner en række underskrivere, at en retshandling har 

fundet sted ved et ting. Begrebet svarer til tingsvidner.

Kong Erik 7. af Pommerns bevidnelsesbrev 26. november 1399
(RA., C 6 = Ny kronologisk række 1789). [Trykt i Diplomatarium Danicum, 4. 
rk. 7. bd., 1399-1400, udg. af Aage Andersen, Russell Friedman og Herluf 
Nielsen. Kbh. 2000, nr. 134, s. 149 f.]

i
Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Sclauorum Gothorumque 
rex et dux Pomaranorum omnibus presens scriptum cernentibus salutem in do
mino sempiternam.

Nouerint uniuersi quod sub anno domini m° ccc° xc° nono crastino sancta 
Catherine uirgines Hollebek in placito nostro iusticiario constitutus nobilis uir 
Fikko Molteke armiger, filius Conradi Molteke condam aduocati in Worthin- 
bnrgh coram nobilibus uiris dominis Petro dei gracia Roskildensi Predberno de 
Pudbusk. Petro Finkenow Cristemo Skram, Petro Basse Tykone Basse Iohanne 
Skau Magno Lawesson Nicolao Sywardson militibus Laurencio Ienisson. Io
hanne Gørstinge Awone Stegh armigeris, latrici presencium illistrissime princi
pe ac domine domine Margarete dei gracia regine Dacie Suecie Noruegie do
mine et matri nostre carissime omnes et singulas heriditatem et hereditatum 
porcionem. Ac iura in omnibus et singulis mobilibus solidis et insolidis. Ac 
eciam apertis litteris sibi ubilibet infra Daciam post mortem. Domini Ioannis 
Molteke de Thorbernefelde militis contingencia nichil sibi uel suis heredibus 
iuris uel proprietatis in premissis reseruato. Exceptis tamen quengentis marchis 
Lubicensium quas archiepiscopus Lundensis dedit heredibus antedicti domini 
Ioannis Molteke item denariis exceptis apud dominum Bernardum Rodæ pro 
uicaria facienda. Demptis eciam lx nobilianis apud Ioannem de Halle et Wer- 
nerum Hoop stantibus omnia alia premissa prêter excepta scotauit et assignauit 
iure perpetuo possidenda. In cujus rei testimonium sigillum nostrum ad causas 
assignauit iure perpetuo possidenda. In cuius rei testimonium sigillum nostrum 
ad causas prsentibus est appensum. Datum anno die et loco suprascriptis teste 
Ioanne Suenonis Bryms iustiticiaro nostro.

Dansk oversættelse
[Trykt i Danmarks Riges Breve, udg. af Det Danske Sprog- og Litteratursel
skab, 4. rk. 7. bd., 1399-1400, Kbh. 2000, nr. 134, s. 126],

Erik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges og Norges, de Venders og Go
ters konge og hertug over Pommeranerne, til alle, der ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle skal vide, at i det Herrens år 1399 fremstod nærværende brevviser, den 
velbyrdige mand Fikke Moltke, væbner, søn af Konrad Moltke, forhen foged 
på Vordingborg, på vort retterting i Holbæk dagen efter den hellige jomfru
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Katharinas dag i nærværelse af de velbyrdige mænd, herrerne Peder, af Guds 
nåde biskop af Roskilde, Predbjørn Podebusk, Peder Finkenoge, Kristian 
Skram, Peder Basse, Tyge Basse, Jens Skave, Mogens Lavesen og Niels Si
vertsen, riddere, Lars Jensen, Jens Gyrstinge og Ove Steg, væbnere, og skøde
de og overdrog til evig og retmæssig ejendom den højbårne fyrstinde og frue, 
fru Margrethe, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge, vor al
lerkæreste frue og moder, alt og ethvert af sin arv og sin arvelod og sine rettig
heder i et og alt, rørligt og urørligt, faste ejendomme og løsøre, og i de åbne 
breve, som tilkom ham overalt i Danmark, efter at hr. Johan Moltke af Torben- 
feld, ridder, var død, idet han ikke forbeholdt sig selv eller sine arvinger nogen 
rettighed eller besiddelsesret i det foran omtalte, dog med undtagelse af 500 
mark lybsk, som hr. ærkebiskoppen af Lund skænkede fornævnte hr. Johan 
Moltkes arvinger, og ligeledes med undtagelse af de penge, der beroede hos hr. 
Bernhard Rode til oprettelse af et vikariat, og også undtagen de 60 nobler, som 
stod hos Johan von Halle og Werner Hoop, men alt det øvrige foran omtalte, 
det undtagne foruden, skødede og overdrog han til evig og retmæssig besiddel
se. Til vidnesbyrd herom er vort rettertingssegl hængt under dette brev. Givet 
ovenfor skreven år, dag og sted med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som 
vidne.

Kommentarer
Jomfru Katharinas dag 25. november 
Se kommentarer til skøde.
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3. Håndfæstning
Håndfæstning var oprindeligt en bekræftelse af løfte ved håndslag. Betegnel
sen blev anvendt om danske valgkongers skriftlige forpligtelser vedrørende re
geringsudøvelsen, som de måtte acceptere i forbindelse med deres valg.

Frederik 3.s foreløbige håndfæstning af 8. maj 1648
(RA., Kongehusets og rigets arkiv A 1: Arvesuccessionen og suveræniteten 
1648-1707). [Trykt i Aarsberetninger fra Geheimearchivet, II, Kbh. 1856- 
1858. Reprografisk genudgivet som Samling af Danske Kongers Haandfæst- 
ninger og andre lignende Acter, 1974, s. 111-19].

Wii Friderich den tredie med Gudz naade Danmarchis, Norgis, Wendis och 
Gottis vdwalde prindz och herre, hertug till Sledzwig, Holsten, stormarn och 
Dytmerschen, greffue vdi Oldennborg och Delmenhorst, giöre witterligt, at eff- 
terdi wores elskelige erlige och welbyrdige Danmarkes riges raad paa cronens 
vegne och menige ridderskab ved deres fuldmegtige her vdi riget osz haffuer 
keist, kaaret och vdwalt, och gejstligheden och borgerskabett vdi ligemaade be- 
vilgett och samtyct haffuer osz till herre och konning offuer Danmarkes och 
Norges riger at worde, da haffue wi hermed loffuet och tilsagt och hermed lof- 
fuer och tilsiger denne effterskreffne handfestning och reces vdi wores fore- 
staaende hylding fuldkommeligen at ratificere och stadfeste, som effterfölger:

I. Först wille och skulle wi offuer aldting elske och dyrke denaldsommegtig- 
ste Gud och hans hellige ord lære och styrcke, formere, fremdrage, hantheffue, 
beskytte och beskerme til Guds ære och den hellige Christelige troes forøgelse 
och religions forbedring af vor magt och formuffue, och des til behoff wille wi 
det saa bestille, at alle sognekiercker och skoler offuer begge rigerne bliffue 
forsörget och forseet med Christelige fromme lærde mend och med nödtörfftig 
och ærlig ophold och vnderholding, huis dett icke tilforne skeed er vdi höybete 
vores kiere her faders tid, och icke tilstede, at nogen, som sig her i rigerne at 
bygge och boe nedsetter, maa haffue frihed til anden religions exercitium at 
bruge end den, som nu vdi rigerne brugelig er. II.

(.... )
Och naar wi hyldet worder, skulle wi giffue denne handfestning fra osz be- 

skreffuett med menige Danmarkes riges raads hender och forsegling bekrefftet 
och osz dervdi wed wores kongelig æd, Christelige troe och loffue forpligte 
same handfestning och andre ridderskabets och alle stenders offuer begge ri
gerne welherbragte privilegier, friheder, louge och statuter vdi vores croning 
tilbörligen at suerge, som sædwanligt werett haffuer. Och haffue wi til des 
ydermere vidnesbyrd och bedre forvaring, at sligt vdi alle maader holdes skal, 
som forskreffuet staar, hengt wores indsegel neden for denne handfestning, 
som er wort obne bref. Giffuet paa kiöbenhafns slott den 8 May aar 1648.

Vnder wort signett
Friderich.
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Lovgrundlag
En dansk valgkonges pligt til at udstede en håndfæstning blev enten udtrykt i 
forgængerens håndfæstning og/eller i det forpligtelsesbrev, der blev udstedt i 
forbindelse med valget af en tronfølger, mens der fandtes en regerende konge.

Anvendelsesmuligheder
Håndfæstningerne giver indblik i forfatnings- og samfundsforhold før enevæl
dens tid. Valghåndfæstninger blev udstedt i perioden 1320-1660. I 1300-tallet 
blev de udstedt på latin til en rigsforsamling, og efter en årrække uden hånd
fæstninger blev de fra 1448 udstedt på dansk til rigsrådet. Der er ikke tale om 
fuldstændige forfatningsdokumenter, der regulerer alle forfatningsmæssige 
forhold. Håndfæstningerne opstod som et supplement til kongens mundtlige 
løfter ved tronbestigelsen, og kongen var - som en selvfølgelighed for datidens 
mennesker - underlagt guddommelig og naturlig lov samt sædvaneretten. 
Håndfæstningerne er som andre love normative og udtrykker, hvordan forhol
dene bør være, men ikke nødvendigvis om det forholdt sig sådan i virkelighe
den.

Håndfæstningernes indbyrdes variationer kan sige noget om magtforholdet 
mellem kongemagt og adel. En indskrænkning af kongens rettigheder kan 
imidlertid både afspejle en stærk adel, der ønsker at begrænse kongens råde
rum, og en svag adel der i lyset af den foregående konges overtrædelser af 
håndfæstningen, ønskede at hindre gentagelser. Frederik 3.s håndfæstning, der 
her bringes i uddrag, var således både den strengeste og sidste håndfæstning, 
der blev udstedt.

Hvor findes kildetypen?
Håndfæstningerne findes i Middelaldersamlingen, Ny kronologisk række for 
perioden før 1466, i Kongehusets og rigets arkiv, B 1 Håndfæstninger 1466- 
1650, og i samme, A 1 Arvesuccessionen og suveræniteten 1648-1707 (RA).

Alle danske håndfæstninger er trykt i Aarsberetninger fra Geheimearchivet, 
2, 1856-1858. Reprografisk genudgivet som Samling af Danske Kongers 
Haandfæstninger og andre lignende Acter, 1974.

Litteratur
Henning Matzen: Danske Kongers Haandfæstninger. Indledende Undersøgelser. 

Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens 
Reformation, Kbh. 1889, s. I-XII og 1-175.

Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie. Retskildernes og Forfatningsrettens Hi
storie indtil sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede, Kbh. 1940.
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Af Christian Larsen og Asbjørn Romvig Thomsen

Ældst blandt centraladministrationens forvaltningsenheder er Danske Kancelli, 
som kan spores tilbage til 1100-tallet. Kancelliet var frem til 1500-tallets be
gyndelse det eneste forvaltningsorgan inden for det kongelige myndighedsom
råde. Det blev ledet af kongens kansler, der var medlem af rigsrådet, mens den 
daglige ledelse lå i hænderne på en øverstesekretær/oversekretær. Kancelliets 
embedsområde var overvejende len (fra 1661 amter) og købstæder, retsvæsenet 
samt kirke- og undervisningsvæsenet i Danmark og Norge. Disse forblev ker
neområder i kancelliets virke frem til ministerialreformen i 1848.

1 1500-tallet udbygges centraladministrationen med to nye forvaltningsorga
ner: Tyske Kancelli og Rentekammeret. Da Frederik 1. valgtes til dansk konge 
i 1523, fik hans kancelli på Gottorp Slot overdraget både den administrative le
delse af Hertugdømmerne og ekspeditionen af de tyske breve til udlandet. Da 
korrespondancen foregik på tysk, fik det nye organ betegnelsen Tyske Kancel
li. Kancelliet, der flyttede til København i Christian 3.s regeringsperiode, var 
delt i to afdelinger. Den indenrigske afdeling (TKIA) tog sig af hertugdømmer
ne, mens en udenrigsk afdeling (TKUA) varetog dele af udenrigspolitikken. I 
spidsen for kancelliet stod den tyske kansler eller en øverstesekretær. Danske 
Kancelli tog sig af de lande, som man korresponderede med på dansk og latin 
(DKUA), dvs. Sverige, England, Skotland, Polen og Frankrig.

Rentekammeret hed oprindeligt Renteriet og havde været en del af Danske 
Kancelli, men fra 1560’ernes slutning udgjorde det et selvstændigt forvalt
ningsorgan. Det havde dog fælles ekspeditionskontor med Danske Kancelli, 
hvad angik kongebreve, mens øvrige breve normalt udgik fra Rentekammeret 
selv. Kammeret varetog opkrævningen af skatter og afgifter samt reviderede 
forvaltningens regnskaber. Rigshofmesteren, som var medlem af rigsrådet, var 
øverste chef, mens den daglige ledelse blev varetaget af to, senere tre renteme
stre.

Udover disse forvaltningschefer var der rigsmarsken, rigsadmiralen og ri
gens kansler, som var medlemmer af rigsrådet. Kongens kansler, rigens kans
ler, rigsmarsken, rigsadmiralen og statholderen i Norge var rigsembedsmænd. 
Rigsmarsken tog sig af det landmilitære forsvar, mens rigsadmiralen stod for 
det sømilitære forsvar. Indtil 1650’erne eksisterede der ikke militære forvalt
ningsorganer, og administrationen af forsvaret var fordelt på en række organer. 
I 1655 oprettedes Admiralitetet, hvis opgavefelt var flådens anliggender, og i 
1660 skabtes Krigskollegiet. Rigens kansler stod i spidsen for retsvæsenet og 
virkede især i forbindelse med Kongens Retterting.
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11622 flyttede Danske Kancelli og Tyske Kancelli fra Københavns Slot over i nederste etage i 
den gamle toldbod, der her ses i forgrunden til højre på pladsen foran slottet. I bygningens over
etage holdt Rentekammeret til, og dermed var hele centraladministrationen samlet i én bygning. 
Stik af Johan Dircksen 1611. (Det Kgl. Bibliotek).

Enevældens indførelse i 1660 betød, at rigsrådet og embederne som rigshof
mester, rigsmarsk, rigsadmiral og rigens kansler bortfaldt, og at forvaltningsen
hederne blev omdannet til kollegier. Hvert af kollegierne lededes af en overse
kretær, der stod i spidsen for en række deputerede, som behandlede sagerne i 
fællesskab, inden sagen gik til kongen eller blev afgjort af kollegiet.

I 1700-taIlets første halvdel skete der en udbygning af centralforvaltningen. 
I 1735 oprettede Christian 6. Kommercekollegiet, der skulle fremme »com- 
mercien«. Dette begreb dækkede over råvareproduktionen, manufaktur- eller 
fabriksvæsenet samt uden- og indenrigshandelen med rå- og manufakturvarer, 
herunder konsulatsvæsenet. Foruden Kommercekollegiet oprettedes tre mindre 
kollegier: Missionskollegiet (1714), Kirkekollegiet (1737) og Medicinalkolle
giet (1740). Missionskollegiet skulle udbrede evangeliet blandt hedninge, 
mens Kirkekollegiet fik til opgave at føre tilsyn med lærerne og undervisnin
gen i de dansk-norske kirker og skoler samt Universitetet. Medicinalkollegiet 
bestyrede det offentlige sundhedsvæsen.

I bind II, På embeds vegne. Forvaltningshistoriske kilder 1750-1920, er 
grundstammen i centraladministrationens kildetyper præsenteret, jf. nedenfor. I 
bindet her er der fokuseret på kildetyper, der ikke er medtaget i bind II, og som 
er værdifulde, men også sjældent benyttede arkivalier, som kan have interesse 
for en bredere kreds. Således belyser kildetyperne 4-8 forholdene for offentligt
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ansatte, mens rang og adel, som spiller en stor rolle i denne periode, er repræ
senteret ved 11-13. Endelig bringes de vigtigste kildetyper fra den finansielle 
forvaltning 15-20. Kildetyper fra Tyske Kancellis indenrigske afdeling findes i 
bind IV, Slesvig, Preussen, Sønderjylland, mens den udenrigske afdeling er be
handlet af Karl-Erik Frandsen i dette bind. Forsvarets kildetyper behandles af 
Jørgen Mikkelsen, ligeledes i dette bind.

Litteratur
Frank Jørgensen og Morten Westrup: Dansk centraladministration i tiden indtil 

1848, Kbh. 1982.
Ditlev Tamm og Tim Knudsen (red.): Dansk Forvaltningshistorie, 1-3, Kbh. 2000.
Den civile centraladministration 1660-1848, Kbh. 1889.
Ole Degn: Afslutning. Kancelliets Brevbøger og udgivelsen af dem, Kancelliets 

Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold. I uddrag, 1660 indtil 18. oktober, 
Kbh. 2005, s. 553-78.

Sune Dalgård: Kanslere og kancellier især »tyske« i Danmark og Holsten hen imod 
Enevælden, Kbh. 2005.

Morten Westrup: Finansarkiverne 1679-1816, Arkiv. Tidsskrift for Arkivforskning, 
12, 1989, s. 270-92.
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Erik Gøbel: De styrede rigerne. Embedsmandene i den dansk-norske civile central
administration 1660-1814, Odense 2000.

O. Kyhl: Den landmilitære centraladministration 1660-1763,I-II, Kbh. 1975.
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Kildeoversigt
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Rotuli, se bind II, s. 25-27
Brevbog, se bind II, s. 30-35
Underskrivelsesbog, se bind II, s. 36-39 
Visdomsbog, se bind II, s. 62-65

4. Ansøgning om embede 
Bestallingsprotokol, se bind II, s. 56-58
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Testamenteprotokol, se bind II, s. 59-61
Indberetning, se bind II, s. 103-07
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10. Søpas

Supplikprotokol, se bind II, s. 48-51
Gratialprotokol, se bind II, s. 52-55
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12. Adelspatent
13. Erektionspatent
14. Hyldningsfuldmagt
15. Overslag
16. Udgiftsreglement
17. Renternesterregnskab
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19. Revisionstegnebog
20. Kontraktbog
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4. Ansøgning om embede
En ledig stilling i stats- eller lokaladministration blev ikke opslået eller averte
ret i aviserne. Potentielle ansøgere måtte søge oplysning ved henvendelse i 
Danske Kancelli eller Rentekammeret eller, hvis man boede uden for Køben
havn, betale en kommissionær for at blive holdt løbende underrettet. Så snart 
der bød sig et vakant embede, kunne man indgive ansøgning på stemplet papir 
- indført i 1657 - til kongen, hvor man redegjorde for uddannelse, tidligere og 
nuværende arbejde og evt. faglige kvalifikationer. Desuden kunne man påbe
råbe sig et kongeligt løfte om embedett) eller angive sin betrængte økonomiske 
situation. Man kunne have en patron, dvs. en person i en højere stilling, der tal
te ens sag for beslutningstageren.

Mogens Christian Thrane 
har malet dette maleri, 
der viser ham på knæ for 
Frederik 4., som han 
overrækker en embeds
ansøgning. Han ville ger
ne have en stilling i det 
kongelige livré, som han 
peger på med venstre 
hånd, men opnåede ikke 
ansættelse. (Maleri på 
Rosenborg Slot).
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Ansøgning om embede 1704
(RA, Rtk. Embedsansøgninger 1660-1848, pk. 13.36: Kray-Köster)

Stormegtigste Allernaadigste Arve Konge og Herre

Som ieg seenist, da Eders Kongl. Mai' war paa Friderichsborgs Slot, effter min 
allerunderdanigste Supliqve og Ansøgende Neste Dagen effter, da Eders 
Kongl. Mai1 war paa Eßerum, af Eders Kongl. Maits allernaadigst Mundtlig om 
Eders Kongl. Mai‘s store Naade blef for sickret. Da som nu førige Amtskriver 
over Aarhuus, Stiernholm og Caløe Amter Nafnlig Envold Randulf nest afvigt 
d. 6 april wed Døden er afgangen, og ieg fattige Mand den af Eders Kongl. Mai1 
allernaadigst forundte bestilling som Told Inspecteur over Riber og Aarhuus 
Stiffter, formedelst Piere Peaumeau og Povel Choppys forpagtning, uden no
gen forseelse hår maatt Qviterit og des Aarsage nu uden Lefnitz Middel og 
kand attesteris af de høye Deputerede over Financerne og udi Cammer Colle- 
gio, at ieg mit førige Embede Retsindig og med Allerunderdanigst troeskab ha
ver forwaltet, har og forfarenhed baade paa Landgods og det, som Skriver Pen
nen medfører, saa at ieg samme Amtsforwaltters bestilling effter Allerunderda
nigst flittigheds og troeskabs Pligt Kunde og wilde betienne og derfore stille 
fornøyelig Caution. Nedfalder ieg i dybeste underdanighed for Eders Kongl. 
Mai', at mig samme vacante Amtsforwaltters tieneste til nogen Soulagement og 
Livis underholdning for mig, fattige Hustrue og børn allernaadigst maatte for- 
undis, Og som ieg haver ingen Patron uden Gud og Deris Kongl. Mai', forhaa- 
ber ieg, at Eders Kongl. Mai' skal drage En Allernaad[igs]t Reflection, at ieg 
for mig til Eders Kongl. Mai' tieneste at Perfectionere haver Refreqventerit min 
tid saa wel jnden som uden Lands, J sær hos hans Excll[ence]s Hr Envoye Me- 
jercrone udi Paris for des bedre at temoignere min allerunderdanigste pligt til 
Eders Kongl. Mai' allernaad[igs]t behag. Vdi hvilcken flittige troeskab ieg og 
til min død skal blive fremturende, Hvilcken Høye Kongl. Naade wed daglig 
brød ieg aldrig skal glemme at bede gud Hand med tusinde Saligheder og Sey
er skal wederlegge og saaledis forblive

Eders Kongl. Mayls Allerunderdanigste Arve Undersaatt og Ringe tiener

Diderich Mouritzen Kray

Kiøbenhafn d. 1 l‘e April A° 1704

[udskrift på bagsiden:] Til Deris Kongl. May'Allerunderdanigst Suppliqve fra 
Førige Told Inspecteur udi Aarhuus og Ribe Stifter om Førige AmtsForwalter 
Sahlig Envold Randulfs betiening Allernaadigst maatte forundis Diderich 
Mouritzen Kray
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6'

Side af Diderich Mouritzen Krays ansøgning 1704, gengivet s. 38.

Kommentarer
Patron velynder, beskytter.
Piere Peaumeau og Povel de to franskmænd Pierre Peaumeau og Paul Chop- 
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Choppys forpagtning pis havde i 1701 forpagtet tobakstolden i Danmark 
og fik 1703 inspektion med al told og konsumtion, 
dog ikke hovedstaden og Øresundstolden.

Refreqventerit genbesøgt.
Temoignere bevidne, tilkendegive.

Lovgrundlag
Et sådant ses ikke.

Anvendelsesmuligheder
Den tidligere toldinspektør Didrik Mouritsen Kray havde ikke en patron at 
påberåbe sig. Til gengæld kunne han påberåbe sig en betrængt økonomi og 
kongeligt løfte om embede i de 21 ansøgninger, han i årene 1701-1708 indgav; 
alene i 1704 fik kongen ni ansøgninger fra Kray. Ansøgninger er et oplagt per- 
sonalhistorisk materiale, og hvis der er flere ansøgninger fra samme person, 
kan man danne sig et indtryk af karriereforløb, ambitionsniveau og personlige 
forhold. Forvaltningshistorisk har ansøgningsmaterialet kildeværdi ved under
søgelser af, hvem der blev udnævnt, hvorfor og hvilken indflydelse administra
tionen havde på udnævnelserne. Desuden kan man se, hvilke kvalifikationer og 
forhold ansøgere til et bestemt embede til skiftende tider har påberåbt sig.

Hvor findes kildetypen?
Ansøgningerne findes i centralforvaltningens arkiver (RA), enten som bilag til 
kopibøger eller som udskilte grupper i Rentekammeret. Før 1770 er der kun be
varet få ansøgninger, fordi det var almindelig praksis at tilbagelevere ansøgnin
ger m.v. til ansøgeren med påskrift om bevilget eller ej bevilget.

Litteratur
Samlingen af ansøgninger til embeder inden for Rentekammerets område er omtalt 

af:
Birgit Bjerre Jensen: Rentekammerets originale ansøgninger 1660-1848. En ødelagt 

gruppe arkivalier, Arkiv. Tidsskrift for Arkivforskning, 8, 1981, s. 167-79.
Ansøgninger er anvendt i:
Birgit Bjerre Jensen: Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 1660- 

1730, Kbh. 1987.
Grethe Ilsøe: Vejen til embede. En undersøgelse af udnævnelserne til kgl. retsbe

tjent- og magistratsembede 1735-65, Århus 1978.
Erik Gøbel: De styrede rigerne. Embedsmændene i den dansk-norske civile central

administration 1660-1814, Odense 2000.
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Reolgang i Rigsarkivet på Slotsholmen med Danske Kancellis kopibøger og koncepter og indlæg 
til kopibøgerne, pakket forsvarligt i moderne arkivæsker og mærket med bind- og pakkebeteg
nelser og stregkoder. Foto: Kristian Ring, Rigsarkivet
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5. Bestalling
Bestalling er betegnelsen for den kongelige udnævnelse til et embede. Adels
vældens (1536-1660) og især enevældens (1660-1848) konger anså embeds ud
nævnelser som en af de mest betydningsfulde regeringssager, idet kongen kun
ne besætte både ledende og lokale embeder med de personer, der var loyale 
overfor ham, og som derved kom til at føle sig personligt knyttet til ham. Når 
kongen blandt ansøgere til et ledigt embede havde valgt en person, fik vedkom
mende en bestalling. Oprindeligt indeholdt bestallingen også en instruks for 
embedets varetagelse, men efterhånden ophørte man med de detaljerede be
stallinger, og i stedet for blev der udstedt en kort bestalling ledsaget afen ge
nerel instruks (eksempel herpå er givet i bd. 11, s. 56 f).

Bestalling 1653
(RA, DK B67. Smålandske Registre 1648-1660, s. 62-63)

G[ør] A[lle] W[itterligt], att ui haffuer bestelled og Antaget, Sae och hermed 
bestiller och antager Arent Køhling til att uere urtegardz mand her ued uort 
Slott Nykiøbing, och Skal hand udi samme sin anbetroede bestilling uere os, 
uore Riger och Lande huld och troe, dessen gaffn och beste aff yderste mact 
och formue søge och ramme och Skade och forderff derimod hindre och aff- 
uende, i Synderlighed skal haffue flittig inspection och indseende med uoris 
haffuer i uort Laeland Land Falster sae mange, som enten allerede anlagt ere el
ler hereffter anligget och funderet skal uorde, uere sig enten ued bemelte uort 
Slott heller och ued uoere garde Bønnet, Kalzelet, Skiøring och Stadager, och 
dennem med yderste flid och windskibelighed dyrcke, besae och forarbeyde 
Lade, sae att de holdes reenlig och smucke, uoer køckenhaffue ske herued Ste
det skal hand med de beste och rareste Køcken urter besette och beplante och 
til dend ende gandske tilforordnede platz bruge sae ner som en quartier, som 
hand til Rosmarin, merian, Nelicher och des lige haffuer att anuende. Sae att 
uoris Køcken aldtid med saedanne urter nøyactig kand uorde forseet. De gam
le træer, som i samme uoris haffuer befindes, Skal hand aldtid rense och reen- 
holde och icke flere unge derind sette, uden hand acter unge træer der att plan
te, som hand siden udi de gamle deris Sted kand indsette, och sae snart en ung 
træe udi dend gallerie mellem Slottet och Stalden udgaer, Skal hand Strax i 
dend Sted en anden indsette, hand skal och Aarligen poede och ympe i det rin
geste 200 treer, som bequemmelig pae andre steder kand forsettis, dend liden 
haffue ued Slotsgraffuen skal hand med nogle smucke blomster besette och ued 
dend uestre Side, men dend Synder Side mae hand giøre sig sae nyttig, som 
hand kand, udi dend haffue ued Bønnetz skal hand holde en mester Suend, som 
hoes fogden dersammestedz indtil pae uidere nadigst anordning skal haffue sit 
Cammer och underholding, och i Samme och i samme [!] haffue skal anrettes 
och holdes smucke gange aff de beste fructreer, som haffues kand och der hoes 
unge treer plantes, pae det de igien pae andre Steder, huor fornøden giøris, 
kand forsettes, af køcken urter skal hand der sae meget haffue udi forraed, som
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Bestalling for Arent Køhling 1653, gengivet s. 42 fra 4. linje i teksten dér.

fornøden giøris kand, sae och der sae sae mange Meloner, Augurcker och Er- 
teskocker, som hand kand. Bemelte uoris Gartener och Mestersuend skal ey til 
andet arbeide bruge de forordnede husfolck indtil haffuens fornødenhed. Vdi 
de haffuer Kadzelee, Skiøringe och Stattager skal hand haffue opsiun med, att 
fruct træerne holdes reene och uel ued lige. Sae och de gamle udyctige træer
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udryddes och unge udi des Sted plantes och fructer deraff udi Most stedes, som 
hand til uoer Slott Nykiøbing eller andenstedz effter uores Nadfigst] anordning 
haffuer at Lade forskaffue. Huad fruct, Vrter, Kael, Løeg, rødder, treer eller an
det ued huad naffn det neffnes kand, som i samme uoeris haffuer kand uoxe och 
icke til udspisning forbruges, skal hand uel foruaere lade. Sae och sae uit mue- 
ligt aff Augurcker och desligeste udi rette tider indsyltes och pae di steder, ui 
nadigst anordnis uorder, henføre lade, och intet derafff til fremmede eller andre 
utilbørlige Steder lade forryckes eller henkomme uden uoris Lensmandz, dend 
som nu er heller hereffter kommendis uorder, hans uilge eller ujdenskab. Her- 
foruden skal bemelte uoeris urtegardz mand Aarligen sae meget aff huer Slax 
Køcken urter hensette, som haffuene kand ued lige holdes med, sae att ui indtil 
[intet] dertil Skal behøffue att kiøbe, men dersom noget til offuers bliffuer, som 
ey til Steden behøffues, haffuer hand det for billig priß att selge och pengene 
derfor til Regenskab att føre lade, hand skal och haffue rictig Inventarium pae 
huis treer, som hannem andenstedz frae tilskickes, sae och pae huis haffue Red
skab, som hannem offuer Leffueret er eller hereffter aff ny giøris och hannem 
leffueris, nemlig Skouffle, Spader, hacker och andet saedant, och i aid ting sig 
saeledes forholde som en troe och flittig urtegardz mand uel egner och anstaer. 
Och haffuer ui hannem deri moed for samme hans tieniste loffuet och tilsagt, 
sae och hermed pae hans egen person loffuer och tilsiger til Aarlig løn 80 Cou
rant Daeler och til Kostpenge om maeneden 4 Rdl, sae och pae en Mestersuend 
Aarlig Løn 36 Courant Daeler och til Kostpenge om maeneden 4 Courant Dae
ler. Noch pae en anden Suend om Aaret 23 Courant Daler 2 m. da., och til Kost
penge om maeneden 3 courant Daeler, derforuden haffuer ui hannem och na
digst beuilget fri husuerelse sae och til hans huses fornødenhed Aarligen 3 tøn
der Roug, 6 Tønder Biug, desligeste och 25 lees ued, 30 Lees torff och huer uge 
frae Martini til Kyndelsmisse 7 lius, och skal denne hans bestaiding begyn
de och angae frae Påske sist forleden och siden saeledes Aarligen continuere, 
saelenge hand samme vrtegardz mandz bestilling betiene, Thi bede och biude 
ui vore Lensmand, dend som nu er heller hereffter kommendes uorder, att de 
lade forneffnde Arent Køhling bemelte hans besoldning effter bemelte hans be- 
staldings breffs indhold heraff Lehnens Skriffuerstue pae uort Slott Nykiøbing 
niude och bekomme.
Forb.

Nykiøbing Slott 4 Aug. 1653.
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Kommentarer
Billig
Bønnet, Kalzelet,
Skiørring och Stadager 
Erteskocker
Forb.

rimelig.

Bønned, Korselitse, Skørringe og Stadager, 
artiskokker.
Forbydendes enhver herimod, som forskrevet står, at 
hindre eller i nogen måde forfang at gøre.

Huld troskab.
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Kyndelmisse
Ramme
Stedes
Ued
Windskibelighed

2. februar.
træffe.
stædes.
ved, dvs. træ, brænde.
vindskibelighed, dvs. flid, stræbsomhed.

Lovgrundlag
Et sådant ses ikke.

Anvendelsesmuligheder
Bestallinger giver sammen med lønningsreglementer, instrukser, embedseder 
og ansøgningsmateriale hos de centrale forvaltningsmyndigheder mulighed for 
at undersøge de forskellige embeders indhold og vilkår gennem tiderne, både 
for urtegårdsmanden på Nykøbing Slot, for stiftamtmanden i Odense og for tol
deren i Skive. Kildetypen rummer også et oplagt personalhistorisk materiale.

Hvor findes kildetypen?
Bestallinger findes i brevkopibøgerne fra kancellierne (RA) og fra de lokale 
embeder (LAA), især amterne, som ansatte en række lokale embedsfolk. Dan
ske Kancelli tog sig af udnævnelser inden for retsvæsen, købstæder, kirke- og 
skolevæsenet, mens Rentekammeret havde ansvaret for ansatte i told- og skat
tevæsenet, amtmændene, hoffet og de kongelige besiddelser. Udnævnelser til 
embeder i hertugdømmerne findes i Tyske Kancellis arkiv. Indtil 1660 vil ud
nævnelserne foretaget af kongen og centraladministrationen være gengivet i 
Kancelliets Brevbøger (se sagregistrene: Bestallinger). På Rigsarkivets læsesal 
er der opstillet navneregistre til udnævnelser gennem de forskellige kollegier 
1660-1848 med kildehenvisninger.

Litteratur
Birgit Bjerre Jensen: Udnævnelsesretten i enevældens maktpolitiske system 1660- 

1730, Kbh. 1987.
Grethe Ilsøe: Vejen til embede. En undersøgelse af udnævnelserne til kgl. retsbe

tjent- og magistratsembede 1735-65, Århus 1978.
Erik Gøbel: De styrede rigerne. Embedsmændene i den dansk-norske civile central

administration 1660-1814, Odense 2000.

Fortegnelser over udnævnelser findes i:
Johan Grundtvig: Frederik Ildens og Formynderstyrelsens Hof- og Regeringsperso

nale 1559-96, Meddelelser fra Rentekammerarchivet, 1873-76, s.144-216.
Johan Grundtvig: Christian IVdes Hof- og Regeringspersonale 1596-1648, Medde

lelser fra Rentekammerarchivet 1872, s. 123-208.
G. N. Kringelbach: Den danske civile Centraladministrations Embedsetat 1660- 

1848, Kbh. 1889.
Desuden findes en lang række stater over lokale embeder.
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6. Kautionsprotokol
Alle regnskabsførende embedsmænd skulle inden overtagelse af et offentligt 
embede stille kaution for de indtægter, de på statens vegne opkrævede. Bestem
melsen var især rettet mod lokale embedsfolk, som centraladministrationen 
kunne have svært ved at kontrollere, og kautionen betød derfor en sikkerhed for 
kongens indtægter, hvis der forekom underskud eller kassesvig hos en regn
skabsfører.

Kautionsprotokol 1669
(RA, Rtk. Skatkammeret. Kautionsprotokol 1662-1771, pk. 214-2: kautions
protokol 1670-1692)

60. Eftersom Hans Ko. Ma. Naad[igs]t hafuer Antaget Erlig och
Anders Boyesen Welacht. Anders Boyesen til at were Ammunitions och Ma- 

trial forwaldter wed Aggershuuß Festning effter Hanß Ko. 
Ma. bestahlungs brefs wiidre Jndhold, Thj lofuer och beplig- 
ter ieg mig Søfren Pedersen, borgemester och handelßmand i 
Kiøbenhaufn, hoeß mig och mine Arfuinger, At bem[el]t[e] 
Anders Boyesen sig ei Alleniste udj sammes bestilling trolli- 
gen och Flittigen schall schiche och forholde, Meedens och- 
saa htriß for huis hannem i saa maader Anbetroed er, effter 
mehr bem[el]t[e] hans bestallungs brefs Indhold, giøre til
børlig och forsuarlig richtig reede och Regenschab, saa at ieg 
derfore wil Indstaae och suare til dend schade, Allerhøyst 
bem[el]t[e] hans Ko. Ma. for samme hanß bestillings for- 
waldtning Kunde tilføyes, och holde hanß Ko. Ma. derfor 
uden schade och Skadißl0s i Alle maader, til bekreftning un
der min egen haand, Kiøbenhaufn d 1 May A° 1669.

Søfren Pederßen 
L[ocus] S[igilli]

Denne Ofuerschrefne Caution Lofuer ieg hermed for mig och mine Arfuinger 
iallemaader tillige med Søfren Pederßen fuldkommen At Jndstaae och suare, 
saa Aller høystbemelte hanß Ko. Ma. derfore schal were och bliffue schadiBløs, 
til bekreftning vnder min egen haand, Actum vt supra

Henrich Høyer

Kommentarer
Bestahlungs bref bestallingsbrev, dvs. udnævnelsesbrev.

Lovgrundlag
Frd. 5. september 1711, kammerretsordningen 18. marts 1720, kapitel III, og 
frd. 8. juli 1840, § 1-12.
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Anvendelsesmuligheder
Kautionerne supplerer det øvrige arkivmateriale vedrørende embedsmænd og 
giver eksempler på disses økonomiske forbindelser.

Hvor Andes kildetypen
Kautionsprotokoller findes i Rentekammerets arkiv med bilag 1661-1845 og i 
Generaltoldkammerets told- og konsumtionskautionsprotokoller 1773-1843 
med bilag (RA).

Litteratur
J. Boisen Schmidt: Studier over statshusholdningen i kong Frederik IV’s regerings

tid 1699-1720, Kbh. 1967, s. 142-48, jf. dog anm. af Hans Chr. Johansen i Histo
rie, Jyske Samlinger, ny rk. 8, 1968-70, s. 1-13 og 227-28.

Thøger Nielsen: Studier over ældre dansk Formueretspraksis, Kbh. 1951, s. 310 ff, 
319 ff.
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7. Instruks
En instruks rummer retningslinjer  for, hvordan kongen og centraladministrati
onen ønskede et bestemt embede forvaltet. I forbindelse med Frederik 4. s reor
ganisering af Rentekammeret omkring 1720 skete der en udbygning af sekreta
riatet, hvor der herefter skulle være tre kancellister, en for danske, en for nor
ske og en for tyske sager. 11720 blev de tre stillinger besat, og året efter ud
stedte kongen en instruks, der fastlagde forvaltningen af embedet, arbejdsop
gaverne og forretningsgangen i sekretariatet.

Instruks for Rentekammerets kancellister 1721
(RA, Rtk. Instruktioner for Skatkammeret, Rentekammeret m.v. 1660-1788, 
pk. 12-1:1-IV)

[med anden hånd:] den 9te febr. 1723 von MonsrBrumundt empfangen 
dem selbige am heutigen Tage aus H. Cammer Rahts Basballen 

Contoir in meiner Abwesenheit zu gestehet seyn soll.

Instruction 
Hvorefter

WI FRIDERICH den Fierde, af Guds Naade Konge til Danmarck og Norge 
p[ræter] p[lura], Allernaadigst vilde, at Cancelisterne wed Vores Rente Cam
mer i de dem allernaadigst Anfortrode Functioner sig allerunderdanigst haver 
at Rette og forholde.

1.
Skulle de Dagligen alle Søgne Dage i Rette Tiid om Sommeren formiddagen 
jmellem 6 og 7 og om Vinteren formiddagen jmellem 7 og 8, mens om Som
meren og Vinteren efftermiddagen 3 slet sig paa Rente Cammeret jndfinde og 
der forblive, saa lenge Wores Deputerede ere for samlede. Ligeledes skal de og, 
naar dennem om Hellige Dage af bemelte Deputerede for Financerne bliver til
sagt, paa Cameret Comparere og der forblive, saa lenge nogen af de Deputere
de for Financerne og Cammer Collegio der er tilstæde.

2.
De til os jndkomne Allerunderdanigste Memorialer og Suppliqver skulle Can
celisterne Een hver i sit District, saa snart de dem bliver leverede, rigtig med 
Deres Datis udj een der til holdende Protocoll Extractwiis jndføre og det saale- 
des, at mand tydeligen der af kand viide og forstaa Supplicanternes Ansøgnin
ger, Postwiis, om der findes fleere end een med alle omstændigheder, hvor paa 
hver Post i Suppliqverne er Grundet, og der hos har de at tegne, hvad Dag een 
hver Suppliqve eller Memorial dem er bleven leveret, og maa de ej nogen 
Supliqve eller Memorial tilbage holde, mens altiid hvad dem leveres Ugentlig 
alt sammen i Deres Protocol Extraheret have indført og alt sammen ugentlig i
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Collegio Referere, Paa det Supplicanteme ej Skulle have Aarsag sig over op
hold at beklage, eller at deres Suppliqver Supprimeris eller forlegges, til hvil- 
cken Ende ingen Suppliqver af Cancelisterne maa Vorde imodtaget, uden at de 
af Justice Secreteren i Den af ham holdende Protocol eller Journal forhen er 
Anført og af hannem der paa tegnet.

3.
Naar paa fordres, fremkommer Cancelisterne i Collegio med Deres Extract 
Protocoller, der af de tydeligen oplæser de Extraherede Suplicqver, og ved een 
hver ved Dag og Datum Antegner dend Resolution eller betenckning som i 
Cammer Collegio der over kand falde, hvor hos de og de original [!] Sup
pliqver eller Memorialer bør have tilstæde, om det skulle behøves samme nær
mere at efftersee.

4.
De Allerunderdanigste forestillinger, som der effter til os fra Vores Rente 
Cammer skulle skee, Conciperer een hver Cancelist, saa vit hans District ved
kommer, hvor udj da først bem[el]t[e] Extract af Suppliqverne indføres og der
nest de Deputerede for Financerne og Cammer Collegio deres betenckende 
over hver Post, Alt sammen paa korteste Maade, dog vel tydelig og forstaalig 
forfattet, hvilcken Concept hand først over leverer til Justice Raad Borneman, 
paa det hand samme i følge af Vores Allemaadigste Giorte Anordning af 27 No- 
vembr 1719 samt den de Committerede udj Cammer Collegio med deelte In- 
strux under Datto 24 Martj 1721 først kand efftersee, om den i tilbørlig form og 
stiil er formeret, og naar det er skeed, præsenteres den da i Collegio, om Noget 
Viidere der ved kunde Være at erindre, Naar den da der effter er Reenskreven, 
leverer Cancelisten samme i Collegio til underskrifvelse, mens i ordinaire Sa
ger og Ansøgninger kand forestillingerne effter Collegii Resolution og uden 
nogen Concepts forreviisning Reenskrives.

5.
Naar forestillingen med Vores allemaadigste Resolution paategnet Cancelisten 
igien til bage Leveres, da ln’° indtegner hand Resolutionen i bem[el]t[e] sin Ex
tract Protocol paa sit stæd, hvor den henhører, med sin Datto, og hvad Dag den 
ham er leveret. 2det hvad som af bem[el]t[e] Vores Resolution een eller anden 
ved Missive skal Communiceres, Det leverer hand strax til den Renteskriver, til 
hvis Contoir Correspondancen i samme Materie henhører, og 3tl0 hvad som un
der Vor egen Allemaadigste underskrifft skal Expederes, det udfærdiger og 
Munderer Cancelisten, naar Det i Collegio er effter seet paa samme Maade, 
som i Nest bem[el]t[e] 4de Post meldes, Og om hand det ved sin Copiist lader 
Mundere, da Collationerer hand det self, om det i alle Maader er rigtigt og Con
form med Vores allemaadigste Resolution, saa som Cancelisten self til Skriff- 
ten Skal svare.
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6.
De Betenckninger og Raisonements, som i Cammer Collegio over indkomne 
Suppliqver og Ansøgninger forrefalder, hvad heller de os allerunderdanigst fo
restilles eller icke, maa Cancelisten ingenlunde for nogen aabenbare, langt 
mindre de Motiver og Raisoner som wj self Vores givende Resolutioner lader 
hosføye, uden for saa vidt der af hannem expresse bliver befallet, Mens hand 
Skal holde alting hos sig self, ligeledes Skal hand have nøye indseende med 
den ham adjungerede Copiist, at hand i ingen Maader noget af saadant aaben- 
barer, hvercken skrifftlig, Mundtlig eller ved til ladende effter syvn i protocol- 
leme, Og det saa kier, som dem begge deres ære og bestillinger er, alt sammen 
effter den Troeskabs Eed de haver aflagt.

7.
Cammer Collegij original forestillinger, hvor Paa Vj wore Allemaadigste Reso
lutioner haver ladet tegne, henlegger Cancelisten i Goed forvaring udj Deres 
Rette orden effter deres Dato og rigtig paginerer dem indtil Aarets udgang, Da 
hand lader dem jndbinde i samme rigtig orden med et hos føyet Register effter 
Alphabet baade over Supplicanternes Navne, saa og over Materierne, som hen 
viiser til pagina, hvor Resolutionen er at finde, hvilcken pagina hand tillige 
med af denne Resolutions protocoll jndtegner i sin egen holdende Extract pro- 
tocoll, som ligeledes for sig self Skal være pagineret og have sit Rigtige Alpha- 
bet[i]ske Register, paa det alting kand være udj een rigtig orden og skick, og 
naar det behøves, des snarere og lettere kand findes; ligeledes skulle alle Vores 
i forbigangne tiider Allernaadigst udgifne Resolutioner paa bref Cammeret op
bevares og der hver Aar i sit Bind med sit rigtige Register jndrettes, saa og kor
te Extracter der af over Materierne med Nafnenes Register forfattes og Cance- 
listeme, saa vit een hvers District vedkommer, leveres med hver Aars Protocols 
Nummer, hvor de findes.

8.
Obligationer, Bestallinger, Placater, Aabne breve og ordres, Instructioner, Skou 
Ruller og Skov Udviißnings ordres samt passer paa frj fordring skab saa vel 
det, som under vores egen haand som og de der ellers til Vores Tienistes frem- 
melse af Cammer Collegio under skrives eller under Cammer Seiglet udfærdi- 
ges, skal Cancelisten een hver for sit District opsette og ved deres Contoirer 
lade Reenskrive og Expedere samt der effter udj de der til indrettede Protocol- 
ler lade indføre saa som: obligationer for sig, Bestallinger og Instructioner udj 
et for sig, forordninger, Placater og Aabne breve udj et for sig, Skou-Ruller og 
Skou-udviißnings ordres for sig, og passer paa frj fordringskab samt Andre el
lers udgivende ordres og Resolutioner, som icke eigentlig henhører til nogen af 
forhen Mentionerede Protocoller, udj et for sig, udj hvilcke Protocoller Rigtige 
Alphabet Registere skal være jndrettede, og Expeditionerne, liige som de ud- 
færdiges effter dag og Dato, jdeligen indskrives med hver Persohns Navn og 
dessen Pagina, hvor Expeditionen findes samt een kort Extract af dessen jnd- 
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hold, hvilcke protocoller Skulle alle være igiennem dragen og forseiglede, 
Mens Skiøder og Qvitancer saa vel som octroyer og Contracter, der paa Vores 
Rente Cammer sluttes, hvad heller de af auctioner, forpagtninger eller i Andre 
Maader Dependerer, og enten de under Vores egen Allemaadigste Haand ud- 
færdiges eller af Cammer Collegio underskrives, Skal ved Renteskriverne, un
der Hvis District det Sorterer, forrettes og Expederes, dog siden for desto mee- 
re Rigtigheds Skyld Skal Skiøderne og de octroyer eller Contracter, som under 
Wores egen Haand udfærdiges, et hver for sig udj sin Protocoll hos Cancelisten 
jndføres.

(...)

10.
Alle Cautioner, som stilles for oppebørseler, forpagtninger, eller hvad slags be
stillinger eller forretninger det maatte være, Skal een hver Cancelist, saa vit 
hans District vedkommer, in originali holde i god og sikker forvaring Numme
rerede, ligesom de effter hinanden bliver udgifne; og over samme Skal hand og 
holde een Rigtig og Exact Cautions Protocoll, hvor Copie af en hver Caution 
med sit Navn og Datto Skal være indført og der hos et Rigtigt Register over 
Cautionisternes Navne, Cautionernes Nummer med den Caverede Summa, saa 
og for hvad slags Oppebørsel, forpagtning eller betiening Cautionen er bleven 
stillet, og hvis som forpagtninger og Contracter Angaar, der af tager Renteskri
veren Rigtig Copier, som Cancelisten Vidimerer.

11.
Cancelisten maa icke udlevere nogen original Caution uden foregaaende Ex
presse ordre fra de Deputerede for Financerne og de tilforordnede i Cammer 
Collegio og det under sin bestillings fortabelse og der foruden at indstaae og 
Svare til aid den Skade, Vi der over maatte tage, og hvis hand ej haver formue 
her til, da anden Vedbørlig Straf effter Loven og forordningerne at liide.

(...)

14.
Naar Regenskaber for oppebørseler eller forpagtninger udj Rente Cammeret 
fra Betienterne eller forpagtere jndkommer, Skal Cancelisten der paa med sin 
Haands under skrifft tegne Dag og Datum, naar de ere jndløbne, og dennem til 
vedkommende Renteskrivere levere.

15.
J det øvrige haver Cancelisterne een hver for sig alt hvis dennem til Vores Tie- 
niste af de Deputerede for Financerne og Cammer Collegio worder beordret 
med aid Hørsommelighed pligt skyldigen at forrette og effter leve lige saa fuld
kommen som Det her udj ord til anden kunde være indført. Skrevet paa vort 
Slot Kiøbenhafn d. 14 April A° 1721.
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Under Vor Kongl. Haand og Signet

Friderich R.

C. Guldencrone. W. Helt. J. Schrader

Forestaaende Copie som er ordlydende med Hans Kongl. Maits til Cancelister- 
ne allernaadigst udgifne Instruction ad Dato 14 April 1721 over leveres her ved 
Cancelist Johann Henrich Bärens under Vores Hænder og Cammer Collegii 
Seigl til den ende, at hand sig samme i alle maader allerunderdanigst effter ret
lig holder og vedbørlig effter lever ifølge hans allerunderdanigste aflagte Eed. 
Rente Cammeret d. 2 Febr. 1723.

Hans Kongl. Maitstil Danmarck og Norge p[ræter] p[lura] Deputerede for Fi
nancerne og tilforordnede udj Cammer Collegio

C. Güldencrone W. Helt J. Schrader
P. Rasmuss. C. Mönichen P.J. Bornemann H. Justsen M. Basballe

[segl]

Kommentarer
Adjungerede tilforordnede.
C. Guldencrone osv. deputerede i Rentekammeret.
Caverede kautionerede.
Collationeret gennemset.
Communiceres meddeles.
Comparere møde.
Conciperer skriver et udkast.
Conform svarende til.
Dependerer afhænger.
Expresse udtrykkelig.
Materierne emnerne.
Memorialer ansøgninger, bønskrifter.
Mentionerede omtalte.
Munderer renskriver.
Octroyer bevillinger, privilegier.
Parafere medunderskrive.
Placater bekendtgørelser.
Raisonements betragtninger.
Skou Ruller skovfortegnelser.
Skov Udviißnings ordres ordrer om at anvise træer med henblik på bort- 

salg/bortgivelse.
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Supplicanterne
Supprimeris

ansøgerne.
standses, undertrykkes.

Lovgrundlag
Et sådant ses ikke.

Anvendelsesmuligheder
Instrukser er normative kilder, der viser, hvordan kongen og centralmyndighe
derne ønskede, at et embede skulle forvaltes, eller de fremtræder som kodifika
tion af gældende praksis. Instrukser giver et rimeligt dækkende billede af for
valtningsområder og forretningsgange, men kan have større værdi under en 
forvaltnings etablering end senere, hvor forvaltningen er præget af en længere 
periodes rutine. Ovenfor er gengivet den kopi af instruksen, der blev udfærdi
get i 1723, hvor J.H. Bärens overtog de tyske sager, efter at forgængeren C.C. 
Schäffer var blevet arresteret for bestikkelse og forsømmelighed, og som fast
lagde, hvordan Bärens rettelig burde forvalte sit embede.

Hvor findes kildetypen?
Instrukser findes i de enkelte kollegiers arkiv (RA).

Litteratur
Instrukser før 1660 kan være trykt i Corpus Constitutionum Daniae. Forordninger, 

Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1536- 
1660, udg. af V. A. Secher, Kbh. 1887-1918, og Kancelliets Brevbøger, 1551- 
1660, Kbh. 1885-2005.

C.F. Wegener: Instruxer for Collegier og højere Stats-Embedsmænd umiddelbart ef
ter Souverainiteten, Aarsberetninger fra det Kongelige Geheimearchiv, 2, 1856- 
60, s. 151-326.

Instrukser har bl.a. været anvendt af:
J. Boisen Schmidt: Studier over statshusholdningen i kong Frederik IV’s regerings

tid 1699-1720, Kbh. 1967.
Birgit Bjerre Jensen: Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 1660- 

1730, Kbh. 1987.
Karl Peder Pedersen: Enevældens amtmænd. Danske amtmænds rolle og funktion i 

enevældens forvaltning 1660-1848, Kbh. 1998.
Hans Chr. Wolter: Adel og embede. Embedsfordeling og karrieremobilitet hos den 

dansk-norske adel 1588-1660, Kbh. 1982.
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8. Pensionsansøgning
Indenfor alderspensionsforsikring oprettedes i 1700-tallet en lang række pri
vate, halvoffentlige og statslige pensionskasser og institutioner, der havde til 
formål at give embedsmænd trygge økonomiske kår i alderdommen og sikre de
res enker. Blandt de første pensionskasser var Landofficerernes Enkekasse af 
1707, som fra 1739 indgik i den nyoprettede pensionskasse for landmilitæreta- 
tens enker og børn, hvori officererne selv skulle gøre indskud. Året efter åbne
des kassen for civile embedsmænd og i 1741 for søofficerer. De første pensions
kasser fungerede ved frivillig tilmelding, men siden oprettelsen af Den Almin
delige Enkekasse i 1775 har der været tvungen forsikring for alle civile og mi
litære embedsmænd.

Pensionssag 1740
(RA, Landmilitæretatens Pensionskasse. Indskudssager 1739-1775, pk. 28: 
571-640, nr. 622)

N° 622 
Jeg underskrevne Johann Finckenhagen, hans Kongel. Mayls til Danmark og 
Norge nu værende CantzellieRaad, Secretaire udi Collegio de Cursu Evan- 
gelii promovendo samt Inspecteur i det Kongel. Waysenhus her i Kiøben- 
havn, indskyder hermed udi den allernaadigst oprettede Pensions Casse for 
Land-Militair-Etatens Enker og Børn den Summa To Hundrede Rigsdaler, 
skriver 200rdr Dansk Courant, for min nu havende hustrue, navnlig Marie Ca
thrine Riegels, paa den Condition, at bemeldte min hustrue Marie Cathrine 
Riegels efter min dødelige Afgang, saa længe hun lever og udi Enke-Stand 
forbliver, aarlig af forbemeldte mit nu giordte Jndskud, ifølge af den for be
meldte Pensions-Casse publicerede allernaadigste Fundation de dato Hirsch
holm den 22. Maji A° 1739, til Pension nyder 40 proCento og saaledes hvert 
Aar tilsammen 80 Rixdr; hvorimod jeg da dette mit giordte Jndskud uden no
gen min eller mines videre Tiltale derpaa til meer-bemeldte Pensions Casse 
aldeles at være forfalden hermed declarerer. Actum Kiøbenhavn den 27. De- 
cembr. 1740.

J. Finckenhagen

[Bilag 1]
N° 622 Jndskud 200rd Pens. 80rd

Anno 1694 d 30te Novembr Havde Johan Finckenhagen Conditor i Admiralga
de og Hustrue Anna Nielsd[at]t[e]r En Søn til Daaben udi S[ank]t Nicolai Kir
che kaldet Johan, hvilket conform at være med bem[el]te Kirkes Ægte-Børns 
Døbe-Protocol testerer.

Kiøbenhaun d 24de Martii 1772.
H. Lemming
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Anno 1709 d 16‘le Octobr Havde Kirstine Sal[ig] Niels Riegelsens En Datter til 
Daaben udi S[ank]t Nicolai Kirke kaldet Maria Cathrina, hvilket conform at 
være med bem[el]te Kirkes Ægte-Børns Døbe-Protocol testerer.

Kiøbenhaun d 24de Martii 1772.
H. Lemming

[Bilag 2]
I følge af den af hans Kongel. Mayestät allernaadigst approberede Fundation til 
en nye Pensions-Casse for Land-Militær-Etatens Enker og Børn etc. attesteres 
hermed, at Velædle og Velbyrdige hr. Cancellie-Raad Johann Finckenhagen, 
inspecteur ved det Kongel[ige] Waysenhuus etc., paa nærværende Tiid hverken 
er syg eller sengeliggende, men ved fuldkommen gode Sinds og Legemskræf
ter og aldeeles formuende til at kunde vedbørligen forrette den hannem efter 
hans anbetroede Embede tilkommende Tieneste og bekræftes i Sandhed saale- 
des at forholde sig af

Enewald Ewald 
Præst ved det Kongel[ige] 

Waysenhuus i Kiøbenhavn 
[segl]

Kongel [ige] Waysenhuus
i Kiøbenhafn 
d 27 Dec. 1740

At Velbem[el]te hr Cancellie-Raad Finckenhagen er effter S[an]ct Nicolai Kir
ke-Vielses Bog egteviet med sin frue d 2 Juni 1728 vidner effter Begiering 
K[øben]havn d 27 Dec 1740

N. Brorson

[Bilag 3]
At Hr Cancellie-Raad Johannes Finckenhagen paa denne Tiid befindes hver- 
cken syg eller Sengeliggende, men ved fuldkommen gode Sinds og Legems 
Kræfter, kand jeg efter Begiæring saaledes i Sandhed hermed attestere. 
Hafn[ia] d 27. Decembr. 1740.

C Lodberg Friis

Kommentarer
C Lodberg Friis læge ved Vajsenhuset og stadsfysikus i Køben

havn.
Collegio de Cursu Evangelii
promovendo Kollegiet til Evangeliets Udbredelse (Missions

kollegiet).
Condition 
N. Brorson

betingelse.
præst ved Skt. Nikolaj Kirke.
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Lovgrundlag
Fundation 22. maj 1739. Kgl. reskript 19. juli 1775.

Anvendelsesmuligheder
Udover at belyse pensionsforhold for offentlige ansatte kan materialet være 
meget nyttigt i forbindelse med slægtsforskning. Sagerne er ofte bilagt dåbsat
tester, hvorved der er mulighed for at kunne nå længere bagud i tiden, end man 
kan med de bevarede kirkebøger. Til mange af pensionskasserne findes der 
navneregistre, således til Den Almindelige Enkekasse et register, der omfatter 
25.000 navne.

Hvor findes kildetypen?
Pensionsansøgninger findes bl.a. i Den Civile Enkekasse og Understøttelsesan
stalt 1736-1804, Enke- og Ligkassesocietetet 1748-1771, Den Almindelige En
kekasse 1775-1923, Den Almindelige Pensionskasse 1760-1847, Søofficerer
nes Enkekasse 1724-1741 og Landmilitæretatens Pensionskasse 1739-1775 
(RA).

Litteratur
Chr. Jürgensen: Den almindelige Enkekasse i Kjøbenhavn 1775-1845, Kbh. 1860.
J.O. Bro Jørgensen: Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det 19. Aarhund- 

rede, 1-2, Kbh. 1935.
Anders Monrad Møller: Postrytter, dagvogn og fodpost. P&Ts historie 1711-1850, 

Kbh. 1992, s. 171-81.
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9. Indberetning om stifternes økonomiske forhold
Under 1730’ernes landbrugskrise ønskede regeringen landets erhvervsmæssi
ge stilling belyst. Derfor pålagde Rentekammeret i 1735 stiftamtmændene at 
besvare en række spørgsmål, og man finder i indberetningerne besvarelser af 
følgende:
1. Angående ethvert amts tilstand, beskaffenhed og produkter.
2. Hvorudi enhver bys og distrikts handel, negotie, håndtering og handel be

står.
3. Om samme har aftaget eller tiltaget, og hvad dertil kan være årsag?
4. Angående vores ved søen beliggende og til vands negotierende provinser og 

byer må i særdeleshed indhentes efterretning om dér ind- og udgående varer 
ved egne eller fremmede skibe bliver førte? hvorledes ethvert steds skibsfart 
er beskaffen, hvor mange og hvor store skibe ved hvert sted befindes? hvor 
deres fart egentlig går hen? og hvorudi deres befragtning frem og tilbage be
står? Ligeledes skal og indberettes hvad egentlig føres til og fra landsteder
ne.

5. Om nogle og hvad slags fabrikker eller manufakturer, det være sig under 
hvad navn, det vil, udi enhver stand de er, om der tilforn har været andre og 
hvad slags, af hvad årsag de har aftaget eller er ganske undergået.

6. Om hvorledes og til hvem privilegier i så måde er udgivet? af hvilken be
skaffenhed, om de er monopolske eksklusive, hvilke der er på en vis tid? og 
hvilke de er bestandige.

7. Hvilke og hvor mange slags societeter og lav enhver by og provins har såvel 
som og tallet på købmænd, kræmmere, håndværksfolk og alle dem, der dri
ver handel samt omtrent deres tilstand så vidt vides kan? Om håndværksfolk 
fattes dem og hvad slags.

8. Om der er indbyggere nok til at dyrke landet, om landvæsenet og agerdyrk
ningen ikke kunne være at forbedre, hvad begge dele måtte fattes.

Indberetning om Mariager købstads økonomiske forhold 1735
(RA, Kommercekollegiet, Dansk-norske sekretariat 29. Relationer over de 
danske stifters tilstand 1735-1737, pk. 29)

[1. Indberetning]

Derris Exellence Høy og Welbaarne her Baron og Stift Befalings Mand
Naadige Herre

Efter Derris Excellences Høy biudende Ordre, Datent: Aarhuus d 7de July 
sidst Leden paa Fundament af dend Høy Kongelig Allemaadigste Rescript: 
Datent: Hirtzholm-Slot d 25 Juny Næst afvigte, følger min Underdanigste Be- 
Tænckning og fuldKommen Under Retning Angaaende Mariager Kiøbstæds 
Beskaffenhed, og hvad Nødvendigst til dends opKomst Udfordris Nemblig. 
[1.] Byen er udj gandske slet Tilstand. [2.] Dentz ringe Negotie, Handteering
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og Næring bestaaer meest i 011 og Brendeviins brænding, hvor af eendeel sæl
ges i Huusene og eendeel forsendes andre stæder hen, saa som enten til Nor
ge eller Kiøbenhafn; Nogle faae Kand giøre noget Malt, Eet a 200 Tønder, 
Läge som de formaar at Købe Korn til; [4., om 3., se nedenfor] De faae ud- 
gaaende Vahrre Bestaaer i Ruug, Malt, Haure, Flesch, Ost og som for bemel- 
te Brendeviin, hvorpaa i disse Tiider er ickun slet fortieneste, og saa bestaaer 
de indgaaende Vare fornemmelig udj Tømmer, Brædder og andet slags Tøm
mer fra Norge samt Salt, Hør og Viin, fransk Brendevin, og Tobach og andre 
saadanne smaae Sager fra Kiøbenhaun; jtem Staal og Tiere fra Norge, og De, 
som indted andet har at Negotiere med, slæber faun brænde til Kiøbenhafn, 
som gandsche Liden og moxsen ingen fortienniste Kand indbringe, naar skibs- 
folckenes hyre, seyl og Redskabs samt anden bekostning afgaaer, som nær
mere SpeCialiter Kand Erfahres af følgende N° 1 deris egne Fartøyer, saa viit 
de der udi eyer; thj de haver med-redere alle sammen, undtagen een Eeniste, 
Nemlig Jens Lind, og er her ickun 5, Nemlig 1 Kreyert, 2 Galliother og 2 sku
der til dend heele Bye, som Specialiter er anført udj hosfølgende N° 2, Skibs 
farten til dette stæd er meged god og dend bedste plads at Anckre ved i dend 
gandske fiord, som en Kongel, andordnet Commissions for Retning af hr 
Etatz-Raad Christopher Lindenau Og hr Cammer-Raad Thomas Friis forfatted 
Rigtig nock beviiser, der og maa findes i Cammerit archiv. Thj Fartøyeme 
Kand Ligges Liige ved Skib-broen her ved Byen, som nu Hans Mayts Høy pri
selige Naade vorder sadt i fuldKommen stand og gaar de 2de fart, egentlig til 
Norge een Reisse a Thoe i det høyeste om Aaret, og siden til Kiøbenhafn med 
Faune brænde, Ligesom de andre.

Fra Landstæderne føris Korn af alle slags saa meged, som disse faae Og fat
tige Borgere Kand Kiøbe, Ligesom her og holdes Stude, Kiør, faaer og Sviin 
etc. fal paa de Ordinaire Marckeds Dage, som Byen Allernaadigst er forundt 
Ved Priveligium af 12 May 1685, som følgeri Copie N°3: Der imod faaer Bon
den til Kiøbs Humle, Tiere, Salt, Staal, Tømmer etc. til deris fornødenhed, dog 
er her ickun Liden afbreck formedelst Landprang, som iche Kand hæmmes og 
her efter skal vorde mældt.

[5., 6.] Her er ingen slags Fabriqver eller Manufacturer, ey heller Monopo- 
lische eller exclusive previlegier for nogen, Mens ellers har hands Mayts af 
Særdeeles Kongel. Naade Soulageret Dem, som toeg skade ved sidste Jldsvaa- 
de d 11 July 1731, med Hielp i 10 aar efter Derris Excellences Naadige Ordre.

[7.] Her er ingen slags Soccieeteter eller Lauge udj Byen; Her er 2de, som 
Kand Kaldes Kiøbmænd, hvilcked og handler paa Norge og forsyner saa man
ge, som handle med dem, baade med Tømmer, Tiere, Staal, Salt, hør og humle 
og andre saadanne Grove Vahre, 4re a 5 kræmere, som har smaa sager at handle 
med, som de ofte Kiøber enten i Hobroe eller Aalborg, hvor om forhen Citere
de N° 1 giør Nærmere forklaring, Lige saa vel som og om Handvercks-folck, 
Daglønnere og andre. [8. mangler]

[3.] Byen har gandske meged aftaged, som de mange øde-liggende pladtzer 
nochsom bær viden om, Aarsagerne Dertil er fornemmeligen disse, Nemligen
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Indberetningen fra 1735 og billedet giver et godt indtryk af forholdene i den lille købstad Maria
ger. Byen havde da omkring 400 indbyggere, som ifølge byfoged Mathias Buch ernærede sig ved 
»Øll og Brendeviins brænding, hvor af eendeel sælges i Huusene og eendeel forsendes andre 
stæder hen, saa som enten til Norge eller Kiøbenhafn.« (Stik af Alexia de Lode 1740, benyttet 
1767 i Erik Pontoppidan: Danske Atlas).

1 at Toldstædet Ligger 1 stoer Miils vej her fra byen, som min formænd og 
da verrende jndvaanere ofte har Klaget over det, og da verrende Stifts Ampt- 
mand Hans Excellence Hr Geheime-Raad Christian Ludvig von Piessen tilli
ge har recommenderit, som følgende Copier af No 4 & 5 nærmere forKlarer. 
2det. Dend Lande og forprang, der over gaar i svang, som følgende Copie Do
cumenter N° 6 Klarligen Demonstrerer; 3die. Hobroe Bye, som Ligger unge- 
fehr 1 Miils Veyr herfra, sampt dend diverse Jurisdiction formedelst Aalborg 
huus Ampt dog i Wiborg stift beliggende, som grændser saa nær her till byen, 
at her er Kun Fiorden over ungefer 1 fierding Vey imellem os; thj der Kand 
mand faae bedre Kiøb baade paa grove Vahre og Speserier saavel hos bøn
der som Propritarier, end mand her Kunde selge det for, saa som de maa her 
betale Kongens Told og vidre der af, hvilcked de andre Kand have at Løbe 
paa.

Skal saa Byen nogensinde Komme i stand, saa vil de[t] Absolute vere fornø
den, at Toldstedet bliver her hid igien forfløt, som det har verit af Arrilds-tid; 
thj detzen saa Langt fra verrende er Byens største ruin, som ogsaa Naadigst 
Kand erfahris af de Allerunderdanigste Memorialer, som baade min formænd
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og ieg saa vel som Byens Jndvaanere tiid efter anden har giort, som sees af for- 
bemelte N° 4 & 5 og hosføjede N° 7. Thj hvad Underslæb der Over skeet er og 
ventelig endnu scheer, Kand Naadigst Erfaris af nest forhen citerede Copie 
Tingsvidne Sub N° 6.

Told boden Kand flyttes hid til byen Uden nogen bekostning eller Afgang 
for Hans Mayts, naar Kongen alleniste Allernaadigste vil behage at tillade, at 
det maa skee, saasom byens Jnd vaanere paa deris egen beKostning vil fløtte 
dend og sætte dend her i Byen paa et beqvem sted. 2del. Land-pranged angaa- 
ende at hemmes saa refererer ieg mig Underdanigst til min Allerundanigste 
Memorial til Hans Kongel. May' forschrevne N°7. 3die At dend imellum Ma
riager og Hobro Byes Byefogder accordered Ligning angaaende Sognernes og 
destrictes handel og Deeling imellum begge Kiøbsteder de dato 23 Marti 
1701:, som her hos udj vedimerede copie under N° 8 følger, Naadigst maatte 
vorde confirmerit. 4de At Hans May1 af med fød Høy priselig Naade paa 20 
Aars Tiid, eller saa lenge Hans May1 det for got befinder, enten Modererer el
ler Allernaadigst eftergiver byen Consumptionen til dentz opKomst, samt og 
Aller naadigst forunder hver dend, som vil opbygge de øde pladser her i byen, 
enten de ere Boesiddende eller Kommer andensteds fra, Ligesaa lang frihed 
for alle slags skatter i andledning af forrige derom udgangne Allernaadigste 
forordninger.

Saa forsichrer ieg Aller Underdanigst, at Byen mærkelig Aar efter aar skal 
tiltag, andre Uden byes eller andensteds fra hidfløtte, og negotien her Kommer 
til at florere, Ligesom ieg og Allerunderdanigst forhaaber, at accissen mig, for 
min Bestilling Ringheds skyld, paa Derris Excellenses forhen ergangne Naa
digst Ærklæring Allernaadigst maatte forundes, Ellers Kommer ieg vist noch til 
at crepere Ligesom alle mine Formænd i Embedet, siden Accissen Kom fra os. 
Hvor med ieg Underdanigst formoder Derris Exellences høje Ordre at have ef- 
terkommed. J hvilcken Underdanig fortrøstning jeg af min Ringhed Er og for
bliver Een af

Derris Exellence 
HøyVelbaarne her Baron oc 

Stiffts Befahlings Mands 
underdanig tienner

Matthies Buck

Mariager d 22de Septbr A° 1735.

[2. Mandtal]
Mandtal

over
Mariagers Byes Verdtzlige Indbiugeres Tilstand

Indeverende Aar Anno 1735.
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N° 1 David Johansen beboer een Gaard, som tilhørrer hands Sviger Moder, 
Een Præst Encke Nafnl. Inger Blok. Denne Mand er uden Gieid, Nærer 
sig af skibsfart, Eyer selv vdi eet schibbeRum 1/2 parten, og det andet 
Efter derom herved følgende Specifications formelding, Hvilchet schib 
seyler herfra til Kiøbenhafn med Brendeveed, bruger ellers Liiden 
Handel med Maltgiøren og Brendeviins brending Sampt Noeged Auf- 
ling.

2. Jens Lind er een af dem, som toeg schade ved Branden, haver opbiugt een 
Nye Gaard, Eyer selv 1 skibbeRum, hvor med hand fahrer paa Kiøben
hafn med Brendeveed og stundum paa Norge med Malt, som hand selv 
Lader giøre, og førrer Tømmer tilbage, bruger nogen Kiøbmands Handel 
med grove Vahre, sampt Viin, Salt og Toback, som hand tager i Kiøben
hafn. Saa bruger hand og Noegen Aufling.

(...)
5. Peder Olufsen toeg schade ved Branden, haver Biugt igien, Lever af Auf

ling og Liden Wærts-Huus Handel, Hans Søn Anders Pedersen tilhører 
Toe-3die-parten af et schiberom, som hand seyLer til Kiøbenhafn med 
Træe udj og Bag Last tilbage.

(...)
7. Forrige Byefoged Hans Peitersen, farver, er en Enche Mand, Lever af 

Professionen, endschiønt dend er ringe saa og gandsche Liden aufling, 
hvor til hand Leyer Heste og Vogn.

8. Søren Giørding Tog stoer schade ved Branden, har bygt igien, Lever af li
den Brendeviins handel og 3 a 4 Kiør, som hand Leyer Græsning til om 
Sommeren og Kiøber Foering til om Vinteren, er i Gieid.

9. Niels Giørding er og een af de ved Branden schadelidende, haver biugt 
noged igien, af Liige beschaffenhed Men [!] Næring og Brug samt gieid 
som Broderen.

(...)
20. Gusten Knabe, toeg schade ved Branden, haver tilliige med Sønnen Olle 

Hanssen bygged jgien, hun Lever af hendes Brendeviins-Kedel sampt 4re 
Kiør, Hvor til hun haver nogen Aufling og Sønnen af Farveriet.

21 jeg Mathias Buch haver ingen Løn for Byefoged Tienesten, Lever af dend 
mig Allernaadigste Gifne Herredsfoged Løn, som er 30 Rdr Aarlig, Uden 
Aller Ringeste Næring og Brug og det i snart Armelig og hadefulde Til
stand.

22. Jørgen Hieronimosen er Veyer og Maaller i denne Liden Kiøbstad, er i 
Gieid for det Huus, hand beboer, Saa vel som ieg for min Gamle Gaard, 
hand kand baade Tømmre, Snidkre og Muurmester Haandværcher, hvor 
af hand nogenLedes ÆrNærer sig.

23 Jens Thomasen Kudsk, er een af de ved seeniste Brand schadelidende, ha
ver biugt igien, Hand er een SejLings Mand, stundum for Schipper og 
stundum for Matros, Koenen med Eendeel Børn Æmærer dem af deres 
Frugt-hauge sampt Liden Brendeviins Brenden.
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(...)
37. gi. Laas Snedker er døv, boer Ligeledes i Leye Vaaning, hands Hustrue 

bruger stundum Brendeviins Kedelen, er dog i slet tilstand.
(...)

58 Hr Captein Leutnant Niels Hanssen, beboer sin egen Vaaning, som hand 
maatte andtage for Ud Laandte penge, Lever af Soulagement fra Søe-Eta- 
tens Cassa i nogenledes tilstand, tog schade ved seeniste Jldebrand, uden 
Nogen Hjelp derfor.

(...)
64. Morten Pedersen i Heede-Huußed Sorterer under Byens Jurisdiction, be

boer eet huus strax herved Byen, som tilhører Kirchen, Nærer sig af Liden 
Aufling og Kand svare, hvad ham tilkommer, uden Gieid.

Resten Bestaaer af 6 til 8le forarmede Mennescher, som intet Kand Contribue- 
re; At denne Demonstration saaledes i sig selv Medfører Sandhed Testeris. 
Under min haand Mariager d 3. Septembr 1735.

Matthies Buck

[3. Skibsliste]
Specification

Paa de Skibbe-Romme, som Indbyggerne her i 
Mariager er tilhørende og haver part udj, Nemblig

1 Een Kreyert Dend Grønne Jæger Kaldet, drægtig 19 Læster, fahrer her fra 
fiorden og til Kiøbenhafn med Brende, der af tilhører

Jens Gundersen 'A part og
Peder Olsens Søn
Anders Pedersen 2A part

hvilched føres af bemelte Anders Pedersen som Kiøbmand og Skipper 
med 3de Mand og 1 dreng.

2 En Kræyert Kaldet Jomfrue Mette, drægtig 18 Læster, tilhører Jens Lind 
alleene, Samme føres af een Sette schipper, 3 Mand og 1 dreng, Seiler 
stundum paa Norge med Korn, hvorfra der føres Tømmer, og stundum til 
Kiøbenhaun med brende, hvorfra hand fører liidet viin, fransch brendevi- 
in, noget Salt og Tobach etc.

3 Een Gallioth Fortuna Kaldet, drægtig 22 Læster, der af tilhørrer
David Johanßen Abel 'A parten
og Herretz fogden Christen Thestrup 
i Rinds gislum herred dend 2den 'A part

Seyler stendig paa Kiøbenhafn med brendeveed og tilbage med Bag Last 
af Sand eller Grud, føhres af Een Sette-schipper, 3 Mand og 1 Dreng.

4de 1 Gallioth Junge Tobias Kaldet, drægtig 21 Læster, til hørrer
Else Abels dend 'A part
Søren Pouelsen dend 'A part
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SI. Knud Karmachs Enche
ved Lille Schougaard 'h part

Seyler Ligesaa paa Kiøbenhafn med brendeveed, føris af Søren Pouelssen 
som schipper og Kiøbmand med 3de Baadsmænd og 1 dræng.

5te 1 Kreyert Charlotte Marie Kaldet, drægtig 5 Læster, 
hvor af Niels Hwidt tilhører dend 'Æ part

Og Een borger i Norge dend Anden '/? part
SeigLer paa Norge med Korn og bringer Tømmer tilbage, føres af een 
skipper med 2 Mand og 1 dreng.

Dette er for saa viit Byens Indbiuggere tilhørende, Men

Her foruden

Er efterschrevne schibbeRumme, som faris imellum Kiøbenhaun, Siælland og 
dette, hvis Eyere ere bonde paa Landet strax her ved Norden fiorden 
Nemblig
]S(e iviadtz Michelsen Wilsberg paa Stevenhoved, Ejer alleene Een Krejert 

Lind-Ormen Kaldet, paa 19 Læster, SeigLer paa Kiøbenhafn med brende, 
føris af een hans Huus Mand som schipper og 3 Mand med 1 Dreng.

2 Hr Assessor Lars Christensen paa Ovegaard, er og alleene Eyer af een 
Gallioth omtrent paa 19 Læster, hvor af med det haver samme beschaf- 
fenhed som med Nest forrige.

3die Bemelte Hr Assessor Lars Christensen og sin Svoger Christen Ulrichsen 
Møller i Owergaards-Mølle er Endnu Ejere af een Krejert Sancte Maria 
Kaldet, Seyler Liigesom de 2de andre paa Kiøbenhafn med Brendeveed og 
føres af Een huusmand som schipper med 3 Baads-Mænd og 1 dræng.

4de schipper Gregers Gregersen opholder sig ved Owe-Broe saa vel som de 
andre uden byes strax her ved Byen Norden Fiorden, er Ejere af en Jagt, 
5‘/2 Læst, føres af hannem selv med 1 Mand og 1 Dreng, seyler stendig 
herfra og til Iise-fiorden, Nemlig. Roeskilde, Holbæk og detzlige steder 
med Kalch.

Disse skippere burde vel i Allerunderdanigste AnLedning af de der om Aller
naadigste udgangne befallinger at indfløtte og boe i Kiøbstederne, Men dette 
fore Kommer Proprietærierne, eller hvem der ere Eyere af Ovenschrevne 4re 
sidste fahrtøyer, Vdj det at de paa Kiøbenhauns fahr-vande betiener dennem af 
derris Huus Mænd, der Kand have nogen Viidenschab om Seilatzen paa den 
Kaars, alt saa Lader de det der paa ankomme, her udj burde Jeg som Byefogden 
at have indseende, Men som Toldstedet er 1 Miil her fra Byen beliggende, Saa 
er det mig ej mueligt samme at beObagte, allerheldst saadanne Proprietarier el
ler Skibs-Ejere af desliige schippere, Reise-Viis Andtager og forløver, det er og 
at beklage, at des Lige Skibs-Eyere, som fører Brendeveed til Kiøbenhafn, op- 
kiøber af hwis de og selv haver, Flesch, Smør, Ost, brendeviin, hør- og Blaaer
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Læred, Vadmel, Ja alt hwis fore Kommes kand, som de hen ad fior-siiden, Saa 
vel inden som uden Toldstedet, fører paa og udj derris fahrtøye, Hwilchen han
del tilkom Borgerschabed og ey paa saa Underfundig Maade Indpractiseris i 
Skibbene, Som iche vel Kand hemmes, med mindre at Toldstedet Kom her til 
Byen igien, hvor om min her ved-følgende Aller-Underdanigste Erklæring 
Nermere giver forklaring.

Mariager d 3d,e September Anno 1735.

Matthies Buch

Kommentarer 
Arrilds-tid 
BeObagte 
Brendeveed 
Confirmerit 
Contribuere 
Convention 
Forekomme 
Forprang 
Kreyert, krejert 
Landprang

tidernes morgen.
overvåge, se.
brænde.
godkendt.
yde.
aftale, overenskomst.
hindre.
ulovligt opkøb af varer uden for torvet, uden for torvetid. 
mindre fartøj med tre master.
handel på landet med varer, som kun må sælges i købstæ
der.

Leye Vaaning 
Manufacturer
Memorial
Moxsen
N egotie/N egotiere 
SchibbeRum
Sette schipper 
Societeter
Vedimerede

lejebolig, lejehus.
industri- og fabriksvirksomheder, 
betænkning, andragende.
næsten.
handel/handle med.
skiberum, fartøj.
skipper, som fører en andens skib, 
foreninger, sammenslutninger, lav. 
bekræftede.

Lovgrundlag
Rentekammerets resk. 25. juni 1735 til stiftamtmændene (RA, Rtk., Kammer
kancelliet 2212.28. Ekspeditionsprotokol 1732-36, nr. 182).

Anvendelsesmuligheder
Indberetningerne giver mangfoldige oplysninger om folkemangel, landbrugets 
vilkår, handel og industri mv., og da der er svaret på de samme spørgsmål, er 
der gode muligheder for komparative studier, både inden for lokalhistorie, kul
turhistorie og økonomisk historie. Ved mange indberetningerne er der vedlagt 
mandtalslister, lavsindberetninger, klager og forbedringsforslag osv. Det skal 
bemærkes, at Dansk Center for Byhistorie på sin hjemmeside har en elektro
nisk udgave af indberetningerne.
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9. Indberetning

Hvor findes kildetypen?
Indberetningerne findes i Kommercekollegiet (RA).

Litteratur
Hans Sode-Madsen: Amtmandsindberetningerne 1735, landbrugskrisen og folke- 

manglen, Arkiv. Tidsskrift for Arkivforskning, 1972, s. 87-110.
Kristof Glamann: Otto Thott’s uforgribelige tanker om kommerciens tilstand. Et na

tionaløkonomisk programskrift fra 1735, Kbh. 1966, s. 26.
En stor del af relationerne er trykt helt eller delvis i de lokalhistoriske årbøger:
Årbog for Historisk Samfund for Københavns Amt 1917, s. 100-30; Fra det gamle 

Helsingør 1925, s. 105-21; Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1947, s. 
42-63; Årbog for Historisk Samfund for Lolland-Falster 1918, s. 34-87, 1919, s. 
1-22; Årbog for Odense og Assens Amter 1916, s. 548-77; Fra Ribe Amt, 1923-27, 
s. 462-93; Hardsyssels Årbog, 13, 1919, s. 101-58; Fra Viborg Amt 1944, s. 5-23; 
Vejle Amts Årbøger 1921, s. 174-204, 1923-24, s. 125-55, 1927, s. 203-38; Poul 
Enemark (udg.): Erhverv i Århus 1735. Indberetninger om byens økonomiske til
stand, Århus 1963; Randers Amts Årbog 1918, s. 93-107, 1928, s. 129-42; Fra 
Himmerland og Kjær Herred, 1915-17, s. 474-548; Skivebogen 1916, s. 146-50; 
Samlinger til jydsk Historie og Topografi, 1918, s. 230-66 (Thy og Mors) og 
Vendsysselske Årbøger 1916, s. 206-47, 1917, s. 1-58.
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10. Søpas
Det ældste og mest udbredte søpas var det latinske søpas, som var blevet ud
stedt af den danske konge siden 1500-tallet. Passet, der havde navn efter dets 
internationale ajfattelsessprog, var den officielle danske garanti for, at skibets 
ejere var den danske konges undersåtter, at skibsføreren og mindst halvdelen af 
besætningen var danske, og at ladning og destination var i overensstemmelse 
med skibets papirer. Det latinske søpas var obligatorisk 1756-1815/1825, hvor
efter forpligtelsen ophævedes, og passet bortfaldt endelig i 1870. De muslim
ske barbareskstater i Nordafrika havde længe udgjort et problem for den krist
ne verdens søfart, idet de kaprede skibe for at beslaglægge ladningerne, mens 
besætningen blev sat i fangenskab med dyrt løskøb for øje. Ligesom de store 
europæiske søfartsnationer sluttede Danmark-Norge i 1740 ’erne og 1750 ’erne 
traktater med Marokko, Algier, Tunis, Tripolis og sultanen i Konstantinopel. 
Mod årlige gaver til de nordafrikanske stater fik dansk-norske skibefri passa
ge mod at fremvise et særligt pas, såkaldt algiersk søpas. Den øverste del var 
afklippet langs en vilkårlig bølgelinje og på forhånd sendt til barbare skstater
ne, mens den nederste og største del fulgte skibet og indeholdt oplysninger om 
nationalitet, skibet, skipperen, destination m.v. Algiersk søpas var obligatorisk 
1747-1840.

A. Latinsk søpas 1694
(RA, DK C6. Sjællandske Registre 1693-1695, s. 239-240)

C[hristianus] 5
Omnibus et Singulis præsentes Literas inspecturis pro cujusq[ue] dignitatis et 
Status conditione notum facimus, Nos subditum Nostrum Johannem Jacobum 
Hallevin, Consulem qvondam Civitatis Nostræ Helsingorensis in Provincia 
Nostra Selandia in exteras Regiones ad negotia sua ibidem expedienda, per ali- 
qvod tempus, abeundi veniam dedisse, et ut eô tutius commodiusque iter hoc 
suum suscipere et conficere possit, hisce Nostris Salvi conductus literis com- 
munice voluisse. Pro inde omnes et Singulos, cujus cumq[ue] conditionis, Sta
tus et dignitatis fuerint, qvorum terras, districtus, flumina et portus prædictus 
Johannes Jacobi Halevin accesserit amice rogamus, elementer et clementissime 
reqvirimus ut eidam nullam molestiam aut impedimentum inférant, sed potius 
terrâ mariq cum famulis et omnibus rebus, qvæs secum hübet, liberum transi- 
tum concédant, et qvacunq necessitate id postulante, gratiam favorem atq[ue] 
benevolentiam, opem et auxilium præstent, omniqfue] humanitatis genere il
ium professe seqvantur. Facient eô rem Nobis gratissimam, qvam in hisce et 
ejusmodi occasionibus respective, amice benigne elementer et clementissime, 
pro cujusque Status ratione, compensabimus, Nostri vero juris qvi sunt, ex- 
seqventur eô mandati Nostri voluntatem. In cujus rei fidem præsentes manu 
Nostra Subscriptas Sigillo Nostro Regio muniri Jussimus. Dabantur in Arce 
Nostra Regia Hafniæ die 19 May Anno 1694.
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Dansk-norske skibe, der 
sejlede på de nordafrikan
ske stater, skulle fremvise 
et særligt pas for at få fri 
passage. Den øverste del 
var afklippet langs en bøl
gelinje og på forhånd 
sendt til barbareskstaterne, 
mens den nederste og 
største del fulgte skibet og 
indeholdt oplysninger om 
nationalitet, skibet, skippe
ren, destination m.v. (RA).

10. Søpas

[Oversættelse: Christian 5. Vi gør vitterligt for alle og enhver, som får nær
værende brev at se, efter enhvers stand og værdighed, at Vi har givet Vor un
dersåt Jens Jacob Hallevin, forhen rådmand i Vor købstad Helsingør i Vor pro
vins Sjælland, tilladelse til for nogen tid at rejse bort til fremmede egne for der 
at forrette sin handel, og at Vi, for at han desto sikrere og behageligere skal 
kunne påtage sig og fuldføre denne sin rejse, med dette Vort brev om sikker 
sejllads har ønsket dette kundgjort. Dernæst beder Vi venligt og anmoder så 
mildt som muligt alle og enhver, af hvilken stand, stat og embede de end måtte 
være, hvis lande, områder, floder og havne ovennævnte Jens Jacob Hallevin 
måtte komme til, at de ikke påfører samme nogen skade eller hindring, men 
derimod til lands og til vands giver ham fri passage sammen med hans folk og 
alle de ting, han har med sig, og at de - uanset hvilket nødsfald der måtte kræve 
det - yder ham nåde, tjeneste og velvilje såvel som bistand og hjælp, og at de 
ærer ham ved enhver slags velkendt menneskelighed. De vil dermed gøre Os
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noget særdeles velkomment, som Vi i disse og lignende tilfælde vil gengælde 
respektfuldt, venligt, velvilligt og så mildt som muligt i forhold til enhver stand 
og vilkår, men de, som er under Vor jurisdiction, skal dermed udføre Vort 
påbuds vilje. Til bekræftelse af dette har Vi underskrevet nærværende med Vor 
egen hånd og befalet med Vort kongelige segl at stadfæstes. Givet på Vort Slot 
København den 19. maj år 1694.]

B. Algiersk søpas 1747
(RA, Kommercekollegiet. Tyske Sekretariat 195. Algiersk søpasprotokol 1747- 
1754, s. 3)

N° 1
Aar 1747 den 26. Maji haver begge 
hoved Reedere de i Forordningen af 
1. Maji 1747 foreskrevne Eede af
lagt, hvilcket testeres af J.F. v. Jes
sen

A° 1747 der 12. Dec. hat der Alton- 
nischer Magistrat der von dem 
Schiffer bey seiner wieder zu Haus
se kunfft zuruckgelieferten See Paß 
eingesendt auch dabey certificiret 
daß der Schiffer der Eyd abgeleget 
gestalt er der Paß nicht gemäß brau
chet hatte.

[Oversættelse: År 1747 den 12. de
cember har Altonas Magistrat ind
sendt det fra skipperen ved tilbage
komsten afleverede søpas og certifi
ceret, at skipperen har aflagt ed på, 
at han ikke har misbrugt passet.]

Hans Kongel. Maj1 til Danmk og 
Norge p[ræter pi ura]. Deputerede 
udi Gen[eral] L[an]d[ets] Oec[ono- 
mi] og Commerce Collegio. Til 
alle og enhver, som det vedkom
mer.

Lader passere Skibet S[ank]t Jur
gen fra Apenrade ført af Skipperen 
Jurgen Rolfsen stort 56. Läster 
destineret til Mallaga og saa videre, 
uden nogen Hinder, Ophold eller 
Molest med sine indehavende 
Skipps-Folck, Passagerer, Gods og 
Ladning, efterdi vi have befunden at 
samme Skib hører Hans Kongel. 
Majls af Dannemarck og Norge, Vo
res allernaadigste Arve Konge og 
Herres Undersaattere alleene, men 
ingen Udenlandsk eller fremmede 
til. Givet udi General Land Oeco- 
nomie og Commerce Collegio i Kiø
benhafn den 13ndeJun. 1747.

Under Vores Underskrift og dette 
Collegii Segl.
Berkentin, Schulin, Thott 
LS

Kommentarer
Berkentin, Schulin, Thott deputerede i Kommercekollegiet. 
Destineret bestemt til.
Molest overgreb.
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Lovgrundlag
Påbud om latinsk søpas blev indført ved frd. 30. juli 1756. Forpligtelsen op
hævedes ved plakat 1. april 1815 og 8. april 1825, og passet bortfaldt ved bek. 
25. juli 1870 og 19. august 1870. Det algierske søpas indførtes ved frd. og reg
lement 1. maj 1747, forpligtelsen ophævedes ved plakat 1. juli 1840, og ved lov 
13. marts 1867 bortfaldt passet.

Anvendelsesmuligheder
Søpasprotokoller er en vigtig kilde til søfartshistorie i almindelighed, de algier
ske således til den dansk-norske langfart 1747-1840, og protokollerne giver et 
godt billede af dobbeltmonarkiets fjernsøfart gennem næsten hundrede år. Pro
tokollerne giver desuden mulighed for at følge det enkelte skibs rejser gennem 
en længere årrække.

Hvor findes kildetypen?
Søpas findes i Registrant over søpas med indlæg 1618-1660 og i latinsk pas
protokol 1691-1693, og de findes i brevbøgerne i Danske Kancellis arkiv og 
1782-1796 i Kommercekollegiets arkiv (RA). De algierske søpas 1747-1840 
findes i Kommercekollegiets arkiv (RA). Søpas er gengivet i udtog i Kancelli
ets Brevbøger, 1551-1660, Kbh. 1885-2005.

Litteratur
Kildetyperne er udførligt behandlet i:
Erik Gøbel: De algierske søpasprotokoller. En kilde til langfarten 1747-1840, Arkiv. 

Tidsskrift for Arkivforskning, 9, 1982-83, s. 65-108.
Erik Gøbel: Norsk fart på Middelhavet og tropekolonierne 1747-1807, belyst ved 

hjælp af de algierske søpasprotokoller, K. J. Bråstad, K. Johannessen og T. Sire
våg (red.): Med Clio til Kringsjå. Festskrift til riksarkivar John Herstad, Oslo 
2002, s. 349-63.

De algierske søpasprotokoller er anvendt i bl.a.:
Lars N. Henningsen: Provinsmatadorer fra 1700-årene. Reder-, købmands- og fa

brikantfamilien Otte i Ekernførde i økonomi og politik 1700-1770, Flensborg 
1985. '

Ole Ventegodt: Redere, rejser og regnskaber. Et par flensborgske partrederiregnska- 
ber 1783-1812, Flensborg 1989.

Dan H. Andersen: Det danske flag i Livorno, handel og skibsfart 1747-1807, Hans 
Jeppesen m.fl. (red.): Søfart Politik Identitet, tilegnet Ole Feldbæk, Kbh. 1996, s. 
193-212.

Søpas er omtalt i:
Jan Bill, Bjørn Poulsen, Flemming Rieck og Ole Ventegodt: Fra stammebåd til skib. 

Dansk Søfarts Historie, 1. Indtil 1588, Kbh. 1997, s. 206.
Ole Degn og Erik Gøbel, Skuder og kompagnier, Dansk Søfarts Historie, 3. 1588- 

1720, Kbh. 1997, s. 71-72, 134, 188-89.
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11. Tildeling af rang
Ved et brev kunne den enevældige konge tildele personer en plads i den kom
plicerede rangfølge. Brevet opregner formelagtigt de forpligtelser, som perso
nen til gengæld påtog sig, og refererer til den aflagte ed.

Tildeling af rang som virkelig kommerceråd 1728
(RA, DK Dl8. Sjællandske Registre 1728-1730, s. 104)

Fr[ederik] 4
G[ør] Aflle] Vfitterligt], at Vi allernaadigst have beskikket og forordnet, saa og 
hermed beskikke og forordne Os Elskelig Johan Henrich Sylling til at være Vo
res virkelig Commerce Raad; Thi skal hand være Os som sin absolut og sou
verain Arve Konge og Herre huld og troe, Vores og Vores Kongelig Arve Huu- 
ses gavn og beste søge, viide og ramme, skade og forderv af yderste magt, evne 
og formue hindre, forekomme og afværge og sig ellers saaledes skikke og for
holde som det een ærekier Commerce Raad og Kongelig troe Tiener egner og 
vel anstaar, og hand agter at ansvare og bekiendt være, efter den Eed hand Os 
derpaa allerunderdanigst giort og aflagt haver. Givet etc.

Hafniæ den 21 Junii A° 1728.

Kommentarer
Rang er det officielle udtryk for en persons sociale placering i samfundet. Indtil 
1660 var rang udtryk for stændersamfundets sociale hierarki med adelen som 
den fornemste stand, efterfulgt af gejstlige, borgere og bønder. Inden for hver 
stand var der forskel, således at en borgmester i København havde plads foran en 
borgmester fra Ringkøbing. Ligeledes kunne kongen bevilge en person højere 
rang. Rangsamfundet trådte dog for alvor i karakter med enevælden, hvor den 
enkeltes position var afhængig af individets placering i rangsystemet. Optagelse 
i rangordningen afhang af kongens nåde og velvilje, men både Christian 5. og 
Frederik 4. åbnede op for, at man efter ansøgning og mod betaling kunne erhver
ve sig titel og rang. Fra 1671 og til 1808 udkom der med jævne mellemrum rang
forordninger, der angav, hvor hver enkelt hof- og embedsmand var placeret. En
hver, der havde en plads i rangen, gik altid forud for den, der ikke var i rangen, og 
rangfølgen blev anvendt ved hoffet og i andre officielle sammenhænge, hvor alle 
gik og sad efter rang, f.eks. i kirken. Selv om Grundloven ophævede enhver til 
rang, titel og adel knyttet rettighed, anvendes rangfølgen stadig. Placering i ran
gen gav sig også udtryk i tiltaleformen. Kongebreve til personer i 1. klasse blev 
indledt med: Vor synderlige gunst tilforn, mens 3. klasse havde: Vor gunst tilforn. 
Disse adresseringsformer i kongebreve blev først afskaffet i 1910. På samme 
måde skulle myndigheder og private indlede breve til personer i 1. rangklasse 
med: Deres Excellence, i 3. rangklasse med: Høj- og velbårne herre.

Givet etc. Givet under Vor Kongelige Hånd og Segl.
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Statuen af rigskansler Pe
der Schumacher Griffen
feld ( 1635-1699) blev rejst 
i 1922, i Det kgl. Biblio
teks have ved Rigsarkivet, 
Frederik 3. s biblioteksbyg
ning, for at fejre Kancelli- 
bygningens 200-års jubi
læum, så han er valgt som 
symbol på mere end sig 
selv, idet han symboliserer 
den unge enevælde i 
1660’erne og 1670"erne 
og dens bureaukratisering 
af administrationen. (Foto 
Ole Degn juni 2004).

11. Tildeling af rang

Lovgrundlag
Rangforordning 25. maj 1671, 31. december 1680, 11. februar 1693, 11. fe
bruar 1699, 11. februar 1717, 13. december 1730, 11. februar 1734, 11. fe
bruar 1744, 14. oktober 1746 og 12. august 1808. Fra 1734 kan den gældende 
rangfølge findes i Hof- og Statskalenderen. Adresseringsformernes ophævel
se, se Konseilspræsidiets skrivelse nr. 160 af 22. juni og nr. 166 af 27. juni 
1910.

Anvendelsesmuligheder
Rangforordninger og optagelse i rangen er vigtige kilder ved kulturhistoriske 
undersøgelser af sociale relationer under enevælden, ligesom der heri findes et 
stort personalhistorisk materiale.
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Hvor findes kildetypen?
Optagelse i rangen skete gennem åbne breve, der findes i Danske Kancellis re
gistre (RA). Som indgang til registrene kan man bruge N. Møller: »Rangsper
soner, alfabetisk navneregister over alle rangspersoner 1730«, »Adskillige Be
stillinger 1730-1848« eller seddelkatalogen over udnævnelser m.v. gennem 
Danske Kancelli, der alle findes på Rigsarkivets læsesal.

Litteratur
Nils G. Bartholdy: Adelsbegrebet under den ældre enevælde, Historisk Tidsskrift,

12. rk. 5, 1971, s. 577-650.
Nils G. Bartholdy: Kongelige åbne og lukkede breve. Et rids af indledningsformler

nes historie, Arkiv. Tidsskrift for Arkivforskning, 6, 1976-77, s. 137-50.
Nils G. Bartholdy: Rang, Dansk kulturhistorisk Opslagsværk, Kbh. 1991, s. 721-23. 
Peter Henningsen: Rang og titler klingre skal omkring mit navn som bjælder. Titula

turer, prædikater og patronymer i 1700-tallets Danmark, 1066, 32, 2002, 2, s. 11- 
24.

Peter Henningsen: Den bestandige maskerade. Standssamfund, rangsamfund og det 
18. århundredes honnette kultur, Historisk Tidsskrift, 101,2001, s. 313-44.
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12. Adelspatent
Et adelspatent er et brev, hvormed den enevældige konge tildelte en mand og 
dennes arvinger en plads i den danske adel, enten som belønning for beviste 
tjenester eller mod betaling efter ansøgning. I brevet beskrives det våbenskjold, 
som den adlede får tilladelse til at føre, og det gengives i tegning.

Adelspatent for Christen Linde 1704
(RA, DK. Grevelige, friherrelige og adelige patenter 1671-1912, pk. A104: 
Frederik 4.s adelige patenter, s. 15-17)

F[rederik] 4.
Giøre alle Vitterligt, at Vj udi allernaadigst henseende til dend tieniste, som Os 
Elskelige Christen Linde til Wolstrup saavel Os som Voris Elskel [ig] Kiere Hr 
Fader af Salfig] og Høyloflig Ihukommelse hidindtil allerunderdanigst beviist 
haver, og hand endnu hereffter allerunderdanigst skal giøre, allernaadigst haver 
bevilget, saasom Vj og udi Krafft af dette Voris aabet bref allernaadigst bevil
ger, at hand og hans ægte børn og Lifs arvinger og deris afkom af Mand og 
Qvinde Kiøn maa og skal nyde og være deelagtige udi alle de privilegier, her
ligheder og benaadinger, som alle andre af Adelen udj Vore Riger og Lande nu 
nyde og have eller hereffter nyde og bekomme kunde og samme til ævig tid 
nyde, have og bruge, saa at hand, hans ægte børn og Lifs arvinger samt deris af
kom af Mand og Qvinde Kiøn hereffter for rette indføde Adels folk af alle og 
eenhver skal agtis og holdis. Derforuden have Vj til et ydermeere sær Kon
gelig] Naadis Kiendetegn allernaadigst benaadet dennem med saadant Skiold, 
hielm og Vaaben som effter følger:
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Skioldet deelis midt over udi tvende ulige deele, saa at udi dend øverste, som er 
dend største, staar een grøn Lind, som udi hvidt eller Sølf feldt sine greene ud
breder. Udi dend nederste og mindste deel, hvis grund er rød, Kryber een Lind
orm af Guld med udstragte Vinger. Oven paa Skioldet er sat een aaben adelig 
Tourneer hielm, paa hvis øverste Spitze sidder een half Lindorm med udstragte 
Vinger, saa som det her hos med sine rette farver udi dette Voris aabet bref af
malet findis. Thj maa og skal bemelte Christen Linde og hans rette ægte Lifs 
arvinger og afkom af Mand og Qvinde-Kiøn ovenbemelte Skiold, Hielm og 
Vaaben bruge og føre udi alle ærlige adelige og reedelige Samqvem, actioner 
og ledigheder, paa alle stæder j alle tilfælde og til alle tider effter eget behag, 
og som de det til deris ære og Ziirat fornøden eragte kunde lige som andre vo
ris Arve Rigers og Landes paa Fæderne og Mødderne fødde og Baarne Ridder
nes itzige Adels folck deris Skiold og Vaaben føre og bruge. Hvorved Vj saa 
vel som og Voris Kongelige Arve Successorer og effterkommere udi Regierin
gen meerbemelte Christen Linde saavel som hans ægte Børn og deris afkom af 
Mand og Qvinde-Kiøn, som før er meldt, allernaadigst beskytte og handthæve 
ville; Forbydendis alle og eenhver herimod, effter som forskrevet staar, at hin
dre eller udi nogen maade forfang at giøre, under Voris og Voris Kongel[ig] 
arve Successorer udj Regieringen deris Høyeste Unaade. Givet paa Vort Slot 
Kiøbenhafn dend 17 Octobris Aar effter Christi fødsel 1704 og Voris Regie
rings Siette.

Kommentarer
Indtil 1660 skulle kongen indhente rigsrådets samtykke, hvis en borgerlig født 
eller en udenlandsk adelsmand skulle optages i den danske adel. Antallet af ad
lede danske borgerlige var ikke særligt stort, og størstedelen af adlingerne an
gik udenlandske adelsfolk, der blev optaget i den danske adelsstand. De fleste 
udenlandske adelsfolk blev optaget ved såkaldt stiltiende anerkendelse, dvs. 
ved at indtræde i hof- eller militærtjeneste, ved giftermål med adelskvinder el
ler ved godskøb. Efter Enevældens indførelse i 1660 stod det kongen frit for at 
adle, hvem han ville, og under enevælden fandt der 301 adlinger sted, mens 
118 udenlandske adelsfolk blev naturaliseret som dansk adel. Over halvdelen 
af adlingerne skete ved, at den pågældende købte sig et adelskab. Indtil 
1750’erne var prisen ca. 1.000 rdl., hvortil kom omkostninger til adelspatentets 
udfærdigelse; senere steg prisen til 2-3.000 rdl. Blandt køberne finder man især 
borgerlige godsejere, der ønskede optagelse i adelstanden for at kunne nyde 
adelige privilegier som hals- og håndsret, birkeret og patronatsrettighed på de
res godser. Grundloven af 1849 ophævede alle privilegier, der var knyttet til 
adel, titel og rang, og tilgangen til den danske adel standsede.
Forfang hindring. 
Itzige nuværende
Successorer efterfølgere 
Ziirat pryd
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Lovgrundlag
Christiern 2.s håndfæstning 1513, § 28, Frederik l.s håndfæstning 1523, § 33, 
derefter § 19 i håndfæstningerne 1536-1648. Grundloven af 1849, § 97.

Anvendelsesmuligheder
Adelspatenter kan anvendes inden for personalhistorien samt i adels- og kultur
historiske undersøgelser.

Hvor findes kildetypen?
Adelspatenter findes i Danske Kancellis arkiv (RA) og i udtog i Kancelliets 
Brevbøger, 1551-1660, Kbh. 1885-2005.

Litteratur
Danmarks Adels Aarbog, 1884 ff.
Albert Fabritius: Danmarks Riges Adel. Dens tilgang og afgang 1536-1935. En stu

die i dansk adelshistorie, Kbh. 1946.
Svend Aage Hansen: Adelsvældens grundlag, Kbh. 1964.
Nils G. Bartholdy: Adelsbegrebet under den ældre enevælde, Historisk Tidsskrift, 

12. rk. 5, 1971, s. 577-650.
Esben Graugaard og Rigmor Lillelund: Linde-Friedenreich - historien om et tvivl

somt adelskab, Personalhistorisk Tidsskrift, 116, 1996, s. 1-11.
Per Ingesman og Jens Villiam Jensen (red.): Riget, magten og æren. Den danske adel 

1350-1660, Århus 2001.
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13. Erektionspatent
Et erektionspatent er et kongeligt åbent brev, udfærdiget på pergament, hvor
ved den enevældige konge ophøjede et gods til et grevskab eller et baroni. God
set skulle omfatte mindst henholdsvis 2.500 eller 1.000 td. htk., eller der skulle 
være en formue på henholdsvis 120.000 eller 50.000 rdl. Erektionspatentet var 
som regel vedhæftet en jordebog over det gods, der blev ophøjet til len, og rum
mede en beskrivelse af grevskabets eller baroniets våben med en våbentegning.

Erektionspatent for grevskabet Wedellsborg 1672
(RA, DK. Lensbøger 1671-1924, pk. A130-1A: Christian 5.s grevelige lensbog 
1671-1699, s. 97-127)

C[hristian] 5

G[ør] A[lle] W[itterligt], Att Wi aff Sær Kongel. Naade og bevaagenhed till Os 
Elsch[e]l[ig] Greff Wilhelm Friderich von Vedel Allemaad[igst] haffuer for got 
eragted Jfversnes Gaard og Gods beliggendis i Vort Land Fyen her i Vort Rige 
Danmarch till Jt Grefschab at erigere og ophøye, som Vi og nu her med 
be[mel]te Jfversnes Gaard med detz Vnderliggende Sædegaarder, Bøndergods, 
Øer og Peninsuler under det Naffn aff Wedelsborg, som det her effter stedtze 
hafue og beholde Schall, till Jt Grefschab oprette og ophøye med all detz Tilbe
hør og huad der till nu ligger og med Rette ligge bør effter den her indføyede og 
effterschrefne Jordebogs Vdførlig Formelding, Nemlig:

[herefter følger jordebog over grevskabet]

Forschrefne Jordebog vberegnet g[æste]rj og Huuspenge effter almindelig 
Lande Taxt beløber Sig Vdj Hart Korn

2550 Tønder

Huilchet forschrefne Grefschab Wedelsborg her efter Schall nyde og hafue alle 
de Friheder, Herligheder og benaadinger, Som noget Grefschab de Grefuerne 
sær forundte Friheder med benaadede ere eller i fremtiden med benaadis Kun
de, Og till Wiidere Woris Kong[e]l[ig] Naadis teigen og till En Amindelße att 
Wedelsborg af Os till Jt Grefschab er erigerit og ophøyet hafuer Vj Samme 
Grefschab med Saadan schiold og Vaaben benaadet, Som her hos med sine Ret
te farfue afmalet findis:
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Nemblig: Tuende Guule Løwer Staaendis paa Een Grøn pladtz og hollendis 
med tuende forreste Kløer it Schiold med it Hiul midt udj Schioldet, huis høy
re halfue part er Sort udj Rødfeldt og den anden halfue part Røed udj Sort 
Feldt, Midt udj Schioldet staar En halff Mands Krop uden arme, huis høyre hal
fue part er Sort og den anden halfue part Røed med en half Sort og En half 
Røed Cardinals hatt paa hofuedet og En Grefuelig Krone offuer Schioldet. Og 
belehner Wi derfor nu for Os og Voris Kongl. Arfue Successorer udj Regierin
gen befmeljte Greff Wilhelm Friderich von Wedel for Sig og Sine Rette Egte 
Descendenter af mandelige linie med forbe[mel]te Grefschab Wedelsborg 
Sampt alle her ofuen Specificerede Gaarde, Gods, Tiender, Jura patronatus, 
Birch med des tilhørende Friheder og herligheder, aldeelis intet undertagen af 
alt det her udj er indført, Saasom med it Rett Grefuelig Mandelig Lehn Arfue- 
lig paa Mande linier, Saaledis att be[mel]te Grefschab Wedelsborg med des nu 
underliggende saa velsom de 500 tønder hartkorn, som hand i Steden for det 
gods udj Dramstedt Sogen udj Segeberg Ampt vdj Vor Førstendom Holsten Sig 
der udj Vørt land Fy en achter at tilforhandle og under samme Grefschab at lig
ge, eller huis af hannem og hans Arfuinger og Efterkommere her efter tilfor
handlet og der under lagt Vörde Kand, ingenlunde maa pandtsettis, Selgis, af- 
hendes eller deelis, Mens W-schifftedt og W-deelt fra den Eldste til den Eldste, 
medens nogen af Mandelige linie og Suersiden till er, arfuis schall og Os eller 
Woris Kongl. Arfue Successorer Vdj Regieringen iche før Kunde hiemfalde, 
førend be[mel]te Gref Wilhelm Friderich von Wedels Egte Descendenter Af 
Mandelige linie og Suersiden uddøde ere, Da det Os og Voris Kongl. Arfue 
Successorer udj Regieringen schall med Rette Være till og hiemfalden. Og 
schall bemelte Greff Wilhelm Friderich von Wedel og hans Arfuinger imidler 
tiid Grefschabet W-ryggeligen og W-behindret fra Arfuing til Arfuing, fra Eld- 
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ste til Eldste, nyde og beholde uden nogen sær Confirmation at Søge, enten 
Lehns Herre eller Lehns Mand forandris, Vden allenneste at huer gang slig for
andring indfalder da en god Ridehest i Voris stald af Grefschabet till en Kien- 
delße gifuis schall. Thi forbiude Wi alle og en huer her imod eftersom for- 
schrefuet staar at hindre eller i nogen maade forfang at giøre under Vor Hyldist 
og naade. Gifuet paa Vort Slot Kiøbenhafn d. 11 Decembr. Aar 1672. Woris Re
gierings Tredie.

Kommentarer
I 1671 oprettede Christian 5. en dansk greve- og friherrestand, der skulle kaste 
glans over den enevældige konge. For at blive greve eller baron (friherre) skulle 
man udover at have kongens nåde oprette et grevskab eller baroni (friherreskab). 
Til et lensgrevskab krævedes der 2.500 tdr. htk. eller en formue på 120.000 rdl., 
til et lensbaroni 1.000 tdr. htk. eller 50.000 rdl. Der blev frem til 1849 oprettet 28 
grevskaber og 32 baronier. Med oprettelsen af et len fulgte forskellige privilegi
er, bl.a. skattefrihed i en vis udstrækning, amtmandsrettigheder, patronatsret og 
birkeret. Til gengæld måtte lenet ikke pantsættes, sælges eller deles uden kon
gens tilladelse, og det skulle gå i arv til ægte descendenter på mandssiden og i 
visse tilfælde også kvindesiden. Når den sidste linje var uddød, gik lenet tilbage 
(hjemfaldt) til kongen. Grundloven af 1849 fastslog, at len ikke mere kunne op
rettes, og at de bestående skulle overgå til fri ejendom, hvilket skete i 1919.
Arfue Successorer 
Confirmation 
Descendenter
Erigere 
G[æste]rj
Huuspenge 
Peninsuler 
Suersiden 
Sær

arveefterfølgere. 
godkendelse.
efterkommere.
oprette.
afgift, afløsning for indkvartering, 
afgift.
halvøer.
sværdsiden, den mandlige linje, 
særlig.

Lovgrundlag
Greve- og friherreprivilegierne af 25. maj 1671 (trykt i Lotte Dombernowsky: 
Lensbesidderen som amtmand. Studier i administration af fynske grevskaber 
og baronier 1671-1849, Kbh. 1983, s. 404-15). Grundloven af 1849, § 98. Lov 
af 4. oktober 1919.

Anvendelsesmuligheder
Erektionspatenter er vigtige kilder, som sammen med kongelige resolutioner 
om ændringer og tilføjelser i godsmassen giver mulighed for at følge udviklin
gen inden for både det enkelte lens og lensvæsnets historie. Uddrag af erek
tionspatenter for de len, der eksisterede i 1916, er trykt hos L. Bobé, G. Graae 
og Fr. Jürgensen West: Danske Len, Kbh. 1916, hvor der findes fyldige oplys
ninger om de enkelte len.
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13. Erektionspatent

Hvor findes kildetypen?
Hvis det originale erektionspatent stadig eksisterer, findes det i godsarkiverne 
(LAA) eller er i slægtens besiddelse, mens en kopi er indført i Danske Kancel
lis lensbøger (RA). Len, stamhuse og fideikommiser sorterede 1671-1848 un
der Danske Kancelli, derefter under Justitsministeriet.

Litteratur
L. Bobé, G. Graae og Fr. Jürgensen West: Danske Len, Kbh. 1916.
Birgit Bjerre Jensen: Christian V’s greve- og friherreprivilegier, Arkiv. Tidsskrift for 

Arkivforskning, 2, 1968, s. 89-131.
Birgit Bjerre Jensen: Kilder til belysning af len, stamhuse og fideikommiser, Arkiv. 

Tidsskrift for Arkivforskning, 3, 1970-71, s. 223-41.
Lotte Dombernowsky: Lensbesidderen som amtmand. Studier i administration af 

fynske grevskaber og baronier 1671-1849, Kbh. 1983.
Poul Holstein: Våbener for danske grevskaber og friherskaber, Heraldisk Tidsskrift, 

6, 1988, s. 383-403.
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14. Hyldningsfuldmagt
En hyldningsfuldmagt er et brev, hvorved et antal gejstlige, borgere eller bøn
der - idet alle adelsmænd var selvskrevne -fårfuldmagt til at repræsentere de
res stand med baggrund i et provsti, en købstad eller et herred ved hyldningen 
afen konge eller en tronfølger på det landsting, som området hørte under.

Fuldmagt til hyldning af prins Christian 1655
(RA, Statsforfatning. Hyldinger 1535-1656, pk. 121a, nr. 1)

Olluff Jepsenn i Hinborigh, heritz foget i Hinborg herett, Christen Bundg[aa]rd 
i Ramßing, Velladtz Lassen ib[ide]m och Marchuß Michelsen schriffer giør 
vetterligt, att aar epter gudtz biurd 1655 Mandagen den 20 Augustj var schichet 
Erlig och velacht Mand Jep Christens [en], Ridefogett thil Schiffuehuß, paa Ko. 
Ma. och Lenßherrens Vegne, som bedes och fich itt fuldt thingsvinde aff otte 
throfaste dannemend, som var Christen Bundg[aa]rd i Ramsing, Velladtz 
Lass[en] ib[ide]m, Laß Iffvers[en] i odenße, Eschild Christens[en] i Saustrop, 
Jenß Jens[en] i hem, Christen høeg i Ramsingg[aa]rd, Christen peers[en] i 
Hinsborg och Madtz Christens[en] i hem. Huilcke forsch[rev]neotte throfaste 
dannemend der alle vende det, de saa och hørde, det fornc Jep Christens [en] 
Ride fogett stod her i dag for tingsdom och epter Ko. Ma. Vor allernaadigste 
Herres breff och Befalling, som her i dag saauel som och til forne her paa tin
get er Leest och paaschreff[ue]t, nu Loulig til tredie ting fremeschet menige he- 
ridtz mendene, jhuosomheldst de tienne eller til høre, At de ville fremkome och 
tage heritz Fogden, de fire sandemend och de andere fire Loug faste danne
mend vdi Haand, giffue och giøre denom Fuldmechtige thil Hyldingen paa 
samptlig deres Vegne Att samtøche, huiß der bliff[ve]r foregiffuen och Aff 
stenderne indgoet och forrettett, saa Ko. Ma. breff i all vnderdanighed kand ep
ter komes. Saa frem kom her i dag for tingsdom misten alle heritzmendene, 
som denne ting søger, paa deres egne och de, som aff vichtige och fornøden 
aarsager iche kunde møde, da en huer sin hoßbundtz Fuldmechtig paa dieres 
vegne, och alle samptlige baede med haand och Mund Vdkarede, samtøche och 
Fuldmechtiget Heritz Fogden Oluff Jeps[en] i Hinborg. Aff sandmendene per 
Christens[en] i grav, Søren Andersfen] i hem, Knud Jens[en] i Nestild och An
ders pers[en] i graehollum, Noch aff heritzmendene Nielß Michels[en] i Kier- 
g[aa]rd, Jens Laurss[en] i Kastrop, Jens Lønding i Otting och Christen Chri- 
stens[en] i Hinborg paa alle deres vegne att samtøche vdi denn høybaarne her
re och prindtzes Hylding, som vdi Viborg denn 20 Septemb[e]r først Kommen 
berammet er, och huiß videre, som der da bliffv[e]r Foregiffuen och aff Sten
derne indgoes, och med Heritz Sechrette bekreffte, som de alle samptlig och 
personlig tilstede kunde vere. Att saa i dag for tings dom gich och faer, vidner 
nu med voreß forsegling hoes vores heritz Sechrete paathrøcht. Datum vtsupra

[fem påtrykte segl] 
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14. Hyldningsfuldmagt

Kommentarer
Siden middelalderen havde hyldningen været undersåtternes højtidelige tilslut
ning til valget af en konge eller en tronfølger. Oprindeligt blev tronfølgeren 
valgt af landstingene, men senere blev det egentlige valg placeret hos rigsrådet 
(og adelen), som frem til Enevældens indførelse i 1660 traf den afgørende be
slutning. Den højtidelige akt på landstingene blev derfor hurtigt en formalitet, 
hvor de fire stænder mødte frem for at hylde tronfølgeren og aflægge troskab
sed. Hyldningen foregik i ældre tid på landstingene i Viborg (Nørrejylland), 
Urnehoved (Sønderjylland), Odense (Fyn og Lolland-Falster), Ringsted (Sjæl
land) og Lund (Skåne, Halland og Blekinge). Senere faldt Urnehoved bort, og 
man flyttede den sjællandske hyldning til København. Til hyldningen sendte 
hver stand befuldmægtigede til at hylde den udvalgte konge eller tronfølger. 
Ved prins Christians hyldning i 1655 skulle hvert provsti sende herredsprov
sten og to præster, byerne borgmesteren/ene, to rådmænd og fire fornemme 
borgere, mens almuen i hvert herred mødte ved herredsfogeden og otte danne- 
mænd. Alle repræsentanterne skulle være udstyret med fuldmagter til at foreta
ge hyldningen.
Dannemend 
Datum vt supra 
Fremeschet 
Gudtz biurd 
Heritz Sechrette 
Sandemend

pålidelige, hæderlige mænd. 
dato som ovenfor anført, 
fremæsket, kaldt frem, opfordret til at komme frem. 
Guds byrd, Guds fødsel, 
herredssekret, herredssegl.
sandemænd, i Jyske Lovs område en slags faste nævninge, 
der afgjorde visse sager.
tilforn, tidligere, 
vidnede.

Til forne 
Vende

Anvendelsesmuligheder
Der er i hyldningerne et omfattende personstof, som udgør et oplagt lokal- og 
slægtshistorisk materiale. I fuldmagterne kan der ligeledes være indføjet andra
gender til kongen, eller der kan være en forklaring på, hvorfor kun få eller in
gen fuldmægtige sendes (i 1655 pesten og i 1660 krig). Desuden kan fuldmag
terne anvendes til dialektforskning, idet mange fuldmagter er præget af den lo
kale dialekt.

Hvor findes kildetypen?
Hyldninger findes i Kongehusets og rigets arkiv (RA). Navnestoffet er for de 
højere stænders vedkommende gengivet i Kr. Erslev (udg.): Aktstykker og Op
lysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV’s Tid, 
[1596-1648], Kbh. 1883-90, mens bøndernes navne kun vil optræde ved hyld
ningen i 1655.
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15. Overslag
Overslagene, hvis fulde betegnelse er »overslag over rigens indtægt og udgift«, 
findes fra diverse år i perioden 1600-1656. De udgør oversigter over de for
ventede indtægter og udgifter, baseret på de foregående års opgørelser. Over
slagene medregner naturalieindkomsterne og giver derfor et mere dækkende 
billede af den finansielle situation end rentemesterregnskaberne, der kun om
fatter indtægter og udgifter i rede penge (se kilde nr. 17). Som det fremgår, er 
der dog foretaget fradrag for lensmændenes genanter, officersgårde osv.

Overslag over rigens indtægt og udgift 1656
(RA, DK. Rentekammerafdelingen. Overslag over rigens indtægt og udgift 
1600-1656, pk. B202D-B202G: 1608 m.m.)

Offuerslaug paa huis Penge, Rugh, Biug, Haufre och Smør, somb wed Ko. 
Ma. Lehne vdj danmarch kand blifue beholden och til Ofuers af Jordbøgeme, 

Stigternis Jndkombster, Spinde och brød bagningspenge sampt Eckepenge,

Naarsomheldst,
Kongl. Ma. Lehnsmends Aarlige Genanter, 
Alle vdlagde Officerer gaarders Landgilde, 

Herritzfogder, Delefogder, och Tingschrifuere, 
deris gaarders Landgilde, och huiß goetz som er frie bortforlehnet, 

Øde och de forarmede bønders Landgilde, somb 
Aarlig Affslag bekommit hafuer, 

Det goetz som til Rigens gieids betaling er Vdlagt 
Anno 1650: Jtem anden Aarlig wisse Afkortninger, Fratagis, 

Da kand vngefehr af huer forne Species blifue 
beholden och i forraad hoß huer Lehen, efter dend maade somb 

Lehnene ere bortforlehnt fra Anno 1652 til Anno 1653:
Somb Efterfølger,

[Indtægter]
Sielland

Kiøbenhafns Lehens beholdning
Penge 156 Rd
Rug 1300 tdr 1625 Rd
Biug 3700 tdr 4625 Rd
Hafre 1000 tdr 625 Rd
Smør 23 tdr 322 Rxdr

7353 Rixdlr
Tornebye Ladegaards Afgift
penge 200 Rd
De Ny Amageris Afgift aff dend store Ladegaardsmarch 700 Rd
De Hollender Amageris bropenge 83 d. 32 ß



15. Overslag

De dansche Amageris bropenge 
Dragør Jordschyld

6672 Rd. 16 ß
672 d. 4 ß

Roschild Lehens Afgift 2735 Rdr.

Croneborg Lehens beholdning, schulle were 2384 Rd. 19 ß 
Bestaar vdj

Rug 1000 tdr 1250 Rd
Biug 600 tdr 750 rd
Smør 2772 tdr 384 rd

2384 rdr
[Udgifter]

Winkielderens Ordinarie fornødenhed Aarligen
a 34 Rd Rinschwin 400 Ammer 13600 Rd
a 18 Rdr Franschwin 300 Ammer 5400 Rd
a 42 Rd Allecant 8 Ammer 336 Rd
a 46 Rd Malvasier 3 Ammer 138 Rd
a 36 Rd Petersemen 16 Ammer 576 Rd
a 36 Rd Huid Bastardt 3 Ammer 108 Rd
a 36 Rd Canarie win 3 Ammer 108 Rd
a 12 Rd Winediche 22 Ammer 264 Rd
a 36 Rd Seek 6 Ammer 216 Rd

vin Aloco for 100 Rd
Atschillig frémit øl forvden
Rostocherøl for 1000 Rd

a: td: 574 Rd Rostocherøl 30 lester 1890 Rd
23736 Rd

Herøll - 100 lester hertil behøfuis de
Kinderbeer - 10 2040 tdr malt a 6 ort 3060 Rd
lester Spiskielderøl homble - 3672
for 700 Rd schpund a: 32 Rd. 1168 Rd

Ildebrand bødkerløn och liuß 312 Rd
4540 Rdr

NB: Endog det kand beløbe langt mere, Naar mand 
wil ansee Kiøbet paa homblen - 6 Rdr paa 
huer Schippund som kand beløbe 309 Rd: 
Jtem Naar bøge wed schal Kiøbes, som 
dette Aar 1655 scheed er wil medgaa til
350 faffne a: 9 mk. er 525 Rd

vberegnrt

Summarum
Penge 29100 Rixdr

(...)
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Extract
Offuer Jndtegt och Vdgifft

Jndkombsten af
Lehnene i Danmark 126638 Rixd: 3'/2 ort 7? ß

10329574 d:

Aff Sielland 2217374 d:
Fyen 15515 d:
Falster 2740 d:
Schaane,
forvden 115757a d:
Malmøe 6ß
Jydland 5129074 d:

Cronens Told och Accise 
vdi Danmark

Jtem af Lehnene i 
Norge, Jsland, Færø 
och Westmannøe 
Baatzmænd Schatten aff 
Lehnene vdi danmarch 
Baatzmend Schatten, 
Aarlige Byschatter och 
Borgeleigspenge aff 
Kiøbstederne 
Vdj danmarch

27702 Rd

4440 Rd 4 ß

1768972 Rd: 2 ß

10329574 Rdr: 9 ß: 9 d:

Cronens Told vdi Norge 125169 Rixd 15 ß 2 d:

Summarum Jndtegt
Beløber 40493474 Rixd: 19 ß: 5 d

Wdgift

Kongl. Ma. Hofspisning 41838 Rd: 2 ß:
Win, Atschillig Slags, saa och
fremmet 011 och danstøll 29100 Rd:
Hoffstatens Officerer och betien-
te, deris Aarlig besoldning,
Maanitzpenge och hußhyre
Jtem Jem, staal, Kull, høe och 
strøelse som Aarlig behøfuiB 8129772 Rd: 8 ß:

(...)
Summarum Vdgift

Bedrager 543513 Rdr 1 ort
1772 ß:
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Lignet
Da befindes Vdgiften at beløbe 
høire och mere end Jndtegten
Penge 13857874 Rixdr 22 ß 1 d:
Forvden Gammel Gieid

Kommentarer
Affslag
Bastardt 
Borgeleigspenge

Baatzmands Schatten

Delefogder
Eckepenge 
Herreøl, kinderøl, 
spisekælderøl
Landgilde
Malvasier
Ny Amageris 
Petersemen
Seek
Stigternis
Vin Aloco

nedslag, afkortning.
en slags vin.
borgelejepenge, skat i købstæderne, oprindelig for 
indkvartering af bøsseskytter.
skat i købstæderne, til underhold af bådsmænd (ma
troser) i København.
fogder, der besørger forbrydelser påtalt, 
beløb for afløsning af ægter, pligtkørsler.

forskellige ølkvaliteter, bestemt af forbruget af malt, 
bøndernes årlige afgift til godsejeren.
sød vin, malvasia di Romagna.
det nuværende Frederiksberg.
Pedro Ximenez, en slags sød vin. 
seek, sek, sekt, en slags vin. 
stifternes.
kunne måske betyde stedlig, lokal vin.

Lovgrundlag
Instruks for rentemestrene af 15. november 1652, § 12.

Anvendelsesmuligheder
Da overslagene medregner naturalieindkomsterne, giver de et mere dækkende 
billede af den finansielle situation end rentemesterregnskabeme, der kun om
fatter indtægter og udgifter i rede penge. De oplyser yderligere om forbrug, va
rearter og priser.

Hvor findes kildetypen
Overslag findes i Danske Kancellis arkiv (RA).

Litteratur
Jens Engberg: Dansk finanshistorie i 1640’erne, Århus 1972, s. 21, 72-73.
Kersten Krüger: Die Einnahmen und Ausgaben der dänischen Rentmeister 1588- 

1628. Ein Beitrag zur frühneuzeitlichen Finanzgeschichte, Marburg 1970.
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16. Udgiftsreglement
Under adelsvælden (1536-1660) og store dele af enevælden (1660-1848) blev 
der ikke udarbejdet ét fælles budget for hele den statslige forvaltning, under 
adelsvælden således kun de såkaldte overslag. Derimod blev der fra 1680 ud
færdiget et årligt budget for hvert af de store udgiftsområder, såkaldte regle
menter: et for civiletaten (den civile administration, hofholdningen og udenrig
stjenesten), et for landetaten og et for søetaten. Civilreglementet er opbygget 
således:
1. Reglement:
Deputater - Gehejmerådene - Ministre ved udenlandske hoffer - Etats-, land- 
og justitsrådene - Kancellierne - Rentekammeret med Zahlkammeret og krigs
kommissarier - Hofholdningen - Hof-, jagt- og staldbetjente - Amtmænd, 
amts- og slotsbetjente samt fogder - Bjergværkerne i Norge - Landsdommere 
og andre rettens betjente - Toldojficianter - Gejstlige, skoler og hospitaler - 
Pensioner og benådninger - Summarisk ekstrakt
2. Ekstrakt
Reglementerne rummer oversigt over de bevilgede beløb fordelt på hovedom
råder, herunder de ansatte og deres lønninger. Ekstrakten viser forskydninger
ne mellem forrige års og indeværende års reglement.
Disse budgetter omfatter dog ikke alle statens indtægter og udgifter, idet store 
beløb blev forvaltet igennem kongens Partikulærkammer, feks. Øresundstol
den og de norske toldindtægter. Reglementerne fik sædvanligvis først kongelig 
godkendelse meget sent på året, hvilket betød, at udgiften først kunne afholdes 
midt i budgetåret. Da reglementerne er budgetter, skal de faktiske udgifter fin
des i hovedbogholderikontorets hovedbøger.

Udgiftsreglement for civiletaten 1695
(RA, Rtk. Danske Afdeling, Dansk-norske assignationskontor. Civiletatens 
reglementer 1680-1770, pk. 222.127-128: 1694-1696)

[1. Reglement]
Reglement

Hvorefter Vi CHRISTIAN den Femte, af Guds Naade Konge til Danmark og 
Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og 
Dit[m]ersken, Grefve udi Oldenborg og Delmenhorst p[ræter plura], Allernaa
digst ville, at Voris Civil Estat over alt forindenværende aar 1695 og saa frem- 
deelis indtill paa Videre anordning betalis og forpfleges skall
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Aarlig
365 Dage 
Rixdaler

Deputater

Hendes Mai' Dronningen 
Specie 10000
Croner 10000
Nock som af Aarhus Told er forskreven in Specie 500
Oppenge af 10500 rdr in Specie a 8 procento

(...)
840 21340

Ministre ved udenlandske hoffer
Keyserlige Hoff

1 Envoye Extra[or]d[inæ]r Tractament 5000
1 Raad Urbiick saalenge hand er til Wien 2000
1 Secretarius 300
1 Legations præst 200
1 Agent Berckman 200 7700

Franckrige
1 Envoye Extraordr Mejercron Tractament saalenge hand

er der Specie
Men herefter ikkon 6000 rdr

7000

Oppenge deraf 8 pro cento 560
1 Secreraire a Commissaire Heins 500

Men her efter 300 rdr
1 Legations præst

(...)
200 8260

Tyske Kancelli

1 Ober Secreterer Jessen 1500
1 Conferentz Raad Johan Hugo von Lente 2000
1 Cancellie Raad Moth propersona
1 Secreterer Jensen 600

600

og som Kammer Secreterer hos Hans Kongl. Høyhed 200 800
1 Secreterer von Hagen 600

foruden Haderslef Mølle 300 rdr
1 Secreterer Esmarck 400
1 Secreterer Knock 400

Esmarck eller Knock at befordre og da ickon een 
Secreterer mens
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3
1

1

1

1
3
6
4
4
4
2
2
6

1

1
1
1
1

1

Copiister a 120 rdr 360
Fyrbøder 80
Skrif Materialia, bogbinderløn og dißlige udi alt
Fyrbøder udi Raadstuen
Till Skrif Materialia, Liuß og anden fornødenhed ved

88
300

Raadstuen 56 144
Tydske Cancellie

(...)
7184

Hofholdningen

Kiøckenet
Ordinaire oc Extra Spiißning anslagen effter Contrac
ter oc hvis Aarlig medgaar foruden Wilt, Fisk oc Gar- 
tengewegst ugentlig 1000 rdr er aarlig med Talliglius 52000
for fersck fisck oc fisckeriets Ved Ligeholdelse 1200 53200

Kiøcken Betiente
Hof Kiøcken Inspecteur Christen Nielsen paa sig oc 
sine Folck 800
Reißße Kiøckenskriver Peder Carstensen 200
Mester Kocke a 200 rdr 600
Mester Svenne a 100 rdr 600
Store Drenge a 70 rdr 280
Middel Drenge a 50 rdr 200
Smaa Drenge a 40 rdr 160
Dørwogtere a 40 rdr 80
Arbeids Karle a 30 rdr 60
Smaa Drenge som Vender Stenge oc plucker Høns oc 
deslige a 16 rdr 96
Waschepiige 30 3106

Kiøckenet
(...)

56306

Konstner oc Haandwerker
Biugmester Ernst 200
Tapetmager 200
Teltmager 150
Blytecker for Siods, Rente Cammer, Riidehuus og 
Staldenes Render at wedligeholde 100
Fontainmester Grimb 200
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1 Wanndmester Grott wed Hoffet, Staldene, Proviandt- 
gaarden, Tøighuuset, Brøggerhuuset oc Material
gaarden 200

1 Hof Seyermager for Slods werket udi Taarnit at holde 
vedlige 40

(...)

Hof-, jagt- og staldbetjente

(...)
15 Pagier a 31 rdr

Hver till en Cammisol mod Winteren a 4 rdr
Skrif Materialer till deris Information

1 Pagiemis Hofmester
1 Pagiernis Præceptor
12 Laqueier Kost oc Løn à 118 rdr
12 Hof oc felt Trompterere og
1 Poucker à 184 rdr

Til Pouckernis vedligeholdelse
1 Sanger Schaveau
1 Musicant Schindler
2 Violins â 200 rdr
1 Slods Degn
1 Calcant
1 Hof Foedermarskall Hans Sack
1 Hofskriver Brygman

for Billieteringen ved Hoffet
Og for Skrif Materialier til Hofstuen

2 Hof Fouriers a 250 rdr
1 Dantzemester Piloe
1 Fegtemester Elers

(...)

465 rd
60
12

250
50
20

Amtmænd, amts- og slotsbetjente samt fogder

(...)
Laaland oc Falster

1 Stifftsbefalingsmand Lutzow
Hereffter at ligge under Fyens Stifft amtmandskab

Nyekiøbings Ambt
Ambtmandens tienniste forretter Stifftsbefalings manden

1 Amptskriver
1 Ud Rüder

1090

537
300
100 

1652

2392
30

300
300
400
100
60

250

320
500
400
300

1000

200
40
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1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

4

1
1
1

1
1

Slods-Betiente
Huus fouget som og er Riidefoget oc fiskmester 200
Oldfrue Kost oc Løn 60 rda, Hendes piiger 60 rdr,
til Liuß 5 rdr 125
Urtegaardsmand 150
Portner 20
Muurmester for flickerie 50
Snedker ligesaa 30
Glarmester ogsaa 12
Skarp Retter 2:68
Nattmand 6 3/4 rd, 1 Skorsteenfeier 16 rd, som 
giør tienniste ved de Kongl. huuße i Laaland oc
Falster 22:72 22:72 25:44
Lodtz i Grønsund (foruden j frj huus for Landgilde og
Skatt) udj penge 10
Nyekiøbings Ambt 1882:44

(...)

Toldere og toldbetjente

Danmark
Øresunds Told Cammer

Tolden suaris j Konngl. MajtsEget Kammer oc lønnes
der af
Told Directeur med 200 rdr forbedring 700 rdr
Og for hver igiennem Sundet gaaende Skiib 6 gode
skilling eller 18 ß danske, som aarlig plus minus 
bedrager foruden schriverpenge af Skiibene 720

1420
Told Cammererer a 150 rdr foruden skriverpenge af
Skiibene 600
Translateur 600
Told Inspecteur foruden hvis hand niuder wed Visitationer 250
Told tienner med 70 rdr benaading 100
Magistraten udj Kiøbenhavn till Søe tøndernis vedlige
holdelse Specie 400
Fyrbacken paa Anholt og Ska ven 1555 'h
Paa Kulien udi Skaane efter Tractaterne 3500

Genanter
Kiøbenhavns Academie Specie 200
Kiøbenhavns Vartow 80
Tydske præsten udj Helsingør 3O6'/2
Cantor paa Cronborg 36
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1 Johan Kieruth og hans Kone deris Lifs tiid formedelst 
Feltmarsckall Wurtzes arf

Summa Øresund
600

9647

De øfrige Told Indkomster udi Danmarck ere Justits Raad Kruse for een Aarlig 
vis afgifft under forwaltning given oc self at bestille oc Lønne alle Betienterne 
undtagen efterskrefne

(...)

Pensioner og benådninger

(...)
Frands Busck med Huustrue og Børn til underholding 
indtil hand kand blive emploient
Capitain von der Burg af Haderslef ambt hans Lifs tiid 
3 tønder Rug og
Grefvinde Hoick i Laaland
foruden 100 tønder Hartkorn frii for Skatt
Hr. Just Høegs Enke
Frue Margrette Grubbe Sal. Hr Steen Hundorffs

50

40
200

500
400

(...)
blind Snedker Billefelt
fordreven Gullandsmand Lars Jensen for giorte 
tienniste udi Kriigen
Forige Correspondent i Skaane Peder Hansen 
forige fører for frii skiøtterne Jens Kieldsen af 
Boringholms Jordebog
Henrick Christian Scheel fra Skaane
Forige Drabant Geisler

100

50
50

40
48
48

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

(...)

1
1
1

1

Nock som paa Lifstiid er tillagt 
Grefinde Eleonora Christine
Peder Skuemacker paa Munckholm
Constantin udi Wartov ugentlig 2 rdr og hendes opvartersche 
20 rdr aarlig er
Jombfrue Thot paa Boringholm ugentlig 9 mk. d.

1200
486 2/3

124
78

(...)
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96

150.
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16. Udgiftsreglenient

Summarisk ekstrakt

Pag 2 Deputater 55070
4 Geheime Raad 56400
7 Ministri ved Udenlands Hoffer 113690
8 Estats Land oc Justits Raad 6700
14 Cancellierne 22085
18 Rente Camerit med Zahl Camerit oc Krigs Commissarier 20557
23 Hofholdningen 135452
46 Hof-, Jagt oc Staldbetiente 109507:72
68 Ambtmænd, Ambts oc Slodsbetiente sambt Fougder 55267:84
70 Berg-verkerne i Norge 2900
71 Landsdommere oc andre Rættens betiente 2650
85 Told Officianter 7085:32
92 Geistlig, Skoler oc Hospitaler 7930:4972
96 Pensioner og Benaadinger 11103:69

Summa 606394:1372

Gifwet paa woris Kongl. Residentze udi Kiøbenhafn dend 18 Maji Anno 1695.

Under wor Kongl. Haand og Signet

Christian
[segl]

! C.S. v. Piessen

[2. Ekstrakt]
Stormegtigste Allernaadigste Konge og Herre

Ederß Kongl. May“ hafuer Jeg Eragtet fornøden udj effterfølgende Extract af 
Civil-Estats Reglementet allerunderdanigst at schulle forestille, huad foran
dringer siden forleden Aarß Reglement af Ederß Kongl. May" dend 27. Janua
ry Anno 1694 Allernaadigst blef underschrefuen, er forefalden og til diß bedre 
allernaadigst Effterretning samme udj 4re rubriquer forfattet saasom udj dend 
første, huad Reglementet for A° 94 for huer hofuet post generaliter hafuer for- 
maat, menß derimod udj de tuende mellemste huad afgang og tiltagelse det til 
dagß hafuer gifuet, enten ved Ederß Kongl. Maytts allernaadigste ergangne 
Schrifft- eller gifne mundtlige Befalinger, eller og wed d0dß fald og udj andre 
foranderlige maader, som Jeg wed huer post til nermere allernaadigste Behage
lig effterseende allerunderdanigst hafuer anført, og Endelig schulle da udj dend 
sidste rubrique huad Reglementets Summa for A° 1695 blifue wilde, med min
dre Ederß Kongl. May" endnu noget derved allernaadigst matte hafue at foran
dre, udfalde, Nemblig som følger

(...)
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Cammer Reglementet
Har wehret afgaar Tilkomer Blifver

A°1694 A°1695 A°1695 A°1695
Rixdlr Rixdlr Rixdlr Rixdlr

Amtmænd samt amt og Slotz-
Betiente 50955
Steendamens Wedligeholdelse 
imellom Krampe og Gliickstad af 
Steenborg Ampt 200
Digernis Wedligeholdelße udj
Oldenborg 1500

Sædland
JægerBpriiB Riidefoget og Betiente 
afgaar og lønneB af Cron Princen 
Amptmand Moth wed Ringsted ampt

178
200

Vieregge som Amptmand wed Ander- 
schov og KorBøer ampter foruden 
de 500 rixd udj Reglementet endnu 500
Amptmand Bøffeke udj alt 
Tryggewelde og Kallundborg ampt-

800

schrifwere tilleg a 50 rixd 100

Laalland og Falster
Amptmand Reichow foruden 500 
Rixd udj Reglementet endnu af 
Lade Gaarden 310
1 Lodß udj Grønsund med Nat
manden ved Nykiøbing Slot

(...)
Forige Drost Liitzow udj Oldenborg

26

300
Landßdommer Oldeland død 50
Dend gamle Buckwald udj Norge død 30
Frantz Rasch død 100

(...)
Johan Lorentzen Kongl. Maylts Ar- 
chiv-schrifver Supplicerer om hanß 
Løn for afwigte aar, som hafuer 
wehret Aarlig = 300 Rixdlr, Men 
som Ederß Kongl. May" wed samme 
Aarß Reglements forferdigelse Al- 
lernaadigst resolverede, at hand 
schulle betaleß af Ederß Maytts 
Eget Cammer, saa Beroer det hoß
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Eder May“, huad de allernaadigst
for hannem behager at anordne

Summa Summarum 5601465/fi 10228 FA 60510'/.3 6103757.3

Huilchet saaledeß udj korteste maader Allerunderdanigst er forfattet og will 
herpaa Ederß Kongl. Maytls allernaadigste approbation, førend Reglementet 
for A° 1695 kand undfærdigeB, allerunderdanigst forwente, som stetze forbli- 
fuer

Ederß Kongl. May1,s 
Allerunderdahnigste tro plicht schyldigste tro tiener

C.S. v. Piessen

Rente Cameret d. 14 Maji 1695

her Med er Wie tilfridß og Kan reglementet der Effter Vdferdigeß 
den 16 May 95 

Christian

95

Kommentarer
Billieteringen kontrollen af adgangstegn til hoffet.
Calcant bælgetræder ved et orgel.
Cammisol ærmeløs undertrøje.
Drost embedsmand.
Emploient komme i beskæftigelse, få arbejde.
Flickerie lapning, reparation.
Fontainmester person, der står for springvandet.
Frii skøtter medlemmer af et frikorps.
Fyrbacken fyrbåke, fyr.
Gullandsmand mand fra Gotland.
Hof Fouriers ansatte ved hoffet.
Hof Seyermager hofurmager.
In Specie i hele rigsdalermønter, ikke i ringere småmønt.
Information undervisning.
Pagier pager, personer, der står for fyrstelige personers opvartning.
Poucker person, der betjener en pauke (et slaginstrument). Også pauke.
Præceptor lærer.
Skarp Retter bøddel.
Siods werket slottets urværk.
Stenge stænger, vel stegespid
Supplicerer ansøger.
Søe tønder bøjer.
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Talliglius 
Translateur 
Udrider

tællelys.
oversætter.
bereden person, der var ansat på et gods og red ud for at tilsige 
bønderne til hoveritjeneste og lign, eller ansat hos en øvrig
hedsperson og red rundt med breve, besked, påbud og lign.

Wanndmester tilsynsmand ved fontænens vandværk.

Lovgrundlag
Instruks for Kammerkollegiet af 16. april 1680, § 1.

Anvendelsesmuligheder
Reglementerne rummer oplysninger om bevillingerne til hoffet, til den civile 
forvaltning, både centralt og lokalt, og til militæret, f.eks. til hoffets forbrug af 
vin, øl, brød, sukker og konfekt. Man vil kunne finde embedsværkets lønnings
forhold: gesandten i Wien, slotsforvalteren på Københavns Slot, landsdomme
ren på Fyn, natmanden ved Nykøbing Slot og toldembedsmanden i Ringkø
bing. Blandt nydere af statspensioner optræder den tidligere kansler Peder 
Schumacher Griffenfeld, der sad på Munkholm i Norge, og Leonora Christine, 
som boede i Maribo. Man skal dog være opmærksom på, at underordnet kon
torpersonale ikke nødvendigvis vil optræde i reglementerne, da de blev ansat 
og lønnedes af chefen selv. Da reglementerne er budgetter, må man ty til ho
vedbogholderiets hovedbøger (1700 ff) for at se det faktiske forbrug af bevil
lingerne, og om embedsmændene fik udbetalt deres løn.

Hvor Andes kildetypen?
Udgiftsreglementerne findes i arkiverne fra Rentekammeret 1680-1770, Fi
nanskollegiet 1772-1783, Finanskassedirektionen 1784-1816 og Finansdeputa- 
tionen 1817-1848 (RA).

Litteratur
Reglementerne er indgået behandlet af:
Carl Christiansen: Bidrag til dansk Statshusholdnings Historie under de to første 

Enevoldskonger, 1-2, Kbh. 1908-22.
J. Boisen Schmidt: Studier over statshusholdningen i kong Frederik IV’s regerings

tid 1699-1720, Kbh. 1967, jf. dog anm. af Hans Chr. Johansen i Historie, Jyske 
Samlinger, ny rk. 8, 1968-70, s. 1-13 og 227-28.

Civilreglementerne har bl.a. været anvendt i:
Birgit Bjerre Jensen: Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 1660- 

1730, Kbh. 1987.
Erik Gøbel: De styrede rigerne. Embedsmændene i den dansk-norske civile central

administration 1660-1814, Odense 2000.
Karl Peder Pedersen: Enevældens amtmænd. Danske amtmænds rolle og funktion i 

enevældens forvaltning 1660-1848, Kbh. 1998.
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17. Reiitemesterregnskab
Rentemesterregnskabet blev udarbejdet årligt af rentemestrene og omfattede 
de indtægter og udgifter, der i rede penge passerede gennem Rentekammeret. 
Rentemesterregnskabet rummer ikke statens samlede indtægter og udgifter, da 
en betydelig del af de ordinære indtægter gik uden om Rentekammeret. Således 
indbetaltes Øresundstolden og de andre strømtolde til Kongens eget Kammer. 
Ligeledes foretog en række centrale og lokale institutioner ind- og udbetalin
ger, der heller ikke registreredes i rentemesterregnskabet. F.eks. blev løn til lo
kaladministrationen udbetalt fra lokale embeders kasser, ligesom indtægterne 
herfra også blev anvendt til at betale kongens kreditorer, der ved de såkaldte 
assignationer fik anvist betalinger hos len og toldsteder. Rentemesterregnska- 
bets indtægter kom fra lenene, byskatter, told og accise samt ekstraordinære 
skatter, mens de store udgiftsposter var afdrag og rente på kongens og rigets 
gæld, kongehuset, hoffet og administrationen samt forsvaret. Rentemesterregn- 
skabernes opbygning forandredes ikke meget i perioden fra Rentekammerets 
opståen i 1550’erne til 1660’erne:

Indtægter Udgifter
A Kongens len og regnskabshuse A 
B Købstædernes årlige byskat B

C Toldere, byfogder og cisemestre C

D Overførsler fra andre kasser D

E Modtaget fra møntmesteren E
F Ekstraordinære indtægter af F 

skatter
G Bådsmandshvervnings- og G 

ordinær postbudeskat
H Lån og gaver, godvillig H

kontribution
I Adskillig indtægt I

K 
L

Til møntmesteren til brug pa Mønten 
Kongens terminsforretninger samt af
betaling af kongens og rigets gæld og 
udlæg på kongens og rigets vegne 
Kongens egen person og det kongelige 
hus
Hoffets pensionister og personale samt 
gæsteri, rejser og gesandtskaber 
Hæren
Flåden

Proviantering og bespisning

Kongelige slotte

Anskaffelse af varer og udførelse af 
kunst- og håndværksarbejde 
Børnehuset
Adskillig udgift

Grupperne af konti i indtægts- og udgiftsbøgerne var ordnet i afsnit, som kald
tes »Convolutter«, hvortil der hørte bilag, der netop opbevaredes i konvolutter. 
Bilagene kunne også have form af regnskaber aflagt af selvstændige institutio
ner, som modtog midler fra Rentekammeret, f.eks. Klædekammeret og Børne
huset. Regnskabsåret gik fra Philippi Jacobi til Philippi Jacobi, dvs. 1. maj til 
1. maj.
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Rentemesterregnskab 1621/1622
(RA, Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber. Indtægts- og udgifts
regnskaber 1588-1660, pk. nr. 92: 1621/1622)

1. Indtægtsregnskab
Jndtegten aff Erlige och Welbiurdige mend Siuert Beckh till FøerBlouff och 
Christoffer Vrne till Aaßmarckh, Kongl. Maytt. Rentemestere, dieris Regen- 
schaff her aff Hans Maytt. Rente Cammer for eett aar. Beregnit fraa Philippi Ja
cobi dag Anno 1621 Och thill Philippi Jacobi dag Anno 1622.

Møndten ehr Beregnidt
j Enckende Richs daller...................................
j Enckende Richs dallers werd Vdj Møndt........ beregnidt for 96 ß danske,
j daller Curant................................................... 80 ß.

(•••)

A. Kongens len og regnskabshuse 

(...)
Skiffuehus Slott och Leenn

viijct enckende R. dr. Thennd 19 May. Annammidt aff Thyge Brahe till 
ijct R. daller huer d. till Thostrup, Høffuidzs mand paa Skiffuehuus, som ehr 
96 ß beregnit paa Regennschaff, aff hanns Affgifft for dend Aarlige

wisße renndte och Jndkompst till forne Skiffuehuus 
liggendis ehr for eedt Aar, Beregnit fraa Phillippj 
Jacobj daug anno 1620 Och till Phillippj Jacobj dag 
nest forleden Vdj nerwerrendis aar 1621. Sammeledis 
paa Regennschaff aff dend Vwisße Jndkompst der 
Vdj Leennit, emedlertid forschreffuit staar, falden och 
Oppeborrenn ehr, Och hannd fremdeelis med Hanns 
Regennschaff Wiidere kand haffue at forklare.

iiijcl xxxiij dr xiij ß 
dansch huer dr.
till 96 ß beregnit

Thennd 7 Junij annammidt aff Frwe sophie Below, 
affganngenne Christen Tottis till Boldtinnggaard, 
som hinnde Vdj forne hinndis Affganngenne hoßbun- 
dis Regennschaffuer aff skiffuehuus slott och Leenn, 
beregnit fraa Phillippj Jacobj daug anno 1613 Och till 
Phillippj Jacobj dag Anno 1618 ehr opschreffuenne 
och paa Konng. Maitz. weigenne icke kunde godt 
giøris.

Thennd 8 Junij. Haffuer forlie Frwe sophie Below, 
Affgangenne Christen Tottis till Boldtinggaard, La- 
dedt giøre Eendelig reede och Regennschaff for alid
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XX enckende R. dr j ort 
viij ß ij alb. dansch

jcl xl enckende richs 
dr j ort

Jnndteigt och Vdgifft aff skiffuehuus slott och Leenn, 
Beregnit fraa Phillippj Jacobj daug anno 1613 till 
huilcken daug och thid, forne Christen Tott først be- 
komb samme Slott och Leenn Vdj befalling och 
forsuar nest effter Claus Daa till Rauffnstrup, Och till 
Phillippj Jacobj dag Anno 1618, hun dermed effter 
for"e hindis hosbundes dødelig affganng er Quit blef- 
fuenn, Och ehr for"e Frwe sophie Below paa forne 
hinndis Affganngenne hosbundis weigenne deraff 
Aldelis Jndtidt schylldig bleffuenn, Huorpaa hun och 
nu i dag haffuer bekommit høigbemelltte Konng. 
Maitz. Endellig Quitantziarum.

Thennd 29 Junij Haffuer Thyge Brahe till Tostrup, 
Høffuidsmannd paa skiffuehuus, Laded giøre Reede 
och Regenschaff for jm Enckende richs dr, som ehr 
hanns affgifft for dend wisße Rennte och Jndkompst 
till forne Skiffuehuus liggendis ehr, for eet aar, Beregnit 
fraa Phillippj Jacobj daug anno 1620 thill huilcken 
daug och thid hand Vdj Liige maade seennistenn loed 
giøre regenschaff her Vdj Konng. Maitz. Rennte Cam
mer Och daa affbetallede, huis hannd derpaa schyldig 
Bleff, Och till Phillippj Jacobj dag anno 1621 nest for
leden, Sammeledis giort Regennschaff och bescheed 
for dennd Vwisße Jndkompst der Vdj Leennit ehr fall- 
denn och Oppeborren, emedlerthid forschreffuit staar, 
Och hanns Vdgifft paa høigbemellte Konng. Maitz. 
weigenne emoed hanns Jndteigt och Oppebørrinng 
Lignit och Laugt, Bleff forne Thyge Brahe Konng. 
Maitz. paa dette hanns Reggenschaff schylldig, som 
hannd nu her Vdj hans Maitz. Rennte Cammer Haffuer 
Ehrlaugt och Affbetallit.
(...)
Skiffuehuus Leenn
Thennd 8 Decembris Haffuer Thygge Brahe till 
Thoestruph, Høffuidtzsmand paa skiffuehuus, ladet 
giøre reede och Regenschaff for dend pendinge schatt, 
som hand effter Konn. Ma. der om Vdgangenne skatte- 
breffs Liudelße Haffuer ladet legge, schriffue och Op- 
peberre aff Møllerre, Embidtzsmend, Gaadehuusmend 
och Drenge Vdj forne skiffuehuus leenn Och wor paa 
bøden at Vdgiffuis till sannctj Mortenns dag nest for
leden Vdj nerwerrenndis aar 1621. Beløff tillsammen 
alid for"e Penndinge schatt effter hans derpaa offuergif- 
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fuenne Mandtalls Registers Lyedellße, som hand nu 
her Vdj Kong. Maitz. Renntte Cammer Haffuer ladet 
Ehrlegge och affbetalle.
(...)

B. Købstædernes årlige byskat

(...)
Randers - 350 daller

iiijcl enckende richs dr Thennd 13 Nouembris annammidt aff Borgemestere 
och Raadmend Vdj Randers, som ehr dend Pendinge 
schatt, der sampt meennige Borgerschaff der Vdj Byen 
ehre Taxent forre at Vdgiffue till Konng. Maitz. Och 
war bedagit till sannctj Mortens dag nest forledenn 
Vdj Nerwerrenndis aar 1621.

Lembwig - 100 daller
jct enckende richs dr Thennd 24 Decembris annammidt aff Borgmestere 

och Raadmend Vdj Lembwig, som ehr dend Penndin- 
ge schatt forne Borgemestere och Raadmend sampt 
meennige Borgerschaff der Vdj byen ehr Taxent forre 
at Vdgiffue till Ko. ma. Och war bedagit till sanctj 
Mortens dag nest forleden Vdj nerwerrendis aar 1621.

Schiffue - 40 daller
xl enckende richs dr Thennd 24 Decembris annammidt aff Borgemestere 

och Raadmend Vdj skiffue, som ehr Dend Penndinge 
schatt, der sampt Meennige Borgerschaff der Vdj by
enn ehrre Taxerit fore at Vdgiffue till Konng. Maitz. 
Och war bedagit till sanctj Mortens dagh nest forle
denn Vdj nerwerrendis aar 1621.

(...)

C. Toldere, byfogder og cisemestre
(...) 

Tolder vdi Olborge 
ijct enckende richs dr. Thennd 11 Junij Haffuer Hanns Søffrensønn, Toilder 

ijc' dr., huer dr. till 96 Vdj Olborge, Jndlaugt och 
Offuergiffuit her Vdj ß dansche beregnit Konn. Ma. 
Rennte Cammer Eet hans Regiister och forteignelße 
Anlangendis viijcl richs dalir, Hand til Konn. Ma. Vn- 
derdannigst Haffuer Vdlouffuit till Accisse aff huis 
Rostockerøell och ellers Anden fremmidt Øell, som 
kand werre Indkommen och for Ziiset Vdj forne Olbor-
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ge, Huilcken samme Accisse hand aff Konn. Ma. 
Vnderdannigst haffuer sig till forpachtidt, Beregnit for 
eet hallfft aar, fraa sanctj Michells dag anno 1620 till 
huilcken dag och tid Hand Vdj Liige maade seennisten 
for samme Øell Ziise giorde Regenschaff och be- 
scheed her Vdj Konng. Ma. Renntte Cammer och daa 
affbetallede, huis hannd derpaa schiuldig bleff, och till 
dend 1 Martij nestforleden Vdj nerwerrendis aar 1621 
samme forpachtning igien ehr bleffuenn affschaffuitt, 
som war Aarligenn ijm R. daller. Der emod haffuer 
hand igien affkordtedt och till Vdgifft schreffuit Accis
sen aff huis Rostocker øell, som Addelen Haffuer be- 
kommidt Ziisefrij, emideler tid forschreffuit staar, Och 
hanns Vdgifft och affkortning paa Konng. Maitz. wei- 
genne emod hans Jndteigt och Oppebørring, Lignet 
och Laugt, bleff forne Hanns søffrensøn Høigbemelte 
Konn. Ma. paa denne hans Affreigening schiuldig vct 
lxxxxix Richs dr. j ort, huoraff Betaldis nu her Vdj 
hans Maitz. Rente Cammer och bliffuer saa fremdielis 
schyldig - ijct lxxxxix richs dr. j ort, huer dr. till 96 ß 
dannsche beregnit, som hand Vdj Liige Maade med 
dieris tilbørlige Rennte schall frembsennde och her- 
sammestedtzs lade ehrlegge och aff betaile.

(...)

Samlede indtægter
Summa Summarum Beløffuer denne forne Jndtegt anno 1621 med Beholdingen 
aff neste forgangenne Aars Regenschaff

PotugaløBer
Rosenobeller
Dansche Guide Rüdere
Engelotter
Vngersgylden
Goldtgylden
Fiin Guld
Vngersguld Vdj een guldkedde 
Smeldtid Vngerguld
Smeldtid guld, huor aff een Lødemk. 
holder 23 Carrat Vdj fiin 
Croneguld Vdj eett støcke, aff een 
guld kedde, Huor aff een Lødemarck 
holder Vdj fiin 22 Carrat 
Croneguld Vdj guld kedder

ij-
Lxxxx.
xxxj.
iij-
jm iijct Liij.
xxxiiij.
j Lødemarck ij Carrat iiij 25/32 gran 
Lxvij Vngersgylden j ort 
xxvij lod j qfvinjtin

Lxxxviij 9/16 Lod.

xij Cronner j ort.
jm ixcl xlij Cronner ij ort.
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Smeldtid Croneguld
Smeldtid Rinschguld 
Guldering med 5 Demandter 
Orientalische Hengeperler 
Enckende richs daller och mønt till 
96 ß paa daleren
Hispannische Matter
Daller till 80 ß
Vgangbahr daller
Pundpendinge aff dee affsette fiire 
schilling støcker weiger
Kongl. Maytts. Contrafeigger, een 
huer stafferidt med 12 Demandter 
Kongl. Maytts. Contrafeigger, een 
huer stafferit med een Ameleridt 
guld krands
2 forgyldte Sølffue Credends beg
gere, huer med een Dechsell 
weiger tillsammens
Forgyldt Sølff
Huid och Rug Sølff
Dansche Kobber mk. støcker 
fremmede Vbekiend mønt

2. Udgiftsregnskab
(...)

jet Lxxxxj lod.
Lxxj lod j q[vin]tin
j-
Lxxxiiij.

iijjcim xpn ijjci Lxjj jfr xjj ß jj. d[enarius] 
ij støcker.
Lxxvij"' jct Lxij dr xxviij ß iiij d[enarius] 
XX daller j ort.

xliiij scholpund viij lod.

iij-

jct xxxiiij lod.
Lxxv lod j q[vin]tin. 
jm jct xxvj |0(j j q[vin]tin. 
iij mk.
iij lod ij q[vin]tin.

L

F. Flåden
Andtwordit Anders Oluffsøn Renteschriffuer till Kong. Maitz. Schiffsfolch 
Och Bremmerholmens behouff At wdgiffue
ixct lxviij dalir 
till 80 ß paa d[ale]ren

Ehr tilstillit och Offuerandtwordit Anders Oluffsøn 
Renteschriffuer till Kong. Maitz. skiffsfolch Och 
Bremmerholmens behouff At Vdgiffue Vdj May 
MaannidAnno 1621.

jm vct lx dalir 
till 80 ß paa d[ale]ren

Ehr tilstillit och Offuerandtwordid forne Anders Oluff
søn Renteschriffuer till Ko. ma. skiffsfolch Och 
Bremmerholmens behouff At wdgiffue Vdj Junij 
MaannidAnno 1621.

jm vijcl iij dr xxxij ß 
till 80 ß paa d[ale]ren

Ehr tilstillit och Offuerandtwordid forne Anders Oel- 
søn Renteschriffr till Ko. ma. schiffsfolch Och Bre
merholms Behouff at wdgiffue i Julij Maanit Anno 
1621.

(...)
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Summarum ehr tilstillidt Och Offuerandtwordit Anders Olufsøn 
Renteschriffuer till Kong. Maittz. Schiffsfolch Och Bremmerholmens 

Behouff At wdgiffue
Enkende richs dr iiijct dal lr
Richs dr till 80 ß xvjm ijcl xxiij dallr xviij ß

(...)

I. Anskaffelse af varer og udførelse af kunst- og håndværksarbejde
Giffuenn Adtschellige Embidtzsmend och Handtwerchsfolck, for huis Vnder- 
schedlige Arbeide Dee till Kon. Mai. och Rigenns Notorfft och Behoff Vnder- 
daningst Giortt och forferdigett Haffuer.

jcl xxviij richs dallr 
till 96 ß paa dr

iijct richs dallr 
till 96 ß paa dr

(...)

xlij Rdr xvj ß 
till 96 ß paa daleren

Biugmestere.
Thennd 20. May Giffuet Mortenn
Wichanndt, Murmester och Jnndwonner Vdj Kiøbenn- 
haffuen, Paa regennschaff aff dennd Summa Penn- 
dinge, hannem paa Konn. Mai. weigenne ehr loffuit 
och tilsaugt for dennd Nye BørsBe her for Kiøben- 
haffns Slott, hannd Vnderdanningst haffuer sig Annta- 
genn at schall Opmure och fuldferdige for hanns Mai. 
effter hanns Conntractis formeldinng, huilche forne 
Penndinge frembdielis med hannem igenn schall blif- 
fue Korted och affregnidt.

Thennd 2 Juny Giffuet Willum van
Steenwinnckell, Biugmester och Jndwonner Vdj Laug- 
holm, Som er paa regennschaff, aff dennd Summa 
Penndinge hannem paa Konn. Mai. weigene ehr loffu
it och tilsaugt for dennd Biugening paa Laugholmbs 
Slott, hannd Vnderdannigst haffuer Anntagenn sig at 
schall Opsette och fuld ferdige for hanns Mai. effter 
hanns Contractis formelding, Som fremb dielis med 
hannem igenn schall Kortis och affregnis.

Orgell och Sephonnie Maggere.
Thennd 19. May Giffuet Johann Lauredtzs, Orgell- 
magger, och Jndwonner Vdj Kiøbenhaffuen, Paa re
genschaff aff dee xvjct daller hannem paa Konn. Mai. 
weigene ehr loffuit och tilsaugt for Threwerckidt till 
eett Nytt Orgewerck, hannd haffuer sig Anntagenn at 
schall giørre och forferdige for hanns Mai., huilche 
forne Penndinge frembdielis med hannem igenn schall 
bliffue Korted och affregnidt.
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lx Richsdr
till 96 ß paa daleren

(...)

xlvij richsdr xxv ß 
till 96 ß paa daleren

lxxxj dallr, xxxvj ß 
till 96 ß paa daleren

xxxvij dallr xlvj ß 
till 96 ß paa dalerenn

Thennd 6. Juny Giffuet forne Johann Lorenndtzs Or
gelmager Paa regennschaff aff dee xviijcl daller han
nem paa Konn. Mai. Veigene ehr loffuit och tilsagt for 
eett Nytt Orgewerck, hand Vnderdannigst haffuer sig 
Anntagenn at schall giøre och fuldferdige for hanns 
Mai. med alle Stemmer, som schall Opsettis i dennd 
Nye Kircke i Cristiann stad effter hanns Contractis 
formelding, Huilche for"e Penndinge frembdielis med 
hannem igenn schall bliffue Korted och affregnitt.

Muremestere och Kalckslagere
Thennd 18 May Giffuenn een deell Muremestere, 
Kalckslagere och Arbeidzs quinder dieris beuilgede 
och forthienndte daglønn, Som fraa dend 25 Marty 
Ano 1621 Och till dennd 19. May der nest effter Vdj 
samme aar haffuer Arbeidet Vdj een deell Kon. Mai. 
Skiibe, Saa och paa Bremmerholmen, effter hoes lig
gende Velb. Steen Villumsenn Admirall hanns Vnder- 
schreffuene Manndtals Registers formelding.

Thennd 20. May Giffuenn een deell Muurmestere, 
Kalchslagere och Plidzsfolck dieris beuilgede och 
forthienndte daglønn, Som fraa dennd 29. Aprilis 
Anno 1621 Och till dennd 19. May. der nest effter i 
sammeaar haffuer Arbeidet Vdj Wachthuußedt paa 
dennd nye Broe och Opmuredt een Skorsteenn der 
sammestedzs, dißligiste opmuredt een Quist Vdj Pro- 
uiandt schriffuerens stuffue. Arbeidet Vnnder Rennte 
Cammeridt, Forbederidt Trennde Gullffue paa Slotted, 
Jtem Vdj Konn. Mai. Giestegaard i Høigbroestrede, 
Saa och Vdj Konn. Mai. dest. Ost Indische Colegium 
wed Strannden her Vdj byenn, effter hoeßliggennde 
Mandtals registers Formelding, Som aff Mortenn Wi- 
channdt, Konn. Mai. Biugmester, er Vnderschreffuidt.

Samme dag Giffuenn een deell hollandsche Murme
stere, Kalckslagere och Plidzsfolck dieris beuilgede 
och forthienndte daglønn, Som paa Adtschillige tider 
haffuer Arbeidet Vdj Konn. Mai. Bommerßie farffue- 
rie, dißligiste Vdj dee gammell Wonninger, Som 
Konn. Mai. Silckeweffuere haffuer dieris Verelße Vdj i 
Konngens gaade, Och ellers huor behouff giordis, Eff
ter hoes liggennde Hanns Manndixsen hanns Vnnder- 
schreffuene Mandtals registers formeldinng.
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(...)

K. Børnehuset
Bekostid och Anwend paa Ko. Ma. Bømhus Hervdi Kiøbenhaffuen.

ijm viijct lxxxviij Rdr 
xxij ß ij dfenarius] til
96 ß paa d[ale]ren

Ehr vdi dette aar fraa Philippj Jacobj daug ANNO 
1621 och til Philippj Jacobj daug ANNO 1622 aff 
Ko. Ma. Rendtekammer wdgiffuen och bekostid paa 
Hans Ma. børnhuB her vdi Kiøbenhaffuen effter hos
liggende Registers formelding, som med des til be- 
hørrendis beviser her med ehr offuergiffuen, huilcken 
samme vdgifft effter forne Registers Jndhold beløffuer 
tilsammens

(...)

Samlede udgifter
Summa Summarum beløffuer denne forne Vdgifft vdi dette Aar 1621.

Rosenobeller
Danske Guide Riidere
Engelotter
Vngersgylden
Fiin Guld
Smeldtid Guld, huor aff een løde- 
marck holder 23 Carrat vdj fiin 
Croneguld vdj Guldkedder
Smeldtid Croneguld
Smeldtid Rinschguld
Orientalische Hengeperler
Enckende richsdaller, och mønt till 
96 ß paa daleren
Daller till 80 ß

Kongl. Maytts. Contrafeigger, een 
huer stafferit med 12 Demandter 
Kongl. Ma. Contrafeigger, een huer 
stafferidt med een Ameleridt guldkrands 
Kongl. Ma. slette Contrafej
Huid och Rug Sølff

xl 
xxxj 

iij 
jm iijcl Liij 

j lødemk. x Carrat vj 18/32 gran

Lxxxviij 9/16 lod 
jm viijct x|j Croner 

xxvj lod ij q[vin]tin 
xviij lod j q[vin]tin

XV 
iijmu j_jm iijci ixXXXiij dr 

xi* ß ij d[enarius] 
Lxxvij"1 jcl lxij daller 

xxviij ß iiij d[enarius]

‘ij

xij 
j 

iiijct Lvj lod ij q[vin]tin

Lignidt och Laugd Jndtegt och Vdgifft dedt eenne emod det andit Daa befin- 
dis aff dette aars Regenschaff att werre Behollendis till Philippi Jacobi dag, 

anno 1622.
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Opslag på side i rentemesterregnskab 1621-22, hvor teksten s. 105 begynder under samlede udgifter.
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PortugaløBer
Rosenobeller
Goldtgylden
Vngersguld, Vdj een guldkedde
Smeldtid Vngersguld
Croneguld Vdj eett støck aff een guldkedde, 
huor aff een Lødemarck, Holder Vdj fiin 22. Carrat 
Croneguld Vdj guldkedder
Smeldtid Croneguld
Smeldtid Rinschguld
Guidering med 5 Demandter
Orientalische Hengeperler
Enckende richs daller och møndt

U 
jct 

xxxiiij 
Lxvij Vngersgylden j ort 

xxvij lodj q[vin]tin

xij Cronnerj ort 
jct j Cronner ij ort 

jcl Lxiiij lod j q[vin]tin 
Liij lod 

j 
Lxix

till 96 ß paa daleren 
Hispannische Matter 
Vgangbahr daller
Pundependinge aff dee Affsatte fiire 
schillingstøcker weiger
Kongl. Maytts. Contrafeigger, een huer 
stafferit med een Ameleridt Guldekrands
2 forgyldte Sølffue Credendsbeggere, 
huer med een Dechsell, weiger tilisammens 
Forgyldt Sølff
Huid och rug Sølff
Danske Kobber mk. støcher 
Fremmede Vbekiend mønt

Lxxxviij"1 ixct Lxix dr xlj ß vj d[enarius] 
ij støcher 

XX dr j ort

xliiij scholpund viij lod

xxxviij

jcl xxxiiij lod
Lxxv lod j q[vin]tin 

vjct Lx* lod ij q[vinjtin 
Iij mk 

iij lod ij q[vin]tin

Der emod beløffuer Vdgifften høigre och mehre eend 
Jndtegten sig forstrecker och till langer

Fiin guld
Kongl. Maytts. slette Contrafej

i* Carrat j 25/32 gran.
j-
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3. Udgiftsbilag

Klædekammeret
(...)

Convolut.
Lit. AA

Beuißer med effter 
Nommero och Angaar 
dages Rett i dette Aars 
Regenschaff och Be
kommer saa Aarligen

1621

1.2.

Giffuen Capteiner och Schibs Høffuidsmennd thill 
Pension och Hoffkledningh

Steenn Willumssenn, Kong Maytz 
Befallningsmand paa Bremmerholmb, 
haffuer Aarligen 500 dall in Specie 
den 29 Marty betaldt hannom Jt 
halfft Aars Pension fra paasche 
1621 thill S[ankt] Michels dag Nest 
epther
Pening iijct Rdr in Specie
9 October Betaid hannom Resten 
thill paasche 1622
Peningh iijct Rdr in Specie

Niels Hammer, Schibs Capitein 
haffuer Aarlig 200 dall och 2 
hoffkledninger

3.

paret ii dr
a22ß 
a 10 ß

a 6 r[igs]mk.

Denn 27 Marty epther hoesligende 
Beuißes formelding giffuen hanom 
Vdj Steden for hanns Pension och
hoffkledningh
Penning
Strick strømper
Stribet philoßell 
Sardugh 
Huid sardugh 
duellich
Buold dauid 
Hamborger Baye 
Jnndsprengt Klede

jcl Lxxxxiiij dr 
ijpar 
xx¥ all
xij all 
ij Stk 
iiii all
Ö all
v all
v all
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hans Aars Løn befin
des i Neste forige 
Aars Reg[nska]b 
Jndtill den 15 9br 1620 
hand Ved døden er 
Affgangen Att were 
betald, foruden hans 
hoffkledninger

3.4.

Bewißer och Bekom
mer Aarligen saaledis 
som hoßbemelt er 
(...)

40.

Peder Asmussenn Holst
Bekommedt paa Regenschabff 
aff hanns hoffkledning 
fra S[ankt] Michels dag 1618. 
hannd Seenist er aff betaid 
och till den 15 Nouemb. 1620 
hand wid døden er Affgangen
Enngelst gemeent xlv all

Jenns Erichsenn Munck
Aarlig 200 daller och 2 hoffkledninger 
14 Januarij 1622 betaldt for Jt halff
Aar fra paasche 1621 thill S[ankt] 
Michelsdagh
Peningh jcl dr
8 Aprilis betaid Restenn thill 
paasche 1622 Pening jct dr
(...)
Giffuen Predicantere oc Degne 
thill Lønn och beßolding dette Aar

Her Nielaus Poullsenn, Siods predicant,
Aarligenn 52 daller, 9 all Enngelst,
8 all Fourdug, 6 all Bommeßie, 4 all 
Sardug - 10 all Bolte lerritt
11 July Affbetalt hannom Jt Aars 
Beßolding fra S[ankt] Michels dagh 
1620 thill S[ankt] Michels dag 1621 
Penning
i steden for 9 all Engelst 
for fourdug
Sardug
Bommeßie
hørgarns lerritt

Lij dr 
j Støk boratt 
viij all baye 
iiij all
vi all
x all

(...)
Schibs Badschierre
Giffuen thill beßolding och hoffkledning 
(...)
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Bekomb Ligesaa om 
Maaneden Nest- 
forgangen Aar

herhos Ordin, och 
Bewißer

56. 57.

Peder Oluffssenn Schibs badschier
om Maanneden 8 dr
Denn 30 Aprilis er hannom Affbetald 
hanns beuilgede Pension for 6 Maaneder 
j Wge for en Reigße, hannd haffuer 
werritt med K. M. schib Nedlebladet 
Beregnet fra den 20 Aprilis 1621, 
hannd først er Anntagenn, och thill 
den 27 Aprilis Nest epther 
hannd er forløffuid L dr

(...)
Effter Erlig oc Welb. Mand Siwortt 
Bek thill Førsløff, König. Maytz. 
Rennttemester, hanns befallning 
Ehr Enn deell aff Schibs folkene, 
som ehre paa den Oestinndische 
Reigße, deeris Hustruer forstragt 
paa deris Mennds besolding: 
som frembdelis Jgienn Vdj Samme 
deris hoßbonds Pension schall 
kortes och Affregnis

Elephanten

haffuer 12 gi om
Maaneden
24 gi

24 gi
12 gi
10 gi
9 gi
9 gi
16 gi
100 dr

Euind Joennßenn bøBeschøtter 
forstragt
Niels Morthenßen schoster
Arkeliemester
Mads Raßmußenn fuell
Jenns Jennßenn Odeuold 
Laurids Nielßen thømmermand 
Enngelbret hannßen frederichstad 
Hanns Annderßen Bahuß 
Hennrich hanßen Seiglegger 
Her haagenn prest hans hustrue

¥ dr viij ß

* dr viij ß
* dr viij ß
v dr ij mk. iiij ß 
iiij dr 
iiij- dr viij ß
¥ dr
vj dr ij mk. ij ß
v dr

Summa Lateris
Pening Lij dr ij mk. viij ß

Oluff SøffrennBenn Soldat hanns 
hustru forstragt ij d xxxij ß
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Dauid

Pouell pedersßenn Arkelimester 
Annders Raßmußen thømmermand 
Annders pederßen Styrmand 
Raßmus SøffrenBen Aars
Mogens Christenßen BøBeschøtter 
Annders Joenßen BøBeschøtter 
dirich hannßen BøBeschøtter 
Hanns Christenßen Kolding 
Peder Maigreffue bøBeschøtter 
Eschild Nielßen Seiglegger 
Søffren Gunderßen BøBeschøtter

Summarum Vdgiffuen och for
stragt de Oestinndische schibs 
folckers hustruer paa derris 
Mennds beßoldning Pening

(...)

* d. viij ß 
vij d xvj ß 
xxviij dr
XX dr
* dr j mk. iiij ß
* dr j mk. iiij ß 
iiij d ij- mk. ij ß 
vij dr xvj ß
iiij dr ij mk. ij ß 
vj dr viij ß 
iij dr________
jctj dl ijmk. ij ß

ijCI iiij dl

Børnehuset
(...) 

Annammitt Aff Madtz Dauitßen, Konng Mayz Prouiantschriffr, Som bleff 
forspist her i Kong M. Børnehuus till hanns Mayz. børen och folck fra dend 

17 February Anno 1621 Och till den 31 Marty Anno 1622:
jct xij lester j tønde 
ijcl ix lestfejr j tønnde 
xvij schipund ix Lpd ij pd 
jct Lxvj Koropp[e]r [!] j FJje]r[din]g 
Lx¥ tdr
Lv schipund j Lpd iiij pd 
x 1 lest[e]r ij tønde 
iij lester ij tønde 
iij tdr 
j tdr 
v schipund v Lpd 
XX lest[e]r iij tdr 
viij lester v tdr 
xxviij tdr 
vj tdr

Brød
SpiiBøll 
Flesch
Nøddekiød
Smør
Berge Fisch och tør Fisch
Sallthid Siild
Sallthid torsch
Sallthid lax
Sallthid Aall
Oste
Grynn
Ertter
Groff Salit
Eddike
till denum, Som Var Syge, Som Naa- 
digst aff øffrigheden er beuilgit
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Fersch Nøddekiød 
Fersch Lammekiød 
schillings øll

xvj kropp[e]r ij. Ffjerding]
XXX kropp[e]r
x* 1 lest[e]r iij tdr

Annammitt Aff Innuentariumett her i Konng Mayz bømehuus
Gammell Sengedyner
Gammell hoffuedyner
Gammell decken
Gammell blorgrs lagen 
gammell hørgrs lagen 
Gammell Kobberkiedle

xij 
Xxxij
Xx 
lxxxv par 
j par
Iiij

Ehr Innuentariummitt Forbedritt, Som ieg haffuer Aff Ny ladit Giøre Och for- 
ferdige till hußens Enndelig fornødenhed, Effter Som fokkene formeridis, 

Och dj gamble kled bleff forslitt
Ny Wnnderdyner 
Ny hoffueddyner 
dobbillt theken 
Ennfegtt deken 
Ny hørgrs lagen
Ny blaargrs lagen

Lxj
Lx 
Xlviij
Viij 
ijpar 
ijcl xliiij par

(...)

Effterschreffne Hørleritt och Blorlerritt er Giort Kleder aff her i Konng. M. 
Børnnehuus och Ellers Forbrugt till Hans May. behoff

Anno 1621
22 February leueritt Eiße Knippell-
quinde till Ny Knippeil schrinn Att 
lade Offuerdrage Grofft Seilldug 
25 February Leueritt Sidßell thuues 
Aff schouffs hoffued Som leger dj 
forderffuede børnns hoffder her i 
Hußitt till beghuuer Seilldug 
27 Februarij leueritt Marren Mikels 
Forstandersche till lagen och schiorter 
till børnen och folken her i huußit 
Blorleritt
Leueritt Marike piters Att henge Wid 
Spinnde Rocke Groff Seilldug 
fot Niels schreder til fuor blorlert 
j Marty Leueritt Marike piters till 
schiorter till dj Smaa drenge Paa 
Engils Kammer Blorleritt

iiij allen

ij allen

vct xxxix allen

viij allen 
vj allen

xxxj allen
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2 Marty ehr forschickid till fredrigs- 
borig Vid Johann schriffuer, Som 
poul Maler der Samested schall forbru
ge till Konng Mayz behoff Att Male 
tauffler paa, effter Jtt Maall bleff hid 
schikid Britt Malerlerffued * all j q[var]ter

Kommentarer
Ameleridt emaljeret.
Andtwordit andtvordet, givet.
Arkeliemester chef for artillerimagasin.
Baye baj, et slags uldent stof med tykke tråde.
Beghuuer med beg bestrøgne huer.
Blorlert blårlærred.
Bolte lerritt lærred i rulle.
Bommerßie tykt, kipret bomuldstøj.
Boratt barat, dvs. tøj vævet af silke og uld.
Buold dauid boldavid, ubleget lærred.
Contrafeigger »contrafeyer«, mønt med billede (kontrafej) af 

kongen.
Credends beggere drikkekar, almindeligvis med hul fod.
Dansche Guide Riidere dansk guldmønt, udmøntet i årene 1611-1613=4 dl.
Dechsell låg, dække.
Decken tæppe.
Denarius penning.
Embidtzsmend håndværkere.
For Ziiset betalt afgift, accise, af.
Forthienndte optjente.
Fot fået.
Fourdug fo(d)erdug, tøj til foder, for.
Fuor for (til beklædning).
Gl gylden.
Gaadehuusmend husmænd uden jord.
Hispannische Matter spansk mønt.
Høffuidtzs mand høvedsmand, dvs. lensmand.
Jnndsprengt Klede broget, spraglet klæde.
Klede Cammer rum på Københavns Slot, hvor kongehusets 

klæder opbevaredes.
Mandtalls Registers lister over skattepligtige personer.
Philoßell langhåret tøj.
Plidzsfolck pligtsfolk, arbejdsfolk.
Rug sølff rå, ubearbejdet sølv
Sanctj Michelis dag 29. september.
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Sanctj Mortenns dag 
Sardugh
Seiglegger 
Sephonnie Maggere 
Theken, degen 
Vnderschedlige 
Vngersgylden 
Wonninger
Ziise

11. november.
halvt linned, halvt uldent tøj. 
sejlmager.
instrumentbygger, 
tegn, regnemønt. 
forskellige.
ungarsk gylden = 1 '/? dir. 2 sk. 
boliger, værelser.
afgift af varer.

Lovgrundlag
Frd. om instruks for rentemestrene 9. maj 1625 og Instruks for rentemestrene 
15. november 1652.

Anvendelsesmuligheder
Rentemesterregnskabeme er righoldige kilder og kan anvendes i mange sam
menhænge, f.eks. til økonomisk og politisk historie (kronens handel med stor
købmænd), sociale forhold (Børnehuset) og belysning af priser og lønninger. 
Endelig rummer regnskaberne et oplagt personalhistorisk materiale.

Hvor findes kildetypen
Rentemesterregnskaber findes 1546-1679, hvorefter de afløses af zahlkasse- 
regnskaberne, der dækker perioden 1680-1848 (RA). En oversigt over bevare
de regnskaber fra centrale og lokale myndigheder findes i Wilhelm von Rosen 
(red.): Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, Kbh. 1983, s. 651- 
728.

Litteratur
Søren Balle: Statsfinanserne på Christian 3.s tid, Århus 1992.
Astrid Friis: Rigsraadet og Statsfinanserne i Christian III.s Regeringstid, Historisk 

Tidsskrift, 10. rk. 6, 1942, s. 1-140.
Johan Grundtvig: Frederik den Andens Statshusholdning, oplyst af utrykte Kilder, 

Kbh. 1876.
Kersten Krüger: Die Einnahmen und Ausgaben der dänischen Rentmeister 1588- 

1628. Ein Beitrag zur frühneuzeitlichen Finanzgeschichte, Marburg 1970.
Jens Engberg: Dansk fmanshistorie i 1640’erne, Århus 1972.
En række rentemesterregnskaber og andre regnskaber fra centralforvaltningen er ud

givet, således:
Georg Galster (udg.): Hof og centralstyre. Danske middelalderlige regnskaber, 1. rk.

1, Kbh. 1944.
William Christensen (udg.): Dronning Christines hofholdningsregnskaber, Kbh.

1904.
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Søren Balle (udg.): Jørgen Pedersens jyske rentemesterregnskab 1546, Århus 1985.
Søren Balle og Niels Geert Bolwig (udg.): Christian Ill’s Rentemesterregnskaber, 1- 

5, Kbh. 1999-2003.
Emil Marquard (udg.): Kongelige Kammerregnskaber fra Frederik III.s og Chri

stian V.s Tid, Kbh. 1918.
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18. Restanceliste
Restanceskriverne i Rentekammeret skulle føre fortegnelse over de regnskaber, 
der helt eller delvist blev afleveret for sent af de lokale regnskabsførere. 1 re
stancebogen indførte skriverne under hvert embede det eller de regnskaber, der 
ikke var blevet indsendt, og hvis regnskabet efter længere tid stadig manglede, 
blev der sendt en rykkerskrivelse til vedkommende embedsmand. Når Rente
kammeret havde modtaget regnskabet, og når det var blevet revideret, fundet i 
orden og det skyldige beløb betalt, blev indførslen i restancebogen streget igen
nem, og i margenen blev der skrevet: kvitteret.

Restanceliste 1631
(RA, DK. Rentekammerafdelingen. Restancetegnebøger i Rentekammerets ar
kiv 1631-1660, pk. B238A: 1631-1634)

fol. 138

Koldinghuuß Leen
Jndleffuerit Vquiterit 
quiterit dend 2 Xbris 1631 
quit[eret] 23 Junij 1623[!]

Gunde Lange rester med Lehnens Regenschaff fra 
Philippj 1629 til 1631
Deßligeste med tuinde Mandtals Registere paa 
pendingeschatten bedaugit till Martinj Anno 1629 
och Martinj 1630 Vforklaret
En Madschatt till Juull 1630
Saa och med quitantziarum Att fordre Aff-fef* Lehnn

quit[eret] 6 Augustj 1632 Ernst Nordmand Rester med mandtals Register paa 
dend paabødne pendinge schatt, bedagit till Mar 
tinj Anno 1631.

Jndleffuerit 
quit[eret] 8 Sept. 1632

Jtem med Mandtals Register paa Madschaten till 
Fastelaffuen 1632.
Saa och med Lehnens Reg[nska]b fra 1631 till 1632. 
Ernst Normand

quit[eret] 23 Sepber 1633 Rester med pengeschatten till Martinj 1632 
Jtem med Kornsehaten till Fastelaffuen 1633
Saa och med Lenens Reg[nska]b fra philippi 1632 
till 1633

quit[eret] 26Januarij 1635 Rester med Lehnens Reg[nska]b fra 1633 til 1634 
Jtem med pengeschatten til Martinj 1633

(...)

Kolding
Effter K. M. Breff Da
ueret] Sckanderborge 
dend 4. Decembris A° 
1633. Er dette effterlatt, 
Vide Restantzbogen lit. C:

Henrich Splidt rester med hans Reg[nska]b for 
accise och Maldt told, for tuinde Aar fra Philippj 
1625 till 1627 sampt huis hand derpaa kand 
schyldig bliffue
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ibd.
Rester ey wiidere end 
fra Phil[lippi] 1626

Wor forschonit effter her 
Albret scheels och gunde 
Langes schriffuelse

quit[eret] 18Junij 1632

quitferet] 18 Junij 1632 
quit[eret] 24 Julij 1632 
quit[eret] 6 Junj 1633

Quittent dend 23
Septemb. 1633 Vide lit.
C: fol. 238

Byefougden rester med hans Regfnskajb fra dend
9 Nouembris Anno 162-3 och til dend tid Rigens 

Fiender dennom Jyllandt bemechtigte Anno 1627 
Borgemester och Raad rester med dieris paa bødne 
pondinge schatter V-for-k4aFrt 
Deßligesto rester de med dieris Aarlig Bye schatt 
till Martinj 1629-ech 1630 och 1631 
Sammeliedis rester Borgemester och Raad med 
quitandze att fodre her aff Rente Cammerit paa 
tuende paabødno pondinge schatter, bedagit -tin 
Martinj 1629 och Martinj 1630 
Byefougden rester med hans Regfnskajb for Sage 
fald fra Philippj 1629 til Philippj 1632 
Borgemoster och Raad rester med dieris Aarlig-By ■ 
eschatt bedagit til Martinj 1631 
Rester och med quitantz att fordre paa den Vdiof 
fuede Contribution, till den Festning i Holsten 
463R

I Tholderen rester-med Regfnskajb-for den-Stereteld 
I fra 1631 till 1632
Accisemesteren, fra 1629 till 1632

I Tolderen for de smaa tolde til Sfankt] Anne broe
I For lastepengene fra philippi 1631 til 1632
I Tholderen och-Tholdschriffueren Rester med deris
I Reg[nska]b[er] fra 1632 till 1633 
Rester med lastepengene samme Aar 
Borgemester och Raad Rester med deris Aarlig by 
schatt till Martinj 1632
Jtem med den paa budne pengeschatt till samme 
Thermin

quitferet] 26 Januarij 1635

quitferet] 4 Junij 1634

Borgemester-och Raad Rester med den paabudne 
pengeschatt-til-Martinj 1633
Saa och med den Aarlig bysehatt thill samme Termin 
Tholderen och Tholdschriffueren Rester -med deris 
Reg[nska]b[e]r fra 1633 till 1634
Byfogeden Rester med sit Regfnskajb fra 1-633 til
1 ÄQ/1

Byfogeden Rester fra 1634 till 1635
Borgemester och Raad Rester med deris Aarlig by 
schatt til Martinj 1634
Rester och med don paabødne pengeschatt till 
same Thermin
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Opslag på side i restanceliste 1631, hvor teksten s. 116 nederst begynder. (RA).
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18. Restanceliste

Kommentar
Accisemesteren
Lastepenge 
Quitandze/quitantz/ 
quitantziarum 
Smaa tolde
Storetold 
Vforklaret
Xbris

embedsmand, der opkræver accise, 
toldafgift af skibes tonnage.

kvittering.
småtold, told af andet end heste og kvæg, 
eksporttold af heste og kvæg.
uforklaret, dvs. ikke revideret, 
december.

Lovgrundlag
Frd. 9. maj 1625, § 4.

Anvendelsesmuligheder
Restancelisterne belyser embedernes økonomiske situation og den finansielle 
udvikling.

Hvor findes kildetypen
Restancetegnebøger for perioden 1627-1660 findes i Danske Kancellis arkiv 
(RA).

Litteratur
Jens Engberg: Danskfinanshistorie i 1640’erne, Århus 1972, s. 82-85.
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19. Revisionstegnebog
Revisionstegnebøgerne — også blot kaldet tegnebøger — indeholder den revide
rende renteskrivers notater til brug ved revisionen af de indsendte regnskaber. 
Hvis det af et indsendt regnskab fremgik, at regnskabsaflæggeren havde betalt 
for eller foretaget en leverance til en anden kongelig embedsmand, blev posten 
indført i revisionstegnebogen under modtagerens navn eller embedet. Når den 
anden embedsmands regnskab også forelå til revision, kunne renteskriveren 
kontrollere, om der var overensstemmelse mellem de to regnskaber. Hvis det 
var tilfældet, blev posten i tegnebogen streget over, og der blev i margenen ind
føjet en notits om optegnelsens rigtighed. I modsat fald blev sagen undersøgt 
og de lokale embedsmænd afkrævet forklaring.

Revisionstegnebog 1648-1649
(RA, DK. Rentekammerafdelingen, Revisionstegnebøger i Rentekammerets 
arkiv 1627-1670, pk. B225T: 1648-1649, s. 206-207)

[Kvittering] [Regnskabspost] [Sum]
ab. Gabriel Marcellis, Kongl. Mayls 

Factor Vdj Amsterdaem

1645: 10. May:
Ret epter beuisen hoeß 
Gabriel Marß[elis] 
Affregning N° 70

Vdj Morten Mickelssøns
Reg[nska]b fra 1645 til 1646 
føres til Jndtegt, som forne Marcellis 
her haf[ue]r ladet Lewere
Dantziger Rttg ijm jct lxvj th***1

Dend 22 May.
Kand Jndtet fordris 
herfor thi hand mange 
gange hereffter hafr 
faaet afreigning Epter 
Gabriel Marsselij 
Affreigningh

Rett

Humble
Vdj Hans Nummeßens 
Reg[nska]b fra Ny Aar 1646 
til 1647 føris til Indtegt fra
Gabriel Marcellio

Den 31 Augustj Stang Jern
7 tom Sømb, 5 Snese i 
hundred
6 tom Sømb, 5 Sneße-4 
hundred
Den 7 Julij Stang Jern

xxj schipp, 
iij Lispund

xxxvj Schipd ij lispd 
5000 wog til 

samen vij
4é00 Schip d

ij** j Schipd iij lispd

Jlige maade Ret Den 15 Decemb. Sprungen
Jern Støcher
Nota. Graf Waldemar Anlan- 
gendis. Vide fol. 198.

j** lxxiij Schipd Lispd
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Er udj Gabriel 
Marßelij Affregning 
Rett. Korttet.

Effter Welb [yrdig] Her Rigens 
hoffmesters Jnduisning til 
Bergenhuslohcns Affgifft 
fra 1618 til 1619 haff[uo]r 
Gabriel Marsellis bekomd 
den 10 Maij 1619 xij* Rix dr.

Ret epter beuiser hoeß -Vdj Morten Sorig winschenck
Gabriel Marßfelis]
Affregningh N° 152

hans Reg[nska]b førifi till Jndtcgt 
fra Gabrieli Marcellis den
27 Septemb. 1648.
Allekandt 3 Ribber
Spansch Seek 1 Boeder
Pettersimen 45 Ribber

Rett effter Gabfriel] 
affregning Lit. A.

Vdj Thøighuusens Reg[nska]b 
fra 1642 til 1643 findes til
Jndtcgt Af hans fuldmogtig 
Herman Eisenbergh dend 13. 
Qctobris At wore Annammet
Lundter 69530 baand
Som wog -3-27440 pd

Gabriel Marcellis

Herfor er hannem 
lenge Siden betalt

Vdj Thøighusens Rcg[nska]b fra 
1613 til 1644 findes til Jndtcgt 
som hand wed for^-Herman 
Eisenberg lod Lewere 
Dend 31 Maij
Jern kugler paa-2-8. 27 pd. 577?
Wog 11 schipp 11 lisp 6 pd 
Jernkugler paa 26. 25. och 
24r-pdr 924r
Weg—63 schipp 16 Lisp. 
Dend 19 Aug. Annammet
Jernkugler paa 61. och 62. pd. 444? 
Weg—30 schipp-.
Jernkugler a 40. och 36. pd. 49W
Weg—56 schipp.
Jernkugler 36. och 24 pd. 3108.
Weg—225. schipp 17. lisp

5252. Kugler
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Ret effter Gab[riel] 
affregning lit. A.

Noch dend 23. Aug.
Annammet
Jern Støcker paa 14. och 15 pd. T&- 
Weg—778 schipp 5 Lisp.

Ret til Jndtegt och 
huis beuisen tilholder 
Mehre Er Anschreffuit 
udi Tegnebog 
lit. V: Fol. 179.

Dend 30. Novembris 
Annammet.
Jernkugler paa—30 pd—j“-x*

Jernkugler paa—24 pd 
-ij“ lxxxj
Jernkugler paa—16 pd
4j“ lxxix
Jernkugler paa—12 pd—ij“ 

lxxxij
paa 8 pd—vij“-x

paa—6-pd—v“-vj

paa—§-pd— 
ëj“xxviij 
paa 4 pd— 
pj*-iij 
paa 3 pd—iy“4ij 
paa—2-pd—j“ 
xxiiij

paa 1 pd ij“ed 
3 376/-Kugler

Weg—10 schipp
5 lisp
Wog—1-8-sehipp
19 lisp
Wog 13 schipp
47-Hsp
Wog 9 schipp
10 lisp
Wog 11 schipp.
12 lisp.
Wog 8 schipp
8 lisp.
Wog 4 schipp
12 lisp.
Wog 3 schipp
8 lisp.
Weg—2 schipp j-lisp.
Weg—1 schipp 
üj Hap-
Wog xiij lisp_____
87 schipp 8 Lispd

Soldater Harnscher Ryg och
Bryst Støcker med tilhørende 
Hufuer: 50t

Marie S[alig] Steffen Roedis i 
Kiøbenhaffuen

Er Saaledis Ret effter 
Knud Christenßenß 
Wdgiffuene beuiß, 
Som fendes Hoeß 
Arffingernis Affreg
ning, Som Er beregnit 
fraden 1 Februarj 1643 
til den 20 Augustj 1655

Fra den 25 Januarij. 1644. findis 
till Jndtegt i KledeCammers 
Reg[flska]b fra Marie S[alig] 
Steffen Roedes
Slett blommit och flas fløyell 
Caffa Adtschl Calløer
Silche dammaßch
Silcke dammasch

216 all 
56+&-aH 
894Z^aH 
3WaU
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Atlasch Adtschl: Callør 
Calløor Thafft
Cartee h
Kornn Thafft
Silche legatyer
r I 1

X 1 JJ^zlK/XA

Lampers
Sidon TyrcVisch 
Vldon groffgrøn 
Videnn baratt
Herren Sayen 
Thabienn
Vndze guld och Sølff 
Guld och Sølff Pol. och 
flitter guld
Guld och Sølff Knipling 
Guld och Sølff snorer, fronnd 
ther och-andet Arbeed
Guild och Sølff Lidtzkordor 
Guld och Sølffbaand
Guild och Sølff Kappo Knappe 
Guld och Sølff Spigat Knapper 
Guld och Sølff Hattcbaand 
(...)

121 5/8-&M

24-aH

C <.11
.J till

A 1 <.11
-ntin

4é-&U
2 støcher
2 Støcher 
3W1 
++-&U

644ed
5 pd 4V?4ed

7 pd 16+/4-ted

-R-&U
14 doßin
132 doßin
4 baand
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Kommentar
Adtschl. adskillig, forskellig.
Atlasch atlask, et slags glat tøj, sædvanligvis silke.
Baratt smalle bånd af simpel silke.
Caffa plydsstof med glat bund og ophævede figurer eller 

broget bomuldsstof.
Callør kulør.
Cartech muligvis slags klæde.
Factor fuldmægtig i handelsanliggender.
Herren Sayen klædeart, fint uldstof.
Jnduisning indvisning, dvs. anvisning på.
Lampers lamfers, flor, en slags tøj.
Legatyer legatur, en slags tøj.
Lidtzkorder pyntebånd.
Siden
Siett blommit och flos

silke.

Fløyell simpelt blomstret og opskåret fløjl.
Spigat Knap knap med kornformede ophøjninger.
Thabien efter sammenhængen en klædesort.
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Thafft 
Therßenell 
Tyre Visch

taft, lærredsvævet, glat silke, 
tersenelle, en slags silketøj, 
en slags klæde.

Lovgrundlag
Frd. 9. maj 1625 og instruks 15. november 1652.

Anvendelsesmuligheder
Revisionstegnebøgeme er et værdifuldt kildemateriale, når man vil skabe over
sigter over enkelte embeders indtægter og udgifter. Desuden giver tegnebøger
ne oplysninger om overførsler af naturalieindtægter fra det ene til det andet em
bede, som ikke findes i rentemesterregnskaberne.

Hvor findes kildetypen
Revisionstegnebøger findes for perioden 1615-1660 i Danske Kancellis arkiv 
(RA).

Litteratur
Jens Engberg: Dansk finanshistorie i 1640’eme, Århus 1972, s. 81-82.
John T. Lauridsen: Marselis konsortiet. En studie over forholdet mellem handelska

pital og kongemagt i 1600-tallets Danmark, Århus 1987.
John T. Lauridsen: Krig, købmænd og kongemagt - og andre 1600-tals studier, Kbh.

1999.
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20. Kontraktbog

20. Kontraktbog
Kontraktbøgerne anvendtes i Rentekammeret til indførsel af de aftaler om 
leverancer eller tjenesteydelser, som rentemestrene indgik med leverandører
ne. De indførte aftaler havde ofte form af underskrevne kontrakter. Rente
mestrene benyttede kontraktbøgerne til at kontrollere en fordrings rigtighed, 
når leverandøren mødte i Rentekammeret med en kvittering fra den em
bedsmand, til hvem han havde afleveret de bestilte varer. Hvis kravet stemte 
med kontraktbogens udsigende, udstedte rentemestrene derpå udbetalingsor
dre.

Kontraktbog 1639-1640
(RA, DK. Rentekammerafdelingen. Kontraktbøger 1633-1647, pk. B189- 
B189B)

125

Papiir
[1639]

den 18 Junij Bleff Kiøfft aff Jørgen Fingerling ijct Riiß 
tore papiir, som hand nu strax till K. Ma. behouff her 
paa Rente Cameret schall leffuere, Och schall haffue 
for huer Risß - fire Rdr Ringer 16 ß

Rugh Den 22 Junij bekomte Diderich Krefftinng aff Brem
men, It breff till Wendzell Rotkirch, at hand schulle

Er hannem Korted i 
hans Affregning 
Diderich Kreffting

lade hannem bekomme ijcl tdr. Rug, som hannem igien 
schall korteß i hanß betalling och fordring, 
Haff[nia],
tdr - 2 Rdr
NB. will K. Ma. Naa[digst] beuilge Diderich Kreff
ting de Suabestedesche Ampts Korn, da will hand an
tage

j tønde Rug for - ij Rdr
j tønde biug - ij Rd
j tønde are - j Rdr

Her paa haffr hand bekomett K. Ma. Naa[digste] Mis- 
siue, at hand samme lehns Korn maa bekomme, huil- 
chet hannem i hans Affregning siden Kortes schall, 
Haff [nia],
Dirik Krefftingh m[anu] p[ropria]

Vid Anno 1639 den 25 Junij haffuer Her Rentemesteren 
paa K. Ma. weigne Accorterit med Mig Henrich Bi- 
schop Om Jtt hundre schippund pommersche Vid, som 
ieg her till hans Ma. bømehuB med det fordeligste 
schall leffuere, paa Min Egen bekostning, och Euen- 
tiur, Och schall Jeg haffue for huer schollepund thiuge
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schilling dansche, Och Haffuer de goede Mend Loffu- 
et mig min betalling, Effterhonden, som Leffuerant- 
zen scheer, Hafffnia] vt supra
Heinrich Bischoff
Eg[en] handt

SteenKull Sammedagh Bleff Kiøfft aff Lauridtz Christenß[en] 
aff Kiøbenhaffn, 40 Lester SteenKull, som hand strax 
paa Brem/nerholm schall leffuere, och schall haffue 
for huer lest - Otte Rdr.
Lauridtz
Christenßfen] Eg[en]h[aand]

Rugh
er betaid i K. Ma. 
RenteCammer 
den 2 Julij 1639

Den 30 Junij bekom Jacob Michelß[en] Borgemester 
paa det Islands Compagnies weigne, Ordinantz 
Zedell thill prouiantschriffueren Morten Michelsøn, 
paa - 400 tdr Rug, som de i betalling schulte Aname 
Vdj huis de kand haffue att fordre, huer tønde for - 
thou Rdr
(...)

Sild Den 10 Decemb. Bleff Kiøfft aff Kønne S[alig] Mo
gens Jffuersøns och aff Gregerß Henrichß [en] her aff 
Staden Sild - vij- lester, bleff loffuet for tdr - Otte 
S[let]d[al]er, same Sild bleff leffuerit 5 Decemb.

Jern 
leffuerit 12 Ditto - 
38 schippd 5 lispd

Sammedag bleff Kiøfft aff Jacob Madtzen L schippd 
stang Jem, som hand nu strax paa Bremmerholm 
schall leffuere, och schall haffue for huer schippd thj 
Rdr
Jacob Matzen
Eg[en]hanndtt

Brendeuin
Spansch win

Den jj Decembr. haffuer her Statholder beuilget Dit- 
løff HanBøn Bryhanbrygger i sin betalling - thou 
Oxehoffueder Brendewin støchet for førgetiuge Rdr 
Och thou piber Spansche Win støchet for Thredsindtz- 
tiuge Femb Rdr, Huilchen Win hand hoß Morten Sorg 
bekom, Haff[nia].

Flesch Sammedagh bleff Kiøfft aff Anders Ene voldsøn aff 
Wordingborg flesch xxiiij schipp[un]d viij lis[pund] 
iiij scholp[un]d och som hand nu leffuerit paa proui- 
anthusitt, Och schall haffue for huer schippd 18 Rdr.
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Corfitz Ulfeldt (1606-64), den person, der flere gange nævnes i kontraktbogen som "herr stat
holder. ” Han var 1637-43 statholder i København, og som sådan havde han fra 1639 overopsyn 
med finansforvaltningen, hvilket han i rigt mål udnyttede til at tilgodese sig selv og en række for
bindelser. (Maleri, formentlig af Karel van Mander, på herregården Söderö i Östergötland).

Flesch den 12 Dito, forne Mand i Lige maade leffuerit for 
same priiß flesch - xvj schippd

q
Accordent med Jacob
Madtzen aff

Anno 1639 dend 10 Decembr. Bleff aff her Statholder, 
och her Rentemester SB q om effterschr[evne] Skibs
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Christianshaffn Redschaff aff Kabeltoug och throßer, Huilchet hand 
schall lade slaa och forferdige aff goed Reen och fast 
hamp, Och det siden paa Bremmerholmb inden først- 
kommendes Martij Monadtz Vdgang, fuldferdig och 
thierret i Alle maade, som det sig bør, leffuere, 
2 Kabeltoug paa 6V2 tomb, huert - 100 faffne 
2 Kabeltoug paa 6V2 tom, huert - 100 f[avne] 
21 Kabeltoug paa 6 tom, huert - 100 f[avne]
7 Kabeltoug paa 5'h tom, huert - 100 f[avne]
8 Kabeltoug - 5 tom, huer - 100 f[avne] 
21 throßer - 4'A tomb, huert - 100 f[avne] 
30 throßer - 4 tomb, huert - 100 f[avne] 
34 throßer - 372 tomb huert - 100 f[avne] 
17 throßer - 3 '/2 tom, huert - 100 f[avne] 
44 throßer - 3 tom, huert - 100 f[avne]
2 throßer - 2V2 tom, huert - 100 f[avne] 
60 throßer - 2V2 och 2'h tom huert - 100 f[avne] 
20 throßer 2 och 1 72 tom, huert - 100 f[avne] 
Forne smaa Redschaff, kand Vngefehr weige tilsam
mens - 28372 schippd 4 lispd, Och schall hand haffue 
for huer schippund thiuge Rdr, Huor paa hand nu 
strax haffr bekommet for Vd, femb hundre Rdr. Re
sten schall hand haffue En Monedt, effter Leuerantzen 
er scheedt. Haff[nia]
Jacob Matzen 
Eg[en]hanndtt

Kiødt 
eftterkomet
24 Decemb. 1639

Samedag hafffuejr Johan Dobbelstein Vdloffuet at 
leffuere till K. Ma. behoff V lester oxe Kiødt tdr for 
472 Rdr

(...)

[1640]
Klochemalm Dend 11 Augustj Bleff Kiøfft aff Claus Skur her Aff 

Kiøbenhaffn - thoug Vngefer Fire schippd goed Reen 
Kloche Malm, som hand nu strax paa thøighusit 
schall leffuere, och schall haffue for huer schippd - 
40 Rd. som er scholephdet tholff schilling

Seyerwerk Anno 1640 den jj Augustj haffr K. Ma., Min Allernaa
digste herre, Naadigst ladet Accortere Med mig Vnder- 
schr[ev]ne om it stort S[e]yeruerch at giørre, som 
schall komme at staa paa Croneborgh, Huilchet werch, 
Jeg Vdj Alle Maade paa Min Egen bekostning schall
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giøre och fuldferdige, och det saa louligt som det sig 
bør, och Iegh Agter at forsuare, Samme werch schall 
slaa quarteer och En fuld slagh, Och Wise paa thrende 
sider, Och schall Werre J sin Lengde threj Siellandsche 
Alne, och it quarteer, Vdj høgden halfftredie Alne, Och 
i Breden Sex quarteer, Disligiste schall ieg Lade giørre 
threj store Soelschiffr Aff Egeplancher der till och 
Lade dennem Male och Staffere, och schall huer schiff- 
ue werre femb Alne i høgden och i Breden, Saa och 
Sex Anker till huer schiffue, som schall gaae Jgiennem 
Muren, som schiffueme schall gi0rriß fast med, Disli
giste en hammer paa quarteer Klochen, med Register 
der till, Och en hammer effter den tynge som bør at 
werre paa slig en stor Kloche, och med gode fiedre 
som schall slaa fuldslag, Och saa med sit Register, 
Stengerne till gehensit schall werre halfftredie toll i 
Firkanten, Jtem schall ieg Lade giøre och Forschaffe 
til samme Seyeruerk Lod, Ruller, Reb, och Alid Anden 
tilbehørring, som it Seyeruerck wedkommer, Och Lof- 
fuer ieg at det schall med guds hielp worde ferdigh till 
førstkommendis paasche Anno 1641. For huilche 
Werck, med sin gandsche tilbehørringh hans K. Ma. 
haffr mig loffuet, och Ladet tilsige, Otte hundre Rdr. 
Och at forschr[eff]ne Werch Vdj Alle maade schall 
bliffue saa Louglig Forferdigett, som det sig bør Och 
ieg Agter at forsuare, haffr Jeg med Egen hand Vnder- 
schtt. Hafflnia] Vt supra.
Hans Steinbuck
Egen haandt

Kommentarer
Bryhanbrygger 
Gehensit 
Manu propria 
Missiue 
Seyeruerch

hvidtølsbrygger.
måske fejskrivning for gehengit, gehænget, 
med egen hånd.
missive, brev.
sejerværk, urværk.

Lovgrundlag
Instruks 15. november 1652, § 3-6.

Anvendelsesmuligheder
Kontraktbøgerne er en oplagt kilde til bl.a. økonomisk historie og handelshi
storie og til studier af priser og lønninger.
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Hvor findes kildetypen
Kontraktbøger 1633-1647 og 1650-1660 findes i Danske Kancellis arkiv og 
1661-1675 i Rentekammerets arkiv (RA). I Kancelliets Brevbøger, 1651-1660, 
Kbh. 1996-2005, ses talrige kontrakter.

Litteratur
Jens Engberg: Dansk finanshistorie i 1640’erne, Århus 1972, s. 64-65.
Kontraktbøgeme har været anvendt i bl.a.:
Johan Jørgensen: Det københavnske patriciat og staten ved det 17. århundredes 

midte, Kbh. 1957.
Johan Jørgensen: Rentemester Henrik Muller. En studie over enevældens etablering 

i Danmark, Kbh. 1966.
John T. Lauridsen: Marselis konsortiet. En studie over forholdet mellem handelska

pital og kongemagt i 1600-tallets Danmark, Århus 1987.
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Udenrigsforvaltningen

Af Karl-Erik Frandsen

Administrationen af den danske udenrigspolitik 1523-1848
1. Perioden 1523-1660
Udenrigspolitikken var klart kongens eget ansvarsområde, men selv om det 
ikke direkte stod i håndfæstningen, blev Rigsrådet normalt involveret, når der 
blev indgået traktater med andre fyrster eller lande, især hvis disse medførte 
økonomiske eller militære forpligtelser, som Rigsrådet skulle bevilge opkræv
ning af skatter til, for at de kunne opfyldes. I mange tilfælde ratificerede (god
kendte) Rigsrådet traktater, som kongen havde indgået, men dette var ikke en 
absolut betingelse for traktatens gyldighed. Dog medvirkede Rigsrådet altid 
ved egentlige fredstraktater.

Der var det specielle ved udenrigspolitikken, at korrespondancen med de 
fremmede magter og deres repræsentanter blev ført på tysk; dog korresponde
rede man normalt med England, Frankrig og Rusland på latin og med Sverige 
på dansk. Det krævede derfor dengang som nu særlige sprogkundskaber at del
tage i administrationen af udenrigspolitikken, hvorfor de fleste embedsmænd 
var af borgerlig tysk oprindelse, og mange havde et universitetsstudium i 
romerret bag sig i modsætning til de danske adelige kancellijunkere. Den dag
lige ledelse af udenrigspolitikken blev fra Frederik 1 .s tid varetaget af den em
bedsmand, der blev kaldt den tyske kansler. Han var ansvarlig både for forvalt
ningen af udenrigspolitikken og for Hertugdømmernes administration, der 
foregik i Tyske Kancelli - i modsætning til Danske Kancelli, der varetog de 
danske og norske sager. Embedet som tysk kansler var dog i lange perioder 
ikke formelt besat, men Tyske Kancelli blev så ledet af en øverstesekretær, der 
havde nogenlunde de samme funktioner. Der var naturligvis ikke nogen skarp 
grænse mellem indenrigspolitik og udenrigspolitik, hvorfor det også var gan
ske normalt, at chefen for Danske Kancelli, kongens kansler, tog sig af uden
rigspolitiske sager. Dette gjaldt i særlig grad forholdet til Sverige, hvor korre
spondancen og sagernes arkivering skete i Danske Kancelli, ligesom sager ved
rørende forholdet til Frankrig, England og Rusland.

Ved forhandlinger om traktater blev der normalt udpeget en forhandlings
delegation eller et gesandtskab, hvori der både var holstenske råder og danske 
rigsråder og normalt også en højtstående embedsmand fra Tyske Kancelli, der 
fungerede som sekretær. Det kan ikke være noget tilfælde, at lederen af delega
tionen som oftest var en dansker og hyppigt et medlem af rigsrådet. Ved trakta
ter med Sverige var det normalt kun repræsentanter for Rigsrådet, der førte for- 

131



Udenrigsforvaltningen

handlingerne. Det ser ud til, at det i begge tilfælde var den tyske kansler, der la
vede et udkast til den instruktion, som gesandterne fik med. Kongen rettede i 
udkastet eller godkendte det uden rettelser, hvorpå kansleren skrev det rent, og 
det gav ham naturligvis en betydelig indflydelse. Kansleren modtog også de 
indkomne breve og forelagde dem for kongen, eventuelt med udkast til svar, 
hvorpå begge dele blev arkiveret i Tyske Kancellis arkiv.

Et karakteristisk træk ved den danske udenrigspolitik før ca. 1600 var mang
len på faste ambassadører eller residenter ved de fremmede hoffer. Ikke engang 
i Stockholm eller Lübeck var der faste repræsentationer med sagkyndigt perso
nale, men der blev i nogen grad rådet bod på dette forhold, ved at de vigtigste 
udsendte gesandtskaber til samme land igennem en årrække blev ledet af den 
samme person, der må formodes at have haft de fornødne sprogkundskaber, 
personlige kontakter og indsigt i problemerne. Danmarks adskilte sig i så hen
seende dog ikke fra de fleste andre stater på denne tid, idet kun paven og 
Venezia havde et netværk af residenter over det meste af Europa. Kun den sto
re handelsby Danzig havde i længere perioder en resident i København, og i 
Christian 4.s tid havde svenskerne ofte en resident i Helsingør, der drev en om
fattende efterretningsvirksomhed dækkende hele Østersøområdet.

Den danske regering fik også en stor del af sine informationer fra Helsingør, 
hvor skippere fra mange lande lagde ind for at betale Øresundstold og få forsy
ninger, og så var det kun naturligt, at de også fortalte og udvekslede nyheder. 
En anden informationskilde var ved de færgesteder, der førte folk og varer over 
Elben. I lange periode var den danske konges statholder i Hertugdømmerne 
(især Henrik Rantzau) en vigtig kilde til efterretninger om forhold i Det tyske 
Rige.

Fra omkring 1600 begyndte den danske udenrigstjeneste at have faste agen
ter eller residenter ved de vigtigste fremmede hoffer og i de største havnebyer. 
Disse personer var sjældent adelige (undtagen i Stockholm) og havde normalt 
ikke egentlige politiske opgaver, men skulle drive efterretningsvirksomhed 
(=spionage) og hjælpe danske borgere med handelskontrakter, strandede søfolk 
m.v. I 1648 var der således residenter i Frankrig (Paris: Peter Reedtz), Neder
landene (Haag: Morten Tanke) og Stockholm (Peder Juel). Når der skulle drøf
tes mere kontroversielle sager, blev der stadigvæk udsendt et diplomatisk ge
sandtskab.

Det var naturligvis vigtigt at holde styr på såvel de indgående skrivelser som 
på kopier af de udgående. Især traktaterne, dvs. det eksemplar, som modparten 
udstedte og beseglede, blev gemt meget omhyggeligt i den samling i Rigsarki
vet, der tidligere blot hed Egeskabene, nu Kongehusets og rigets arkiv, forhol
det til udlandet (traktater).

De indgående skrivelser blev tidligt arkiveret efter lande, ofte sammen med 
koncepter til udgående skrivelser i de enkelte sager. Her ligger de stadigvæk i 
Rigsarkivet: Tyske Kancelli, Udenrigske afdeling (forkortet TKUA). For de 
udgående skrivelser er der først bevaret kopibøger fra 1537 over de tyske bre- 
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ve, fra 1540 med titlen »Ausländische Registrant«. (TKUA, Almindelig del, 1. 
Indtil 1676, nr. 18: Sekretær Georg Corpers kopibog 1537-38, og nr. 19-77: 
Ausländisch Registrant 1540-1676). Til England, Skotland, Frankrig, Polen og 
Rusland skrev man som nævnt i reglen på latin, og disse breve blev registreret 
i en speciel kopibog: »Latina«, der dog først er bevaret fra 1563. (TKUA, Al
mindelig del, 1. Indtil 1676, nr. 6-13). Disse registranter er naturligvis meget 
værdifulde kilder til den danske udenrigspolitiks historie, men på den anden 
side er der flere eksempler på, at særlig vigtige dokumenter, som man ønskede 
at holde hemmelige, ikke blev indført i kopibøgerne.
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2. Perioden 1660-1848
Efter 1660, hvor Rigsrådet blev nedlagt, var udenrigspolitikken i endnu højere 
grad end tidligere udelukkende et kongeligt domæne. Ligesom tidligere var kon
gen imidlertid afhængig af eksperter, der kunne rådgive ham i de udenrigspoliti
ske spørgsmål, der ofte var meget komplicerede og forudsatte en speciel viden.

Det mest påfaldende er egentlig, at der ikke blev oprettet noget specielt kol
legium for udenrigspolitikken, men administrationen heraf fortsatte kontinuert 
i Tyske Kancelli. Efter Griffenfelds forsøg på at reformere forvaltningen, blev 
hele den udenrigspolitiske administration, herunder også korrespondancen 
med Sverige og Rusland, ført over til Tyske Kancelli. Dette kancelli havde sta
digvæk såvel forvaltningen af Hertugdømmerne som den udenrigspolitiske ad
ministration under sig, og først fra slutningen af Frederik 4.s regeringstid kan 
det konstateres, at en del af embedsmændene fik særlige opgaver inden for 
udenrigspolitikken. Et særligt departement for udenrigspolitiske anliggender 
blev dog først oprettet i midten af 1700-tallet og var en helt selvstændig orga
nisation fra 1770.1 en lang periode blev departementet ledet med stor dygtig
hed af A.P. Bernstorff og fra 1797 af hans søn Christian Bernstorff.

Der skete ingen større organisatoriske ændringer i administrationen af den 
danske udenrigspolitik før 1848, da Departementet for de udenlandske Sager 
blev omdannet til Udenrigsministeriet, uden at der dog derved skete andre 
nævneværdige omstruktureringer, end at der blev oprettet et særligt departe
ment for handels- og konsulatsager.

Litteratur
Dansk Udenrigspolitiks Historie, 1-6, red. af Carsten Due-Nielsen, Nikolaj Petersen 

og Ole Feldbæk, Kbh. 2001 ff.
Den store udgave af Danmark-Norges Traktater, udgivet og redigeret af rigsarkivar

L. Laursen 1907 ff., er ikke alene en fuldstændig og meget præcis udgave af trak
taterne, som Danmark indgik med fremmede magter, men værket indeholder også 
særdeles fyldige indledninger til de enkelte traktater.

Vejledende arkivregistraturer XI, Tyske Kancelli II, ved Arthur G. Hassø og Erik 
Kroman, Kbh. 1964, har en kortfattet indledning, der giver hovedtrækkene af den 
danske udenrigspolitiske administrations historie.

Dansk Forvaltningshistorie, 1, Stat, forvaltning og samfund fra middelalderen til 
1901, Kbh. 2000. Manglen på et sagregister gør det vanskeligt at bruge bogen 
som opslagsværk.
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21. Bestalling (kaperbrev)
I krigssituationer kunne det på grund af orlogsflådens utilstrækkelige kapacitet 
være nødvendigt at opfordre private skibsejere til at udruste deres skibe og an
gribe fjendtlige fartøjer relativt uafhængigt af orlogsflåden. Såvel disse private 
skibe som deres kaptajner i kongelig tjeneste kaldtes i datiden for »fribytter«, 
hvilket senere blev erstattet af ordet »kaper«, mens fribyttere blev betegnelsen 
for egentlige sørøvere. For at de pågældende skulle blive behandlet som regu
lære soldater og ikke som sørøvere, hvis de skulle blive taget til fange, var det 
nødvendigt med et kaperbrev eller en bestalling, der viste, at indehaveren 
handlede på kongens vegne. Ordet bestalling brugtes såvel om hvervning af 
skibe og kaptajner til orlogsflåden som om hvervning af officerer til hæren.

Bestellunge vff die nedderlande Ao 43 am tage jacobi ausgebenn 
(Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling, Spanske Nederlande AII, 6, RA)

Wir Christian von gotts gnaden zu dennemarckenn, Norwegenn, der Wendenn 
vnnd Gotten Konningk, Hertzogk zu Schleswigk, Holstein, Stormarnn vnnd 
der Ditmarschen, Graue zu Oldenburgk vnnd Delmenhorst, Bekennenn vnnd 
thun kundt hiermit öffentlich vor Jdermeniglich den dieser vnser brieff zu se
hen oder horenn lesen furkumpt: Nach dem wir vonn der Rö: Key: Mai: dersel- 
benn Regierung in derselben Erblannden, vber gleich recht ohne einige pilliche 
Ursache vber unser vielfältig Christlich Konningklich erpietenn vnnd friedlich 
ansuchen, auch zu gegenn vnd widder brief vnnd siegell, als ein offener Veyenndt 
in aller Welt ausgeschrienn vnd ausgebreittet, zu dem vnns vonn ermelter 
Kö: Key: Matt: Erbniderlanndenn denn Burgundischen, die im nahmenn vnnd 
an stadt Rö: Key: Matt: bestellunge vber vns vnsere Reiche Lannde vnnd Leu- 
the außgegebenn etzliche schieff Veintlicher vnnd thetlicher weyse genohm- 
menn, Schieff vnnd guth preis gemacht, das volck so vff etzlicten solchenn 
schieffen gewesenn zum theyll jämmerlicher weyse vmbgebracht enthaupt 
vnnd vff Rade gesatz wordenn. Wir uns aber jderzeit mit friedenn vnnd dem 
besten gegen Inenn gehaltenn. Vnnd noch bis vff diesen tag kheinenn veient- 
lichen angrieff gethann. Vielwenniger einige bestellunge wider sie außgeben. 
Alleine das wir Irer Key: Mat: etzliche schieffe, nicht das wir dieselbenn be
halten, sundemn alleine darumb, das vnsere Sachen dardurch ein mall zu Rede 
vnd Recht ann denn tag kommenn mit recht arrestiert vnnd anhaltenn lassen. 
Vnnd dieselbigenn angehaltenne schieffe, vff letzt gehalthenem tage zu Cam- 
penn wider vmb gebotten. Welichs alles vns nit hatt helffenn mugenn sundern 
habenn vns hierüber vffs Newe etzliche schieffe vnnder vnserm Reiche Nor
wegenn veientlicher weise genommenn, auch vnsers Reichs Norwegenn 
vnderthanenn etzliche gefangen und hinwegk gefurt.

So habenn wir derwegenn zu Rettunge vnnser selbs, zu beschutzung vnserer 
Reiche Lande und Leuthe vnd zu abwherung solcher vnserer Veiende gewalts 
vnnd vbermuts jegenwertigenn vnsren Heuptmann
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Bestalling (kaperbrev) 1543, hvor teksten 136 begynder (RA).
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mit vnserm Schieffe............................... genandt in die See abgeferttigett vff
soliche vnsre Veyende der Rö: Key: Mat: vnderthannenn die Burgundischen 
vnd ander der Key: Mat: Erblande widerumb gleich wie sie vff vns anfengklich 
zu wasser vnd zu Lannde zunhemen, zubeschedigenn, innen abbruch zuthun, 
vnd also mit Innenn, als man mit ofenenn Veyendenn pfleget zuhandelen. Der- 
wegen an alle vnnd jde Geistliche vnnd Weltliche herrnn Potentatenn, Konnige 
Chur vnd furstenn Stede Stende vnnd ein jden was standes Conditions oder 
wirdenn die sein vnser vleissig freunttlich bitt gunstiges ansynnenn vnd bege- 
ren S. Li. vnnd ir andern wollen gedachten vnsren Hauptman..........................
sampt vnserm schieff vnnd volck, wo d. anschickung des Almechtigen durch 
storm, windt unnd vngewitter in e.l. vnnd euer andernn havenn, Strome Enge 
vnd gepiete getrieben vnnd verschlagen wurde denselben nit allein mit dem be
sten gefordert widderumb ann vns oder der orthe do ehr hien bescheiden kom
men lassenn, sundern Ine vnd alle sein volck vor vnsere diennere die alleine 
Zubeschutzunge vnser Reiche Lande vnd leuthe ausgemacht vnnd fur keine 
mutwillige oder seherauber achten und halten.
Daß seindt wir vmb e.l. freuntlich zuvordiennenn zuvergleichen, vmb euch an
der alle vnnd ein jdenn Innsonnderheit jnn gunst vnnd gnadenn zuerkhennenn 
geneigt.
Datum vff vnserm ko: schloss Coppenhagen am Tage Jacobi Anno etc. XLIII.

Dorsal påskrift: Besteilunge vff die Nidderlande Ao 43 am Tage Jacobi aus
geben.

Bestalling mod Nederlandene. Udstedt på Jakobi dag 1543.
Vi Christian af Guds nåde konge af Danmark, Norge, de Venders og Goters, 
hertug til Slesvig, Holsten, Stormam og Ditmarsken, greve til Oldenborg og 
Delmenhorst, bekender og kundgør hermed offentligt for alle, der ser eller hø
rer dette Vort brev:

Den romerske, kejserlige majestæts regering i dennes arvelande har uret
mæssigt og uden nogen rimelig grund på trods af Vore gentage gange fremfør
te kristelige og kongelige tilbud og fredelige ansøgninger også imod og på 
trods af brev og segl udråbt Os over hele verden for at være en åbenlys fjende.

Endvidere har omtalte kongelige, kejserlige majestæts Arvenederlande, de 
burgundiske i kejserens navn og i hans sted udstedt bestallinger mod Os, Vore 
riger, lande og folk, og har taget adskillige skibe på fjendtlig og voldelig måde, 
har solgt skibe og gods som priser og har på en forfærdelig måde myrdet en del 
af de folk, der var om bord på skibene, hugget hovedet af dem og sat dem på 
hjul.

Vi har imidlertid til stadighed forholdt Os fredeligt og på bedste måde mod 
dem. Og Vi har til denne dag ikke rettet noget fjendtligt angreb mod dem.

Endnu mindre har Vi udstedt nogle bestallinger mod dem. Det eneste Vi har 
gjort mod hans kejserlige majestæt, er, at Vi har arresteret og beslaglagt nogle 
af hans skibe, ikke fordi Vi ville beholde dem, men alene for at Vor sag derved
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ved en rettergang kunne komme til fuld retfærdighed. Og ved det sidst afhold
te forhandlingsmøde i Kampen har Vi tilbudt at levere dem tilbage. Alt dette 
har dog ikke hjulpet Os spor. De har tværtimod igen på en fjendtlig måde taget 
nogle skibe fra Os under Vort rige Norge, og de har også fanget nogle af Vort 
rige Norges undersåtter og ført dem væk.

For at redde Os selv og for at beskytte Vore riger, lande og folk og for at af
værge Vor fjendes magt og overmod har Vi bemyndiget denne Vor høvedsmand

til med Vort skib kaldet................................................at stå til søs og angribe
Vor fjende den romerske, kejserlige majestæts undersåtter: de burgundiske og 
andre af den kejserlige majestæts arvelandes undersåtter på samme måde, som 
de har begyndt at angribe Os til vands og lands, beskadige dem, gøre dem for
træd, og altså behandle dem, som man plejer at gøre med åbenlyse fjender.

Derfor henvender Vi os til alle og enhver, både gejstlige og verdslige herrer, 
konger, kurfyrster og andre fyrster, byer og stænder uanset hvilken stand eller 
værdighed de tilhører, der kan tænkes at ville modtage Vores venlige anmod
ning.

Og Vi beder Dem og andre om at hjælpe Vores udvalgte høvedsmand samt 
Vort skib og folk, hvor de ved den Almægtiges vilje må blive drevet hen og for
slået af storm, vind og uvejr, til Deres og andres havne, strømme, sunde og om
råder, så at de ikke alene må på bedste måde igen komme hjem til Os eller til de 
steder, hvor Vi har beordret dem, men at han og alle hans folk skal betragtes 
som Vore tjenere, der er antaget til beskyttelse af Vore riger, lande og folk og 
derfor ikke skal anses for oprørere eller sørøvere.

Derfor meddeler Vi Dem venligt alle og enhver, at Vi er sindet, at I og enhver 
især skal forblive i Vor gunst og nåde.

Givet på Vort kongelige slot København på Jakobi dag i året 1543. (25. juli).

Kommentarer
I begyndelsen af 1400-tallet påbegyndte Erik af Pommern opbygningen af en 
kongelig dansk orlogsflåde. Under kong Hans begyndte kongemagten selv at 
bygge egentlige krigsskibe på skibsværfter på Slotø i Nakskov Fjord og i 
København, hvor man tidligere havde klaret sig med armering af normale han
delsskibe. Denne udvikling fortsatte efter 1536, idet det under Grevens Fejde 
havde vist sig, hvor afgørende besiddelsen af en orlogsflåde var for magten 
over landet. I en egentlig krigssituation, som den der opstod i forholdet mellem 
Danmark og Nederlandene i 1543, var det alligevel nødvendigt at opfordre pri
vate skibsejere til at udruste deres skibe og angribe fjendtlige fartøjer relativt 
uafhængigt af orlogsflåden. Medens den regulære kongelige orlogsflåde nor
malt opererede samlet under kommando af en admiral, så kunne de private ski
be være længere i søen og angribe fjenden på uventede steder. Det foreliggen
de brev kan også i udfyldt stand bruges til at hverve en kaptajn til at gøre tjene
ste ombord på et af kongens skibe.
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Kong Christian 3. (1534- 
1559). (Maleri af Jost Ver- 
heiden ca. 1550).

Lovgrundlag
Der ses intet lovgrundlag.

Anvendelsesmuligheder
Kaperbreve, som det her gengivne, er ligesom andre bestallinger bevaret i et 
betydeligt antal, ikke mindst fra 1600-tallet. De belyser som her en særlig side 
af krigshistorien og oplyser, hvem der tog del i denne form for krigsførelse.

Hvor findes kildetypen?
Bestallingsbreve findes i Tyske Kancelli ligesom bl.a. i Danske Kancelli (RA). 
Sammesteds som kilden (se ovenfor) ligger en tilsvarende bestalling mod her
tugen af Holsten (Christian 3.) udstedt af René de Chalon og Nassau, fyrste af
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Orange, statholder og generalkaptajn over Holland, Zeeland og Friesland, ud
stedt i Bruxelles 31. august 1542.

I Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling A 41-42 (RA) findes bestallingsregi
stranter over kaptajner og lejetropsførere i kongens tjeneste for perioden 1545- 
73.

I Kancelliets Brevbøger, 1551-1660, 1885-2005, findes adskillige kaperbre
ve, udstedt under de forskellige krige.
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22. Krigserklæring
Det var langtfra altid, at krige i ældre tid blev begyndt med udstedelsen af en 
formel krigserklæring. Det valgte Christian 3. imidlertid at gøre i sommeren 
1543, efter at han i september 1542 havde sluttet en alliance med Frans 1. af 
Frankrig og hertug Wilhelm af Jülich-Kleve rettet mod kejser Karl 5. Den 
grundlæggende årsag til krigen (som ikke nævnes i brevet), var, at kejseren 
fortsat støttede Christian 2. s døtre og deres mænd i deres arve krav på Dan
mark og Norge og ikke ville anerkende Christian 3. som lovlig konge og hertug 
cif Slesvig og Holsten.

[Krigserklæring mod kejserens statholder over Nederlandene, dronning 
Maria 22. juli 1543:] Copey des Veiendts brieffs an die keyserische vnd Bur
gundische Anno etc. xliii. Den 22 tag Julii zu Anderschaw abgeferttiget 
(Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling, Spanske Nederlande A I, 1, RA (i kopi))

Wir Christiann vonn gots gnaden etc. fuegenn der durchleuchtigen Fürstinnen 
Frawen Marienn zu Hungern vnnd Behemen Konnigin, der Rö: Key: Mei: in 
den Niderlanden Regentin etc. zuwissenn:

Nach deme wir vonn E.Lie. als der Rö: Key: Mat: Regentin in den Niderlan- 
denn, vber gleich Recht, ohne einiche pilliche vrsachen vber unser vielfältig 
christlich konningklich ehrpieten vnnd friedlich ansuchen, als ein offener 
Veiendt inn aller Welt ausgeschrien vnnd ausgepreiset zu deme e.L. inn nha- 
men vnnd ann Stadt Rö: Key: Mai: Unentsaget bestellunge vber vns, vnnsere 
Reiche, lande vnd leuthe ausgeben lassen; etzliche Schieff veientlicher und 
thettlicher weise genohmmen, Schieff vnnd guth preis gemacht, das volck so 
vff solchen schieffen gewesen zum theill jemmerliger weise vmbgebracht, ent- 
haubt vnd vff Rade setzenn lassenn.

Wir vns aber jederzeit mit frieden vnd dem besten gegen der Rö: Key: Mat: 
vnd E.L. gehalten, vnd alle wege in der Hoffnung gestandenn es solten sich die 
Sachen anderer gestalt anlassenn, vnd zu friedlichen wegen kommenn sein.

Angesehenn das wir bis an diesen tag keiner bestellung gegen Key: Mat: 
oder derselbenn vnderthannenn haben lassen ausgehen, alleine das wir etzliche 
schieffe, nicht darumb das wir dieselben zubehaltenn willenns, sunder das 
dardurch vnsere Sache einmall an den tag zu Rede vnnd Recht kommenn 
mocht, arrestieret vnnd angehalten, wie dan vnsere gesantten vff itzigem tage 
zu Campenn öffentlichen angezeigt, auch dieselben schieffe gegenn die 
vnsernn widder gebotten. So ist aber solliches alles bey E. Liebd. vnnange- 
sehen worden und sindt an dem jennigen wie obangezeigt nicht gesettigt ge
wesen sundern kurtzer tage etzliche schieff aus dem Niderlande vnnder vnnser 
Reich Norwegen abgeferttiget, die vns vnd denn vnnsern etzliche schieff, sun- 
derlich uns ein Jacht veientlicher vnd thetlicher weise genohmmenn, darinne 
etzlich sylber, kleynodien vnd anders gewesen. Auch darneben etzliche vom 
Adell und andere vnsere Vnderthanenn gefangen vnnd hinwegk gefurt. Aus 
solchen obangezeigten vrsachen, dieweill wir entlieh sehenn vnd vermergken,
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das es nicht anders sein will, sundern das sich e. L. ane alle vnnsere vorursac- 
hung zu vnns nettiget. Ungeachtt das wir denn frieden oder rainnenn Anstandt 
so offt mall instendig gesucht, werden wir aus dieser unnd mehrer anderer un- 
vorbeygenglider dringender noth, die itzundt zu lanng zuehrzelenn Verursacht, 
das wir nebenn unsern mithelffern und verwannten zur gegenwehre trachten 
müssen und vnsere Reiche, Fürstenthumb, lande und leuthe gegenwehrlicher 
Weise, mit göttlicher hülff zu schützen vnd zu retten. Vnnd wollenn vns vnsere 
mithelffer unnd verwantten derhalben hiermit gegen Key: Mat: vnnd E.L. vnnd 
Iedermenniglichen vnnserer ehrenn verwarth haben, darnach sich e. 1. zu
richten etc.
Dathum in unsernn Closter Anderschaw Sontags denn XXII Julii Anno etc 
XLIII

Kopi af krigserklæringen til de kejserlige og burgundiske anno 1543. ud
stedt den 22. juli på Antvorskov.
Vi Christian af Guds nåde etc. meddeler den høje fyrstinde, fru Maria, dron
ning till Ungarn og Bøhmen, den romersk kejserlige Majestæts regentinde i 
Nederlandene, følgende:

Efter at Vi af Deres Højhed, som den romerske kejsers regentinde i Neder
landene, uretmæssigt og uden nogen som helst rimelig grund og på trods af 
Vore gentagne kristelige kongelige tilbud og fredelige anmodninger er blevet 
udråbt og udskreget i hele verden som en åbenlys fjende, og Deres Højhed i 
kejserens navn og i dennes sted uden krigserklæring har ladet udgå bestallinger 
mod Os, Vore riger, lande og folk, og har taget flere skibe på fjendtlig og vol
delig måde og ladet skibe og gods sælge som priser, og på skammelig vis har 
ladet en del af de folk, der var på de samme skibe, dræbe, halshugge og sætte 
på hjul.

Vi har imidlertid på Vor side forholdt Os fredeligt og villet det bedste med 
hans romerske, kejserlige majestæt og Deres Højhed, og Vi har altid levet i det 
håb, at sagerne skulle udvikle sig på en anden måde, og at det skulle komme til 
en fredelig udvej.

Vi har indtil denne dag ikke har indgået nogen bestalling mod den kejserlige 
Majestæt og den sammes undersåtter, med undtagelse af at Vi har beslaglagt og 
tilbageholdt nogle skibe, ikke fordi Vi havde til hensigt at beholde dem, men 
for at sikre Vor sag en retfærdig behandling ved rettergang, således som Vore 
gesandter allerede har meddelt offentligt ved de fornyligt afholdte forhandlin
ger i Kampen, ligesom de har tilbudt at udveksle disse skibe med Vore.

Men alt dette er hos Deres højhed forblevet upåagtet og de ovenfor nævn
te skridt har intet hjulpet, men for kort tid siden har I sendt nogle skibe fra 
Nederlandene og op under Vort rige Norge, hvor de på fjendtlig og voldelig 
måde har taget flere skibe fra Os og vore undersåtter og specielt taget en jagt 
fra Os, hvori der var forskellige slags sølv, klenodier og meget andet. Tilmed 
har de også fanget nogle adelsmænd og andre af Vore undersåtter og ført dem 
væk.
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Af disse ovennævnte årsager, eftersom Vi kan både se og bemærke, at det 
ikke vil blive anderledes, men at Deres højhed nærer fjendskab til Os, også selv 
om Vi så længe og så indtrængende har søgt om fred eller våbenhvile, så er Vi 
af denne og flere andre former for uomgængelig nød, der nu og igennem lang 
tid har tvunget Os til, at Vi sammen med Vore allierede og slægtninge må gå til 
modværge for at beskytte Vore riger, fyrstendømmet, lande og folk og med 
Guds hjælp forsvare og beskytte dem.

Og Vi vil hermed på Vore egne og Vore allierede og slægtninge overfor den 
kejserlige majestæt og Deres højhed og alle mennesker have bevaret Vor ære, 
hvilket Deres højhed må tage til følge etc.
Givet på Vort kloster Antvorskov. 
Søndag den 22. juli i året 43.

Lovgrundlag
Der ses intet lovgrundlag.

Hvor findes kildetypen?
Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling (RA).

Litteratur
Karl-Erik Frandsen: Dansk Udenrigspolitiks Historie, 1, Kbh. 2001, s. 284. 
L. Laursen (udg.): Danmark-Norges Traktater, 1, Kbh. 1907, nr. 65, s. 450-73.
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23. Svarbrev
Statholderindens svarbrev på Christian 3.s krigserklæring er skrevet på et tids
punkt, hvor hertug Wilhelms hær, der havde været støttet af en mindre dansk 
styrke, var blevet slået af Karl 5., samtidig med at den danske flåde, der skulle 
have angrebet Holland, var vendt tilbage med uforrettet sag efter at være ble
vet beskadiget i en storm ved Norges sydkyst.

Dronning Maria påpeger i sit brev meget skarpt Christian 3. s alliance med 
kejserens fjende Frankrig, som igen er allieret med ærkefjenden Tyrkiet, samt 
felttoget i Brabant sammen med hertugen af Kleve.

Konnigin Marienn antuordt an Ko: M: zu Dennemarcken etc. vf den absage 
Brieff Anno etc. 43
(RA, Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling, Spanske Nederlande A I, 1)

Maria von gots gnaden zu Hungem vnnd Behemenn etc. Konnigin Witwe, Ertz- 
hertzoginn zu Österrich Hertzogin zu Burgund etc. Key Matt, inn denn Nidder- 
landenn Stadthalterin, Fugenn dem Hochgebornen Fürstenn, Her Christian, 
Hertzogenn zu Holsteinn etc. der sich einen Konnigk zu Dennemarckenn vnnd 
Norwegen nennett, zu wiessen: das Wir ewern brieff auff deutscher sprach den 
22 Julij inn ewerm Closter Anderschaw geschriebenn mit euwer Handt vnder- 
zeichnett, vnnd durch euwem botten ann vns geschickt, emphangenn haben.

Des Inhalts vnnd der meinunge die weill vnnd nach dem Ir vonn Unss alse 
diesser Nidderlande vonwegen Key. Matt. Regentinn wyder alles rechtt vnnd 
billicheit vnnd anhere alle gepreuliche Vrsach für einen vffentlichen vheindt 
ausgeruffen vnnd durch alle weit ausgebreittet ungeacht Euwer Vilfaltigenn 
christlichenn vnnd konniglichenn erbietunge vnnd friedtsuchenndt zu dem 
auch das Wir sonder Jennige warnunghe oder absage, veindtliche bestellunge 
jegenn euch vnnd euwere Reiche etzlichen mitgeteildt, Schieffe vnnd etzliche 
gütter angehaltenn, die Leute so auf denn Schiffen begriffen, Vnmenschlicher 
Weise hetten thotten kopfenn vnnd vf reder setzen lassen.

So doch Ir alwegenn vnnd Jdertzeit euch fridsam vnnd woll kegenn Key: 
Matt, vnnd vns gehaltenn, vnnd allewegenn gehoffet die Sachen sich anders an- 
lassenn soltenn, vnnd zu einem entlichenn Vertragh reychen, Vornhemlich di- 
weyl Ir bis hertzu keine solliche vheindtliche bestellunge widder Key: Matt 
oder derselbenn vnderthanen hettenn ausgegebenn, Alleine das Ir etzliche Schi
effe nicht der Meinunghe das Ir dieselbenn gedacht zu behaltenn sondernn daß 
euwrer sache dardurch ein Malh möchtenn an den tagk Inn handelunge oder 
auch zu recht kommen, hettenn anngehaltenn. Wie auch vf gehaltenem Taghe 
zu Campenn durch euwere gesandten uffentlichenn ist angetzeigt mitt erbiet
unge dieselbenn alle wiederumb zugebenn. So fernne Ir auch wiederumb die 
Schieffe so vonn euwerenn Vntersassen denn Unseren genhommen vns ge- 
dechten widder zutzusellenn dies alles wie hievor erzelt vonn vnss ungeachtet, 
vnnd an demselbigen nicht gesettigt haben wir für wenig tagenn etzliche 
Schieffe auß diessenn Nidderlanden vnnder Norwegenn lauffen lassenn, die- 
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selbenn die euwreren beschediget vnnd sonderlichennn Euch selbst ein Jacht 
Inn welcher etzliche Silber, Cleinott vnd anders mher gewesen genhommenn 
zu dem seindt durch dieselbigenn Schieff etzliche euwrer vndersassen vom 
Adel vnnd anderer Stand gefanngenn vnnd mit hinn wegk gefurtt.

Auß diessem allenn Ir klarlichen hettenn zu sehenn vnnd zuvermergken das 
es nit anderst seynn wolte, unnd wir euch ane Jenniche billiche vrsachenn dar- 
hinne notigtenn unangesehen das Ir so vfft vnd Instendigenn den Frieden oder 
allein einen Zeitlichen Anstandt begert, auch aus vielen vrsachenn mher Vnnd 
entlichenn durch die Hohe vnnvermeidtliche noth gedrungen wordenn mit 
sambt euwern Verwandtenn vnnd Bundtgenossenn zur kegenwehr zu greiffen, 
Ewere Reiche vnd vndersassen mit gots hilff zuerrettenn vnnd zubeschirmenn.

Dieß alles damit Ir, sambt euweren Verwandtenn vnnd Bundtgenossenn 
Ewer ehren jegenn Key Matt Vnd Jdermenniglichen derowegenn muechten 
verwart sein. Vnnd wir wnsere Sachen hier auch wüsten nach zuschickenn, ha
bet Ir Vns hir mit wollen angetzeigtt habenn etc.

Demselben allem damit Wir widerumbe geburlig antwordt gebenn können 
wir euch erstlichen keinerley weise verhaltenn dieweil Ir die sachenn mit 
schreibenn erstlich zu handelenn furgenhommenn das Ir auch alles aus rech- 
tenn grundt, vnnd unfelschlich ertzelten. Vnnd gar nichts von dem so zu denn 
Sachen gehörte vnd dienetts vorbejgingenn. Vnnd vornhemlichen sollet Ir nit 
habenn vorschweigenn, das Ir nit alleinn Erstlich mit dem konnig vonn Franc- 
kreichen, welcher vffentlich mit dem gravsamenn Christlichs namens Vhein- 
den den Turckenn in Verbundthnüsse stehet, euch hetten verbundenn vnnd 
füreinigt, Vnnd auch das Ir eins Jars annstandt so wir euch zu Bremenn habenn 
anbiethenn lassenn, Weiter Friedt dar durch zuerlangenn, ausgeschlagen. Son- 
dernn auch hetten sollen antzeigen wie Ir die Hollendischen Schieffe angehal- 
tenn vnnd fernners wie Ir im Junio des vergangenen Jares ein grosse antzal 
Volckes Leuthen vnd Knechte one einiche Vheintliche entsagunge oder war- 
nunge aus dem Lande zu Holsteinn geschickt, diesse Nidderlande Vnserm 
Regiment Itziger Zeit Vnterworffen, uf gedachtes Konnigs zu Franckreichenn 
Vnnd des Hertzogen von Clevenn Erforderunge, vheintlichen antzufallen. 
Wilchs sie denn auch strax im folgenden Monat Junio. So der Her von Lang- 
uelle ein Frantzoss, vnnd Mertin vonn Rossenn ein Geller, Ir heuptleute gewe- 
senn. In Brabandt ungewarndt volentzogenn vnnd volnnendett vnnd daselbst 
vnversehens vnd unabgesagt kegenn vnnd widder alle Kriegische gewonheit 
sich keiner grawsamen vnd vheintlichen Thattenn jegenn die armen unversehe- 
nenn, vnnd ein sollichen sich nicht vermudeten leuthe, enthaltenn.

So aber dannoch die Vnserenn etzliche vnnd der nit wennigk vonn denn 
Euweren gefangenn vnd In wnser handt gestellett. Habenn dieselbenn alle vf- 
fentlichen bekandt das sie vonn euch angenhommenn vnnd ausgeschickt 
seynn, solche thatten zubegheen.

Vnnd damit Ir nicht mit Jenniger Vnwissenheit, euch möchtenn entschuldi- 
genn befindet sich klarlichenn, das Ir selbst diessen Kriegk erstlichenn ange- 
fangenn habenn kegen Kai Matt euwern Oberhernn derselbenn Lehentrager
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vnnd vndersassen, vonn wegen der Furstenthumbe Holstein vnnd Stormarn, Ir 
euch müssenn bekennen. Vnnd könnet es nit beneynenn zu demm auch das Ir 
zu demselbenn Kriege durch kein ehrliche oder rechte vrsachenn bewogen 
dieweill noch Kaj Matt oder wir derselbenn Stathalterin euch Jennige vrsachen 
vheintlicher handlunge gegebenn. Sondern vil mher mitt allen Christlichen 
Fursten vnnd Nationen es allewegen so gehaltenn vnd beweissett, das Wir 
nichts liebers dann Fridt vnd enigkeit begerenn. Was wer euch aber vonn no- 
then gewesen die Hollendischenn Schieffe antzuhalten oder warumb sollet ir es 
gethan haben dann allein darumbe das Ir euch muechten mit derselben Beuth 
vnnd raub ersettigenn. Dann so Ir euwer Sachenn In den tagk handelunge vnd 
zu Recht zubringen hettenn begert were dartzu nit nottich gewesen, vns oder 
die vnserenn mit mhererm oder weitemn schaden ant zugreiffen oder zu be
schweren. Wir haben euch zu vilnmahln gute tregliche vnd seer billiche mittell 
eins friedlichenn Anstandts vorschlagenn lassen. Dieselben solten Ir nit tzo 
trotzigenn verworffen vnd ausgeschlagen haben. Zu dem ist auch zu Embdenn 
ein tagk benenet worden, daselbst wir die vnsern haben hintziehen lassen, wa
rumb habenn Ir die euweren auch nit hin gevertiget dweil Ir des Frieden so Ir 
euch beruhmenn so hoch begierigk. Was wollet Ir aber dartzu sagenn, das wir 
eigentlich wissenn.

Das geleich vff die Zeit, so euwrer Kriegsvolcke aus dem Lande zu Holstein 
getzogenn, vnnd Ir der hollander schieffe angehaltenn auch allenn Seefarenn 
Leuthenn vnangesehenn aus wasserley Landt sie gewesenn den Sundt vnnd 
alle die Hafenn so inn euwer gewalt verbotten haben, vnd zugeschlossen bis- 
solange sie sich mit eiden kegenn euch vorpflycht das sie Inn diesse Key Matt 
Nedderlande nit wolten reiysenn ine auch keine guter zufhurenn.

Ir rühmen euch dannoch, das Ir kein vffentliche vheintliche bestellunge ke- 
gen key Mait oder Vns habenn ausgehen lassen. Aber warlich die Brieffe so nit 
ausgegeben werden euch nit entschuldigenn oder Euwer sachenn gutt machenn 
dieweil Ir mit der thadt denn Krigk erstlichen gestaffirt, vnd angetzunth Inn 
dem Ir soviel tausent menschen mittenn Inn Brabant geschickt dieselben das 
schone landt schendtlichen verwüstet vnnd verbrendt, wie noch teglichen woll 
zu sehen ist.

Euwernn Brieff haben wir mitlerzeit ann Kej Matt wilche jdtzunder jnn dies
se Lender geluckseligenn angekommen geschickt.

Ir muegen wol freilich gelauben, das die selbe Ir vntersassen Inn keinenn 
wegk verlassen wirdet.

Dann dieselbe sein Kej Matt anders nirgent vmbe soviell muehe vnnd arbeyt 
auf sich genommen oder so einenn weithen wegk getzogenn allein das sie 
gedachte Ire vntersassen vonn euweren vnd euwers geleichen vheintlichen 
vomhemenn schütz vnnd errette.

Dasselbige alles wie es noch bis hertzu anfenglich woll gerathenn so verhof- 
fen vnd vertrauwenn wir auch es noch hinfurter geluckseligen vnd woll werth 
gehen werde.

Datum Leuwen denn xvj septembris Anno xliij.
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Dronning Marias svarbrev på Christian 3.s krigserklæring 16. september 
1543.
Maria af Guds nåde enkedronning til Ungarn og Bøhmen etc., ærkehertuginde 
til Østrig, hertuginde til Burgund etc, den kejserlige majestæts statholderinde i 
Nederlandene, lader den højbårne fyrste, hr. Christian, hertug til Holsten etc., 
der kalder sig en konge til Danmark og Norge, vide:

at Vi har modtaget Jeres brev skrevet på tysk og dateret i Jeres kloster Ant
vorskov den 22. juli og underskrevet med Jeres egen hånd og sendt med Jeres 
bud til Os med det indhold og den mening:

at eftersom I af Os som regentinde på kejserens vegne over disse Nederlan
de imod al ret og rimelighed og uden nogen væsentlig grund er blevet udråbt 
som en offentlig fjende, og dette er blevet udbredt over hele verden til trods for 
Jeres gentagne kristelige og kongelige tilbud og fredsbestræbelser, og Vi har 
også uden nogen som helst advarsel eller krigserklæring udstedt fjendtlige be
stallinger mod Jer og Jeres riger, har opbragt skibe og gods, har henrettet de 
folk, der var ombord på skibene på umenneskelig måde, har halshugget dem og 
ladet dem sætte på hjul.

Alt dette selv om I overalt og til enhver tid har forholdt Jer fredeligt og godt 
mod Hans kejserlige Majestæt og Os, og på alle måder håbet på at sagerne 
skulle forløbe anderledes og føre til en endelig aftale, især fordi at I indtil dato 
ikke har foretaget fjendtlige bestallinger mod kejserlig majestæt eller den sam
mes undersåtter. I har blot beslaglagt et antal skibe, ikke i den hensigt, at I hav
de tænkt Jer at beholde dem, men kun fordi Jeres sag derved ville stå bedre ved 
en forhandling eller komme til en retfærdig afgørelse ved retten.

Dette er også sket på det afholdte møde i Kampen, hvor Jeres gesandter of
fentlig har tilbudt at give dem alle tilbage. Således har I altså tænkt Jer blot at 
give de skibe tilbage, som af Jeres undersåtter er taget fra Vores undersåtter.

Men alt dette er forblevet upåagtet af Os og uden hensyn dertil, har Vi for 
nyligt ladet nogle skibe løbe fra disse Nederlande op under Norge, hvor de har 
gjort skade på Jeres skibe og især har taget en jagt, der indeholdt sølv og kleno
dier og meget andet, tilmed er af de samme skibe nogle af Jeres undersåtter af 
adelen og andre stænder blevet fanget og bortført.

Af alt dette kunne I klart se og mærke, at det ikke kunne blive anderledes, og 
at Vi uden nogen rimelig grund tvang Jer til, selv om I så ofte og indtrængende 
har bedt om fred eller blot en tidsbegrænset våbenhvile, også af mange andre 
årsager og især endelig af den høje uundgåelige nød sammen med Jeres slægt
ninge og allierede at gribe til modværge, for med Guds hjælp at redde og be
skærme Jeres riger og undersåtter.

Alt dette er sket, for at I sammen med Jeres slægtninge og forbundsfæller 
kan forsvare Jeres ære overfor Kejserlige Majestæt og alle mennesker må blive 
informeret derom. Og for at Vi her kunne indrette Vore sager derefter, har I vil
let underrette Os derom.

For at Vi kan give Jer et passende svar, kan Vi for det første på ingen måde 
anerkende, at hvad I skriftligt beretter om begrundelsen for at handle, som I har
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gjort, skulle være rigtigt og uforfalsket. I fortæller nemlig slet ikke det, der hør
te til sagerne, og noget har I direkte forbigået.

Og først og fremmest skulle I ikke have fortiet, at I ikke alene for det første 
har forbundet og forenet Jer med kongen af Frankrig, der står i offentligt for
bund med den grusomme fjende af kristendommen, tyrken, men at I også har 
afslået det ene års våbenstilstand, som vi lod tilbyde Jer i Bremen for derved at 
få fred.

Tværtimod viste det sig, at I anholdt hollandske skibe, og senere hvorledes I 
i juni forgangne år (1542) uden foregående krigserklæring eller advarsel lod et 
stort antal folk og landsknægte rykke ud fra landet Holsten for med et fjendtligt 
angreb at underkaste Jer disse Nederlande og Vort styre på opfordring af den 
nævnte konge af Frankrig og hertugen af Kleve.

Dette skete da også straks i den følgende måned juni. Hr. von Languelle, en 
franskmand, og Mertin von Rassen fra Gelderland, har været Jeres høveds- 
mænd. I Brabant har de uden advarsel røvet og plyndret og har imod enhver 
form for krigeriske sædvane ikke afholdt sig fra nogle grusomme og fjendtlige 
handlinger overfor de arme uskyldige folk, der slet ikke ventede noget sådant.

Derefter har vore styrker fanget ikke så få af Jeres soldater, som er kommet i 
vor hånd.

Disse har alle offentligt bekendt, at de er blev antaget af Jer og udsendt for at 
begå sådanne gerninger.

Og for at I ikke længere med sådan uvidenhed kan undskylde Jer, skal det si
ges helt klart, at I selv som den første har begyndt denne krig mod Hans kejser
lige Majestæt, Jeres overherre over Jer som lensmand og undersåt i fyr
stendømmerne Holsten og Stormarn, hvilket I må indrømme at være.

I kan ikke benægte det, og I kan heller ikke hævde, at I er blevet tvunget til 
denne krig af hæderlige eller retfærdige årsager, eftersom hverken Hans Kej
serlige Majestæt eller Vi selv som hans statholderinde har givet Jer nogen som 
helst anledning med fjendtlige handlinger, men tværtimod sammen med alle 
kristelige fyrster og nationer har forholdt Os sådan, at Vi har bevist, at Vi ikke 
begærer noget højere end fred og enighed.

Hvad kan det også have været for en nød, der tvang Jer til at anholde hol
landske skibe og hvorfor skulle I have gjort det, undtagen alene for at kunne til
fredsstille Jer med samme bytte og rov. Thi for at forbedre Jeres sager ved for
handlingerne og en retssag, havde det ikke været nødvendigt at angribe og be
svære vore folk med større og videre skader.

Vi har mange gange foreslået Jer gode, bæredygtige og meget rimelige vil
kår til en fredelig våbenstilstand.

Disse havde I ikke så trodsigt skulle forkaste og afslå. Ydermere var der også 
aftalt et møde i Emden, hvortil Vi selv havde sendt Vore gesandter. Hvorfor har 
I ikke havde sendt Jeres, når I berømmer Jer efter at være så højt begærlig efter 
freden. Hvad vil I egentlig sige dertil, det vil vi gerne vide.

Det var kun en stakket tidsfrist, som Jeres krigsfolk erhvervede, da de drog 
ud af landet Holsten, og da I standsede de hollandske skibe og forbød alle søfa- 
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rende folk, uanset fra hvilket land de kom, at sejle gennem Øresund og adgang 
til alle de havne, som I har i Jeres magt, og holdt dem indelukkede så længe, 
indtil de forpligtede sig med ed overfor Jer, at de ikke ville rejse til disse kej
serlige Nederlande og ikke ville tilføre dem varer.

I berømmer jer af, at I ikke har indgået nogen fjendtlige bestallinger mod 
Hans kejserlige Majestæt eller Os. Men i sandhed kan de breve, som ikke er 
blevet udstedt, ikke undskylde Jer eller gøre Jeres sager gode igen, eftersom I 
med gerninger som den første har begyndt og antændt krigen idet I sendte man
ge tusinde mennesker midt ind i Brabant, og disse har på det skændigste lagt 
det smukke land øde og udbrændt det, således som man stadigvæk daglig kan 
se det.

Vi har i mellemtiden sendt Deres brev til kejseren, som nu er lykkeligt an
kommet til disse lande.

I kan nemlig være sikre på, at han ikke på nogen måde vil svigte sine under
såtter.

Thi den samme Hans kejserlige Majestæt har bestemt ikke påtaget sig så me
gen møje og arbejde og er rejst så lang en vej, undtagen alene fordi han vil be
skytte og frelse sine omtalte undersåtter fra Eders og Eders liges fjendtlige an
slag.

Dette altsammen, siden det i begyndelsen gik godt, så håber og tror vi også, 
at det i fremtiden vil gå lykkeligt og vel.

Givet i Louvain, den 16. september 1543.

Lovgrundlag
Der ses intet lovgrundlag.

Hvor findes kildetypen?
Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling (RA).

Litteratur
Karl-Erik Frandsen i Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen (red.):

Dansk Udenrigspolitiks Historie, 1, Kbh. 2001, s. 284-85.
L. Laursen (udg.): Danmark-Norges Traktater, 1, Kbh. 1907, nr. 65, s. 450-73. 
Jørgen H. Barfod: Christian 3.s flåde. Den danske flådes historie 1533-1588, Kbh.

1995.
Søren Balle: Statsfinanserne på Christian 3.s tid, Århus 1992.
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24. Fuldmagt
En fuldmagt er et officielt kongeligt brev, der i generelle vendinger bemyndiger 
de pågældende til at føre forhandlinger og indgå en traktat på kongens vegne. 
Ved ankomsten til forhandlingsstedet udvekslede gesandterne som deres første 
handling denne fuldmagt med modparten, fra hvem man fik en tilsvarende fuld
magt.

Fuldmagt til de danske råder til fredsforhandlingerne i Speyer 1544
(RA, Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling, almindelig del 1. nr. 111 : Instructio- 
nes, Memorialien und Vollmachten in Ausz- und Einländische Sachen 1539-48 
fol. 122v - 123v: Vollmacht der Rethen nach Speyer mitgegeben 1544)

Vollmacht den Rethen nach Speyr mitgegebenn jn jenigen Sachen zwischen 
Rö. Key: Mt: vnd Kö: M: zu Denmarck etc. Dat. Rensburck am fünfftenn des 
Monats Februarii Ao. 1544

Wir Christiann vonn gots gnadenn zu Denmarcken Norwegen der Wendenn 
vnd Gothenn Konigk Herzogk zu Schleswick Holsteinn, Stormarnn vnd der 
Dithmarschenn, Graue zu Oldenburck vnnd Delmenhorst, Bekennen vnd thuen 
kunth hiemit öffentlich vor jdermennicklich demnach zwischen der Rö: Key: 
M: ann einem vnnd vns anders teils jrrunge vnnd gebreche eingefallen, damit 
dieselbenn soviele muegelich widder umb abgeschafft wnd ein guether besten- 
diger Friede vffgericht werdenn muege.

So habenn wir die gestrengenn und festen vnsere Rethe vnnd liebenn ge- 
trewenn Hrn Johan Rantzaw, Hrrn Anders Bildenn, beide Rittere, Peter Schwa
ben vnnd Caspar Fuchsenn, Secretarien sich mit den hochgedachtenn Ro: Key: 
Mt: oder derselben verordnethen Rethenn gemelther eingefallener jrrungenn 
halben zuuntherredenn vnnd wo erheblich zuvoreinigenn vnnd vff einen be- 
stendigenn friedenn oder einenn Anstandt zu handelenn abgefertigett. Ihnenn, 
auch vnsern volnkommenenn befelich vnnd gewaltt mitgegebenn wie wir dann 
inn vnd Crafft dieses vnseres offenenn gewalts brieffs thuenn. Also was ge- 
melthe vnsere Rethe in der hochgedachtenn Ro: Key: Mt: oder derselbenn ver- 
ordenthenn Rethenn vnnd Commissarienn, der schwebenden Irrungen vnd ge- 
brechenn halbem, handelen, schliessen, schaffen vnd machenn werdenn, das- 
selbige soll sein heißt vnnd ist vnser guether wille. Wollen auch demselben in 
allen Punckten vnnd Artikelnn gleich als hetten wir solchs alles persönlich vor- 
handeltt, jederzeitt bestendicklich und vnwidderrufflich nachkommen starch 
vhest, vnd vnverbrochen halttenn, ohnee jenige argelist oder geherde.

In vrkunth mit vnseren Ko: secreth besiegelt. Actum Rendsburck Am funff- 
ten Tage des Monats February Anno Xliiij.

Fuldmagt til råderne til Speyer 1544
givet dem i visse sager mellem Hans romerske kejserlige Majestæt og Konge
lig Majestæt til Danmark etc. Givet Rendsborg den 5. februar 1544.
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Vi Christian af Guds nåde konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters, 
hertug til Slesvig, Holsten, Stormam og Ditmarsken, greve til Oldenborg og 
Delmenhorst bekender og kundgør hermed offentligt for alle mennesker, at ef
ter som der mellem Hans romerske kejserlige Majestæt på den ene side og Os 
på den anden side har været misforståelser og stridigheder, så har Vi for at fjer
ne disse så vidt muligt og skabe en god, bestandig fred sendt vore strenge, al
vorlige råder og kære trofaste hr. Johan Rantzau, hr. Anders Bille, begge ridde
re, Peder Svave og Casper Fuchs, sekretærer, der skal forhandle med den 
højærværdige romerske kejserlige majestæt eller hans dertil forordnede råder, 
for at tale sig til rette om de nævnte misforståelser, og hvor det er muligt kom
me til enighed derom, således at der kan oprettes en bestandig fred eller en 
våbenstilstand.

Vi har også givet dem Vores fuldstændige befaling og fuldmagt med, som Vi 
nu i kraft af dette åbne fuldmagtsbrev giver dem.

Altså, hvad de omtalte råder skal forhandle, aftale, skabe og gøre med Hans 
romerske kejserlige Majestæt eller den sammes tilforordnede råder og kom
missarier for at afskaffe de rådende misforhold og brud, dette skal være og er 
Vor gode vilje. Vi vil også overholde aftalerne i alle punkter og artikler, lige 
som om Vi personligt havde forhandlet dem, evigt, bestandigt, fast og uigen
kaldeligt, og holde dem stærkt, fast og ubrydeligt uden nogen ondskab eller 
lumskhed.

Til vidnesbyrd med Vort kongelige sekret beseglet.
Udstedt i Rendsborg 5. februar 1544.

Lovgrundlag
Der ses intet lovgrundlag.

Hvor findes kildetypen?
I Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling (RA).

Litteratur
Karl-Erik Frandsen i Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen (red.): 

Dansk Udenrigspolitiks Historie, 1, Kbh. 2001, s. 286-87.
L. Laursen (udg.): Danmark-Norges Traktater, 1, Kbh. 1907, nr. 65, s. 450 ff. 
Kilden er trykt i Krag og Stephanius: Christian 3.s historie, 2, Kbh. 1776, s. 589-90.
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25. Kreditiv
Et kreditiv er et officielt brev fra den ene fyrste til den anden, i dette tilfælde fra 
Christian 3. til kejser Karl 5., der bevidner, at kongen har udpeget fire navn
givne gesandter til forhandlinger med kejseren. Efter forhandlingernes afslut
ningfik gesandterne et officielt rekreditiv stilet til deres egen fyrste som doku
mentation for, at de havde ført forhandlingerne redeligt.

[Kreditiv for de danske gesandter til fredsmødet i Speyer] Ann Rhömische 
Kay: Mayt: Credentz etc.
(RA, Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling, almindelig del 1, nr. 111, kopi i pro
tokol: Instructiones, Memorialien und Vollmachten in Ausz- und Einländische 
Sachen 1539-48)

Allerdurchlauchtigster Grosmechtigster Keyser. Vnnsre freuntlich diennst, 
sind Ewer Kays. Mat. mit meher liebes vnnd guts vermuge zuuornn, freunt- 
liche lieber Herr, vnnd Ohaim.

Demnach zwischen E. Keys. Mat: vnnd vnns jrrunge vnnd gebreche einge- 
fallenn, so haben wir derowegenn ann E. Keys. Mat: die gestrenngen, ernvhe- 
sten vnd erbarn vnsre Rethe vnnd liebe getrewenn Hrrn Johannn Rantzauwen, 
Hrn Andres Bildenn beyde Rittere, Peter Schwabenn vnnd Caspar Fuchssen se- 
cretarienn, mit muntlichen Werbungenn abgevertiget. Wie E. Keys. Mat. vonn 
Ihnenn gnedigst zuuornhemenn.

Ewer Key. Mat: hohes Vleisses freuntlich bittende, dieselbe wolle gedach- 
tenn vnnsrenn Rethenn jnn solichem jrem furbringenn (gleich vnnsre aigenenn 
person) volnkommenen guthenn glaubenn gebenn vnnd zustellen. Vnnd sich 
jm selbenn freuntlich vnnd gnedigst erzaigenn vnnd vornhemenn lassenn. 
Verdiennenn wir vnns E. Keys. Mat. jderzeit willigk. Datum vff vnnsrem 
Schlos Rennsburgk, denn funnfften Tag des Monats Februarij Anno etc. im 
xliiii.

Christian von gots gnade etc. konnig.

Til den romerske kejserlige majestæt. Kreditiv
Allernådigste, stormægtigste kejser. Vor venlige tjeneste er altid til Deres kej
serlige Majestæts rådighed med mere kærlighed og god formåen, venlige kære 
herre og slægtning.

Efter at der mellem Deres kejserlige Majestæt og Os har været misforståel
ser og brydninger, så har Vi derfor sendt til Deres kejserlige Majestæt de 
strenge, alvorlige og erfarne råder og kære tro hr. Johan Rantzau, hr. Anders 
Bilde, begge riddere, Peder Svave og Caspar Fuchs, sekretærer, forsynet med 
mundtlig instruktion, således som Eders kejserlige Majestæt nådigst vil erfare 
fra dem.

Vi beder venligst af al magt Eders kejserlige Majestæt om, at De vil modta
ge vore omtalte råder i deres opdrag (lige som om det var Vores egen person) 
og vise og give dem fuldkommen god tro. Vi håber, at De vil vise Dem venlig
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og nådig og forsikrer Deres kejserlige Majestæt om Vores villighed til enhver 
tid.

Givet på Vort slot Rendsborg den 5. februar 1544.
Christian af Guds nåde etc. konge.

Lovgrundlag
Der ses intet lovgrundlag.

Hvor findes kildetypen?
Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling (RA). Rekreditiver fra fremmede fyrster 
er oftest bevaret på pergament i original med segl i Egeskabene (RA), i dette 
tilfælde i: Spanien 18 (b).

Litteratur
Karl-Erik Frandsen i Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen (red.): 

Dansk Udenrigspolitiks Historie, 1, Kbh. 2001, s. 286.
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26. Forhandlerfuldmagt
På lignende måde som Christian 3. udstedte en fuldmagt til sine forhandlere, 
så gjorde kejseren det samme til sine.

Karl 5.s fuldmagt for sine forhandlere
(RA, Egeskabene, E. Spanien 18 (b))

Wir Karl der funnft von gots Gnaden Römischer Kaiser, zu allenn Zeiten Merer 
des Reichs in Germanien, zu Hispanien, baider Sicilien, Jherusalem, Hungern, 
Dalmatien, Croatien etc. König, Ertzhertzog zu Oesterreich, Hertzog zu Bur- 
gundi etc. Graueue zu Habspurg, Flandern und Tyrol etc. bekennen öffentlich 
mit diesen Brieue, und thue kund allermenigelich, als wir von wegen der Speen 
und Irrung die sich zwischen unsern Nider Erblanden an ainem, und dem 
Durchleuchtigen Fürsten, Herrn Christian, erwelten könig zu Denemarckh, etc. 
Hertzogen zu Holstein von wegen der Königreich Dennemarckh und Norwe-

Kejser Karl 5. (1519- 
1556). (Træsnit af Cornelis 
Anthoniusz. Amsterdam ca. 
1550).
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gen anderen Tails erhalten, ainen Tag zur guetlichen Handlung, und Vergleich
ung solcher Speen und Irrung gnediglich bewilligt, und der obgemelt erwehlt 
König zu solcher Handlung seine Botschafft und Commssarien allher zu Uns 
geschickt und verordnet hat.

Daß wir demnach die Edlen, Ersamen, Gelerten, Unnsere liebe Getruen Ni- 
clasen Perrenoten, Herrn zu Granvellen, unnserm Obersten Gehaimen-Rath 
etc. Johannsen von Naves zu Mesanzi unsern Vice Cantzler im heiligen 
Reiche, Caroln Boysot und Viglien von Zwicken Lerer der Rechten, unsere 
Rethe, sämtlich under sonderlich, zu solcher Handlung furgenomen und ver- 
ordent, und inen des unsern vollkomnen Gewalt und Macht gegeben haben, 
und thuen das alles hirmit wissentlich in Krafft dieses Briefs. Also daß sie 
sämtlich, oder so ihr ainer oder mehr aus ehaften Ursachen dabey nit seyn 
mochten, die andern erscheinenden in unnser Namen mit obgedachts erwel- 
ten Königs Botschafften und Gesandten aines beständigen Frieden oder An
stands halben reden, handlen, bewilligen, beschliessen, verbrieffen, und sonst 
ingemein und Sonderheit alles furnemen, handlen, thuen und lassen sollen 
und mogen, und was die gedachten unsere Rethe und Anwalde, also, wie ob- 
steet, furnemen, handlen, bewilligen, thuen und beschliessen, das ist und soll 
bleiben unnser Will und Meinung. Wir wollen auch dasselbe alles und jedes, 
gleich als ob wir es selbst persönlich gehandelt hetten steet und fest halten, 
demselben getreulich nachkomen und Volziehung thuen. Und ob die benanten 
unsere Rethe und verordenten Beuelchhaber merers Gewalts, dann obstehet, 
hierzu bedürffen würden, denselben wollen wir inen sämtlich under sonderlich 
hiermit auch gegeben haben, als ob der mit ausgetruckten Worten aller 
Notdurfft hier zu begriffen stuende alles getrewlich one allegeferde und Ar- 
gelist. Mit Urkund die-ses Briefs besiegelt mit unnserm Kaiserlichen anhang- 
dem Insigel. Geben in unser und des Reichs Stat Speyer am ersten Tag des 
Monaths Aprilis nach Christi unser lieben Herrn gepurdt funnffzehen hundert 
und im vierundvierzigisten unnsers Kaiserthumbs in vierundzwantzigisten 
und unnseren Reiche in neunundzwantzigisten Jahren.

Charles.

Kejser Karl 5.s fuldmagt
Vi Karl den Femte af Guds nåde romersk kejser, til alle tider Rigets udvider i 
Germanien, Spanien, Begge Sicilier, Jerusalem, Ungarn, Dalmatien, Kroatien 
etc, konge, ærkehertug til Østrig, hertug til Burgund etc. greve af Habsburg, 
Flandern og Tyrol gør vitterligt med dette brev og kundgør for alle mennesker, 
at Vi på grund af de spændinger og misforståelser der har været mellem Vore 
Nederarvelande på den ene side og den stormægtigste fyrste, hr. Christian, ud
valgt konge til Danmark etc., hertug til Holsten på vegne af kongerigerne Dan
mark og Norge, har nådigst fastsat en fredskongres til en god forhandling og 
udligning af sådanne spændinger og stridigheder.

Ligeledes har den omtalte udvalgte konge til en sådan kongres sendt og til
forordnet sit gesandtskab og kommissarier her til Os.
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Vi har derpå udset forordnet de ædle, kloge, lærde, Vore kære og trofaste 
Niclas Perrenot, herre til Granvella, Vor øverste gehejme-råd Johannes von Na
ves til Mesanzi, Vor vicekansler i Det hellige rige, Carolus Boysot og Viglien 
von Zwicken, professor i jura, Vore råder, alle og enhver til at udføre disse for
handlinger og har givet dem fuldkommen bemyndigelse og fuldmagt til at gøre 
det, og gør det hele offentligt i kraft af dette brev. Det vil sige, at de alle, eller 
hvis den ene eller flere af gyldige årsager ikke kan være til stede, kan forhand
le i Vort navn med den omtalte konges budbringere og gesandter om en bestan
dig fred eller om stilstand og kan tale, bevillige, beslutte, bebreve og således i 
al almindelighed og særdeleshed foretage sig alt, handle, gøre og lade gøre.

Og hvad de omtalte Vore råder og sagførere, som det står ovenfor, vil foreta
ge sig, forhandle sig til, bevillige, gøre og beslutte, det er og skal forblive Vores 
vilje og mening.

Vi vil også overholde det alt sammen, lige som om Vi selv havde forhandlet 
det, og fastholde det, efterkomme det troværdigt og sætte det i værk.

Og hvis de ovennævnte Vore råder og tilforordnede fuldmægtige behører en 
yderligere fuldmagt, end den der her står, så vil Vi inderligt gerne give den til 
dem alle, og har hermed givet den, lige så vel som den med udtrykkeligt ord 
her var skrevet, og vil holde det trofast uden al svindel og svig.

Til ydermere vitterlighed er dette brev beseglet med Vort kejserlige vedhæn
gende segl.

Givet i Vor og rigets by Speyer den 1. april 1544 efter Vor kære Herres fød
sel og i det 24. år af Vort kejserdømme og det 29. år i Vort rige.

Karl

Kommentarer
Forhandlerfuldmagten er trykt i Krag og Stephanius: Christian 3.s historie, 2. 
del, 1776, s. 588-89.

Lovgrundlag
Der ses intet lovgrundlag.

Hvor findes kildetypen?
Egeskabene (RA).
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27. Instruktion
Den officielle instruktion for gesandterne til et gesandtskab tog det ofte lang tid 
at udarbejde, fordi den var beregnet til først efter nogen tids forhandlinger at 
overleveres til de fremmede gesandter for at vise, hvor langt man kunne gå med 
hensyn til krav og modkrav.

[Instruktion for de danske gesandter til rigsdagen i Speyer]
Instruction nach Speyer Anno 1544
(RA, Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling, almindelig del, 1, nr. 111, kopi i 
protokol: Instructiones, Memorialien und Vollmachten in Ausz- und Einländi
sche Sachen 1539-48, fol. 112v-l 18r)

Instruction, wes vnser Christian von gots gnadenn zu Denmarcken etc. Königs 
Rethe vnd lieben getrewen Johan Rantzaw, Andres Bilde, beide Ritter, Peter 
Schwabe vnd Caspar Fuchs Secretarius von unsernth wegen in den Irrungen 
und gebrechenn so sich zwischen Key: Mt: vnnd derselbigenn landenn, auch 
Pffalzgraue Friderichen vnd vns allenthalben erhaltten. Damit dieselbigen bei- 
gelegt vnd ein bestendiger friede oder wo derselbige enthstunde ein Anstandt 
vffgericht werden möchte handelenn sollen.

Erstlich, wan gemelthe vnsere Rethe an die orthe so ihnen ernanth ankom
men, so sollen sie die bewusten lewthe durch welche die handelunge zuwerck 
gestehet, an sich bescheiden, und vhleis anwendenn, das der handel forderlich 
ohne vertzug oder einfuerungh weittleuffiger disputirungh vff die vorigen zu- 
geschicktenn Artikel, so zum handel nicht dinstlich fur die handt genommen, 
vnd schleunig abgehandeltt werde.

Vnnd dieweile wir dan nit wissen, wes also in handlung zum eingange fur- 
lauffen möge, können wir dem handel wie derselbige angefangen oder weitter 
getrieben werden soll kein maß gebenn. Sundem stellen sollichs alles in ge- 
melther vnser Rethe vnd gesanthen getrewen vhleis, als die vnser vnnd aller 
handel gelegenheit wissenn. Dieselbigen werden im handel vnd sunst vnser 
notturfft vnd glimpff wol furtzuwendenn, vnd allen furschlegenn vnd feilen zu 
begegnen wissen.

Fumemlich sollen die vnsern in der handelung darhin sehen, das zwischenn 
Key: Mt: derselbigen landenn herwidderumb vns, vnsemn beiden konick- 
reichen, furstenthumben vnd Landen ein bestendiger ewiger friede vff pillige 
mittel als angezeiget werden solle vffgericht werde.

Und zu forderung gemeines friedens, sollen die vnsemn die Segellation durch 
denn Sundt vnd sunst in und durch vnsre konnigreiche, furstenthumbe lande 
vnd gepiethe eroffenen vnd das also die segellation an beiden seittenn in 
vffrichtung soliches friedes hinfuro ohne alle vorhinderunge den vnterthanen 
frey vngehindert pleibe, also das dieselbigenn mit einander handelen, wande- 
lenn, keuffen vnd vorkeuffen muegen vff gewonliche zollen vnd accisen, doch 
hiermitt furbehalten eines jden teils herlickeit, freiheit vnnd gerechtickeit.

Es soll auch keinn teyl des anderenn vnterthanenn zu keinem dienst zwin- 
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genn oder vffhalten. So aber ein theil des andern vnderthanen vnnd derselbi- 
genn schiffe zu dienste vonnothen in seinem gepiethe erlangenn vnd dieselbi- 
genn geprauchen wurde, dafür soll einem jeden ziemlich belhonnungh gege- 
benn werdenn.

Were aber der Artikel, das eins jdern theils freiheitten vnd herlicheitten vor- 
behaltenn pleiben soltten, nicht zuerhaltten das alsdan diese Artikel das einer 
des andern leuthe zu dinst nicht zwingen sollt, auch wegk gethan were.

Item das ein jder zu seinenn eigenenn schuldenn zu Recht Anthworttenn soll.
Es soll auch abgeredt vnnd mit eingetzogen werdenn das eines jdenn vn- 

terthanen so deme anderenn teils gedienet ohne enthgeltnus widderumb einge- 
stat vnd zu seinen guethern gestattet werdenn.

Item die schiffe vnnd guether so an beidenn teilenn angehaltten, sollenn frey 
ledich vnnd loß gegeben vnd die enthwanthen guether widderumb erstatt vnd 
bezalt werdenn, doch zuvorn allen vhleis anwendenn, ab sollicher Artikel ohne 
restitution oder widderlage abgehandeltt werdenn mochte.

Die vonn Oberjsel sollen jhres nachstehendenn Restes vff newe Termin 
bezalt, auch die Teugheinischen gueter wie hart darumb gefodert loß vnnd aus 
hendenn gegebenn werden.

Item alle gefangenenn ann beidenn teilen ledich zugebenn ohne enthgelth- 
nus.

Item dem konige zu franckreichenn soll in dieser vhede vnnd so offt er 
kunffnticklich oder nochmals newe kriege widder key: Mt: vnnd jre lande er- 
wegenn vnnd anfangen wurde gar kein hulff vonn vns geschehenn widder 
heimlich noch öffentlich in keinem wege wie das genenth werden mochte. 
Wann aber solchs nicht zuerhalten sundernn das gegentheil dahin dringen wolt, 
das wir vns franckreichenn ohne alle mittel gar vnnd gantz vorsagenn solthenn, 
alsdanne so sollen vnsere geschicktenn gelegenheit der bunthnus das dieselbi- 
ge defensive, so der keyser eygener bewegung kriege anfangenn wurde gestel- 
lett vnnd das wir also durch sollichen falle vnser ehr vnnd glimpffe warenn 
vnnd erhalten müsten.

Vnnd wo vff geschehenen bericht der Artikell jungst hieuor ertzeltt Franck- 
reich halbenn nicht Stadt habenn woltt, so sollen die vnnsern darüber weiter 
nichts handelen sundern denn handel gar vnnd gantz fallenn lassenn.

Item dem keyser soll vergunth werden Rewther vnnd Knecht aus diesen lan- 
denn wmb sein besoldung zusamlenn vnnd zu furenn.

Das aber wir öffentlich gegenn Franckreichenn handelenn vnnd dienenn 
solttenn, soll abgeschlagen, auch denn handell, darum fallenn, wo aber der key
ser mit jemannds der vnseren handelenn oder verstandt machen kann das sie 
mit Reuter vnnd Knechtenn kegen Franckreichenn dienen wollen soll von vns 
vngehindert zugelassenn werdenn. Darzu soll von vns zehen oder zwolff tau- 
senth guldenn vnvermerckt gewanth werden.

Item die Evangelischen auszunemen kegenn dieselbigenn nicht zu handelen 
noch zudienenn. Her widderumb disselbigenn kegenn den keyser vnd seine 
Lande nit zuhelffenn.
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Item wehn der keyser dagenn bedingenn vnnd ausnemen will soll zugelassen 
werden.

Item Preussen auszunemenn.
Item nach ausganck aller punthnus wollenn wir vnns mit niemandes kegenn 

die Kay: Mt: verbinden.
Item die Actionn sampt denn enthwanthtenn schiffen vns vnd denn vnsernn 

zustendick zufoderenn vnnd vff hohiste darauff helttenn, wo aber sollichs nicht 
volgenn will, sollenn in vffrichtung des friedens dasselbige alles fallen vnnd 
abgestelth werden.

Item das alle actiones vnnd querelenn kegenn einander vffgehobenn.
Item ob der Keyser eine demuth vonn vns habenn wolthe,falls dieselbige wie 

jezt zu diesen Artikell volgett gethann werdenn das wir jhe vnd alwege zu der 
Key: Mt: vor anderenn zunegung gehapt. Auch nach absterbenn herrn vnnd va- 
ternn vortwege mit jrer Mt: vffgericht demselbigen nit alleine gefolgett, sunde- 
ren vns auch hoch daruff vorlassenn wie solchs alles vorhandenn vnnd zuer- 
weissen. Dieweile aber einn misvorstandt darin gefallenn daraus allerley wid- 
derwille vnnd schade erfolgett, vnd damit der Keyser sehenn mochte, das wir 
noch mit seiner Key: Mt: vnnd derselbigenn Landenn vor andernn wie wir vns 
zuvornn vff allenn tagenn erpotten freundschaft vnnd guethe nachbarschafft, 
auch bestendigenn ewigenn frieden gerne haben sehenn vnnd wissenn woltten.

So hetten wir derwegenn euch als Rethe vnnd gesanthen dahin abgefertigett. 
Vnnd wo vns von seiner Key: Mt: freuntschafft, gnade vnnd guethe nachbar- 
schaff auch ein bestendigenn friede vff pillige mittel begegnenn kunth oder 
mocht dieselbigenn wolttenn wir annemenn vnnd alsdann vns kegenn seiner 
Key: Mt: aller gepur vnnd pilligkeit haltten und erzeigenn.

Item ob der Keyser begerenn wurde, das dem Rö: Reiche hinfurder vonn we- 
genn der furstenthumbe pilligenn gehorsam mit Unterhaltung Cammergerichts 
vnnd darlegung Turckenngeldes geleist werdenn solle, soll angetzeigett wer
denn, dieweile der Keyser die Lehenschafft der furstenthumbe an konig Chri- 
stiemn verweisett das eher dieselbigen zuvorn vnnd widderumb cassire vnd 
das den Keyser darneben verschreibenn solte, das eher die furstenthumbe bey 
allen irenn altten gehapthenn hoheiten, Regalien, freiheiten vnnd herlicheitten 
an lehenschafft vnd andern pleibenn lassenn vnnd also vnns vnd vnseren brü- 
dern nichts daran enthziehen lassen wolle. Vnnd ob sein Key: Mt: jemandts ho- 
henn oder nider standes iner oder ausserhalb landes ethwas anders dakegenn 
vnd widderum vorschreiben oder zugesagt, das dasselbige auch alles muege 
cassiret werdenn. Alsdanne solle dem Reich so viele wir vonn Rechts wegenn 
schuldigk pilliger gehorsam des gemelten vnsers furstenthumbs Holsteins hal- 
benn geleist werden.

Item wo der friede enthstunde soll der Anstandt vff zehenn oder denn wei- 
nigsten sechs jar vnnd nicht ringer gestalt werdenn, vnd ein jar nach der vff- 
kundungh.

Item pffalzgraffe friederichenn soll vff sein forderung von wegen seiner 
gemahel vnnd auch der vonn Lothringenn wegen, zu erlangung eines bestendi- 
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gen friedens dreimalhundert tausenth gulten vonn wegen der dreyer reiche, 
Denmarck, Norwegen, Schwedenn vnnd beiden furstenthumben gegebenn. 
Vnnd das der König zu Schwedenn ohne mittel zu dem friedenn miteingezo- 
genn werde.

Es soll jder guide vff vier vnnd zwantzick schilling gerechnet vnd die betzal- 
ungh an thalernn vnnd anderen ganckhafften muntze als in diesem lande vnnd 
Anßestedtenn genge vnnd gebe ist, jn der Stadt Lubeck gegeben werdenn. Als 
vff volgenden Michaelis ein hundert tausenth darnach von Michaelis an über 
ein jar noch einn hundert tausenth vnnd volgenths vber ein jar die letze betzal- 
ung, als ein hundert tausenth zu betzalenn.

Item konig Christiernn soll nach vffrichtung des friedens erlediget, auch mit 
vnterhaltung zu einem fürstlichem tisch vermuege der anthwort denn Mecklen- 
burgischenn Cantzler derhalben gegeben vorsehen werdenn.

Es soll auch dem gegenteil ein freyer zutrit zu Konig Christiernn vor muege 
des Mecklenburgischen Abschieds gegunt werden.

Item das Pfallz vnnd Lothringenn samt beidenn Friedrichen verzieht thuenn, 
vnnd das der Keyser, der Römisch Konig benebenn Pfallz vnnd Lothringenn 
dasselbe alles vorsehenn.

Es soll auch zum hohistenn gesucht werden, das Chur vnnd furstenn zu 
weithlicheit solchs alles mit versiegeln, wo nicht zu erhaltenn soll es nachgege- 
benn werden.

Item dieweile Sachsenn vnnd Hessenn sich zu guethlicher handelungh erpot- 
tenn sollen die geschicktenn nach gestalttenn Sachen, darinne zuthuenn vnnd 
zu lassenn habenn, denselbigenn soviele vonn denn hendelen zuvermeldenn, 
als dieselbigenn leidenn wollenn.

Item vnnderpiettunge zuthuenn ob der Kayser vns dem Kuenige guethliche 
handlunge mit franckreichenn gunnen wolde vnnd vff was mittel.

Item ob der Keyser vff friedenn oder Anstande ausserhalb des pffalzgrauenn 
handelen wolde, soll zugelassen werden.

Item das der handel vff denn Keyser als Keyßer vnnd ohne alle avsflucht 
oder bedingungh so wol in friedenn als Anstande gestalt, wo das nit zuerhal- 
tenn soll der handel derhalbenn fallenn, vnnd nichts geschlossenn werden.

Item Hertzogk Heinrichenn vonn Braunschweigk soll angetzeigett werdenn, 
das wir widder ihnem nicht dienen noch handelen wollen, aus sollichem stil- 
stanndt er vnser zugeneigttenn willenn, vnd das wir sein warer freundt sein wol
lenn, spurenn auch vermerkenn kann, das wir nach ehrenn vnnd glimpff anders 
nicht thuenn könnenn vnnd sollen vnser Rethe vnnd gesanthenn vnsere zusage 
wo es begerth verschreiben vnnd versichern, wo ehr hertzog Heinrich sich da
rann nicht genügen, auch so den handel nicht treibenn woltt, sollen die vnseren 
andere wege als durch Sachsenn hessenn den handel zu treibenn suchen.

Item wen man denn hanndell mit der abegifft kurztren kann, sollen vnser ge
santhenn dem bewisten mann zwantzick tausenth vnd dem Frannauel zehenn 
tausent zuschenkenn macht habenn.
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Vnnd jm fall do ethwas furlauffen wurde, das in dieser Instructionn nit beg- 
griffenn, oder sich uber diesenn befelch erstrecken wurde darinne, sollenn vns- 
re Rethe alle das jenige so uns vnseren brudernn konigkreichen landen vnnd 
lewthen nützlich vnnd furweglich zuhandelenn hiemit macht vnd gewalt ha
benn.

Item ob die hertzoginnne zu Sachsenn oder ihre Rethe vonn wegenn furge- 
stelttenn heirath weitter anregunge thuenn werdenn, soll dann Vertagunge ge- 
schehennn, vnd wenn der friede getroffenn vnd wir wissen mochten uf was 
puncten die heyrath getroffen werden mochte wollten wir vns vff vnsere Rethe 
widder kunnfte vnd ir anbringen weitter darinnee mit gepurlichen anthwort 
vememen lassen.

Item ob der friede enthstunde vnnd ein Anstandt getroffenn sollen die ange- 
haltenenn schiffe vnnd guether so hartt daruff gedrungen restituiret vnnd die 
entwanthen guether betzaltt werden.

Item es sollen die vnseren einen anderen tagk, wo es begeret zu bewilligenn 
macht habenn, auch inn des keysers landenn. Zu urkunde mit vnseren konigk- 
lichen Secreth becrefftiget vnnd besiegeltt.

Datum Rensburck den funfften Februarij Ao. etc. xliiij.

Instruks for Johan Rantzau, Anders Bilde, Peder Sva ve og Casper Fuchs, 
Rendsborg 5. februar 44
Instruktion om, hvordan Vores, Christian af Guds nåde konge til Danmark etc. 
kongelige råder og kære tro mænd Johan Rantzau, Anders Bilde, begge ridde
re, Peder Svave og Caspar Fuchs sekretærer, på Vore vegne skal handle om de 
uoverensstemmelser og stridigheder, der har været mellem Hans kejserlige 
Majestæt og dennes lande og også mellem pfalzgreve Friedrich og Os. For at 
disse kan blive bilagt, og der kan etableres en varig fred, eller hvis dette ikke 
kan lade sig gøre da en våbenhvile.

For det første, når bemeldte Vore råder kommer til de steder, som er udpeget 
for dem, så skal de kalde de kendte folk, som har iværksat forhandlingerne, til 
sig, og de skal anvende al flid således at forhandlingerne hurtigt går i gang og 
bliver ført til ende uden forsinkelse eller indførelse af vidtløftige diskussioner 
om de tidligere tilsendte artikler, der ikke er tjenlige for forhandlingerne, og 
som hurtigt skal afklares.

Og eftersom Vi ikke ved, hvordan forhandlingerne forløber i begyndelsen, så 
kan vi ikke give nogen retningslinier for forhandlingerne, hvordan de skal be
gynde eller skal føres videre. Vi overlader imidlertid alt til bemeldte Vore rå
ders og gesandters trofaste flid, da de kender Vor og og hele situationens sam
menhæng. De samme skal i forhandlingerne og ellers sørge for, hvad Vi har 
brug for og hvad der er gavnligt for Os og vide at imødegå alle forslag og fore
kommende situationer.

Især skal Vore søge at drive forhandlingerne derhen, at der mellem selve 
Hans kejserlige Majestæt og hans lande samt Os, Vore to kongeriger, fyr- 
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stendømmer og lande oprettes en evig fred på rimelige vilkår, som skal blive 
nærmere beskrevet nedenfor.

Og til at fremme den almindelige fred, skal Vore folk åbne sejladsen gennem 
Øresund og ellers i og gennem Vore kongeriger, fyrstendømmer, lande og om
råder, således at sejladsen på begge sider ved oprettelsen af en sådan fred frem
over kan ske frit og uden al hindring for undersåtterne, således at disse kan 
handle, købe og sælge med hinanden dog mod betaling af den sædvanlige told 
og afgift, og med forbehold for enhver parts herlighed, frihed og rettighed.

Ligeledes skal ingen af parterne tvinge den anden parts undersåtter til nogen 
tjeneste. Hvis nogle af den anden parts undersåtter og deres skibe af nød tvin
ges til tjeneste, når de kommer til den første parts territorium og der er brug for 
dem der, så skal enhver bagefter have sin rimelige belønning herfor.

Såfremt den artikel om, at der skal tages forbehold for enhver parts friheder 
og herligheder ikke kan gennemføres, så skal bestemmelserne om, at den ene 
ikke kan tvinge den andens folk til tjeneste, også fjernes.

Endvidere, at enhver skal stå til ansvar for sin egen gæld.
Det skal også aftales og indbefattes, at hvis den enes undersåtter har tjent 

den anden part uden vederlag, så skal det straks blive godtgjort og han må få sit 
gods igen.

Ligeledes skal de skibe og gods som begge parter har tilbageholdt, gives fri 
og løs og det konfiskerede gods skal igen blive erstattet og betalt, dog skal de 
først anvende al flid på, at en sådan artikel kan blive vedtaget uden restitution 
eller skadeserstatning.

De folk fra Overijsel skal have deres resterende tilgodehavender betalt til 
næste termin, dette gælder også det gods fra Groningen, når der bliver presset 
hårdt derpå, skal det blive frigivet.

Ligeledes skal alle fanger på begge sider frigives uden erstatning.
Ligeledes skal kongen i Frankrig i denne fejde og så ofte han i fremtiden el

ler endnu en gang planlægger og påbegynder nye krige mod kejseren og hans 
lande, aldeles ikke gives nogen hjælp fra Os hverken hemmeligt eller offentligt 
på nogen måde, uanset, hvad det kunne kaldes. Hvis man ikke kan få noget 
sådant igennem og modparten stædigt står på, at Vi skal tage afstand fra fransk- 
mændene helt og ganske uden nogle forbehold, så skal Vore gesandter holde 
fast på, at forbundet var defensivt, så det blev udløst af kejserens egne krigsbe
vægelser, og at Vi således i dette sådant tilfælde var tvunget til at værge og op
retholde Vor ære og ry.

Og hvis den ovenfor nævnte artikel om Frankrig ikke kan gennemføres, så 
skal vore gesandter slet ikke forhandle mere, men lade forhandlingerne bryde 
sammen.

Det skal være tilladt for kejseren at hverve ryttere og knægte i disse lande og 
føre dem ud herfra.

Men at Vi offentligt vil optræde og tjene mod Frankrig, det skal bestrides, 
også selv om forhandlingerne derved skal afbrydes, men hvis kejseren vil afta- 
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le med nogen af Vore, at de skal tjene med ryttere og knægte mod Frankrig, 
skal det tillades dem at gøre det uhindret af Os.

Dertil vil Vi hemmeligt give 10 eller 12.000 gylden.
Vi skal ligeledes undtage de evangeliske og vil ikke forpligte os til at foreta

ge os noget mod dem. Ligeledes vil Vi heller ikke hjælpe disse mod kejseren og 
hans lande.

Ligeledes, hvem kejseren har betænkeligheder ved og vil undtage, skal ac
cepteres.

Ligeledes skal Preussen undtages.
Ligeledes efter udløbet af alle forbund, vil Vi ikke forbinde os med nogen 

mod kejseren.
Ligeledes skal Vi og Vore kære været berettiget til at kræve og stå fast på, at 

udbyttet ved aktionen og de konfiskerede skibe skal tilfalde Os, og dem, som vi 
har beordret dertil, men hvis de ikke vil gå med til dette, skal punktet under 
hensyn til bevarelsen af freden falde og opgives.

Ligeledes skal alle handlinger og stridigheder med hinanden ophøre.
Ligeledes, hvis kejseren vil have at Vi ydmyger Os for ham, for at få god

kendt disse artikler, skal I sige, at Vi altid har haft respekt for Hans kejserlige 
Magestæt frem for andre.

Også efter Vor herre og faders død har Vi fremdeles indgået aftaler med 
Hans Majestæt og ikke alene fulgt dem, men helt og holdent forladt Os på, 
hvordan alt var og kunne forblive.

Da der imidlertid har været en misforståelse, hvorved der er opstået stor 
modvilje og skade, og for at kejseren skal bringes til at se, at Vi hverken med 
Hans kejserlige Majestæt eller dennes lande har nogen anden hensigt end som 
tilforn altid at tilbyde venskab og godt naboskab samt en bestandig, evig fred, 
hvilket Vi gerne ser og ønsker, således som Vi tidligere ved de forrige fredsfor
handlinger har tilbudt det.

Derfor har Vi sendt Jer derhen som råder og gesandter. Og hvis Vi fra Hans 
kejserlige Majestæt kunne få et tilbud om venskab, nåde og godt naboskab, og 
opnå en bestandig fred på rimelige vilkår, så vil vi gerne modtage et sådant til
bud og forholde Os overfor Hans kejserlige Majestæt med al ydmyghed og ri
melighed.

Ligeledes skal det meddeles, at hvis kejseren begærer, at Det romerske Rige 
fremover fra fyrstendømmet forventer rimelig lydighed med underhold af 
Kammerretten og betaling af Tyrkerpengene, eftersom kejseren har forlenet 
fyrstendømmet til kong Christian 2., så skal han først annulere denne forlening, 
og det skal anbefales at kejseren laver en ny, der giver fyrstendømmet alle de 
traditionelle højheder, regaler, friheder og herligheder vedrørende forleninger 
og andet, og altså ikke tager noget fra Os og Vore brødre.

Og hvis Hans kejserlige Majestæt har givet eller lovet noget i modstrid med 
dette til nogen af høj eller lav stand inden for eller uden for landet, så må alt 
dette også annuleres.
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Derefter skal fra Vort fyrstendømme Holsten ydes til Riget, alt hvad Vi ret
mæssigt er skyldige i henseende til rimelig lydighed.

Ligeledes, hvis freden ikke kan opnås, skal der indgås en våbenhvile på 10 
og i det mindste seks år og ikke mindre, og der skal være ét års opsigelse.

Ligeledes skal man imødekomme pfalzgreve Friedrichs krav på vegne af 
hans gemalinde og hertuginden af Lothringen til opnåelse af en varig fred, så
ledes at Vi vil betale 300.000 gylden for de tre riger Danmark, Norge, Sverige 
og de to fyrstendømmer.

Og kongen af Sverige skal umiddelbart omfattes af freden.
Hver gylden skal regnes til 24 skilling, og betalingen skal ske i dalere og an

dre i disse lande og Hansestæder gangbare mønter i Lübeck.
Til næste Mikkelsdag skal betales 100.000 og året derefter til Mikkelsdag li- 

gedes 100.000 og det næste år den sidste rate ligeledes 100.000.
Kong Christian 2. skal efter fredens indgåelse frigives og skal forsynes med 

underhold til et fyrsteligt bord i overensstemmelse med det svar, som Vi har gi
vet den mecklenburgske kansler.

Der skal også tilstedes modparten fri adgang til kong Christian, således som 
det er fastlagt i aftalen med Mecklenburg.

Ligeledes skal Pfalz og Lothringen samt begge Frederikker give afkald der
på, og kejseren, den romerske konge ved siden af Pfalz og Lothringen skal sør
ge for at ordne dette.

Det skal også indstændigst anmodes om, at kur- og andre verdslige fyrster til 
vitterlighed medforsegler dette, men hvis det ikke kan opnås, skal man give af
kald derpå.

Endvidere, eftersom Sachsen og Hessen har tilbudt sig som mæglere, skal 
gesandterne da underrette disse så meget om sagernes forløb, som de skønner 
passende.

De skal undersøge, om kejseren vil tilstede Os til mægling med Frankrig og 
på hvilke vilkår.

Ligeledes, hvis kejseren vil indgå fred eller våbenstilstand uden om pfalz- 
greven, skal det være muligt.

Ligeledes, hvis forhandlingerne ikke kan ske med kejseren som kejser og 
uden alle udflugter og betingelser så vel med hensyn til fred som våbenstil
stand, så skal forhandlingerne om dette opgives og intet skal aftales.

Det skal også meddeles hertug Heinrich af Braunschweig, at Vi ikke vil 
gøre eller forhandle noget mod ham, og at Vi vil være hans sande ven, hvor
ved han vil kunne mærke Vores venlige sindelag, og at Vi er hans sande 
venner, og at Vi med bevarelsen af Vort gode rygte og Vor ære ikke kan og 
skal gøre andet end at give Vort skriftlige løfte og forsikring til Vore råder 
og gesandter, hvis dette begæres. Hvis hertug Heinrich ikke vil være tilfreds 
med dette, og ikke kan forhandle videre, så skal Vore forhandlere søge an
dre veje som ved hjælp af Sachsen og Hessen kan føre forhandlingerne vide
re.
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Ligeledes, hvis man kan forkorte forhandlingerne med bestikkelse, skal Vore 
forhandlere have fuldmagt til at give hovedmanden 20.000 gylden og hans 
hjælper 10.000 gylden.

Og i de tilfælde, hvor der forløber noget, der ikke er indeholdt i denne 
instruktion, eller hvortil I ikke har nogen befaling, så skal Vore råder gøre det, 
der er nyttigt for Os, Vore brødre, kongeriger, lande og folk, og har hermed 
fuldmagt og myndighed til at forhandle samme.

Ligeledes hvis hertuginden af Sachsen eller hendes råder på grund af det 
planlagte ægteskab igen gør ophævelser, skal det hele udsættes, og når freden 
er indtruffet og vi ved på hvilke punkter der er problemer med ægteskabet, vil 
Vi efter Vore råders hjemkomst og deres fremlæggelse af sagen give hende et 
passende svar.

Ligeledes, selv om der ikke kan blive nogen fred og kun en våbenstilstand, 
skal der presses på for, at de beslaglagte skibe og gods skal blive restituerede 
og det konfiskerede gods skal betales.

Ligeledes skal Vore have fuldmagt til, hvis det ønskes, at aftale en ny konfe
rence også i kejserens lande.

Til vitterlighed er dette med Vort kongelige segl bekræftet og beseglet.

Givet i Rendsborg den 5. februar 1544.

Kommentarer
Der havde tidligere været ført forhandlinger med Nederlandene, hvorfra der 
forelå udkast til en traktat, som instruktionen kunne tage sit udgangspunkt i. 
Det afgørende i instruktionen er, at Christian 3. ikke vil tvinges til at gå i krig 
mod sin allierede Frans 1., men omvendt er han villig til at opgive alle de løf
ter, som han har givet Frans 1. På samme måde vil kongen være neutral i for
hold til stridighederne mellem de tyske protestantiske fyrster og kejseren.

Lovgrundlag
Der ses intet lovgrundlag.

Anvendelsesmuligheder
Instruktioner er en af historikernes hovedkilder til oplysning om, hvilke hen
sigter fyrsterne havde med deres udenrigspolitik. På den anden side var in
struktionen som nævnt beregnet til at overlevere til modpartens forhandlere, så 
i mange tilfælde var instruktionen ledsaget af en hemmelig skriftlig eller 
mundtlig instruktion, som vi ikke har noget kendskab til. Ydermere kunne ge
sandterne under forhandlingerne få tilsendt yderligere instruktioner, som ikke 
altid blev indført i kopibogen.

Hvor findes kildetypen?
Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling (RA).
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28. Fredstraktat
En traktat var det forpligtende element i forbindelserne mellem staterne. En 
sådan blev principielt indgået mellem fyrsterne eller mellem den danske konge 
og for eksempel borgmestre og råd i Lübeck. Normalt underskrev og beseglede 
forhandlerne traktaten, men for at den skulle have gyldighed, skulle den også 
ratificeres. Dette skete oftest ved udstedelsen af et særligt dokument beseglet af 
kongen, men i mange tilfælde ydermere ved en underskrift og besegling af rigs
rådets medlemmer. Ratifikationerne blev derpå udvekslet, ofte på et særligt 
møde. Specielt i begyndelsen af 1500-tallet synes man ikke at have opfattet ra
tifikationen som nødvendig for traktatens gyldighed.

23. maj 1544. Speyer. Freds- og Venskabstraktat mellem Kong Christian
3. og hertugerne Hans, Adolf og Frederik af Slesvig og Holsten på den ene 
og kejser Karl 5. på Nederlandenes vegne på den anden side
(RA, Egeskabene, E: Spanien og Nederlandene, nr. 19 (det af kejserens og kon
gens forhandlere underskrevne og beseglede eksemplar på papir), nr. 20 (det af 
kejser Karl 5. underskrevne og ratificerede eksemplar på pergament), nr. 24 (b) 
(den vigtige bireces om forholdet til Christian 2. og hans arvinger)

Vi Karl den Femte, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider udvider af riget, 
konge i Germanien, Spanien, Begge Sicilier, Jerusalem, Ungarn, Dalmatien, 
Kroatien etc., ærkehertug af Østrig, hertug af Burgund, af Lothringen, af Bra
bant, af Limburg, af Geldern, af Lutzenburg etc., greve af Habsburg, Flandern, 
Artois, Burgund, Hennegau, Holland, Zeeland, Namur og Zuthpen, herre til 
Friesland, Utrecht, området hinsides og på denne side af Ijsel, Mecheln, Salins 
og Groningen etc. bekender offentligt med dette brev og gør det kendt for al
verden: Efter at Vi på grund af den spænding og misforståelse, der igennem no
gen tid har været mellem vore Nederarvelande og den allernådigste fyrste, hr. 
Christian, udvalgt konge til Danmark, Norge, de venders og goters, hertug til 
Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve til Oldenborg og Delmen
horst, har indladt os i gode forhandlinger, hvor det mellem Vore og omtalte ud
valgte konges råder, kommissærer og gesandtskaber er ordnet således, at på 
begge sider er sådanne stridsspørgsmål og fejltagelser afgjort, der er aftalt en 
fred og en enighed og blandt andet besluttet, at Vi ligesom den omtalte udvalg
te konge skal ratificere denne fred, enighed og traktat senest den første dag i 
Juli måned næstkommende og i alle og ethvert punkt og artikel bekræfte og 
vedgå dette. Et ratifikationsdokument, udstedt under vor egen hånd og påtrykt 
vort segl, skal for hver part udveksles mod hinanden i byen Bremen, alt i ifølge 
den samme freds og traktats videre indhold, der ord for ord lyder således:

I Herrens navn amen. Alle skal vide, at der en tid lang har været en voldsom 
spænding, brud og strid mellem den allernådigste, stormægtigste fyrste og her
re, hr. Karl den Femte, den romerske kejsers Nederarvelande på den ene side 
og den nådigste fyrste og herre, hr. Christian, udvalgt konge til Danmark, de 
nådige og højbårne herrer Johan, Adolf og Frederik, hertuger til Slesvig og
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Hertug Adolf af Slesvig-Holsten- 
Gottorp ( 1526-86), bror til Hans 
den Ældre (-1580) og Frederik 
(-1556) og halvbror til Christian 
3. De tre brødre indgik sammen 
med kongen freden i Speyer 
1544 med kejser Karl 5. Den 
stridbare hertug Adolf skulle 
komme til at spille en rolle for 
den danske konge, som han flere 
gange kom i konflikt med. (Male
ri fra 1586 på slottet Gripsholm 
i Södermanland).

28. Fredstraktat

Holsten etc., brødre, og kongerigerne Danmark og Norge og deres fyrstendøm
mer, lande og herskaber på den anden side. Derfor har de grebet til regulær 
krig, angreb og forsætlige ødelæggelser mod hinanden. For at det kan komme 
til en bilæggelse af sådanne misforståelser og strid har Vi forhandlet nogle gan
ge, og det er kommet så vidt, at højbemeldte kejserlige majestæt har indkaldt til 
forhandlinger, og højbemeldte, udvalgte konge har til Speyer og hans kejserli- 
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ge majestæt sendt sine gesandter og kommissærer, nemlig de ædle og fornem
me Johan Rantzau, Anders Bille, begge riddere, Peder Svave og Caspar Fuchs, 
for at forhandle om fred og orden mellem omtalte kejserlige majestæts Neder- 
arvelande og den udvalgte konge, dennes brødre og førnævnte kongeriger og 
lande. Fra den kejserlige majestæts side er til disse forhandlinger forordnet de 
højvelbårne, ædle, højlærde herrer, Niclas Perrenot, herre til Granvella, hans 
majestæts øverste gehejmeråd, Johann von Naves til Mesantzi, vicekansler, 
Carol Boisot og Vigilius von Zwichem, doktor i retsvidenskab, der alle er kej
serlig majestæts råder, til disse forhandlinger. Efter at der er gennemført for
handlinger med den fornødne viden og vilje hertil fra højstbemeldte kejserlige 
majestæt og i lige måde den omtalte udvalgte konge i kraft af den fuldmagt, 
som de omtalte kommissarier har medbragt, og hvad der er aftalt, besluttet og 
opnået enighed om, følger herefter:

§ 1. For det første at al modvilje, uenighed, fjendskab, fejde og krig mellem 
de føromtalte lande, tilhørende hans kejserlige majestæt på den ene side og den 
omtalte udvalgte kong Christian, hans brødre, de omtalte kongeriger, fyr
stendømmer og lande på den anden side, skal fra denne dag og i al fremtid være 
forsvundet, væk og helt ophørt. Der skal imellem fyrstendømmerne Brabant, 
Limburg, Geldern og Lutzenburg, grevskaberne Flandern, Artois, Burgund, 
Hennegau, Holland, Zeeland, Zuthpen og Namur, herskaberne Friesland, 
Utrecht, området hinsides og på denne side af Ijsel, Groningen og Mecheln og 
alle disse opregnede lande og områdere beboere og undersåtter under kejserlig 
majestæt i disse Nederarvelande og mellem den højnævnte udvalgte konge og 
kongerigerne Danmark, Norge, goter og vender, hertugdømmerne Slesvig, 
Holsten, Stormarn og Ditmarsken og alle andre områder og lande og deres ind
byggere, den udvalgte konges og hans brødres undersåtter, og alle de omtalte 
arvinger og efterkommere, være og forblive og blive opretholdt godt, oprigtigt 
og bestandigt venskab, enighed og fred til lands og til vands (både på havet og 
på ferske vande) nu og i al evighed.

Ligeledes skal undersåtterne i de føromtalte kongeriger og lande på begge si
der såvel til lands som til vands i de førnævnte kongeriger, fyrstendømmer, her
skaber, lande, byer og havne holde alle farvande sikre, frie og rolige, så man 
kan handle, rejse, besejle, og blive der og arbejde, sålænge man vil, og de må 
også købe og sælge proviant, fødevarer og alle andre nødtørftigheder fra de 
samme kongeriger, fyrstendømmer, lande, byer, havne, farvande, og det skal 
være frit for enhver at rejse og gå til deres egne eller andre fremmede lande 
med deres egne dem selv tilhørende eller lejede skibe, vogne, kærrer, heste, va
rer og gods og alt andet, intet undtaget, og at rejse frem og tilbage, som de ple
jer at gøre i deres eget fædreland og som undersåtterne i de samme steder og 
lande selv kan gøre. Det vil også sige, at de ikke skal være pligtige til at betale 
noget almindeligt eller specielt lejdebrev eller afgift; dog skal de sædvanlige 
toldafgifter betales, som det har været tilfældet fra gammel tid, og således at 
enhver holder sig indenfor sømmelighedens grænser. Det skal være tilladt for 
alle at drive deres erhverv og købmandsskab frit og uhindret, således at hver- 
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ken deres personer eller deres gods og varer skal blive beslaglagt, forfordelt el
ler konfiskeret af fyrsten, hvem territoriet tilhører, ellers hans statholdere, foge
der, embedsmænd eller undersåtter under nogen som helst foregivet grund eller 
årsag. Heller ikke må nogen blive tvunget til at tjene mod hans fjende eller om
vendt, uanset hvilken krig, der må udbryde. Dog er det således, at hvis lands
herrerne på begge sider har brug for nogle varer, så må de, således som det fra 
gammel tid har været skik og brug, have magt til at begære og udtage sådanne 
varer fra skibene, mod passende og kontant betaling, eller hvad de ellers kan 
blive enige om med god vilje fra den, der ejer samme varer. Hvis den ene part i 
en forefaldende krig har brug for nogle af de skibe, som den anden parts under
såtter har på hans territorium, så skal han straks meddele dette til den anden 
parts herskab, og derpå skal han have magt til at beslaglægge nogle af de sam
me skibe til sit behov - dog mod passende belønning og skriftlig bekræftelse - 
al svig heri udelukket. Men så snart han ikke længere behøver disse, skal han 
øjeblikkelig frigive dem og lade dem sejle med fuld betaling og uden nogen 
skade. Hvis et eller flere af disse skibe lider skade af fjenderne eller på anden 
måde bliver beskadiget i tjenesten og synker, så skal den herre, i hvis tjeneste 
og hverv noget sådant skete, yde den, hvem skibene tilhører, fuld erstatning og 
gengæld, og alligevel lade den almindelige skibsfart og sejlads være fri. Dog 
skal ingen af parterne forstærke den andens fjender med nogen tilførsel, og en 
hver skal stå til ansvar i retten for sin egen skyld.

§ 2. Det er ligeledes aftalt, således som den udvalgte konges kommissarier 
hermed afstår, giver afkald på og ophæver, at i betragtning af denne enighed vil 
den højbemeldte, udvalgte konge afbryde og fuldstændig afholde sig fra og op
hæve alle de traktater og forbund, som han har indgået og sluttet med kongen af 
Frankrig eller nogen som helst anden, især fordi kongen af Frankrig har ført og 
taget tyrkerne og andre vantro ind i sit kongerige for at de kan hjælpe ham mod 
Hans kejserlige Majestæt, Det hellige romerske Rige og den almindelige kri
stenhed for hemmeligt eller offentligt at bekæmpe Hans kejserlige Majestæt, 
den sammes værdighed, autoritet og hans kejserlige majestæts arveriger især 
Nederarvelandene og andre på hvad måde, det end kan være. Og den højbe
meldte udvalgte konge skal udtale og love, således som hans kommissærer her
med udtaler og lover, ved trofast og god tro, at han hverken hemmeligt eller of
fentligt vil yde Hans kejserlige Majestæts modstandere hjælp, assistance eller 
støtte i form af penge, krigsfolk eller på nogen anden måde foretage sig noget 
eller befale og tillade noget gjort mod den kejserlige majestæt, dennes kongeri
ger og lande. Derimod skal han stedse fremme, befordre og bevare venskabet 
til Hans kejserlige Majestæt, hans majestæts arvelige kongeriger, fyrstendøm
mer og lande og af al magt søge at forhindre alle skader og ulemper oprigtigt 
og i god tro, dog således at der ikke sker nogen krænkelser af hans og hans 
brødres herligheder.

§3.1 lige måde skal og vil Hans romerske kejserlige Majestæt og hans ma
jestæts arvelige kongeriger og lande forholde sig overfor den udvalgte konge 
til Danmark, hans brødre, de omtalte kongeriger og lande, som de indehaver,
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på samme måde som ovenfor er beskrevet og hverken besvære eller beskadige 
dem.

§ 4. Endvidere skal den højbemeldte udvalgte konge og hans brødre være 
forpligtet til, hverken fra de omtalte kongeriger, lande og territorier eller på no
gen som helst anden måde at yde hjælp og bistand til de offentlige eller hem
melige fjender af Hans kejserlige Majestæt eller førnævnte hans majestæts 
kongeriger, lande og territorier og især Nederarvelandene til lands og til vands 
hverken med penge, skibe, skyts, krudt, lod, folk, proviant eller på nogen som 
helst anden måde hverken hemmeligt eller offentligt, hverken selv eller ved no
gen anden uanset hvad det kan kaldes eller hedde. Ligeledes skal han ikke tilla
de i de nævnte kongeriger, fyrstendømmer, lande og territorier, på havet, til 
lands eller på de ferske vande, også i byer, herskaber og territorier at omtalte 
kejserlige majestæts undersåtter og især indbyggerne i Nederlandene på nogen 
måde skal blive generet af nogen hemmelige eller offentlige fjender, som de 
har eller får kendskab til, men tværtimod blive trofast håndhævede, beskyttede 
og befordrede. Såfremt han eller hans brødre skulle erfare, at nogen hemmeligt 
eller offentligt har noget for mod Hans kejserlige Majestæt, hans majestæts ar
velige kongeriger og lande, uanset hvem det kunne være, eller gennem hvem 
det skete, eller hvis nogle krigsfolk imod kejserlig majestæt eller den sammes 
lande blev antaget og forsamlet, så skal han være forpligtet til ufortøvet at give 
den kejserlige majestæt eller den sammes statholder og regering i Nederar
velandene besked og efter bedste evne forhindre og standse sådanne foretagen
der.

§ 5. På lignende måde skal og vil Hans kejserlige Majestæt for sine arvelige 
kongeriger, lande og territorier og især Nederarvelandene ikke være forpligtet 
til, hverken fra de omtalte kongeriger, lande og territorier eller på nogen som 
helst anden måde at yde hjælp og bistand til de offentlige eller hemmelige fjen
der af den udvalgte konge til Danmark, hans brødre og førnævnte kongeriger, 
lande og territorier og indbyggerne i alle områder, som de besidder hverken til 
lands eller til vands hverken med penge, skibe, skyts, krudt, lod, folk, proviant 
eller på nogen som helst anden måde hverken hemmeligt eller offentligt, hver
ken selv eller ved nogen anden uanset hvad det kan kaldes eller hedde. Ligele
des skal han ikke tillade i de nævnte kejserlige majestæts kongeriger, fyr
stendømmer, lande og territorier, på havet, til lands eller på de ferske vande, 
også i byer, herskaber og territorier, at omtalte udvalgte konge og hans brødres 
undersåtter på nogen måde skal blive generet af nogen hemmelige eller offent
lige fjender, som de har eller får kendskab til, men tværtimod blive trofast 
håndhævede, beskyttede og befordrede. Såfremt Hans kejserlige Majestæt eller 
dennes statholder eller regent skulle erfare, at nogen hemmeligt eller offentligt 
har noget for mod den omtalte kongelige højhed, hans brødre, kongeriger og 
lande og områder, uanset hvem det kunne være, eller gennem hvem det skete, 
eller hvis nogle krigsfolk imod hans kongelige højhed, dennes brødre, de om
talte kongeriger, fyrstendømmer, lande og territorier bliver antaget og forsam
let, så skal Hans kejserlige Majestæt og dennes statsholdere eller regenter være
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forpligtet til ufortøvet at give den omtalte kongelige højhed, dennes brødre, 
statholdere eller regenter besked og efter bedste evne forhindre og standse så
danne foretagender.

§ 6. Ligeledes skal kongen af England indbefattes i denne fred med hans 
land, folk og undersåtter, således at undersåtterne på begge sider, således som 
det har været fra gammel tid, kan handle frit med hinanden.

§ 7. Og i særdeleshed, eftersom der er indstiftet en bestandig fred og evigt 
venskab og forbund mellem hans [kejserlige] majestæt og kongen af England 
og deres kongeriger, lande og territorier, således at den ene er forpligtet til at 
yde hjælp mod alle den andens fjender og modstandere, og eftersom kongeriget 
Skotland ikke alene har begyndt krig mod kongen af England, men skotterne 
har udført fjendtlige handlinger mod den kejserlige majestæt og den sammes 
Nederarvelande og områder og vedbliver med at gøre det, må de erklæres for at 
være fjender af de samme arvelande og hans majestæt. Derfor skal højbemeld
te udvalgte konge af Danmark og hans brødre fra de kongeriger og lande, som 
de besidder, ikke yde nogen hjælp, råd eller bidrag, hverken hemmeligt eller 
offentligt, til skade for Hans kejserlige Majestæt og kongen af England eller 
deres kongeriger, lande og undersåtter. Dog skal de ikke være forpligtet til at 
forhindre skotternes sejlads og skibsfart hos dem, men må gerne tillade denne, 
dog på den betingelse, at skotterne forholder sig fredeligt overfor den kejserli
ge majestæts og kongen af Englands undersåtter og afholder sig fra voldelige 
angreb og handlinger. Den omtalte konge af England skal være forpligtet til in
den for fire måneder at sende den udvalgte konge af Danmark en korrekt ratifi
kation af traktaten.

§ 8. På lignende måde har den udvalgte konge af Danmark ligeledes medta
get og indbefattet den udvalgte konge af Sverige i denne fred, dog således at 
han inden for senest seks måneder, tilsender sin ratifikation til Hans kejserlige 
Majestæt eller dronning Maria, regentinde i Nederlandene.

§ 9. Ligeledes skal ordensmesteren i Livland sammen med sine lande, or
densbrødre og undersåtter være indbefattet i denne fred, dog skal højbemeldte 
udvalgte konge etc. og ligeledes mesteren og menigheden beholde deres ret og 
rettigheder uforgribeligt og urokket, således som de indbyrdes kan forhandle 
sig til rette eller på retfærdig vis kan forliges. Derimod har den udvalgte konge 
af Danmark betinget sig, at markgrev Albrecht af Brandenburg på vegne af lan
det Preussen skal omfattes af freden og inddrages deri, dog uden at Det hellige 
Riges og almenhedens velerhvervede rettigheder krænkes. Og den kejserlige 
majestæt vil sørge for mesteren i Livlands ratifikation og den udvalgte konge af 
Danmark vil sørge for markgrev Albrechts.

§ 10. Ligeledes skal frigives det gods, der tilhører ærkebiskoppen af Trond- 
hjem, som opholder sig i Deventer, uden nogen forhindring fra den udvalgte 
konge eller fra de troende og andre, som har tiltaget sig sådan rettighed, uden 
videre omsvøb fra den nysomtalte udvalgte konge.

§11. Ligeledes at den føromtalte velbårne udvalgte konge i Danmark etc. 
skal opfylde alt det, der blev aftalt i Gent i Flandern den 14. april 1540 og der- 
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på i Regensburg den 31. maj 1541 med hans kommissærer angående de tre byer 
i Oberijssel og byen Groningen. Det skal han holde, opfylde og udføre til nog
le nye terminer, nemlig den første trediedel til næstkommende Hellig Tre Kon
gers dag, den anden til den samme dag det følgende år, og den tredie og sidste 
betaling af trediedelen i året 1547.

§ 12. Ligeledes er det aftalt og bestemt, at de fra Amsterdam efter gammel 
sædvane og efter indhold af deres privilegier, der er givet dem af kongerne af 
Danmark og Norge og i særdeleshed de salige kong Christoffer, kong Chri
stian, kong Hans og igen kong Christian lige som andre Hansestæders og kon
gerigets Norges undersåtter lige som de også tidligere har brugt det, i byen Ber
gen i Norge må købe og sælge såvel en gros som en detail med den store eller 
med den lille vægt efter enhvers behov og lejlighed, alt ifølge indholdet og be
stemmelserne i ovennævnte privilegier, af hvilke de overbringer den højstbe- 
meldte udvalgte konge etc. troværdige kopier og attester, og hvorpå de begærer 
bekræftelse og anerkendelse, hvilket også skal gives dem.

§ 13. Ligeledes, såfremt den udvalgte konge til Danmark og hans brødres 
undersåtter har nogle privilegier i de kongeriger, lande og territorier, der til
hører den kejserlige majestæt, så skal de også beholde dem med al rimelighed.

§ 14. Ligeledes så skal begge parter frigive de skibe, gods og personer, i det 
omfang de endnu er tilstede og i begge herskabers eller deres embedsmænds 
magt, uden erstatning og betaling, alt troværdigt og uden rænker.

§ 15. Også de fra Hamborg skal omfattes af denne fred, og de dem tilhøren
de skibe, gods og personer, som er blevet beslaglagt og arresteret i Nederlande
ne, i det omfang de stadigvæk er tilstede og i den kejserlige majestæts eller den 
samme embedsmænds magt, skal uden erstatning frigives alt troværdigt og 
uden svig.

§ 16. Ligeledes er det aftalt og besluttet, at i alle disse traktater og overens
komster skal helt og ubeskåret være bevaret de rettigheder, der tilkommer Chri
stian, konge af Danmark, Norge og Sverige etc. og hans datter frue Dorothea, 
pfaltzgrevinde ved Rhinen, hertuginde i Bayern etc., og frue Christine, hertug
inde til Lothringen etc. på grund af deres fordringer, som de har i kongerigerne 
Danmark, Norge, goterne, Sverige og andre lande og territorier for deres bru
deudstyr og og andet brudegods. Disse rettigheder og krav vil Hans kejserlige 
Majestæt af lutter kærlighed og hengivenhed, som han nærer til dem på grund 
af deres slægtskab, idet de er født af hans søster, på ingen måde præjudicere og 
tilsidesætte og har heller ikke ment hermed at tilsidesætte dem, men forbehol
de sig alle deres rettigheder og fordringer på deres fædrene og mødrene arv i 
enhver henseende, og ved denne traktat er der derfor intet taget fra dem eller 
noget gjort imod dem af Hans kejserlige Majestæt. Til gengæld skal den ud
valgte konge af Danmark og hans brødre og den udvalgte konge af Sverige hel
ler ikke fratages nogle af den ret og de rettigheder, som de har haft, men de skal 
frit forbeholdes dem.

§ 17. Ydermere har de føromtalte kommissærer fra den udvalgte konge ved 
disse forhandlinger med al kraft lovet, at med hensyn til kejserlige majestæts
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svoger kong Christian, så skal det i det mindste blive sikret, at han med jagt og 
fiskeri og anden fornøjelse må fordrive tiden, og at han herefter skal forsynes 
bedre, såvel med forplejning som med andet, samt at også den udvalgte konge 
vil bidrage til, at sådanne konflikter og uoverensstemmelser enten med det 
gode eller med ret og rimelighed bliver bilagt og afsluttet.

§ 18. Og skal enhver af parterne have det forbehold, at hvis han ellers tidli
gere har indgået noget defensivt forbund med nogen, der ikke strider mod den
ne fred, eller hvis der her ovenfor på anden måde er taget hensyn til det, må et
hvert af disse forbund forblive i kraft alt troligt og ærligt.

§ 19. Til sidst er der enighed om, at det krav på hjælp og pension, som den 
udvalgte konge til Danmark har mod den nederlandske regering og alle andre 
krav, der eksisterer mellem Hans kejserlige Majestæt på vegne af de førnævnte 
Nederarvelande og alle andre hans majestæts kongeriger, lande og territorier og 
den udvalgte konge og hans brødre og højbemeldte kongeriger og lande, uanset 
af hvilke sager de er udsprunget af, skal annuleres og al krigserklæring, krig og 
fjendskab fra begge sider skal være helt dødt, færdigt og udslukket, hvilket skal 
forblive og blive overholdt.

§ 20. Desuden skal denne nuværende fred og enighed fra begge sider publi
ceres og udråbes i alle hovedstæder og byer i de omtalte kongeriger og lande, 
hvor noget sådant sædvanligvis sker, inden for tre eller fire uger. Hvis der er 
steder, der er så afsides beliggende, at en sådan publikation ikke kan ske inden 
for den bestemte termin, så skal det dog ske så hurtigt som muligt uden nogen 
forsætlig forhaling.

Det er endvidere aftalt, at den romerske kejserlige majestæt og den udvalgte 
konge i Danmark og hans brødre vil ratificere, bekræfte og godkende denne 
fred og enighed i alle punkter og artikler, og sådanne ratifikationsdokumenter 
udstedt under deres egen hånd og segl skal på den første dag i næstkommende 
juli udveksles mod hinanden i byen Bremen.

Og for at sådan fred og enighed og alle artikler, som her ovenfor er skrevet 
ord for ord, af højstbemeldte kejserlige majestæt, vor allernådigste herre, og i 
lige måde af højstbemeldte udvalgte konge til Danmark etc. skal holdes stedse, 
fast og ubrydeligt og straks og oprigtigt fuldbyrdes, så har vi førnævnte Niclas 
Perrenot, herre til Granvella, Johann von Naves, Carl Boisot, Vigilius von 
Zwichem, alle kejserlige råder, advokater og befuldmægtigede i kraft af vores 
fuldmagt, som vi har modtaget fra Hans kejserlige Majestæt og som er overgi
vet til de føromtalte gesandter og kommissarier, der ord for ord lyder således:

[her følger kejser Karl 5.s fuldmagt, dateret Speyer den 1. april 1544] 
der i sandhed er Hans kejserlige Majestæts ord, og vi Johan Rantzau, Anders 
Bilde, Peder Svave og Caspar Fuchs, advokater og sendebud fra vor nådige 
herre kong Christian også i kraft af den fuldmagt, som vi har modtaget af hans 
nåde og har overgivet til de kejserlige majestæts råder, der også lyder således 
ord for ord, som herefter følger:

[her følger Christian 3.s fuldmagt dateret Rendsborg den 5. februar 1544, 
kilde nr 24]
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således at hans kongelige nåde ved samme kongelige værdighed og ord vil 
holde traktaten fast og ubrydeligt, efterleve og udføre den. Dette lover vi med 
alle vore underskrifter og vore segl, som vi på begge sider sætter på dette brev, 
og som forpligter os i kraft af brevet. Hver part har modtaget et enslydende ek
semplar af brevet. Givet i Speyer den treogtyvende dag i Maj måned år etc. 
1544. Underskrevet af: Perrenot. C. Boisot. Jo. de Naues. Viglius. Johan Rant
zau, ridder, Anders Bilde, ridder, Peder Svave, Caspar Fuchs.

Vi vil herefter skride til udførelse af det, der af de omtalte Vore råder og be
fuldmægtige er forhandlet på Vore vegne. Vi lover også at attestere, ratificere, 
bekræfte og stadfæste denne fred og enighed, hvilket Vi hermed attesterer, rati
ficerer, bekræfter og stadfæster i kraft af dette brev, hvilket Vi lover ved Vor 
værdighed og sande ord for Os, Vore arvekongeriger, lande og efterkommere, 
at Vi ubrydeligt vil holde denne fred og forening i alle og samtlige artikler, 
klausuler og paragraffer stedse, fast og ubrydeligt, hvilket Vi vil efterfølge og 
efterleve trofast og ubrydeligt. Som bevis udstedes dette brev beseglet med 
Vort kejserlige vedhængende segl. Givet i Vor og rigets stad Speyer den tredie 
dag i Juni måned anno 1544, Vort kejserdømmes 24. og Vor regerings det 29.
Oar.

Charles
V C. Boisot Bij den Keyser

Baue.

23. maj 1544. Speyer. Hemmelig deklaration af kejser Karl 5. i 
tilknytning til fredstraktaten.
Vi, Karl den Femte, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider udvider af riget, 
konge i Germanien, Spanien, Begge Sicilier, Jerusalem, Ungarn, Dalmatien, 
Kroatien etc., ærkehertug af Østrig, hertug af Burgund etc., greve af Habsburg, 
Flandern og Tyrol etc. bekender offentligt med dette brev og gør bekendt for 
enhver: Efter at der er aftalt en fred og enighed mellem Os og den allernådigste 
fyrste herre Christian udvalgt konge til Danmarks etc. dertil tilforordnede råder 
og befuldmægtigede, hvori der i en bestemt artikel er fastsat og bestemt, at i 
alle den samme fredstraktat og overenskomsts bestemmelser skal være fast
holdt den allernådigste fyrste og herre Christian konge til Danmark, Sverige og 
Norge etc., Vor kære svoger og hans kære to døtre, vore kære niecers, rettighe
der helt og ubegrænset, ligesom det er fastslået, at Vi ikke har forpligtet os til 
noget, der går imod deres rettigheder. Men eftersom den omtalte udvalgte kon
ges gesandter alvorligt har gjort indsigelse mod denne artikel af den grund, at 
deres herskab dermed ikke tilstrækkeligt var sikret freden, fordi Vi under et 
sådant påskud igen kunne begynde krigen mod omtalte udvalgte konge, hvor
ved der kunne vokse allehånde ubehageligheder og sorg. Derved ville det op
rigtige venskab ikke være så fortroligt, og relationerne mellem undersåtterne i 
vore arvekongedømmer og lande og kongerigerne Danmark og Norge og andre 
fyrstendømer og lande tilhørende den udvalgte konge og hans brødre slet ikke
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være så faste og bestandige, som Vi gerne ville have, at de skulle være. Efter
som imidlertid Vores hensigt stadigvæk er, at der skal oprettes en bestandig 
fred, og Vi er fuldstændigt sindet at gøre dette så meget muligt uden nogen som 
helst form for misforståelse, så vil Vi erklære, og gør det hermed i kraft af det
te brev, at Vor vilje og mening nu og altid har været og endnu er, at en sådan 
fred skal holdes fast og ubrydeligt, og Vi vil ikke tillade, at der kommer nogen 
form for misforståelse eller mistro fra den omtalte udvalgte konge af Danmark. 
Som det er omtalt i denne traktat, så skal de ovennævnte stridigheder og mis
forståelser med kong Christian og hans kære døtre blive bilagt, således som 
den udvalgte konges kommissarier har lovet at fremføre for deres herskab med 
al flid. Herimod lover Vi for os, vore arvelige kongeriger og lande, at Vi ikke 
vil indlede nogen krig direkte eller indirekte hverken mod omtalte udvalgte 
konge eller mod omtalte kongeriger og lande på grund af de beskrevne fejlta
gelser og stridigheder. Dette løfte gives dog på den betingelse, at omtalte ud
valgte konge skal levere sin ratifikation på den omtalte freds- og enigheds- 
traktat eller overenskomst til den aftalte tid, således som det er omtalt i den 
samme traktat, til os regelret og uden svig. Som bevis er dette brev udstedt og 
forseglet med Vort kejserlige vedhængende segl. Givet i Vor og rigets by Spey
er den 23. dag i måneden Maj efter Christi vor kære herres fødsel 1544, i Vort 
kejserdømme det 24. og Vort rige det 29. år.

Charles
V' Naues

Efter kejserens og hans katolske 
majestæts egen befaling

Baue.

Kommentarer
De danske gesandter opnåede stort set de mål, som var anført i instruktionen. 
Det eneste punkt, hvor kejserens forhandlere ikke ville give sig, var at give 
Christian 3. hans retmæssige titler som konge af Danmark og Norge etc., men 
man insisterede på fortsat at kalde ham udvalgt konge til Danmark, således at 
Christian 2. fortsat var den lovlige konge, ligesom dennes arvingers krav på de
res arv i Danmark og Norge blev opretholdt og anerkendt fra dansk side. Det 
hele blev dog svækket meget, da kejseren udstedte den særlige bireces, hvori 
han erklærede, at han i den anledning ikke ville foretage sig noget mod Chri
stian 3. med magt.

Anvendelsesmuligheder
Traktater er en meget vigtig kildegruppe til forståelse af udenrigspolitikken. På 
den anden side er det vigtigt at erindre, at mange udenrigspolitiske aktiviteter 
ikke førte til nogen traktat og derfor ikke er optaget i Laursens store traktat
værk. Endelig skal bemærkes at mange af bestemmelserne i de enkelte trakta
ter aldrig blev efterlevet.
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Hvor findes kildetypen?
Traktater findes i Egeskabene (RA).

Litteratur
Karl-Erik Frandsen i Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen (red.): 

Dansk Udenrigspolitiks Historie, 1, Kbh. 2001, s. 286-87.
L. Laursen (udg.): Danmark-Norges Traktater, 1, Kbh. 1907, nr. 65, s. 450-73, hvori 

teksten til traktaten og den tilhørende bireces er trykt.
R. Häpke: Die Regierungs Karl V und der europäischen Norden, 1914.
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Af Jørgen Mikkelsen

Hærens og flådens struktur og personel fra 1500-tallet til ca. 1800
Endnu i slutningen af 1500-tallet var Danmarks faste militære beredskab meget 
beskedent. Hæren bestod af godt 1.000 ryttere, som adelen stillede til rådighed 
og udrustede (rostjenesten), samt små vagtkorps ved slotte og fæstninger. Og 
selv om kongen på denne tid rådede over en af Europas mest veludrustede flå
der, omfattede fredstidsbemandingen på orlogsfartøjerne og i Holmen mindre 
end 2.000 mand. Heraf udgjorde »den faste stok« (officererne, skipperne samt 
en del af styrmændene, underofficererne og de menige bådsmænd og bøs
seskytter) mindre end halvdelen; resten var udskrevet mandskab fra købstæder, 
øer og kystdistrikter. Men når Danmark rustede til krig, blev bemandingen 
stærkt forøget. Dels kunne der blive tale om store udskrivninger til både hær og 
flåde, dels foregik der ofte betydelige hvervninger i ind- og udland. Endelig 
kunne bøndernes landeværn og købstædernes borgervæbninger inddrages i for
svaret af de enkelte lokalområder.

Den sikkerhedspolitiske turbulens i perioden 1610-60 gav anledning til en 
kraftig oprustning og til en opstramning af den militære struktur. Således fik 
rostjenesten en langt fastere organisation. Og i modsætning til tidligere udviste 
man tilbageholdenhed med at foretage drastiske reduktioner i hæren efter af
slutningen af en krig. I 1630’erne begyndte man også for første gang at etable
re faste, hvervede hærenheder. Udskrivningen til hæren blev effektiviseret ved, 
at Danmark i 1621 blev opdelt i lægd. Hvert lægd kom til at bestå af ni bøn
dergårde, der i fællesskab skulle stille og underholde en soldat. Endelig blev 
det i 1630’erne besluttet at opføre et særligt kvarter, Nyboder, der kunne huse 
en stabil reserve af sødygtige mænd til brug for flåden.

Oprustningen fortsatte efter 1660, hvor den nye enevoldsmagt kunne bruge 
hæren til at stabilisere sin position. Omkring 1720 var Danmark-Norge lige
frem blevet en af Europas stærkest rustede stater, set i relation til befolknings
tallet. Der blev i denne periode satset kraftigt på de hvervede hærenheder, 
hvorimod man omkring 1680 helt opgav at foretage udskrivninger til hæren. 
Udskrivningsvæsenet blev dog genoplivet i 1701 med indførelsen af landmilit
sen. Ordningen blev imidlertid ophævet igen i 1730 for dog at atter blive gen
indført i 1733.

I flåden kom hvervningerne derimod til at spille en væsentligt mindre rolle i 
1700-tallet. Det skyldes, at man indførte sø-indrullering i 1704. Denne ordning 
betød, at stort set alle by- og landboere, som ønskede at drive søfart eller fiske
ri, blev indført i søruller, hvorfra flåden kunne rekruttere sit personel.
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En ny reformperiode oprandt efter 1760. På initiativ af den tilkaldte franske 
ekspert Saint Germain blev det i 1764 besluttet at ophæve det hidtidige klare 
skel mellem hvervede og udskrevne enheder i hæren; fra nu af skulle der knyt
tes en landmilitsenhed til hvert af de hvervede regimenter. Saint Germains ord
ning blev ganske vist ophævet tre år senere, men ved hærreformen i 1774 - en 
af de vigtigste i dansk militærhistorie - blev skellet mellem hvervede og ud
skrevne udvisket på ny. Herefter skulle næsten 2/3 af soldaterne i hvert regi
ment være udskrevne. Samtidig blev det besluttet at begrænse hvervningen 
uden for rigets grænser. På dette tidspunkt var omkring 7.000 af de ca. 12.500 
hvervede infanterister udlændinge (fortrinsvis tyskere), hvorimod der kun var 
ca. 600 udlændinge blandt de ca. 4.500 hvervede ryttere. Artilleriet bestod 
næsten udelukkende af kongens undersåtter. Hvervningen af menige soldater 
ophørte stort set i løbet af det første årti af 1800-tallet. Den danske hær ændre
de nu fundamentalt karakter - fra at have været domineret af mænd, der kon
traktligt havde bundet sig til at virke i hæren i mindst 6-8 år, men ofte kom til 
at tjene militæret i flere årtier - til i helt overvejende grad at bestå af unge bøn
derkarle, for hvem tilværelsen i militæret kun skulle være en kort parentes i de
res liv. Hovedparten af disse mænd blev udtaget ved lodtrækning ved en af de 
sessioner, der blev gennemført i henhold til udskrivningsreformen af 1788 - 
bedre kendt som den forordning, der afskaffede stavnsbåndet.

Den militære forvaltning
Den militære forvaltning kan opdeles i en central forvaltningsgren, der som of
test har været nært knyttet til andre dele af centraladministrationen, og en de
central forvaltning i de enkelte militære enheder. Hvad den centrale militærfor
valtning angår, skelner man traditionelt mellem Landetaten og Søetaten. I 
hæren har de enkelte regimentschefer langt op i tiden haft en betydelig grad af 
selvforvaltning. Derimod har flådens administration altid været stærkt centrali
seret, hvilket bl.a. må ses i sammenhæng med, at flåden indtil moderne tid har 
været koncentreret til hovedstaden, hvorimod hærens enheder har været fordelt 
over hele landet.

Rigsembedet som marsk kendes fra 1400-tallet, og i 1576 fik Danmark desu
den en rigsadmiral. Men en egentlig militær centralforvaltning opstod først med 
oprettelsen af Admiralitetet (for flådens anliggender) i 1655 og Krigskollegiet 
(for hæren) i 1660. Krigskollegiet kom dog kun til at beskæftige sig med perso
nale- og kommandoforhold, hvorimod Generalkrigskommissæren (fra 1674 
Generalkrigskommissariatet) fik ansvaret for mønstringer, lønninger, materiel 
og forsyninger. Også i Søetaten blev kommando- og forsyningsfunktioneme ad
skilt, idet sidstnævnte i 1673 blev anbragt i Søetatens Kommissariat. I tre korte
re perioder mellem 1677 og 1712 forsøgte man sig med et fælles kommissariat 
for Land- og Søetaten, men herefter opretholdt de to etater til stadighed hver sin 
forsyningstjeneste. Derimod blev der i begge etater foretaget flere sammenlæg
ninger og adskillelser af kommando- og forsyningsfunktionerne i løbet af 1700- 
tallet. Begge steder endte det med en fælles administration. Således stod Gene- 

182



Militærforvaltningen og udskrivningsvæsenet

ralkrigsdirektoriet (senere benævnt som Generalitets- og Kommissariatskolle
giet og til sidst Generalkommissariatskollegiet) for den samlede centralforvalt
ning af hærens anliggender fra 1767 til 1848, mens Admiralitets- og General
kommissariatskollegiet varetog flådens forvaltning fra 1784 til 1848.

Land- og Søetaterne omfattede også mange andre organer end de nævnte. Vig
tigst var de to kancellier, dvs. sekretariater. Krigskancelliet var oprindelig sekre
tariat for Krigskollegiet, men overlevede dets nedlæggelse i 1679, og indtil 1735 
varetog det sekretariatsfunktionerne for både Land- og Søetaten. Herefter fik 
Søetaten sit eget sekretariat, Søkrigskancelliet, der bestod indtil 1847. Krigskan
celliet blev derimod nedlagt i forbindelse med en omstrukturering i 1763.

Arkivalier og hjælpemidler
Der er kun bevaret få arkivalier om militære forhold i renæssancetiden. Der
imod foreligger der et fyldigt materiale fra de centrale militære myndigheder 
fra og med ca. 1660. For Landetatens vedkommende er disse sager så vidt mu
ligt henlagt i overensstemmelse med omlægningerne i den administrative 
struktur i løbet af 1600-1700-tallet. I Søetatens arkiv fortsætter mange rækker 
derimod uanfægtet af disse strukturændringer. Land- og Søetatens arkiver fra 
tiden før 1848 er beskrevet i Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, 
I, 1-2, 1983.1 dette værk er der henvisninger til særlige folioregistraturer, sed
delkartoteker og andre arkivskabte hjælpemidler.

Der er også bevaret arkivalier fra en lang række militære enheder - stabe, re
gimenter, bataljoner, fæstnings- og garnisonskommandantskaber, tekniske tje
nester m.m. Derimod er der ikke særskilte arkiver for regimenternes og batal
jonernes »byggesten«: kompagnierne og eskadronerne (i 1700-tallet bestod et 
infanteriregiment normalt af 12 kompagnier, mens et rytterregiment var opdelt 
i 4-6 eskadroner). Hærens arkivalier er omtalt i Rigsarkivet og hjælpemidlerne 
til dets benyttelse, III, 1, Forsvarets Arkiver, Vejledning og oversigt, I, Hæren 
1660-1980, 1984. En tilsvarende registratur for flådens arkivalier er under ud
arbejdelse. Også disse værker henviser til relevante folioregistraturer, seddel
kartoteker m.m.

Når man arbejder med arkiver fra militære enheder, må man være opmærk
som på, at mange af dem har skiftet navn adskillige gange. Nogle navne henvi
ser til en landsdel, men det betyder ikke nødvendigvis, at enheden har haft sit 
domicil i dette område. Som eksempel kan nævnes, at den enhed, der i årene 
1747-85 bar navnet Falsterske Regiment, i løbet af disse 38 år på skift hørte 
hjemme i København, Helsingør og Ålborg. En militær enhed er altid registre
ret under det navn, som den havde ved nedlæggelsen eller ved den seneste afle
vering til Statens Arkiver. Man finder således frem til 1700-tals-arkivalierne fra 
Falsterske Regiment ved at søge under 11. bataljon, for det var enhedens navn, 
da den blev nedlagt i 1951. Alle navneændringerne er beskrevet i de nævnte re
gistraturer over hærens og flådens arkivalier, og Rigsarkivets læsesal har des
uden en utrykt oversigt over garnisonsstederne for de enkelte enheder under in
fanteriet og rytteriet ca. 1720-1914.
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Som et led i deres uddannelse fik søkadetterne tegneundervisning. 1 faget indgik foruden fri teg
ning også tegning efter figurer, malerier og skulpturer. Som et led i uddannelsen skulle søkadet
terne også udarbejde en lærebog i artilleriet. Illustrationen er hentet fra en bog på i alt 224 si
der, udarbejdet af søkadetten Wilhelm August Graah (1793-1863) i årene 1810-12. Udfra signa
turer ses dog, at tegningerne er udført af en række andre personer end søkadetten selv. (Hånd
skriftsamlingen, LAV).

Man bør også være opmærksom på, at nogle arkivalier er blevet fjernet fra 
deres oprindelige placering for at blive henlagt i en særlig samling. Det drejer 
sig bl.a. om en lang række personarkiver og en samling af personelfortegnelser 
(se registraturen for hæren, s. 231-46). Desuden er nogle arkivalier blevet over
ført fra en enheds arkiv til et chefsarkiv; dette gælder bl.a. en del arkivalier fra 
artilleriet 1764-1890.

Der foreligger et stort antal hjælpemidler - især af personalhistorisk art - til 
de militære enheders arkiver. Litteraturlisten neden for omtaler de vigtigste 
trykte oversigter. Dertil kommer adskillige kartoteker i Rigsarkivets varetægt; 
en fyldig fortegnelse over dette materiale findes i registraturen for hæren, s. 24- 
26. Det vigtigste utrykte hjælpemiddel er dog nok J.C.W. og K. Hirschs arbejde 
Danske og norske officerer 1648-1814 - et håndskrevet værk i 45 bind med fyl
dige biografier om de enkelte officerer. Værket findes på Rigsarkivets læsesal.

Der er imidlertid også mange arkivalier af militærhistorisk relevans i »civi
le« arkivfonds fra 1600-1700-tallet. Det gælder bl.a. for en del af rådstuearki- 
veme, og det skyldes, at mange købstæder i kortere eller længere tid fungerede 
som domicil for et eller flere kompagnier eller eskadroner. I midten af 1760’er- 
ne var der således indkvarteret rytteri i 25 af kongerigets 67 købstæder.

184



Militærforvaltningen og udskrivningsvæsenet

København havde dog ubetinget rigets største koncentration af militærfolk. 
En stor del af de arkivalier, der gengives på de følgende sider, handler da også 
om københavnske forhold. I øvrigt er kildetyperne udvalgt, så de repræsenterer 
forskellige perioder og forskellige dele af militæret. Dog er der gjort relativt 
meget ud af kilder til belysning af den hvervede hær. Det skal også bemærkes, 
at størstedelen af de fremlagte kilder er fra perioden ca. 1750-1800. Baggrun
den er, at det for visse kildetyper er vanskeligt at finde egnede eksempler fra ti
den før 1750.1 det taget har de militære enheder efterladt sig langt flere arkiva
lier fra anden halvdel af 1700-tallet end fra de foregående årtier.

Enkelte kildeuddrag er skrevet på tysk. Tysk var nemlig skrift- og komman
dosprog i hæren indtil 1773.1 enkelte enheder fortsatte man endda med at skri
ve på tysk indtil langt op i 1800-tallet.

Kildeoversigt
29. Kongens håndbog og militæretat
30. Rostjenestetaksation
31. Stamrulle, mønstringsrulle og stambog

Stamblade og stamkort, se bd. III
32. Af- og tilgangsbog
33. Edsprotokol
34. Frimandsprotokol
35. Listebog
36. Befalingsbog (parolprotokol)
37. Skibsjournal
38. Garnisonsjoumal
39. Husbog for Nyboder
40. Indkvarteringsprotokol
41. Sessionsprotokol
42. Sørulle
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29. Kongens håndbog og militæretat
Kongens håndbøger er årbøger med fortegnelser over navne og - som regel - 
tiltrædelsesår for alle officerer m.fl. (militæretater). I nogle håndbøger er der 
også oplysninger om officerernes gage og rang. De ældste håndbøger fra be
gyndelsen af 1680’erne indeholder tillige civiletater. Endvidere rummer kon
gens håndbøger et varierende antal oversigter over forsvarets struktur og øko
nomi. Ud over kongens håndbøger findes der et stort antal protokoller, som ud
trykkeligt benævnes som militæretater.

Kongens håndbog 1708
(RA, Krigskancelliet, pk. 1765, Andre bøger og akter angående forretningsgan
gen, Kongens håndbøger 1698-1714)

[Fra denne kilde gengives først det fyldige index i dets helhed og dernæst en 
lille del af det første afsnit i bogen.]

ANNO 1708 Index Danmarck, Forstendommerne og Grevskaberne vedkom
mende Navne paa

Pagina
General Stabs= Justitz= og Fortifications=Betiente fra 1 til 9
Betiente ved Artilleriet fra 10 til 16
Dito ved Liv=Garden til Hest 17
Dito ved National Regimenterne til Hest fra 19 til 23
Dito ved Dragonerne, Geworben og National fra 24 til 29
Dito ved Drabanter Garden 30
Dito ved Infanteriet fra 31 til 51
Dito ved Marinerne 52
Dito ved Land=Infanteriet fra 55 til 70
Commendanterne og Garnisons Betiente fra 71 til 76
Bornholmske Officerer 77
Kiöbenhavns Borgerskabs Capitainer og Compagnier 81
De ved Troupperne i Holland værende Officerer fra 86 til 129
De hos Keÿseren værende Officerer fra 130 til 148
Tabeil over Nationerne ved Cavalleriet i Danmarck 149
Dito over Nationerne ved Infanteriet i Danmarck 149

Special Forpflegnings Reglement for
Cavalleriet
Dragonerne
Infanteriet
Artilleriet

150
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I hvert af årene 1702-08 blev 
Kongens håndbog indledt med 
en tegning med symbolsk ind
hold. Her ses tegningen fra 
1706. Det martialske motiv led
sages af de latinske sentenser 
Hvem angriber denne ustraffet 
[løven], Den retter det skæve 
[vinkelen, brugt ved tegning af 
fæstninger] og Han rammer de 
overmodige med ødelæggende 
lynild [det knækkede træ]. 
(Krigskancelliet, pk. 1765, Andre 
bøger og akter angående forret
ningsgangen, Kongens hånd
bøger 1698-1714, RA). (Foto 
Peter Wodskou).

Penge Reglementet Pro ANNO=1708 Saasom:
General Staben 151
Justitien 151
Commissariatet 153
Fortifications Betiente 153
Artillerie Betiente 154
Drabanter Garden 15 7
Lif Garden til Hest 157
Brigardier Rodsteens Dragoner 15 8
National Cavalleriet 15 8
Infanteriet 159
Marinerne 166
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Frii=Compagnierne 167
Land=Dragoneme 169
Land=Infanteriet 172
Festnings Betiente 179
Bornholmske Militie 186
Militiens Bröd Portioner 190
Giethuuset i Kiöbenhavn 190
Kriigs=Cantzeliet 191
Pensionister 191
General Summa 192

Special Forklaring
Over en Gemeens Tractament ved Lif Garden til Hest 195
Dito over en Geworben Rytters 196
Dito over en National Rytters 197
Dito over en Dragons 198
Dito over en Gemeens ved Garden til Fods eller
Grenadier Corps 200
Dito over en Gemeen Soldats 201
Tabeil over hvis i Festningeme til Nÿt Aar 1708 Findes 203
Tabeil over Artilleriet udi Danmarck til Nÿt Aar 1708 204
Tabeil over dito i Holsteen 205

Norge
Vedkommende Navne paa
General Stabs=Betiente 206

Dragonerne fra 212 til 217
Officererne ved ( Infanteriet med Reserven fra 218 til 245
Artillerie og Festnings Betiente fra 246 til 259

Special Forpflegnings Ordonnance For
Dragonerne 262
Infanteriet 262
Penge Reglement for Anno= 1708 263
Des General Summa 287
Tabeli over hvis i Festningeme til Nÿt Aar 1708 Findes 290
Tabeil over all Mandskabets Stercke ved de 6 National
Regimenter i Norge 291

Söe=Etaten vedkommende
Liste paa Flaaden og dens Bemanding, samt det paa Elven
og i Norge værende Fahrtöig 292
Etat hvordan Flaaden burde være, hvad deraf findes og
endnu Feiler 293
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Titelbladet til Kongens håndbog 
1708 (se forrige illustration). 
Den latinske tekst over bordet 
med soluret ved siden af fæst
ningstegningen siger, at Der er 
en, der styrer. (RA). (Foto Peter 
Wodskou).

Flaadens Stöckers Calibres af Metal og Jern 293
Opsatz paa hvis Kruud og Jern Kugler til Flaadens
Fuldkommen Besetning Behoves 293
Liste paa Söe=Officeremes Navne 294
Penge Reglementet For Anno= 1708 314
Des General Summa 339
De 3 Deelinger ved Holmen 341
Etat af Söe= og Töighuus Folckene til 1 Januarii Aar 1708 344
General Etaten over Militien i Danmarck og Norge
saavelsom Söe=Etaten til 1“ Januarii A° 1708 345
Udgifterne Ordinaire og Extraordinaire Pro Anno=1708 346
Land= og Söe=Etatens Restantz til 1 Januarii A° 1708 346
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Alder af de Höie Generals Persohner, Obrister, Obriste= 
Lieutenanter, Majorer, Ritmestere, og Capitainer ved 
Garderne til Hest og Fods, samt Grenadier=Corps 
i Danmarck og Norge samt Forstendommerne og
Grevskaberne Item Udi Holland og hos Keÿseren 347
Alder af endeel Höie og andre Officerer, som ei staaer i 
virckelig Tieniste, hvoraf nogle nyder Pension 383 

[Pag. 1]
Navne Paa alle ved Militien udi Danmarck, Holsteen og Oldenborg staaende 
Höye-Ober=OJficerer indtil Fendricher inclusive Anno=J708

191

General Staben
General til Hest
Hertzogen af Würtenberg 1707

Generaler til Fods
Graff von Ahlefeldt 1707
Graff von Reventlau 1707

General Lieut" til Hest
Johan Rantzau 1704

[Pag. 2]
Gener: Lieutent til Fods 
de Cormaillon 1700

Gener: Majorer til Hest
Jörgen Rantzou 1704
Schack Brockdorff +705

Gener: Majors til Fods
Gerstorff 1699
von Schönfeit 1704
von der Pfordten 1708
Schwartzel 1708
Hohendorff 1708

[Pag. 3]
Brigadierer til Hest 
Detlef Brockdorf 1703
Leegardt 1706
de Cheuses 1706
Dewitz 1706
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von See 1707

Brigadierer til Fods
Baron von Wedel 1703
Boiset 1706
Rodsteen 1706
von Eichstedt 1706
Bielcke 1708 

[Pag. 4]
Justitz=Betiente
General Auditeur
Weiberg

Ober Auditeurs udi Danmarck
Walter 1708
udi Holsteen
Weier 1707 

[Pag. 5]
Kriigs=Fiscaler udi Danmarck
Krolov 1704
udi Holsteen
Crane
Gener: Gewaldiger Hoffman 1691

Kommentarer
Flere steder i teksten omtales officerer hos kejseren og ved tropperne i Holland. 
I årene omkring 1708 havde det neutrale Danmark i alt udlejet ca. 20.000 hver
vede soldater til forskellige krigsførende lande. Ordningen var økonomisk fa
vorabel for Danmark og sikrede samtidig soldaterne god kamptræning. Aftaler
ne indeholdt den klausul, at lejerne skulle hjemsende tropperne, hvis Danmark 
blev inddraget i krig. Danmark udlejede også tropper til krigsførende lande ved 
flere krige i 1690’eme, 1730’emeog 1740’eme.
Giethuuset støberihuset, bygning, der blev anvendt til fremstilling af kano

ner m.m. Omkring 1700 lå Gjethuset i København ved Kongens 
Nytorv.

Krigs-Fiscal 
National 
Opsatz 
Stöcker

den militære anklagemyndighed, 
udskrevet soldat.
udkast.
(skibs)kanoner.

Lovgrundlag 
Kendes ikke.
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Anvendelsesmuligheder
Kongens håndbøger er en god personalhistorisk kilde og giver desuden et for
træffeligt overblik over forsvarets struktur. Den omstændighed, at der blev ud
arbejdet en ny håndbog hvert år, gør det muligt at foretage mange sammenlig
ninger over tid. Navnlig i Frederik 4.s tid, hvor bøgerne indeholder et meget 
stort antal oversigter og som oftest har et omfang på ca. 4-500 sider, er der rige 
anvendelsesmuligheder. Under de efterfølgende konger blev pengereglementer 
og andre fortegnelser over struktur og økonomi mere og mere begrænset, såle
des at håndbøgerne i stigende grad blev rene militæretater. Til gengæld kom 
der efterhånden flere oplysninger om nogle af officererne.

Hvor findes kilden?
Kongens håndbøger fra årene 1680-86, 1688-99, 1702-09, 1714-26, 1739-40, 
1742-49, 1753, 1756, 1758, 1759, 1761 og 1763 findes i Krigskancelliets arkiv 
(RA). Håndbøgerne fra 1764-68, 1770, 1772-76, 1778, 1780 og 1784-89 findes 
i Depechekontorets arkiv under først Generalkrigsdirektoriet, derefter Genera- 
litets- og Kommissariatskollegiet (RA). I Søetatens arkiv (RA) findes kongens 
håndbøger fra og med 1736, hvilket uden tvivl hænger sammen med oprettel
sen af Søkrigskancelliet i 1735. Til gengæld er der herefter ikke længere oplys
ninger om flåden og dens officerer i Krigskancelliets håndbøger.

I Krigskancelliets arkiv (Andre bøger og akter angående forretningsgangen) 
er der også danske landmilitæretater for stort set alle år fra 1679 til 1762; de in
deholder navne på alle officerer m.fl. og i de fleste tilfælde også deres tiltræ
delsesdatoer. Bøgerne medtager også Hertugdømmerne.

I Generalitets- og Kommissariatskollegiets arkiv ses endvidere landmili
tæretater og anciennitetslister fra næsten alle årene 1763-1867. For perioden 
1767-1814 er der tale om fælles etater for Danmark og Norge. Oplysningerne 
er af samme type som i de ovennævnte etater. Der er udarbejdet sammenfatten
de navneregistre for perioderne 1764-1800, 1801-13, 1813-33, 1834-42 og 
1842-67 samt et navneregister for etaterne for landeværnet og annekterede ba
taljoner.

I Søkrigskancelliets arkiv er der etater over personellet fra perioden 1702- 
93. (Anciennitets- og officerslister 1563-1834, se Rigsarkivet og hjælpemidler
ne til dets benyttelse, I, 2, s. 624).

Litteratur
Kongens håndbøger og militæretater synes kun at være anvendt i begrænset omfang, 

herunder i visse regimentshistorier samt i:
K. C. Rockstroh: Udviklingen af den nationale Hær i Danmark i det 17. og 18. Aar- 

hundrede, 3. (Tiden 1709-1808), Kbh. 1926.
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30. Rostjenestetaksation
Den adelige militærtjeneste, rostjenesten, blev i senmiddelalderen og renæs
sancetiden betragtet som adelsmændenes modydelse for deres privilegier. Ud 
over at deltage personligt i mønstringer og krigshandlinger skulle adelsmæn- 
dene stille med et antal heste med fuldt udrustede ryttere. Bidragene blev regi
streret i særlige ligningslister, taksationslister, hvor antallet af heste pr. adels
mand var afpasset efter størrelsen af jordegodsets hartkorn. Desuden blev der 
udarbejdet mønstringslister over det antal heste, som den enkelt adelsmand 
stillede med ved en mønstring. Taksationer og mønstringer blev foretaget på 
stifts- eller landsdelsniveau, men i en del tilfælde blev der gennemført samtidi
ge taksationer over hele landet. Rostjenestens soldater udgjorde særskilte mili
tære enheder.

Rostjenestetaksationsliste ca. 1570
(RA, Danske Kancelli, B. 96: Rostjenestetakseringer på adelen 1574-1652)

Addelenn wdi Sckaane bleffue taxert wdi Københaffuenn

Helsingborre Lehen
Otte Brade aff hanns Lehenn xx Heste
Oc aff hanns Arffue guodtzs vj
Frue Anne her Claus podebuschis aff hinnders Lehenn iiij
Oc aff hinnders Arffue guodtz iij
Niels Krabbe for segh sielff, hanns Mod[e]r oc hanns
Søskennde alle vj
Jacop grubbe ij
Frue Magdalenn Jørgenn Wrnis ij
Frue Margrette paa gudzholm j
Lauffue Wrnne ij
Jenns wlfeldt j
Frue Margrette wlfeld j
Stehenn Bille aff Closteritt vj
Aff hanns Arffueguodtz iiij
Felix Jennsønn j
Eller grubbe vj
Biørnn Saxstrupp for seg oc sinn Moder ij
Frue Talle Pouell Laxmanndzs iij
Peder Brade ij
Manndrup pasbiergh will ride for hanns Moder, hanns 
Søskinnde oc seg sielff medt v
Franndtz gyldennstiernn ij
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Indledningen til rostjenestetaksationslistenfra Helsingborg len ca. 1570, hvor teksten s. 194 be
gynder. (RA).
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Thie ther er brendt for
Frue Anne Otte Annderses
Frue Soffj Kaas:
Frue Beate Moritz Jennsis
Frue Rigiße grubbe:
Holger Brade

Malmøs Leenn
Biømn Kaas xij
Jacop Sparre aff hanns Leenn iij
Aff hanns Arffueguotzs iij
Jørgenn Tidemannd ij
Styge Rosennkranntzs er taxert y Jydlanndt v
Erriich ibsenn inthet:
Otthe Emmicksønn till Hageløs till skiibs
Torbenn Bille ij
Eggertt Bille Jnthet
Hanns Sparre iiij
Hennrich gyldennstiemn ij
Hanniball gyldennstiemn ij
Mogenns gyldennstiemn ij
Staffnn Oelsønn till frøsløffgaard inthet
Niels Pedersønn till Ingelstadt iij
Baltzer Læpell inthet
Claus Erricksønn j
Christopher errichsønn j
Arriild wgerup aff hanns Leenn x
Aff hanns arffueguodtzs iij
Hennrich Brade vj
Tyge Brade iiij
Augustinus Wmne j
Johann wrne j
Jørgenn wrne j
Frue Inngerdt Oxe aff Closteritt iiij
Aff hinnders Arffuegodtzs ij
Frue Magdalene Byrge Jennsis iij
Frue Kierstenne Kield Bing: Inthet
Frue Sitzelle Knud persis ij
Frue grøuell gyldennstiemn j
frue Christenntz Wlffstannd ij
Frue Johann[e] Jenns myris Jnnthet
Frue Abbell Bryde ij
Annders gagge for seg oc sin Moder j Jnnthet
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Thie ther er brent for
Frue Ingeborre Jep falck. 
frue Marrinne Sckougaard

Lanndtzkrone leenn
Frue gøruell her Lauge Brade aff Heine Kiercke 
Aff thedt guotz y fynn
Jørgenn Marsuienn aff Lanndzkronne
Aff hanns arffueguodtzs
Frue Elsse tag [es?]
Christoffer Johannsønn aff øretofftt
Jørgenn Bille aff hanns Lehenn
Aff hanns Arffueguodtzs
Hanns Speill
Knud wlfeld
Niels Trudsønn
Claus wnger

iiij 
ij 
xij 
iij 
iiij 
ij
Jnthet
iiij 
vj 
ij
iiij 
iij

Thie ther er brennt for
Frue Margrette Matzs Stehennsis

Kommentarer
Listen er tidligere blevet fejldateret til 1587, men på grundlag af oplysningen 
om Gørvel Faddersdatters forlening med Heine Kirke har det været muligt at 
fastslå tidspunktet til 1570-72. Sandsynligvis er der tale om en taksationsliste, 
der er udarbejdet i forbindelse med herredagen i København februar-marts 
1570. Den gentagne bemærkning »Thie ther er brendt for« skal formentlig for
stås som en hentydning til ødelæggelser under Syvårskrigen (1563-70), der gik 
hårdt ud over de danske landskaber øst for Øresund. De adelige, som i særlig 
grad havde været udsat for afbrændinger, blev åbenbart fritaget for at stille ryt
tere ved mønstring i 1570. Rostjenestelisterne nævner ikke blot, hvad der blev 
lignet på det private adelsgods (arvegodset), men også, hvor mange ryttere 
lensmændene skulle stille af det krongods, der hørte under deres len. I mange 
af listerne fra før 1609 har man ikke skelnet mellem arvegods- og lenskontin- 
genteme.

Adelsmænd, der havde gods i flere landsdele, kunne selv bestemme, hvor de 
ønskede at blive pålignet. Stygge Rosenkrantz ses således at have ladet sig tak
sere i Jylland i stedet for Skåne.

Lovgrundlag
Det ældste kendte lovgrundlag er et åbent kongebrev af 18. august 1525, som 
indeholder relativt detaljerede bestemmelser om både taksation og mønstring. 
Brevet knæsatte princippet om påligning efter økonomisk evne, idet taksatio
nen skulle ske på grundlag af adelsmændenes egne angivelser om deres visse
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indtægter. I forbindelse med en reorganisering af rostjenesten i begyndelsen af 
1600-tallet kom der 11. juli 1623 en forordning, der stillede krav om, at adels- 
mændene indleverede jordebøger til en særlig kommission, som fik til opgave 
at fastlægge en påligningsnorm, der kunne tjene som grundlag for fremtidige 
taksationer. I forlængelse af dette udkom der d. 1. april 1625 en forordning, der 
bl.a. fastslog, at enhver adelig med rådighed over frit adelsgods skulle holde en 
våbenduelig rytter for hver 312 td. htk. Desuden kom der 20. september 1628 
en forordning om bøder ved udeblivelse fra mønstring og 31. marts 1635 en 
forordning om umyndiges rostjeneste. Alle disse bestemmelser blev opsamlet i 
den store reces af 1643.

Rostjenesten blev suspenderet i 1661, men genoplivet kortvarigt i midten af 
1660’eme og under Skånske Krig. Ordningen blev definitivt afskaffet i 1679.

Anvendelsesmuligheder
Rostjenestelisterne kan anvendes til studier af hærens organisation i 1500- 
1600-tallet, men taksationslisterne er desuden helt centrale kilder ved under
søgelser af adelens godsfordeling og adelsøkonomien i det hele taget. Sidst
nævnte gælder især for de år, hvor der er bevaret lister fra alle større landsdele 
(1587/88, 1609, 1614, 1617, 1624 og 1625) og generelt for perioden efter 
1623, hvor jordebøgernes hartkornsoplysninger blev ligningsgrundlag.

Hvor findes kildetypen?
RA, Danske Kancelli: B. 43 (Mønstringsruller og rostjenestetakseringer 1535- 
63) og B. 96 (Rostjenestetakseringer på adelen 1574-1652).

Litteratur
Knud J. V. Jespersen: Rostjenestetaksation og adelsgods. Studier i den danske adeli

ge rostjeneste og adelens godsfordeling 1540-1650, Odense 1977. Her ses bl.a. (s. 
42-66) en beskrivelse af samtlige bevarede rostjenestelister.

Anden litteratur (i udvalg):
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gazin, 5. rk. 1, 1887-89, s. 161-90.
Knud J.V. Jespersen (red.): Rigsråd, adel og administration 1570-1648, Odense 

1980.
E. Ladewig Petersen: Adelig godsdrift i 1600-tallets Danmark, Från medeltid till 

välfärdssamhälle, Rapport fra Nordiska Historikermötet i Uppsala 1974, 1976, s. 
63-88.

Gunner Lind: Hæren og magten i Danmark 1614-1662, Odense 1994.
Emil Madsen: De nationale Tropper, samt Hærvæsenets Styrelse i det 16. Aarhund

rede, Historisk Tidsskrift, 7. rk. 5, 1904-05, s. 123-223.
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skrift, 7. rk. 1, 1897-99, s. 414-60.
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31. Stamrulle, mønstringsrulle og stambog
Begreberne stamrulle, mønstringsrulle (mønsterrulle) og stambog anvendes 
ofte i flæng, og de tre kildetyper indeholder da også alle en fortegnelse over de 
tjenstgørende ved en bestemt militær enhed på et bestemt tidspunkt eller i et be
stemt tidsrum. Imidlertid giver stambøgerne væsentligt flere oplysninger end 
rullerne, hvor man ofte har ladet sig nøje med at registrere navnene, men i nog
le tilfælde dog også har anført enkelte andre centrale data såsom fødested, al
der og antal år i tjenesten. Omkring 1900 blev stambøgerne afløst af stambla- 
de og stamkort, der omtales i bd. III.

Rulle over en del af Bornholms milits 1678
(RA, Krigskollegiet, Ruller 1661-78)

Roulle Offuer Suanicke Borgerschabs Compagnie.
1. Pouell Koefoedt Borgemester.
2. Hans Lehedreng. Raadmand
3. Peder Koefoedt. Raadmand
4. Capitain Dauid Wolßen och Raadmandt
5. Lieutenant Andreis Thiesøn och Raadmand
6. Fendrich Hans Dich.
7. Sergiant Bent Mortensøn.
8. Corporal Madtz Anndersßenn
9. Corporal Andries Koph.

10. Tambour Lauridtz Erichsenn.

Constabler.
1. Zannder Dich
2. Peder Olluffsen
3. Jens Erichsßenn.
4. Peder Andersßenn.

Gemeehne.
1. Jochumb Thißenn.
2. Anderß Nielsßenn
3. Michell Smedt
4. Peder Andersßenn.
5. Jens Schoemager
6. Peder Suensche Skoemager.
7. Jochum Jensßenn
8. Jens DøBin
9. Clauß DøBin

10. Jørgen Jørgensen
11. Peder Pedersßen
12. Johan Lorentz:
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13. Thønnes 0mmedßen
14. Christen Bardt
15. Nielß Saugscherer.
16. Jochum Beidß
17. Madtz Hansßenn
18. Mogenß Jensenn.
19. Peder Thommesßenn
20. Hans Guilender.
21. Jacob Thommesßenn.
22. Jmmerd ThønnesBen
23. Hans Mortenßen
24. Hanß Lopß
25. Jacob DøBin
26. Nielß Raßmusen
27. Anders Staffenßenn.
28. Nielß Nielsßenn.
29. Morten Nielsenn.
30. Zand[e]r Eschildsenn.
31. Peder Jost.
32. Jep Eßbersenn.
33. Berndt Wldspind[e]r
34. Pouell Jacobßenn.
35. Morten Eßbersßenn.
36. Hendrich Mortensenn.
37. Albridt Dich.
38. Olluff Jensenn.
39. Anderß Ladtzenn
40. Mogenß Jensßenn
41. Nielß Jensßenn.
42. Knud Hartuig.
43. Lorenndtz Hopp.
44. Jacob Madtzønn
45. Jennß Nielsenn.
46. Morten Torstensen
47. Clauß Jacobßenn
48. Morten Thrøyelsen.

Unge Karlle och Tiennestedrennge.
49. Esche Hartuig
50. Raßmuß Lollich
51. Peder Jmmidsen
52. Hans Madtzenn
53. Anders ThisBønn
54. Jørgen Pedersßenn
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55. Jacob Koefoedt.
56. Clauß Hartuig
57. Esche Zannd[e]rsßen
58. Jacob Poffuelßen
59. Peder Albridtzenn
60. Raßmuß Jmmidsen
61. Jørgen Jmmidsenn.
62. Thomaß Jacobsenn.
63. Loduig Simensßenn
64. Jacob Manusßenn
65. Jep PedersBønn.
66. Michell Madtzenn

Gamble Borgere som iche kand bære Gewehr.
67. Annders Richertsenn
68. Lyloff Bachhusß
69. Bernt Bachhusß
70. Hanns Albridtzenn
71. Hanns Weffuer.
72. Jenß Kylling
73. Nielß Befiøger

offuenschrefne Rulle beløber sig med prima plana indreignet - 80 hoffder
der vdaff Suige - 6.
gamble och Vdøchtige - 8.
bliff[ue]r saa fridsche - 66 hoffder
der vd aff eget Ge Wehr - 70
som haff[ue]r Kaarde - 30

Stambog for rytteriregiment 1780-98
(RA, 1. dragonregiment, Stamrulle over mandskab og heste 1780-98)

[Regimentet eksisterede fra 1672 til 1856. Fra 1772 til 1785 var enhedens 
navn: Danske Livregiment Ryttere, fra 1785 til 1816: Livregiment Ryttere (jf. 
Forsvarets Arkiver. Vejledning og oversigt, 1, Hæren 1660-1980, 1984, s. 109). 
Regimentets eskadroner var fordelt på Slesvig, Flensburg, Husum og - indtil 
1785 - Eckernförde.]
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[Venstre side:]
No des 
Regi
ments.

No der 
Lage.

Datum 
der enrol- 
lirung

Datum 
der Beey- 
digung

Namen. Geburts Ort. Alter. 
Jahr.

Höhe
Seel[.]
Zoll

Statur.
Von 
Schultern

Von 
Beinen.

57 9. d. 29 Apr: 1782. Christen Petersen Herzoglf.] Augu
stenburger Distr: 
Süder Harde.

21. 6472 breit stark

d: 30 Martz 1787. Jürgen Christensen Hörop 21 663/4 ordinair

12 Martz 1795. Hans Christensen Hörup 18. 63.

stellt für sich

3 Martz 1797. Jürgen Petersen Skaubye 27. 65

5. Marz 1798. Thomas Jörgen 
Christensen

Momarck
Miang Kirchs:
Hörup Luisappel

1872.
éSr
67.
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rulle, m
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bog



Militærforvaltningen og udskrivningsvæsenet

[H
øj

re
 si

de
:]

W
an

n 
er

 b
ea

bs
ch

ie
- 

di
ge

t, 
G

es
to

rb
en

, 
D

es
er

tie
rt

 o
de

r 
au

f w
el

ch
e 

A
rt

 
ab

ge
ga

ng
en

.

Ge
st

or
be

n.

17
95

 d 
2 M

ar
tz

 
au

sg
ed

ie
nt

.

17
98

 d:
 5 

M
ar

z 
Vä

te
rli

ch
e H

uf
e

O
b 

er
 V

er
he

u-
 

ra
te

t u
nd

 w
ie

 
vi

el
e K

in
de

r 
ha

be
.

Tö
ch

te
r

Sö
hn

e

O
b 

un
d 

w
el

ch
e

D
ou

cu
m

en
te

 er
 

ab
ge

lie
fe

rt

O
b 

er
 

vo
rh

er
o,

 
w

o 
un

d 
w

ie
 la

ng
e 

ge
di

en
et

.

Pr
of

es


sio
n.

R
el

i
gi

on
.

Lu
th

r

Lu
th

r

C
ou

le
ur

 
de

r
A

ug
en

Bl
au

Bl
au

C
ou

le
ur

 
de

r 
H

aa
re

[C
hr

ist
en

 Pe
te

r 
se

n]
 bl

un
d

[Jü
rg

en
 C

hr
is

te
ns

en
] b

ra
un

[H
an

s C
hr

is
te

ns
en

]

[Jü
rg

en
 Pe

te
rs

en
]

[T
ho

m
as

 Jö
rg

en
 

Ch
ris

te
ns

en
]

204



31. Stamrul le, mønstringsrulle og stambog

De fem eller seks indehavere af soldaternummer 57 i (Danske) Livregiment Ryttere 1782-98, 
gengivet i skemaet s. 203. (1. dragonregiment, Stamrulle over mandskab og heste 1780-98, RA).

Kommentarer
På grund af Bornholms isolerede beliggenhed, der vanskeliggjorde et forsvar 
fra andre dele af landet, havde øen i århundreder en landeværnsordning, som 
betød, at alle våbenføre mænd havde pligt til at bidrage til øens forsvar i tilfæl
de af krigshandlinger. Den bornholmske milits fik en fastere organisation i 
1614, hvor mændene blev inddelt i fem by- og fire herredskompagnier. Lens
manden fik overkommandoen, mens borgmestre, rådmænd, herredsfogeder, 
store jordejere og andre fremtrædende personer blev udpeget til befalings- 
mænd. Også i mange andre danske byer eksisterede der borgerkompagnier i 
ældre tid, og flere af dem ydede bl.a. en aktiv indsats under krigene i 1600-tal- 
let. Ved reglement af 4. juni 1802 blev der genindført borgerkompagnier i alle 
købstæder. Disse nye kompagnier fik dog aldrig nogen militær betydning, men 
derimod en del repræsentative og politimæssige funktioner, og de har efterladt 
sig arkivalier i mange rådstuearkiver.

Den bornholmske rulle fra 1678, der blev til under Den Skånske Krig, må 
være en mønstringsrulle, idet man omhyggeligt har opgjort, hvor stor en del af 
mandskabet der var utjenstdygtigt på grund af sygdom, alder m.m. Det ses
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også, at størstedelen af Svaneke-borgeme stillede med eget gevær, ligesom 
mange havde en kårde.

Opslaget fra stambogen for livregimentets ryttere viser, hvilke udskrevne sol
dater der havde soldaternummer 57 i løbet af perioden 1782-98. Det drejer sig 
om fem - eller måske seks - mænd fra Sydals. For hver af disse er der oplysnin
ger om lægdsnummer, datoer for indrullering og edsaflæggelse, fødested, alder, 
højde i sjællandske tommer (1 tomme = 2.617 cm), statur (vedrørende skuldre 
og ben), hår- og øjenfarve samt religion og profession. Endvidere oplyses det for 
hver soldat, om han tidligere havde været i tjeneste (og i givet fald hvor og hvor 
længe), om han havde afleveret dokumenter i forbindelse med indtrædelsen i re
gimentet, samt om han var gift og havde børn. Endelig er der en kolonne ved
rørende afskedigelsen. Her kan man se, at Christen Petersen døde i tjenesten, 
mens Jürgen Christensen forlod regimentet efter at have aftjent de otte år, som 
han var bundet til. Nummer tre i rækken, Hans Christensen, fandt sig en afløser, 
Jürgen Petersen, i 1797. Christensen må have betalt Petersen et beløb for dette. 
Det ser imidlertid ud til, at Christensen er forblevet i regimentet, og at han har 
delt nummer med sin afløser det påfølgende år. Tilsyneladende fratrådte de beg
ge d. 5. marts 1798 for at overtage deres fædrene gårde. Flere andre steder i sam
me protokol ses to ryttere at have delt nummer i en periode.

Som det fremgår af stambogens titel, indeholder den også en beskrivelse af de 
enkelte heste, der var tilknyttet regimentet i disse år. En anden stambog fra den 
samme periode indeholder data om regimentets hvervede soldater. Hos visse an
dre militære enheder er de hvervede og udskrevne indført side om side i de sam
me stambøger, og det kan da i nogle tilfælde være vanskeligt at se, om en be
stemt person tilhørte den ene eller anden gruppe. Det er dog en tommelfingerre
gel, at der kun er anført erhvervsbetegnelser for hvervede soldater. Imidlertid er 
langt fra alle notitser om hvervede forsynet med disse oplysninger. 
Fendrich fændrik, fanebærer.
Hoffder hoveder, antal personer.
Prima plana (fortegnelse over) samtlige over- og underofficerer ved en mili

tær enhed.

Lovgrundlag
Indretningen af mønstringsruller er omtalt i enkelte lovbestemmelser fra 1700- 
tallet, deriblandt kollegialbreve fra 12. april 1724, 27. november 1731 og 22. 
april 1775. Infanterireglementet af 1747 indeholder en detaljeret redegørelse 
for stambøgernes opbygning. Reglementet synes også at have været normgi
vende for indretningen af stambøger hos andre dele af hæren. Der blev indført 
nye faste rubrikker i stambøgerne i 1803 og 1860.

Anvendelsesmuligheder
Stamruller, mønstringsruller og stambøger er helt centrale kilder ved studier af 
de enkelte militære enheders sammensætning og af soldaternes karriereforløb, 
tjenestetider m.m. Men materialet kan også anvendes til lokal-, personal- og
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Enevældens uniformer er præsenteret i flere samtidige værker, bl.a. Den danske Armees Unifor
mer fra 1804, hvorfra denne sjællandske ryttersoldat stammer.

207



Militærforvaltningen og udskrivningsvæsenet

slægtshistoriske studier. For slægtsforskere vil soldaternes signalementer og 
fødestedsoplysningerne som regel være de mest nyttige oplysninger, om end 
fødestedsangivelseme kan være noget upræcise, når det drejer sig om tiden før 
1800.

For at finde frem til den militære enhed, som en bestemt person var tilknyt
tet, kan man på Rigsarkivet benytte J.C.W. og K. Hirsch’ fortegnelse over dan
ske og norske officerer 1648-1814 (se indledningen) samt en række kartoteker 
over underofficerer, håndværkere m.fl., der har været tilknyttet de forskellige 
enheder. For de menige soldaters vedkommende kan lægdsrullerne efter 1788 
ofte være en god indgang til stambøgerne.

Hvor Andes kildetypen
Der er bevaret stamruller, mønstringsruller og stambøger fra et stort antal mili
tære enheder. Dog er der kun få af disse lister fra tiden før 1750. Langt den 
største del af materialet findes i de pågældende enheders arkiver på RA, men 
mønstringsrullerne fra Fæstningen Christiansø opbevares - ligesom resten af 
fæstningens arkiv - på LAK. De centrale militære myndigheders arkiver inde
holder også en del ruller og stambøger.

Det skal dog bemærkes, at nogle af protokoller, som er benævnt som stam
bøger, rettelig burde have haft betegnelsen af- og tilgangsbøger, listebøger eller 
sessionsprotokoller.

Litteratur
H. E. E. Koch: Infanteri-Reglementets Stambøger og Justitsprotokoller, Fortid og 

Nutid, 7, 1928-29, s. 138-47.
Karsten Skjold Petersen: Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774- 

1803, Kbh. 2002.
Hans Chr. Wolter: Hærens registrering af udskrevne og hvervede, Personalhistorisk 

Tidsskrift, 107, 1987, s. 1-23. [Artiklen indeholder bl.a. en grundig beskrivelse af 
Infanterireglementets krav m.h.t. indretningen af stambøger],

Stamruller, mønstringsruller og stambøger er også udnyttet i forskellige regiments
historier samt i enkelte lokalhistoriske arbejder. Som eksempler kan nævnes:

Stella Borne Mikkelsen: »Vor yderste post mod øst«. Befolkning og levevilkår på 
Christiansø ca. 1750-1800, Bornholmske Samlinger, 2004, s. 121-44.

Karsten Skjold Petersen: Husarer i Roskilde. En garnison og dens by 1778-1842, 
Kbh. 2003.

Militære stambøger 1747-1900, Rigsarkivet informerer, 13, Publikumsafdelingen 
1996, indeholder bl.a. oversigter over stambøgernes faste rubrikker efter 1747, 
1803 og 1860, henvisninger til forskellige specialkartoteker samt orientering om 
relevante mikrofilm.
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32. Af- og tilgangsbog
En af- og tilgangsbog er en fortegnelse over de årlige ændringer i sammensæt
ningen afen militær enheds personel. Af- og tilgangsbøgerne blev efterhånden 
afløst af stambøger, der i de fleste tilfælde indeholder flere oplysninger om de 
enkelte personer.

Af- og tilgangsbog 1781
(RA, Det kongelige Artillerikorps, nr. A 59: Af- og tilgangsbog 1781)

[Artillerikorpset kan følges tilbage til 1684. Fra 1764 til 1842 var navnet: Det 
kongelige Artillerikorps (jf. Forsvarets Arkiver. Vejledning og oversigt, I, 
Hæren 1660-1980, 1984, s. 115). Korpsets arkiv er opdelt i en række underaf
delinger (A-N); afdeling A vedrører organisation og personel].

Indledningen til afgangslisten for artillerikorpsets 10. kompagni, 1781, hvor teksten s. 210 be
gynder ( RA ).
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[Venstre side:]

10de Compagnie Capitaine v. Bielefeldt.

Afgang

N Navne Fæd
rene 
Land

Alder Hvor 
Længe 
tient

Hvad Datum og paa 
hvilken Maade og 
Aarsag han er afgaaet.

Ud af hvil
ket N° af 
Tall Rollen

1 Bomb: 
Berendt 
Larsen 
Evenstad

Norge 3172
Aar

11712

Aar
d 1 Juny 1781 til Comand.
Sergeant i N° 1 ved det 9de
Compagnie avanc:

4:

2. Und- 
Const: Jør
gen Jensen

Born
holm

30 12712 25 Juny 1781 formedelst
Capitulation Endelse 
demittered

57:

3 ”... Hans 
Gundersen

Norge 2074 27i2 d: 27deJuny 1781 død 63

4..... Ras- 
mus Olsen 
Halberg

Norge 2674 474 d: 30 Juny 1781 til det 16
Comp: i N° 49 forsadt

22.

5..... En-
gebret 
Knudsen 
Klovstad

d° 3072 47i2 d 29 August 1781 i N° 20 
ved det 16 Compagnie for
sadt

47.

6 ... Niels
Mathiesen

d° 33-74 14 d: 27 Nov: 1781 efter 
udtient Capitulation 
demitteered

29.

7. ... Lars
Larsen

d° 23V4 57i2 d: 17 Oct. 1781 Deserteert. 52.
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[Højre side:] [Fortsætter s. 212]

Tilgang

N° Navne Fædrene 
Land

Alder Reli
gion

Profes
sion

Høyde 
efter 
Siæl- 
landsk 
Maal

Om han 
har 
kone
og 
børn

Naar 
han er 
presen- 
teeret

17 Constab: 
Jacob Hinrich 
Zimmermann

Hol- 
steen

17 
Aar

Luth: 65 1/3 
T:

3 Feb:
1777

2 Bomb. 
Johann Phil
lip Zingel- 
mann

Olden
burg

18 d° 64. 23 Ap:
1781

41 UndConst 
Niels Johann 
Syvertsen

Norge 19 d° 63'/2 1 Ap:
1781

22 » ... Niels
Schiønesen

d° 1972 d° 65 72

49 » ... Niels
Hansen

d° 173A d° 64 5/8 6 May
1781

4 Bomb: 
Elias Linde

d° 23 d° 65 10 July
1781

52 UndC: 
Lars Larsen

d° 23 d° 6672 10 May
1776

57 »... An
ders Pedersen

d° 1774 65 18 Sept
1781

63»... Ole 
Knudsen 
Wiig

d° 17. 6572 28 Sept
1781
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[Fortsat fra s. 212]

Capitu- Naar Naar Naar Af hvem han Summa
latio- han er han har faaet er hverved eller af
nens hver aflagt Iste Løn hvorledes kom Omkost
Datum ved Eed ning ved men til Compag ningerne
og Tiid Compag rd ß

ingen 3 Feb: 3 Feb: 1 Jan: d. 1. Jan: 1781 fra
1777 1777 1781 det 16dc Comp. af 

N° 47 hid avanceeret

1 Ap: 1 Ap: 1 Ap: 1781 sig selv paa
1781 1781 Avantage engagered.

1 Ap: 
1781
12 Aar

1 Ap:
1781

1 Ap:
1781

d: 1 Ap: 1781 ved UC 
Jørgen Abrahams: af 
Comp: H:P. 12 r Omk. 2 14

1 Ap 1 Ap 30 30 Juny 1781 fra
1781 1781 Juny det 16 Comp.
12 Aar 1781 af N° 49 hid forsadt

6 May 6 May 6 May 6 May 1781 ved UC
1781 1781 1781 Anders Knuds: af
12 Aar 1 Compag. H:P. 12 r

Omk 4 endnu 2 20 18 20.

ingen 10 10 10 July h.a. sig selv
July July paa Avantage
1781 1781 engageret

10 May 10 May 10 1 May d 1 May 1781 frådet
1776 paa 1776 May 1781 11lc Comp af N° 55
12 Aar 1776 hid afgiven -

18 18 Sept per m: Af UC Jacob Werner
Sept 1781 af 13 Compag. H.P. 12 r
1789 på
12 Aar

Omk. 8 20.

28 Sept 28 Sept 28 28 Af Capitain
1781 1781 Sep Sep v Rosbach
paa 1781 1781 H.P. 14 r
12 Aar O. 5.30 19 30
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Kommentarer
I den gengivne protokol findes der yderligere en kolonne med overskriften 
»Derved haver Compagniet havt til Afgang«. Den er udeladt her, fordi den ikke 
er blevet udfyldt en eneste gang.
Avantage en særlig ansættelsesform for kommende underofficerer. At være 

korporal på avantage betød således, at man fik løn som menig, 
indtil en korporalstilling blev ledig.

Bomb: bombardér, en underofficer i artilleriet.
Capitulation 
Demittered 
Forsadt 
H.a. 
H:P.

indgåelse af hvervekontrakt.
dimitteret, afgået.
forflyttet.
hoc anno, i dette år.
håndpenge, et kontant engangsbeløb, som rekrutten modtog ved 
indgåelsen af hvervekontrakten. Der var ofte tale om et ret bety
deligt beløb, der tjente som lokkemiddel.

Siællandsk 
Maal

en hentydning til, at der indtil 1683 havde eksisteret flere for
skellige alenmål i Danmark. Herefter var en alen fastsat til 62,81 
cm. En tomme var 1/24 alen, dvs. 2,617 cm.

Tall Rollen Zahlrollen, særlige fortegnelser over officerer, underofficerer og 
menige i en militær enhed. Rullerne blev bl.a. anvendt af central
administrationen til at kontrollere regimentschefernes pengefor
brug.

UC/UndC:/ 
UndConst:

underkonstabel.

Lovgrundlag
Infanterireglementet fra 1747 stillede krav om, at der skulle føres en til- og af
gangsbog i hvert regiment, og gav anvisninger om indretningen af bøgerne. 
Disse retningslinier synes også at have været normgivende for andre dele af 
hæren.

Anvendelsesmuligheder
Af- og tilgangsbøger er værdifulde kilder ved studier af de militære enheders 
sammensætning (m.h.t. nationalt tilhørsforhold, alder, civilstand m.m.), lige
som de giver mange nyttige oplysninger om soldaternes tjenestetider, karriere
forløb og desertioner samt hverveprocessen. Desuden har bøgerne store anven
delsesmuligheder ved personalhistoriske og genealogiske undersøgelser.

Hvor findes kildetypen?
Der er bevaret et begrænset antal af- og tilgangsbøger i forskellige regiments- 
og bataljonsarkiver (RA). De ældste er fra ca. 1710, de yngste fra første halvdel 
af 1800-tallet.
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Litteratur
Karsten Skjold Petersen: Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774- 

1803, Kbh. 2002. [Udnytter af- og tilgangsbøger til mange forskellige under
søgelser].

Hans Chr. Wolter: Hærens registrering af udskrevne og hvervede, Personalhistorisk 
Tidsskrift, 107, 1987, s. 1-23.

noobigfl önbetroebe Regiment,

Âîùjt jeft îii ©dnnettiflitf, 
Norwegen k.k. beftalter (a)

iHannføffite fc) 

....«lt/beybiefcmUn« 
ment, unber Cf) »Tlllergnobigfl anbetvautem Regiment, unb 3»ar unter (f) -

Compagnie, _nben_ben (£)_- Ao. (h) - ,Ä . - - Compagnie.fclt^er ben (g) - - , Ao.fh)-,
,, v.., - - - îlavôg(k) - ïtîâancbéf, fomg)unb foltbèügcflttlt (i) - - 3afcren unb (k> - tüonatbcn, «le

, baver tient, og ubi zxu I ) - - - . - t - gebienet, audj
vcb alle forefalbenbe Occafiorrer, efter fin-«Uevunberbanig|te» ronprehbev føld)tr-3eit, bey allen vorgefallenen Occafionen fid), feiner aller» 

bet fig årlig og troe, fom bet en trrfiitr og bapper SolbatW îmtertbânigfte'n Pflidjt natp, e^rlid) unb neu verhalten, wie eø einem ebrlie= 
--------' ) - - - - gbenbtQ.unb japfern Øolbøten gejiemet» unb wopl anfte^ee. SBeilcn (m)

øg faalebeô ubi ( i ) 
O) 
faaban €iib,'vco aile forefatøenoe ocean 
pligt/ for^olbet fïg årlig og troe/ fom 
(ømmer øg anftaaer. ' ÏTîen < m )

Qaa mebbeeler IPi Ronnern fjetreb &ahø velforciente Ærlige Tlffïeeb; ©g er W Qofcoben Spir fjierburd} feinen WolverbienteneVrlfdjenTlbrdjieb ertbeflen 
berneft tilallc <$øye og Hebrige, Militait-- og Çivil-Serierne, Porte refpe-ffi wollen *, Unb ergebet annebft an «Oe ^obcunbVIiebrigoMilitair-unbCivil-S^ 
âivc tieni - og venlige Tinmobning og Segiafing , at be ovenbemelbte» biente»llnfer refpcâive bienfhunb freunblidjeö ærfudjen unb ®efinnen,.bafj Øie 
(ri) . - - - - - ; i - /»obgemefeften (n) . - - -, ,
ty alleene overalt/baabe tilAanbe ogPanbe, fri, fitter ogube^inbert villeQjnidjt nür überall» ^irlanb wibSDafler, frey, fieber unb ofengebinbert wollen 
labe paffere, men fcannem enbog, for fcane gobe Sorfcolbo « ØFylb, alb gobwpaffiren laßen, fonbem ibm.ajitb./ f?W« aöoblverfraltene .wegen, ftljen guten 
Villie og gunßig Seforbring bcviife. «gvilfet Pi imob en^ÄSDillen unb geneigte Seförbcrung erweifen. SOtldjee uDir gegen einem
bver-, efter øtanb og Pilfaar, i (lige og anbre Cilfalbe, igien at etPienberø jeben, nad) ©tanbee (Bebi^r, in bergleicben unb anbern SäUen 3u erwiebern 
©e erbyber. C«>) - - - - - - Çerbôtfcig finb. (o).....................................................................................

........................................ N. N.......................................
(LS.)

Når en soldat forlod hæren efter det antal år, som hans kontrakt lød på, blev hanforsynet med et 
afskedspas, som bl.a. sikrede ham mod evt. senere tvangsudskrivninger. Infante ri re g le mentet fra 
1747 indeholder denne standardformular til afskedspas. (Tøjhusmuseet).
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33. Edsprotokol
En edsprotokol (Beeydigungsprotokol) indeholder en fortegnelse over hverve
de menige soldater og underofficerer, der aflagde troskabsed til den danske 
konge. Protokollerne giver oplysninger om soldaternes baggrund samt en ræk
ke data i forbindelse med hvervningen.

Edsprotokol 1779
(RA, Det kongelige Artillerikorps, nr. A 65: Edsprotokol 1779-1806) 

[Venstre side:]

Compagnie 
hvorved den 
Anhvervede 
staaer
[1]

Nr

12]

Recruttens 
Navn

[3]

Føde- 
stæd

[4]

Alder.

[5]

Reli
gion

[6]

Profes
sion

[7]

Om 
han er 
er gift

[8]

Capit: 
v. Barth

1 Stykjunker Niels
Christian Hals

Norge 2274. Luth: ingen Ney

2 Stykjunker Chri
stian Rasbeck

Norge 197j. Luth: ingen Ney

„ .... Scheel 3 UndConst:
Ole Petersen
Halset

Norge 1974 Luth: ” ■

„ .... Meck
lenburg

4 „ .... Gulleck
Svendsen

Norge 18. Luth: 99 “ Ney

5 „ .... Lars An- 
grimsen

Norge 2074. Luth: „ - Ney

”.......... 6 „ .... Peer
Erichsen

Norge 1574 Luth: 99 " Ney

„ .... Roosen 7 Tambour Christen
Jensen Kaae

Siæl- 
land

20 Luth: Skræd
der

Ney

„ .... Bintzer 8 Undconst: Jacob
Christophersen

Norge 207z Luth: ingen Ney

9 „ .... Lars Larsen Norge 1972 Luth: ingen Ney

„ .... Ganst 10 Sergeant Joh:
Heinrich Koch

Sachsen- 
Gotha

36 Luth: Ney Ja

11 Snedker-Svend 
Peter Tvisselmann

Holsteen 26. Luth: Sned
ker

Ja

.............. 12 Bødker Peter
Biærring

Kiøben- 
havn

43 Luth: Bød
ker

Ja
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[Højre side:]

Capitula- Paa Hvor, og Naar Naar Om han Om han Om han Om han
tionens hvilken Naar han han er han før har har staa er deser- rigtig har
Datum Maade, er bleven præsen har staaet i et i tert af faaet alt
og Tiid/ og enroul- tert/ aflagd dansk frenvned nogen hvad han

hvortil lert/ Eed/ Tieneste; Tieneste; Herres ved An-
han er og hvor? og hvor? Tieneste, hvervel
bleven som vi sen er
enga- har Car- bleven
gert/ tel med? lovet?

[9] [10] [H] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

frivillig

[1] Ingen som
Styk- 
Junker

Kiøben- 
havn den
1. apr.
1779

d° 19. Oct: Ved 2dct
1779 Aggerh:

Infant:
Rgmt

ingen Ney Ja

[2]Ingen som Kiøben- d° 19. Oct: Ved 2dcl ingen Ney Ja
Styk havn 12. 1779 Agger
junker Octbr. hus: In-

1779 fant: Rgmt:

[3] Den som Den 2de" Den 2dc" 19. Oct:,, - Ney Ja
2dcn Mart: Under- Mart: Mart: 1779
1779 Paa Const: 1779 1779
12 Aar frivillig

[4] Den 13. som Christia d° 19. Oct:Ney Ney Ney Ja
Oct: 1778 Und- nia 13. 1779
Paa 12 Const: Oct:
Aar frivillig 1778

[5] Den 25. som Tronhiem d° 19. Oct:Ney Ney Ney Ja
Febr: 1779 Und- 25. Febr: 1779
Paa 12 Const: 1779
Aar frivillig

[6] Den 1. som Christia d° 19. Oct:Ney Ney Ney Ja
Apr: 1779 Und- nia 1. Apr. 1779
Paa 12 Aar Const: 1779

frivillig

[7] Den 19. som i Kiøben- 16. Apr: 19. Oct:Ney ingen Ney Ja
Nov. 1778 Tam- havn 16. 1778 1779
Paa 12 Aar bour Apr: 1778

[8] Den 21. som Kiøben- 21. May 19. Oct: ingen ingen Ney Ja
May 1779 Und- havn 21 1779 1779
Paa 12 Aar Const: May 1779

frivillig
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Sept: 1779

[9] Den 21.
May 1779
Paa 12
Aar

som
Und- 
Const: 
frivillig

Kiøben- 
havn 21 
May 
1779

21. May 19. Oct: ingen
1779 1779

ingen Ney Ja

[10] Ney som
Ser
geant

Kiøbenh:
10. Jul:
1779

10. Jul: 19. Oct:Ja, ved
1779 1779 Kongens

Rgt:

Chur-
Sachsen

Ney Ja

[11] Ney som
Snedker

Kiøben- 
havn 
1. Jan: 
1777

l.Janv: 19. Oct:Ney
1777 1779

Ingen Ney Ja

[12] Ney som
Bødker

Kiøben- 
havn 13.

13. Sep: 19. Oct:Ney
1779 1779

Ingen Ney Ja

Kommentarer
Efter at have underskrevet en kapitulation (hvervekontrakt) blev rekrutten 
fremstillet for regimentschefen og derefter præsenteret for Landetatens ledelse 
eller en krigskommissarius. Derpå fulgte en edsaflæggelsesceremoni, hvor re
krutten erklærede sin troskab mod den danske konge og lovede at adlyde sine 
foresatte og overholde den militære lovgivning.
Cartel gensidig overenskomst mellem to stater om udveksling af fanger 

under krig, udlevering af desertører m.m.
Enroullert indført i rullerne (stambog m.m.).
Rgt:, Rgmt. regiment.
Stykjunker officersaspirant i artilleriet.

Lovgrundlag
Infanterireglementet fra 1747 stillede krav om, at der skulle føres en edsproto
kol i hvert infanteriregiment, og gav anvisninger om indretningen af bøgerne. 
Disse retningslinier synes også at have været normgivende for andre dele af 
hæren.

Anvendelsesmuligheder
Edsprotokolleme indeholder mange af de samme oplysninger som af- og til
gangsbøgerne og stambøgerne og kan derfor - ligesom disse - anvendes til stu
dier af de militære enheders sammensætning, ligesom de er velegnede til per
sonal- og slægtshistoriske studier. Desuden giver edsprotokollerne vigtige op
lysninger om soldaternes tidligere engagementer hos fremmede fyrster.

Hvor Andes kildetypen?
Der er bevaret et begrænset antal edsprotokoller i forskellige regiments- og ba
taljonsarkiver (RA).
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Litteratur
Karsten Skjold Petersen: Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774- 

1803, Kbh. 2002.
Hans Chr. Wolter: Hærens registrering af udskrevne og hvervede, Personalhistorisk 

Tidsskrift, 107, 1987, s. 1-23.

1700-tallets soldater brugte meget af tiden på eksercits. Ved større troppesamlinger koncentrere
de man sig om at udføre geværgreb, opstillinger og parademarcher. Feltøvelser i moderne for
stand var stort set ukendte. P.I. Grønvolds kobberstik fra 1749 viser Frederik 5. s mønstring af to 
rytterre gimenter ved Antvorskov Slot i forbindelse med et besøg i Slagelse samme år.
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34. Frimandsprotokoi
Mange af de hvervede soldater i 1700-tallet brugte størstedelen afåret til civilt 
arbejde. Ordningen var en klar fordel for statsmagten, fordi man på denne 
måde kunne opretholde en stor hær, samtidig med at man kunne spare en be
tragtelig del af udgifterne til løn og husly. »Frimændene« modtog nemlig ikke 
ydelser fra militæret i den tid, hvor de havde permission, dvs. var overladt til 
sig selv. Men i regimentet måtte man vide, hvor alle frimændene befandt sig, så 
man kunne indkalde dem i tilfælde afen tilspidset sikkerhedspolitisk situation. 
Derfor blev der udstedt et særligt pas for hver gang, en soldat fik permission, 
og oplysningerne i disse pas blev ført ind i særlige frimandsprotokoller, også 
kaldet beurlaubungsbiicher. Det var også muligt for underofficerer at få fri
mandspas.

Frimandsprotokol 1785
(RA, Det kongelige Artillerikorps, nr. A 71 : Frimandsbog 1785)

10. Compagnie Capitaine v. Bielefeldt

[Venstre side:]
Friemænd uden for Byen
N° Navne Datum 

af Pas
set

Paa 
hvor 
længe

Hvor
hen

Hos hvem 
han vil 
opholde 
sig

Hvormed 
han vil 
ernære 
sig

Naar Pas
set er til
bageleve
red

1. UndConst: 
JohanLarsen 
Quande

30 Juny
81

til Trond- 
hiem

Etatsraad
Colding

Som 
tiener

2. ........ Michel 6 May 30 April paa Kalk Regls Haand 16 Janv:
Gundersen 
Krogstadt

82 85 brænde 
riet

Quart 
Mæst 
Ober- 
kampff

Arbeid 1785.

3. .... ....Ole
Lodworsen

30 Juny
d"

d°. til Norge hos hans 
broder

d°

4. ........ Søren
Olsen

25 Febr:
84.

indtil 
videre

til Hol- 
steen ved

hos hrr 
Lieut v.

som tiener

træehugst Wandel
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6. ........ Johannes
Pedersen Quede

15 Febr.
85

indtil 
videre

7. Johann 5 July indtil
Haagensen 85. videre

8. .... .... Melchior
Christophersen

1 Janv.
85

9. Johann 18 Oct: 30 Apr:
Haagensen 85 86

1C1.......Lars 15 Oct: 30 Apr:
Olsen Wettal 85. 86.

11 .......'.... Jacob 17 Marz 30 Apr:
Larsen 1785 86.

til Gaar- hos sine d° 
den Qvede Forældre 
udi Norge 
ved Trond-
hiem

til Øster- hos hans 
larske Familie
Sogn paa 
Bornholm

d° 8 Septbr
1785

i Norge 
ved An- 
hver- 
velsen

30 July
1785

til det 0- ved sin 
sterlarske Boepæl 
Præste
Sogn paa
Bornholm

d°

til Ulden- hos sine 
sager i Forældre
Christiania
Stift paa
Gaarden
Wettal

d°

i Norge ved An
som Re- hvervel- 
Crout sen

d° 1 April
85.

[Højre side:]

Friemænd i Byen

N° Navne Datum 
af At
testen

Hos hvem 
han vil 
opholde sig

Hvormed 
han vil er
nære sig

Naar At
testen er 
tilbage
levered

1. UndConst. Hans 5 July 82 Ostindisk Haand 11 April
Olsen Berge Compagnie Arbeid 1785

2.......’.... Peder 25 Juny d° d° d° 11 Octbr:
Pedersen 83 1785

3....... ”....Ole 1 Janv: Værkstæ- d"
Axelsen 1784 deme paa Thøy- 

h[uset]
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4. .... .... Hans Ole 1 d° d° 
Falk

d° d" d° 7 Octbr.
1785

5. .... .... Lars Bent- 6 d° d° d° d° d° 1 Jan: d°
zen Reverud

6. .... .... Peder Chri- 7 Martz i Compag- Haand 22 Martz
stensen 1785 niet Arbeid d°

7. .... .... Lars Olsen 7 Martz paa Ostindisk dito 15 0ctb: d°
Wettal d° Compag: bekommet Paß

8. .... .... Lars Bent- 11 May bogholder Gel- dito
zen Reverud 1785 de paa Ostin

disk Compagnie

9. .... .... Erich Hal- 30 Juny Værkstederne Saddel
vorsen 1785 paa Thøyh[uset] mageren

10...........PederOl- 30Juny hos brygger som Gaards- 25 July 85.
sen 1785 Afass [Arasts]

Enke paa 
Christianshavn

karl

11.........•.... Peder 23. Octbr: Krigsraad som Tiener
Pedersen 1785 Laab

12.......'.... Peder 7 Novbr: paa det Ost ved Haand
Pedersen Servig 1785. - indiske

Compagnie
Arbeit

Kommentarer
Artillerikorpset anlagde en ny frimandsprotokol hvert år. I disse bøger er der et 
opslag for hvert af kompagnierne i korpset.

Normalt kunne en frimand kun have permission fra sit regiment i op til 11 
måneder, men flere af underkonstablerne ved Artillerikorpsets 10. kompagni 
ses at have fået permission i ikke mindre end tre år, mens andre åbenbart fik det 
på ubestemt tid. Det er også interessant at se, at flere fik fripas for at tage ar
bejde hos »det Ostindiske Compagnie« (dvs. Asiatisk Kompagni), hvor de var 
tilknyttet i 2-3 år - formentlig under togter med kompagniets skibe, der sejlede 
på Canton og Tranquebar. Disse mænd har i alt fald ikke haft mulighed for at 
blive hasteindkaldt i tilfælde af krig! En stor del af de mænd, der optræder i Ar
tillerikorpsets frimandsprotokoller, fik dog arbejde i København eller omlig
gende sogne, men der var også mange, som opholdt sig i hjemsognet under per
missionen. For de regimenter, der hørte hjemme i provinsen, var det ret almin
deligt, at frimændene søgte arbejde i hovedstaden, hvor der var et stort marked 
for løsarbejdere.
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Denne tegning af Johannes 
Senn fra ca. 1808 viser en 
daglejer iført soldateruni
form. Der må være tale om 
en frimand. I København 
tog frimændene fra de for
skellige regimenter opstil
ling hvert sit sted, og her 
kunne borgerne så henven
de sig for at købe daglejer
arbejdskraft. ( Kunstindu
strimuseet).

Anhvervelsen Der foregik hvervning både på regiments- og kompagniniveau, 
ligesom der i flere perioder eksisterede en Generalhvervekom- 
mission, som forestod en central hvervning til infanteriet. Regi
mentshvervningen blev udført af særlige hvervekommandoer, 
bestående af en gruppe officerer, underofficerer og menige, der 
blev udsendt til egnede hverveområder. Hvervningen på kom
pagniniveau havde derimod som regel et mere uorganiseret 
præg. Her kunne de enkelte soldater dog have den motivation, 
at de modtog et bestemt beløb, de såkaldte anbringerpenge, for 
hver ny soldat, de skaffede.

Const. konstabel.
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Qvart Mæst kvartermester, den officer eller underofficer, der besørgede for
plejningstjenesten i en militær enhed.

Tøjhuset tøjhusbygningen i København, der var opbevaringssted for vå
ben.

Lovgrundlag
Infanterireglementet fra 1747 stillede krav om, at der skulle føres en frimands
protokol i hvert infanteriregiment, og gav anvisninger om indretningen af 
bøgerne. Disse retningslinier synes også at have været normgivende for andre 
dele af hæren.

Anvendelsesmuligheder
Frimandsprotokoller giver et glimrende indblik i de civile aspekter af de hver
vede soldaters og underofficerers liv, herunder deres erhvervsvirksomhed og 
den geografiske mobilitet.

Hvor findes kildetypen?
I visse militære enheders arkiver (RA). Der er dog kun bevaret frimandsproto
koller i meget begrænset omfang.

Litteratur
Karsten Skjold Petersen: Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774- 

1803, Kbh. 2002.

223



Militærforvaltningen og udskrivningsvæsenet

35. Listebog
De militære enheders listebøger indeholder kopier af forskellige lister, som 
med jævnlige mellemrum blev indsendt til højere myndigheder. Hos mange en
heder blev listebøgerne efterhånden erstattet af rapportbøger, der indeholder 
lister af samme karakter.

Listebog 1746-47
(RA, Infanteribataljoner, 5. Bataljon, pk. 192: Listebøger 1746-51)

[Enheden eksisterede fra 1614 til 1951 - fra og med 1867 under navnet 5. Ba
taljon. Fra 1679 til 1768 blev den benævnt som Sjællandske geworbne (Infan
teriregiment (jf. Forsvarets Arkiver. Vejledning og oversigt, I, Hæren 1660- 
1980, s. 93). I det meste af 1700-1800-tallet havde enheden domicil i Køben
havn, men i flere korte perioder var den forlagt til andre byer. I årene 1745-47 
var hjemstedet således Helsingør.]

Encienneté Liste 
Derer Herre Ober: Officiers 1746.
N Nahmens derer 
Compagnie Cheffs

Das Alter Geburths 
Orths

Wie lange 
sei gedient

Datum des letztere 
Avancements

1. Obrister Georg Lud
wig Fr: Pr: v: Br.:L: 
Bev:

25 Jahr Braun
schweig

872 Jahr d. 28. Febr: 1741

2. Obi1. Christopher 
Friedr: v: Ingenhalff

4372” Seeland 2672 ” d. 13. May 1743

3. Major Carl Philip von 
Owstien

47 ” Pommern 30 ” d. 3. Febr: 1744

4. Major Friedrich Hauch 3072 ” Copenhagen 1 1 72 ” d. 29. Martz 1745

5. Major Johannis von 
Baranowsky

50 ” Cronburg 34 ” d. 29. Martz 1745

6. Capit: Henning vd: 
Maase

26 ” Seeland 9” d.7. Jun: 1740

7. Capit: Gottfried von 
Pentz

31 ” Mecklen
burg

14” d. 14. Nov: 1740

8. Capit: Caspar Fried
rich von Bülow

24 ” Mecklen
burg

674 ” d. 27. Martz 1741

9. Capit: Carl Ludwig 
von Donop.

34 ” Jutland. 18” d. 12. Martz 1743

10. Capit: Peter Balling 59 ” Jutland. 41 ” d. 5. July 1743
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Gr: von Brockdorff 
steht bey Obl. Ingen- 
halff Compagnie

11. Capit: Johann Con
stant.

48 ” Mastrich 32 ” d. 4 Nov: 1743

12. Capit: Christian Hin
rich Grotum.

27 ” Jutland. 8” d. 7. May 1745

Capit: ref: Cay Lor: 2472 ” Holstein 63/4 ” d 1. Martz 1745

Liste
Derer Geweihten, von des Herre Capitaine Constant Compagnie, und was 
im jahr 1746 Zu: und Abgegangen:

N° Nahmens derer I 
Geweihten

Pi

?rau- Seit letzt ein gegebener Liste sind
ens 
•æsens

ab-
sens

N° Zuge
gangen

Frauens N°
Præsens absens

Abge
gangen

1. Serg. Joh: Carl 1. 1. Tambfour]: 1.
Gæhler Betten 

hausen
2. ” Niels Christenss. 1. Von d. 1. April

Langgaard bis d. 30. Junii
3. Corp: Christ: Gottfr. 1. 1. Wilhelm

Baldamus Nielsen
4. Gefr. Jacob Küster 1.
5. Mousq: Joh. Schultz 1.

Junior
6. Gefr. Christian Sahl 1. 99 Von d. 1. July 

bis d. 30 Sep:
7. ” Rasmus Sørnsen 1. 99 1. Joh: Frie- 1.

derich 
Kobbe.

8. Mousq: Joh: David 1. 99

Nicolay
9. ” Joh: Friedrich Teit 1. 99 Von d. 1. Oct: 

bis d 31. Dec:
10. ” Joh: Georg 1. 1. Joh: 1. ” 1. Niels

Schweinfleisch Gabriel Christensen
Rose Langaard

11.” Bernhart Jeramias 1. 2. Hartwig
Witzei Christp: 

Zirckel
12. ” Christian Georg 1.

Stern
13. ” Hinrich Hagemann
14. ” Peter Rosenhoff 1.

1.

15. ” Wilhelm Nielsen 1. 99
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16. Tamb: Christian 1. 
Hartwig Zirckel

17. Gren: Lorentz WiIcke 1.
18 Mousq: Simon Knies 1.
19. ” Peter Porgers.
20. Gefr. Nicolaus 1.

Rudolff
21. ” Peter Christian 1.

König
22. Mousq: Claus Teckes ”
23. ” Franciscus 1.

Osterkamp
24. ” Johann Ritter -
25. ” Arfve Petersen 1.
26. ” Michel Becker 1.
27. ” Anthon Gedde

Summa 20.
Von d. 1. April bis 
d. 30 Jun: 20.
Von d. 1. July bis 
d. 30 Sept. 20.
Von d. 1. Oct: bis 
d. 31. Dec: 19.

1.

1.

1.

1.
7.

7.

7.

7.

Liste
Derer bey dem Seelændischen Geworbenen Ihro Hochfürstl: Durchl: dem 
Herrn Obristen Printzen von Braunschweig Lüneburg Bevern allergna- 
digst anbetrauten Infanterie Regiment, befindlichen Kinder, so in die 
Schule gehen können

N° Compagnien Knaben Mädgens Summa

1 Leib Compagnie
2 Obi: Ingenhalff 5 3 8
3 Major Owstien 2 4 6
4 „ „ Hauch 2 3 5
5 „ „ Baranowsky 5 5 10
6 Capit: vd: Maase 2 1 3
7 „ „ Pentz 2 5 7
8 „ „ Bülow 7 7 14
9 „„Donop 9 4 13
10 „ „ Balling 2 3 5
11 „ „ Constant 4 2 6
12 „ „ „ „ Grotum 2 1 3

Summa 42 38 80
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Copenhagen 
d21leJuny 1747

Religions Liste pro 1746.

Nahmens derer 
Ober: Officiers

Ober: Officiers: Unt: Off: Tamb. Zim/nerl. Gr: 
Gefr. und Gemeine

Luthe
risch

Refor-Catho- 
mirt lisch

Luthe-Refor-Catho- Über Complette
risch mirt lisch

Luthe- Refor-Catho- 
risch mirt lisch

1. Obrister Georg Luthe-
Ludwig Friderich 
Pr: v: B: L: Bevern

risch

2. Capit: Lt: Mel- Luthe- 79 7 22 10
chior Johann von 
Witten

risch

3. Sec: Lt: Niclaus Luthe-
Rickers risch
4. Fæhnr: Carl Luthe
Friderich
Schrøder

risch

1. ObristLt: Chri Luthe
stopher Friderich risch
von Ingenhalff
2. Cap: ref: Cay Luthe 97 1 10 3
Lorentz Graff 
von Brockdorff

risch

3. Pr: Lt: Johann Luthe
Jochim Hesselberg risch
4. See: Lt: Luthe
Ohle Krabbe risch
5. See. Lt: ref: Luthe
Johann Christoph
Wecker

risch

1. Major Carl Philip Luthe
von Owstien risch
2. Cap: ref: Carl Luthe 78 8 22 2
Gustav von Kuhle risch
3. See: Lt: Johann Luthe
Georg Wichmann 
von Hansen

risch
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1. Major Friderich 
Hauch
2. Pr: Lt: Emanuel
Junge
3. Sec. Lt: Otto 
Christian Ammon

Luthe
risch

Luthe
risch

Luthe
risch

98 4 6 2

1. Major Johannis Luthe-
von Baranowsky risch
2. Pr: Lt: Michael Luthe- 95 3 10
Hellfriedt risch
3. See: Lt: Christian Luthe-
Ludwig von Pentz risch

1. Henning vd: Luthe-
Maase risch
2. Pr: Lt: Johann Luthe- 88 3 17 3
Heyn Wilhelm Fode risch
3. See: Lt: Chri- Luthe-
stopher Kaalund risch

1. Capit: Gottfried Luthe
von Pentz risch
2. Prem: Lt: Bart Luthe
hold Dietrich 
von Winterfeldt

risch 86 4 18 3

3. Sec: Lt: Elias Refor-
Christian Willarts mirt
4. Sec: Lt: ref: Luthe
Georg Carl 
Schwermann

risch

1. Capit: Caspar Luthe
Friderich von Bülow risch
2. Pr: Lt: Carl Luthe 80 3 25
Ulrich Breuningk risch
3. See: Lt: Friderich Luthe
Wilhelm von
Dincklage

risch

1. Capit: Carl Luthe
Ludwig von Donop risch
2. Pr: Lt: Imanuel Luthe 89 4 15 1
Hyronimus Jacobi risch
3. Sec: Lt: Friderich Luthe
Anthon von
Wein Igell

risch
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1. Capit: Peter 
Balling
2. Pr: Lt: Peter
Johann Rudolph 
Balling
3. Sec: Lt: Christian 
Ludwig Schrødter

Luthe
risch

Luthe
risch

Luthe
risch

88 6 14 1

1. Capit: Johann Luthe-
Constant risch
2. Pr: Lt: Joachim Luthe- 71 11 26 1
Friderich Wind risch
3. See: Lt: Gustav Luthe-
Friderich von risch
Lepell

1. Capit: Christian Luthe
Henrich Grotum risch
2. Pr: Lt: Hinrich Luthe 98 1 9 3 1
Christian Jenssen risch
3. Sec: Lt: Lucas Luthe
Matthias Jacobi risch

Summa 39 1 1047 55 194 29 1

Unter Staab

Nahmens Luthe Refor- Catho-
risch mirt lisch

1. Regiments Q: Mst: Michel Nielsen Bredahl 1

2. Auditeur Hinrich Rudolph Walter 1

3. Reg. Feldscheer Lorentz Christian Zoega 1

4. Reg. Gewaltiger Johann Wilhelm Segern 1

5. Stöcke Knecht Friderich Christophersen 1
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National Liste pro 1746.

Nahmens 
derer Ober: 
Officiers

Ge- 
burths 
Orth

Unt: Offic. Tamb: Zim/nerl. Grenad: Gefr. und Gemeine
[a] [b] [c] [d] [e] [H [g] [h] [i] U] [k] [1] [o] [p] [q]

Sum
ma

Über 
Com- 
plette

1. Obrister 
Georg 
Ludwig 
Friderich 
Pr: v: B: 
L: Bevern

Braun
schweig

12 2 75 7 4 108 6 
Teutsche

4 
Preussen

2. Capit. 
Lt: Mel
chior Jo
hann von 
Witten

Curland

3. Second 
Lt: Nick
laus Rickers

4. Fæhnr: 
Carl Fride
rich Schrøder

Hol
stein

Braun
schweig

1. Obrist 
Lt: Chri
stopher 
Friderich 
von Ingen- 
halff

Sæland

2. Cap: re
form: Cay 
Lorentz 
Graff 
Brockdorff

Holstein

3. Pr: Lt: 
Johann 
Jochim 
Hessel
berg

Jutland

4. See: Lt: 
Ohle 
Krabbe

Jutland

5. See: Lt: Schle
ref: Johann 
Christoph 
Wecker

sien

108 3
Dænen
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Nahmens 
derer Ober: 
Officiers

Ge- 
burths 
Orth

Unt: Offic. Tamb: Zinvnerl. Grenad: Gefr. und Gemeine Sum- 
ma

Über 
Com
plette

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [1] [o] [p] [q]

1. Major 
Carl Philip 
von Owstien

Pom
mern

9 1 1 68 18 9 11 108 2 Teut- 
sche

2. Cap: ref: 
Carl Gustav 
von Kuhle

Hol
stein

3. See. Lt: 
Johann 
Georg 
Wichmann 
von Hansen

Jutland

1. Major 
Friderich 
Hauch

Copen
hagen

60 1 7 26 2 7 3 1 1 108 2 Dænen

2. Prem. 
Lt. Ema
nuel Junge

Seeland

3. See. Lt. 
Otto Christi
an Ammon

Seeland

1. Major Jo
hannis von 
Baranowsky

Cron- 
bürg

37 3 2 53 10 1 2 108

2. Prem: Lt: 
Michael 
Hellfriedt

Königs- 
berg

3. See: Lt: 
Christian 
Ludwig 
von Pentz

Fyhnen

1. Capit: 
Henning vd: 
Maase

Seeland 42 2 4 47 5 4 1 1 2 108 3 Dænen

2. Prem: Lt: 
Johann 
Heyn Wil
helm Fode

Jutland

3. Sec: Lt: 
Christopher 
Kaalundt

Jutland
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Nahmens 
derer Ober: 
Officiers

Ge- 
burths 
Orth

Unt: Offic. Tamb: Zimmerl. Grenad: Gefr. und Gemeine Sum-
ma

Über 
Com
plette

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] ÜJ [k] [1] [o] [p] [q]

1. Capit: 
Gottfried 
von Pentz

Meck
lenburg

24 2 2 72 4 3 1 108 1 Dæn
2 Teut- 

sche

2. Pr: Lt: 
Barthold 
Dietrich v: 
Winterfeldt

Fyhn

3. See: Lt: 
Elias Christi
an Willarts

Copen
hagen

4. Sec: Lt: 
ref: Georg 
Carl Schwer
mann

Ostfries
land

1. Capit: 
Caspar 
Friderich 
von Bülow

Meck
lenburg

16 1 4 61 7 8 1 4 3 1 2 108

2. Prem: Lt: 
Carl Ulrich 
Breuningk

Meck
lenburg

3. See. Lt: 
Friderich 
Wilhelm von 
Dincklage

Osna
brück

1. Capit: 
Carl Ludwig 
von Donop

Jutland 23 1 5 71 3 3 1 1 108 1 Dæn

2. Prem: Lt: 
Imanuel 
Hyronimus 
Jacobi

Hol
stein

3. See: Lt: 
Friderich 
Anthon von 
Wein Igell

Stral
sund

1. Capit: Pe
ter Balling

Jutland 9 7 6 67 10 2 3 4 108 1 Teut- 
scher

2. Prem: Lt: 
Peter Johann 
Rudolph 
Balling

Copen
hagen

3. Sec: Lt: 
Christian 
Ludwig 
Schrødter

Seeland
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Nahmens 
derer Ober: 
Officiers

Ge- 
burths 
Orth

Unt: Offic. Tamb: Zinvnerl. Grenad: Gefr. und Gemeine Sum
ma

Über 
Com- 
plette

[a] [b] [c] [d] [e] ffl [gl [h] [i] Ul [k] [1] [0] [p] [q]

1. Capit: Ma- 19 3 52 23 3 1 2 5 108 1 Dæn.
Johann 
Constant

stricht

2. Prem: Lt: 
Joachim 
Friderich 
Wind

Jutland

3. Sec: Lt: Meck-
Gustav 
Friderich 
von Lepell

lenburg

1. Capit: Jutland 50 11 8 30 7 1 1 108 3 Dæn.
Christian 1 Teut
Henrich 
Grotum

scher

2. Pr: Lt: Hol
Hinrich 
Christian 
Jensen

stein

3. See: Lt: Hol
Lucas 
Matthias 
Jacobi

stein

Summa 349 33 49 663 104 40 5 14 17 7 7 3 3 1 1 1296 30

Unter Staab

Nahmens Geburths Orth

1. Reg. Quart: Mst: Michel Nielsen Bredahl Jutland

2. Auditeur Hinrich Rudolph Walter Brandenburg

3. Reg: Feldscheer Lorentz Christian Zoega Holstein

4. Reg. Gewaltiger Johann Wilhelm Seger Lüneburg

5. Stöcke Knecht Friderich Christophersen Copenhagen

Kommentarer
De fem lister, der er gengivet ovenfor, oplyser om:
- Kompagnichefernes alder og fødested, den samlede varighed af deres mili

tærtjeneste samt hvornår, de senest var blevet forfremmet.
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- De underofficerer og menige i kaptajn Constant’s kompagni, som havde ind
gået ægteskab. Det fremgår også, om de enkelte hustruer var tilstede i garni
sonen eller ej, ligesom til- og afgangen af hustruer bliver omtalt. Tilsvarende 
fortegnelser findes for de øvrige kompagnier.

- Antallet af piger og drenge i den skolepligtige alder, fordelt på de enkelte 
kompagnier i regimentet.

- Antallet af officerer, underofficerer og menige i de enkelte kompagnier, for
delt efter religiøst tilhørsforhold.

- Antallet af officerer, underofficerer og menige i de enkelte kompagnier, for
delt efter fødested. I denne tabel er der kolonner for følgende nationaliteter: 
a: »Dænen«, b: »Normænnen«, c: »Schoniger« (skåninger), d: »Teutsche« 
(tyske - bemærk dog, at preussere og brandenburgere er opgjort for sig), e: 
»Preusen«, f: »Pohlen«, g: »Ungarn«, h: Brabænder« (fra Brabant i det nu
værende Belgien), i: »Hollænder«, j: »Lottringer« (fra Lothringen/Lorraine, 
der nu ligger i Østfrankrig), k: »Schweden«, 1: »Ermlænder« (fra det tidlige
re fyrstebispedømme Ermland i Ostpreussen, nu i det nordøstlige Polen), m: 
»Bøhmen«, n: »Sibenburger« (Siebenbürgen, dvs. Transsylvanien i det nu
værende Rumænien), o: »Liflænder« (fra Livland, hvis område nogenlunde 
svarer til det nuværende Estland og Letland), p: »Walleuken« (sandsynligvis 
Valakiet, dvs. et område i det nuværende Rumænien, der tidligere har været 
et fyrstendømme) og q: Brandenburger. Endelig er der en kolonne for »va
cante«. Kolonnerne for Bøhmen, Siebenbürgen og vakante er ikke udfyldt 
og derfor ikke medtaget i gengivelsen af tabellen.
Regimentet bestod altså af personer fra mange forskelle lande, og dette var 
ganske almindeligt i midten af 1700-tallet. Men der var også store forskelle 
på sammensætningen af nationaliteter i de enkelte kompagnier, hvilket må
ske bl.a. kan tilskrives forskellige hvervestrategier i kompagnierne.
Blandt de øvrige lister i listebogen fra 1746-47 kan nævnes:

- Ugentlige tabeller over tilstedeværende og fraværende officerer, underoffi
cerer og menige - fordelt på kompagnier og charger. Tabellerne indeholder 
også særlige kolonner for antallet af udkommanderede underofficerer og 
menige (herunder, hvor mange der var udkommanderet til hvervning og 
fæstningsarbejde) samt antallet af syge, afdøde, dimitterede (dvs. afgåede i 
henhold til hvervekontrakt), deserterede, arresterede, frimænd m.m.

- Navnelister over alle afgåede og tilkomne officerer, underofficerer og menige.
- Ugentlige lister over det samlede behov for brød, fordelt på kompagnierne.
- Oversigter over antallet af forskellige feltrekvisitter - med tilhørende beskri

velser af fejl og mangler.
Capit: kaptajn.
Capit: Lt: kaptajnløjtnant.
Cap: ref:, Capit: ref:,
Cap: reform: capitaine reformé. Den pågældende officer havde ret

til at blive tituleret som kaptajn, selv om han kun
blev aflønnet som løjtnant el. lign. Han var aktiv
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tjenstgørende. Man kunne også få tillagt andre offi
cersgrader, f.eks. som sekondløjtnant.

Curland 
Feldscheer 
ein gegebener 
Fæhnr:

Kurland, et område i det vestlige Letland. 
feltskær(er), regimentets læge og barber, 
indleveret.
fændrik, en lavt rangerende officer, der bar fanen.

Geburths Orth 
Gefr.
Gemeine 
Gewaltiger

fødested.
gefreiter, svarende til vicekorporal. 
menige.
gevaldiger, den overordnede ansvarlige for udførel
sen af interne straffe i regimentet. Gevaldigeren kun
ne også være fangevogter.

Gr:, Gren:, Grenad: grenader, en menig infanterist ved et grenaderkom- 
pagni. Grenaderkompagnieme blev ofte betragtet som 
elitekompagnier.

Ihro Hochfürstl: Durchl: Ihro Hochfürstliche Durchlauchtigheit, titulerings-

Leib Compagnie
form for fyrstlige personer.
livkompagni, det kompagni, som regimentschefen 
selv var chef for.

Obl., Obl1., ObristLt: 
Pr: Lt:, Prem: Lt: 
Q: Mst:, Quart: Mst: 
Schlesien

oberstløjtnant, 
premierløjtnant.
kvartermester.
region i Centraleuropa, hvoraf størstedelen i dag lig

Sec: Lt: 
Stöcke Knecht

ger i det sydlige Polen, resten i Tyskland og Tjekkiet, 
sekondløjtnant.
stokkeknægt, den person, der eksekverede straffe in

Über Complette

den for det enkelte kompagni. Stokkeknægten var 
gevaldigerens medhjælper.
overkomplette soldater, reservesoldater, der først 
blev tjenstgørende (og fik løn af hæren), når der blev 
et ledigt nummer i den enhed, som de var tilknyttet.

Zimmerl. Zimmerleute, tømmermænd. De blev bl.a. anvendt 
til at rydde vej samt anlægge skanser og feltspærrin
ger.

Lovgrundlag
Infanterireglementet fra 1747 stillede krav om, at der skulle føres en listebog i 
hvert infanteriregiment og gav anvisninger om indretningen af bøgerne. Ret
ningslinierne synes også at have været normgivende hos andre dele af hæren.

Flere af listerne blev indført ved reskript, kgl. resolution eller kollegialbrev. 
Eksempelvis blev der 20. juli 1745 indført krav om en årlig indsendelse af en 
liste vedr. religiøst tilhørsforhold; samtidig bortfaldt i øvrigt kravet om indsen
delse af anciennitetslister for officererne.
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Anvendelsesmuligheder
Listebøger er fortrinlige kilder, hvis man ønsker at følge en militær enhed på 
tæt hold gennem en kortere eller længere periode. De gør det bl.a. muligt at be
lyse - de ofte betydelige - korttidsfluktuationer i størrelsen og sammensætnin
gen af en garnison. Ligeledes giver listebøgerne megen nyttig viden om om
fanget af soldaternes forskellige opgaver og om udrustning, forplejning m.m.

Hvor findes kildetypen?
Der er bevaret listebøger fra en lang række forskellige enheder i hæren, især in
fanteriet. Der foreligger dog kun få listebøger fra tiden før 1750.

Litteratur
H. E. E. Koch: Infanteri-Reglementets Stambøger og Justitsprotokoller, Fortid og 

Nutid, 7, 1928-29, s. 138-47.
Karsten Skjold Petersen: Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774- 

1803, Kbh. 2002 [Her udnyttes listebøger i mange forskellige sammenhænge].
Hans Chr. Wolter: Hærens registrering af udskrevne og hvervede, Personalhistorisk 

Tidsskrift, 107, 1987, s. 1-23.
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Infanterireglementet fra 1747 gav bl.a. anvisninger på, hvordan et regiment skulle udarbejde 
ugelister over antallet af tilstedeværende, fraværende, syge m.m. indenfor de forskellige mand
skabskategorier. (Tøjhusmuseet).
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36. Befalingsbog (parolprotokol)
En befalingsbog er en protokol, der indeholder de befalinger, som den pågæl
dende militære enhed selv har udstedt. Bøgerne har som regel karakter af dag
bøger, der bl.a. omtaler det daglige løsen, parolen. Bøgerne bliver derfor ofte 
benævnt som parolbøger eller paroljournaler.

Befalingsbog 1774
(RA, Infanteribataljoner, 1. Bataljon, Befalingsbog 1772-75)

[Befalingsbogen er blevet til i en anden militær enhed, nemlig Falsterske Regi
ment, som blev oprettet i 1747 og eksisterede indtil 1951 - fra og med 1867 un
der navnet 11. Bataljon (jf. Forsvarets Arkiver. Vejledning og oversigt, I, Hæ
ren 1660-1980, s. 96). I midten af 1770’erne havde regimentet domicil i Hel
singør],

Augustj Maaned 1774
(•••)

Die 2te
Parole Vogtsberg

Til Vagt Capit. Jakhelle Prl: Tønder og SL Uhle darfor Saintaubain 2 
Gr: Uoff 6. Musq: Uoff: derunder Kieksch forby Hamelton 1 Pieber 3 
Tamb[our] 70 Gr: og Musq: af 1 Gr: 21. L C 11. Owye 17 Jakhelle 21 
deraf til Patr: 2. Gem: af Owye og Jakhell til Nat Poster paa Lappen 2 
Gem: af Jakhelle og 1 Gr: til Insp: i aften Prl. Wolfframstorff.
I følge i gaar den Comp: Communiceerte kong: Gen: og Commiss: Or
dre d: 30 July nestafvigte haver Morgen ved Parole en Liste at ingive 
over saames Armatur og Mond: Sorter, alt: følger order hermelt en vær 
Sort separat

(...)
Die 4te

Parole Ludewig
Til Vagt Capt: L. Bager Prl: Lotzow og S.L. Eppingen 2 Gr: Uoff: 6. 
Musq: Uoff: darunder Wahrendorff 1 Pieber 3 Tamb[our]: 70 Gr: og 
Musq: af 2de Gr: 22 Trappaud 15 Pogrel 17 Biorn 16 deraf til Patr: 2 
Gem: af Biorn og Trappaud til Nat Poster paa Lappen 2 Gem: af Pogrel 
og Biom til Insp: i Aften S.L. Normann.
Comp.: giver i Morgen kl 12 slet deres Beregninger over Børene Penge 
fra d: lte Jan: til d: 3O‘e Juny incl: 1774, til Regim: Quart: Mæsteren ind. 
Da fra inbyggerne her i Staden er indkommen Besværing til Magistra
ten, at deres Hafer ved Natte Tiider som af beste bliver bestailen, af 
samme Aarsage seer de sig om Natter Tiider endtvungen med Ladet Ge- 
væhr at holde Vagt og om nogle ved Natter Tiider sig Tuvhaftiger Vis 
skulde indfinde, so vil samme sig efterlader med strax at Skiide, af saa- 
dan Raison haver Magistraten Regimentet herom vilde indberette, da
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lader Commandeuren befale at Comp: i dag alle deres undegivene sam
me paa det eftertrykligste Maad [!] for Mand at forbyde, paa det at ey 
nogle af Regim udi modvillig Maleur maatte gerade, haver de sig selv 
den deraf flydende Uleylighed at tilskrive.
Forhør i Morgen Formiddag kl: 10 slet hos Obristl: v: Trappaud, der til 
zum Assessores Capit: Bager og Jakhelle, over de udi Sagen immellen 
fr: Obrist Gise og Murermester Wendt, hvorudi som Vidner er bleven 
requireret Prl: Oldenburg og Wolfframstorff S. Lieut Mühlenfeld og Ely 
Serg: Schultz af Penick Corp: Biorn af Capt: Biorn og Musq: Toffler af 
Obristl: Trappaud Comp:

(...)
D llde

Parolen Camburg
Til Vagt i morgen Capit: Penick, PL: Bay og SL: Jermien, 2 Grenad1: 7 
Musquet UndOffc: der i mellem Müller, 1 P: 3 T: 70 Grenadr og Mu- 
squet: af andet Grenadr Comp: 20, Trapaud 14, Pogrell 18, og Biørn 18, 
der af til Nadt Poster paa Lappen 2 Gem: Til Inspection i aften PL: Tøn
der,

R:Beff I følge hans Excellance dhr General Lieut: v Køller Banners Ordre, La
der Comanderen befähle, det de Herrer Officerer icke i Colleurte Kleder 
uden Tieniste lade sig finde, men alle Tiiter udj Regementets Uniform 
lade sig betrete, hvor over de samtlige Herrer Staabs Officeer er beor
drete at paa see, og paa det Nøyeste derfor at Vigulere, at samme bliver 
efter Levet.
I efter middag kl: 2 slet bliver hr Capit von Jackkels Compagnie der hos 
Bøssenmagerre i repration hafte gevehre afhendet, og bringer Capit: v 
Penicks Compagni der Gevehre til repration der fra igien om samme tiit. 
Musquet: Stockmann af Obrl: Trapauds bliver Port jaget med et Løv 
Paß.

Die 12te
Parolie Schleitz

Til Vagt Capt: Penich PL: Notmann og Stürup derfor Jakelen 2de Grenad- 
UndOffciier 7 Musqr derunder Hamilton 1 Piber 3 Tambour 70 Grend & 
Musqr af ls,e GrComp[:] 2 af 2d[et] GrComp[:J 1, Berbardt 17 Schroder 
17, Bager 19 Penich 14. Deraf Patr. 2de Gemene af Berbardt og Schrø
der, til Nat Poster paa Loppen 2de Gemene af Berbardt og Schrøder, til 
Inspechtion i aften PL Didrichsen efter. I eftermiddag klocken 4 giver 
Obl v Trappaud og Pogreis Compagnie en List ind over de Børn hvis 
Forældre til Piconere Batalionet afgivet, og nu sig veed det Berg[:] Gar
nissons Comp[:J sig befinder, og hvormeget for samme er bleven an
nammet til d 30le Junii inclusive (...) saa vel som sammes Beløb til Ad
judanten ind, Forhør Morgen kl 9, hos Capt. Jakeln til der som Asseso- 
res PL Tønder og SL Senteberg over Musqeter Stokmann af Obl Trap-
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I ældre tid havde alle garnisonsbyer en hovedvagt, hvor den del af vagtmandskabet, som ikke var 
på post, kunne opholde sig og evt. hvile sig. Desuden rummede hovedvagten en arrest. Vagtbyg
ningen i Søndergade i Rønne er en af de få af disse bygninger, som har overlevet frem til i dag. 
(Foto Jørgen Mikkelsen august 1998).

paud Comp[:], sammested bliver som vidner afhørt Stikling af 
Lcomp[:] og Smauss af Capt. Jakelen. Brød bliver i morgen kl. 1 anna- 
met. -

(...)
16.

Parole. Caler
Til Vagt Capt.L: Bager PL Lotzow SL: Uhle 2 GrUnd: 7 MusUof der
under Hamilton 1 Piber 3 Tamb. 70 Grend & Musq, af Gcomp: 21. 
Trappaud 14. Pogrel 18. Biørn 17. Deraf til Pat: 2 Gemene af Pogrel og 
Biørn, til Nat Poster til Lappen 2 Gemene af Pogrel og Biørn, til Inspek
tion SL: Senteberg. Morgen sværger nye Folck. Møller af Jakeln kand 
som Corpf:] ved Comp[:] blive forestillet Capt. Bag[er]
Comp[:] henter kl. 1 slet deres Gevehre ved bøssemagerne af, og om 
samme bringer Capt Jakeln deres Gevehre hiem igien. De afkommende 
4 Comp[:J staaer i Morgen kl 9 slet under Alleen til at Exercere. -

(...) 
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d 25de
Parolen Alfeldt

Til Vagt i morgen Capit: Bager PL: Tønder og SL: Jackheln, 2 Grenadr 
7 Musquet UntOffc: der i mellem Wiemer, 1 P: 3 T: 70 Grenadr og Mu- 
squet: af 2det Grenadr Compagnie 19, Trapaud 13, Pogrell 19 og Biørn 
16, der af til Nadt Poster paa Lappen 2 Gem: Til Inspect: i aften PL: 
Bay. Til Graeß mayen i morgen 8 Gem: LivC: 1, Schrøder 2, Jackheln 1, 
Biørn 3, og Pogrell 1 Ma[nd] Samme melder sig i efter middag kl: 4 slet 
paa Slodtet - Til Festnings Arbeid i morgen 1 UndOffc: af Maj. Ovye, 
20 Gem: af lde GrenadrC:, LivC:, Ovye og Jackheln 5 pr Compagnie, 
samme forsamler sig i morgen kl 4'/2 slet ved Raveliens Vagten -
Een beafskiedigt Madros Navnlig Peter Hollm, haver tatt sin Afskied 
skulle naagen samme finde, da haver han samme til hr Obrist Lieut: v 
Berband at indlevære.
Da hans Excellance dhr General Lieutenant v Køller Banner haver befäh
let, at hr Lieut: v Jermin og icke Lieut: v Penick til Districtet skall afgaa 
saa bliver samme ved Regimentet af Tienisten udsatt, og treter hr Lieut, 
v Penicke, til hr Maj: v Ovyers Compagnie i hr Lieut: v Jermiens Stæd. 
De Samtlige UndOffc Exercerer i morgen Liegesom i Dag paa Slodtet.

(...)
27,e

Parole Hersdorff
Til Vagt Cap: Penick Prl: Lotzow S.L. Langen 2 GrUoff: 7 Musq:Uoff: 
der under Breithaupt 67 Grenad: og Musq: af l,e GrC: 2 af 2den 2 Ber
band 16 Schrøder 16. Bager 17 Penick 14 deraf til Patr: 2 Musq: af Ba
ger og Penick til Nat Poster paa Lappen 2 Gem: af Bager og Penick 
Insp: i aften Prl. Rehbinder Kirken Insp: S.L. Muhlenfels 3 Uoff: fra 
Jakhelle til Biørn.
Da udi hr Pastor Biørns Haver en del Frugt ved Natter Tyder er ble ven 
bortstialen saa haver Comp: Mand for Mand at betyde det hr Pastor for ef
ter Tyden lader samme Stæds holde Vagt ved lader Gevehr saa at om nog
le skulde fordriste sig til at betrede samme er die reskeret at bliver skudt 
og altsaa den Uleylighed som nogen paa saadan Maade maatte geraade 
udi er en selv giort ulempe dermed haard straf desuden vil blive afstraffet. 
Corp[:] Schæff af 2det GrendComp[:J skal ligge 48 timer krom og 10ß. - 

(...)
September Maanet

(...)4de
Parole Stargardt

Til Vagt Capt: Penick S.L. Penick og Eppingen 2 Gr.Uoff: 9 MusUoff 
derunder Hamelton og Breithaupt 1 Pieber 3 Tamb. 111 Gr. og Musq. 
fra 1 Gr:Comp. til Berband 10 rest 9 deraf til Nat Poster paa Lappen af 
og 2de Gr: Comp: til Insp: i Aften S.L. Langen.
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Excution ved Vagt Paraden der til Prl: Rehbinder over Munch af Ber
band Elder og Munche af Trappaud og Søren Paulsen af Bager
Regim: staaer i Morgen precise kl: 7 slet til at Excercere paa grøne Hafe. 
Hands Excell, dhr General lader befähle at ingen Uoff: skal understaae, 
under ved forskud det og være maae udi Colorede Klæder eller med 
sorte Hatter ville lade sig, men alle Tiider udi den behørige Regim: Uni
form paa det Proberste lade sig finde
Imod Quitering kan p[r] C 20 rigsdaler hos Regim: Quart: Mæster til at 
bestryde Udgifterne for de indkommende frie i følge hans Excell. dhr 
Gen: Lieut: v: Køller Banner annamme.
I Morgen bliver til Fæstnings Arbeid givet de allerrede Command: 3 
uoff bliver staaende 40 Gem: af de 10 Comp: p[r] Comp: 4 Maandag 
bliver de som allerrede bestandig haver staaet paa Fæstnings Arbeid udi 
dette antal decorteret saa at der udi alt bliver staaent 40 Musq:
I Morgen formiddag kl 8 slet bliver paa Cronburg p[r] Comp. 1/2 Tønne 
Krut annammet og haver Comp: a Mand for det første 88 Stuck Plack 
Patroner at forfærdige af 1 ü Krut 80.
Dhr offic: som haver Lyst til at være ved Curen paa Fredensburg ved 
den dag exssisterende Fødsels dag fæst handses Maytt. Dronningens 
haver hands Excell. tilladt at være fraværende til paa Tiestag for at tage 
Deel i de der exsisterende fornemmelse
Paa tiestag Morgen skal samme per Comp: 1 Mand ved Parolen presen
teres hands Excell. dhr General og skal samme saalede udi alle Tilfælde 
være adjusteret som de Een gang udi Regimentet givene ordres forskri
ver.
Comp: haver ved Excerceringen alle Tiider de anbefahlende 3 Patroner 
og Trøe Stene

5te
Parole Dam

Commandanten Befalning
Fra i Dag af ankommer den Parad: Capit: om aften kl: 9 paa Slotts Ho
ved Vagten Prl: fra Slotts Hoved Vagten gaar der paa til Stads Hoved 
Vagten og forretter samme Stads Hoved Ronde om Morgen Tiilig saa 
snart at Porten bliver opluckt løser Prl om kl 5 slet igien af til Nat Ron
de bliver daglig Command 1 Command: Serg: og til Dag Ronde 1 Se
cond Lieut: og maa Patrouillé] i meelen Ronderne flittig Patr[:J Til 
Nagt Ronde Sergeant Moser af lle GrC[:] i Aften Dag Ronde S.L. Nor
mann -
Til Vagt i Morgen Capt[:J Trappaud S.L. Brun SL. Langen 2 GrUoff: 9 
Musq: darunder Wahrendorff 1 Pieb: 3 Tamb[our]: 113 Gr. og Musq fra 
Trappaud til Bager 10 rest: 9. Deraf til Nat Poster paa 2 Gem: af L.C og 
Berband til Insp: i Aften S.L. Ely.
Ferhør i Morgen kl. IOV2 slet hos Capt: Penick der til zum Assess. Prl: 
v.d. Lühe og S.L. Mühlenfels over Serg. Walter af lte GredCo[:J
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i Efter Middag kl. 4 slet Excercere samti: indkommer og tienstfrie fry- 
folck paa grøne Hafe og i Morgen tidlig helle Regim: tienstfrye Mand
skab

Kommentarer
Teksterne blev til året efter, at man indførte dansk som kommandosprog i 
hæren. Som det ses, havde nogle officerer svært ved at vænne sig til at formu
lere sig på dansk i stedet for tysk. Det var dog sjældent, at den sproglige ube
hjælpsomhed var så stor som i dette tilfælde. Uddragene er skrevet af to perso
ner i hæren.

I 1700-tallet udgjorde vagttjeneste langt den mest tidskrævende opgave for 
soldaterne i hæren. I rigets hovedfæstning København var der f.eks. opstillet 
vagtposter på Kongens Nytorv, ved byportene, på adskillige bastioner og ved 
en række vigtige bygninger og betydningsfulde personers boliger. Det er derfor 
naturligt, at vagttjeneste spiller en central rolle i de ældre befalingsbøger. I det 
konkrete tilfælde kan man bl.a. se, hvordan vagtopgaverne blev fordelt mellem 
de enkelte kompagnier dag for dag.

Men soldaterne brugte også megen tid på øvelse og eksercits (op til fire ti
mers vagtparade hver formiddag), ligesom de kunne blive udkommanderet til 
udbedring af skader på fæstningsværker og andre anlægs- og vedligeholdelses
opgaver - også af rent civil art. Undertiden blev de også inddraget i politimæs
sige opgaver.

Størstedelen af året blev de tjenstlige opgaver i 1700-tallets hærenheder ud
ført af en begrænset del af styrken, mens de øvrige soldater - frifolkene (fri- 
mændene) - var overladt til at skaffe deres udkomme ved civilt arbejde (se om
talen af frimandsprotokoller, kilde 34). Men en måned om året var alle frifol
kene indkaldt til eksercits, og dette gav anledning til ekstra udgifter for kom
pagnierne, der måtte skaffe forsvarlig indkvartering til dem alle. Det fremgår af 
notitsen fra 4. september 1774, at de enkelte kompagnier mod kvittering kunne 
få stillet 20 rdl. til rådighed for at dække disse udgifter.
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Adjudant officer, der er til medhjælp i tjenesten hos en hø
jere militærperson.

Adjusteret 
Annammet 
Armatur

berigtiget, bragt i orden, 
modtaget.
den totale udrustning for en militær enhed eller 
for en soldat.

Assessores medlemmer af en domstol med flere dommere, 
der dømmer kollegialt.

Berg[:J Garnissons Comp[:]
Betyde
Børene Penge

bergensiske garnisonskompagni, 
lade forstå.
de penge, som regimentet skulle give til skil
lingshvervede børn. De pågældende børn havde 
forpligtet sig til at lade sig hverve, når de blev 
15-17 år. Indtil da modtog deres forældre et be-
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Capt:L.
Communiceerte
Excution

stemt beløb om måneden. Ordningen med skil
lingshvervning ophørte i løbet af 1770’eme og 
80’eme.
kaptajnløjtnant, 
bekendtgjorte.
eksekution, gennemførelse af en korporlig straf, 
f.eks. spidsrodsløb eller prygl.

København i 1802. Udover at hovedstaden var en fæstning, udgjorde Kastellet (nr. 47) en fæst
ning for sig. Numrene 1-12, 16, 23, 25, 26, 34 og 54 markerer faste vagtpladser, mens nr. 39-46 
er kaserner, som blev oprettet fra og med 1765. (Tegning af Kirsten Yde Andersen, gengivet efter 
Karsten Skjold Petersen: Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774-1803, Kbh. 
2002, s. 374).
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Decorteret
GComp:
Gen: og Commiss:
Gr:, Grend

GræB mayen
Krom

Lappen, Loppen

L.C.
Løv Paß

Maj.
Maleur
Mond: Sorter

Obl, Obrl:, Obristl: 
Parole

Patr:

P:, Pieber
Piconere Batalionet

PL, Prl:
R:Beff:
Ronde

SL, S.L., S. Lieut 
Slet
T:, Tamb.

afkortet.
grenaderkompagni.
Generalitets- og Kommissariatskollegiet, 
grenader, en menig infanterist ved et grenader
kompagni. Grenaderkompagnierne blev ofte be
tragtet som elitekompagnier.
høslæt.
krum. Krumslutning var en meget almindelig 
straf ved tjenstlige forseelser. Den pågældende 
person fik hænder og fødder lænket sammen for
an kroppen fra 6 til 48 timer.
område nordvest for Helsingør, hvor der lå en 
skanse, der var omgivet af volde.
livkompagni.
løbepas, et dokument, hvorved en soldat blev af
skediget i unåde.
major, 
malheur, ulykke, uheld.
munderingssorter, soldatens beklædningsgen
stande.
oberstløjtnant.
oprindelig et feltråb, ved hvilket tropper, der hør
te til samme hær, kunne kende hinanden. Senere 
anvendt i garnisonstjenesten, hvor kommandan
ten hver dag gav sine officerer et nyt ord, som de 
skulle bruge til at legitimere sig med. Således 
blev parolen anvendt, når en ronde aflagde besøg 
på en vagtpost. Endelig har ordet fået betydnin
gen: et møde af officerer eller politifolk, hvor der 
gives besked og anvisninger.
patrulje, en deling, der kontrollerede, at det natli
ge udgangsforbud blev overholdt.
fløjtespiller.
pionerbataljonen, der eksisterede fra september 
1772 til maj 1773.
premierløjtnant, 
regimentsbefaling.
patrulje, der uanmeldt kontrollerede vagtposter
ne 3-4 gange i døgnet. Man skelnede mellem Vi- 
sitier-Ronde, Haupt-Ronde, Nacht-Ronde og 
Tage-Ronde.
sekondløjtnant.
præcis (om tidspunkt), 
tambour, trommeslager.
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Trøe Stene »sten« af bøgetræ, der blev anvendt ved ekser
cits. Ved at anvende disse »sten« kunne man be
grænse forbruget af egentlige patroner.

Tuvhaftiger Vis 
UndOffc, Uoff:

på tyvagtig vis. 
underofficer.

Vigulere vigilere, våge over, passe på.

Lovgrundlag
Der kendes intet lovgrundlag.

Anvendelsesmuligheder
Der er stor forskel på mængden af informationer i befalingsbøgeme. Men mange 
bøger indeholder nyttige oplysninger om såvel hverdagslivet som ekstraordinære 
hændelser i garnisonsbyen, herunder løsningen af særlige opgaver for militæret.

Hvor findes kildetypen?
Der er bevaret befalingsbøger fra talrige enheder under hæren - såvel stabene 
som regimenter under infanteriet, rytteriet og artilleriet. Det samme gælder for 
flere enheder under Søetaten. I de fleste tilfælde begynder protokolrækken i 
1800-tallet, men enkelte steder er der befalingsbøger fra og med ca. 1750.

Litteratur
Karsten Skjold Petersen: Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774- 

1803, Kbh. 2002.
Karsten Skjold Petersen: Husarer i Roskilde. En garnison og dens by 1778-1842, 

2003.
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37. Skibsjournal
Skibsjournaler er en fællesbetegnelse for de logbøger og kopibøger, som er 
blevet ført på flådens skibe. Nogle af bøgerne indeholder også en del oplysnin
ger om mandskab, proviant, forbrug m.m. Der blev ført en protokol for hvert 
togt, idet skibschefen havde pligt til at aflevere sin journal til centralforvaltnin
gen efter endt rejse.

Skibsjournal 1678
(RA, Søetaten, Skibsjournaler, Pk. 1: 1650-1679, Journalen for defensionsski- 
bet St. Johannes)

Emanuel
ANNO 1678. Den 22 Junius, Til Anckers under Røne og Bornholm, af hans 
Excel: herr General Admiral Lieut: hr Niels Juhl Beordret med mit førend Skib 
St: Johannes at gaa Seyels ad Schwensch udklippere effter med gifvende 
schrifftlig Instrux Der En 6: Dagß thid att holde Cryßend[e]s:

Den 23. Dito Søndagen Morgens tillig, i Dagningen blef wij en dehl Seigler fra 
Norden omb Bornholm kommend[e]s wahr, hvorpaa wij I Gudz Nafn Leted 
Ancher og giorde Jagt hvor aff wij bekom en Liibecher Schib styr Hanß Po
gense fra Stochholm kommend[e]s med Jern og tiere, En Dito Schude af Roch- 
stoch Som og fra bemte Stochholm Ladet Sampt en Deel Passigerders og ad 
Lübech achtende ieg till Generali Lieut: admiral Juhl opBragt, huor effter wed 
middagß tid oß ad beorderte Post Søgte ad hen Seigle og paa Høyden Norden 
fra Hammer Huuß hoß Fregaten Victori kom ieg Capit: Paulsøn der paa med 
gifvend[e]s Order fra Gen: adm: Lieut Juhl ofverlefverit gich saa wores Curs 
samme Natt. N.O.T.O. wed en O.T.S Wind.

Den 24. Om Morgenen hafde wij Capit: Barfod opseylet, ieg hannem ombord, 
for en 2 timmer I Stilte sampt Hanß Excel: Juhls Schude og Galioth en Miile- 
vegß forud dreff samme dag Samptligen N.O.T. osten henn, samme natt horde 
en stor Deel Groff Canon schud Løsned [,] wie presimerde at wehre af Carlns 
Hafn eller Christian Stad, effter det den heele natten Continuerde

Den 25. Finge wij udklipperne i Sichte og wij denne[m] Nermede paa Høyden 
klochen 3 effter middagf,] wie wores Schlupe ad Landet Styrde i Haabning 
nogle Fisker at antreffe /:om Kundskab:/ hvilchen kort tid foer der i fra draget 
efftersom ilden ofver alt i Husene paa Schousidderne Ladet effter dennem 
brende og efftersom wij hafde Mancoment af Brende - Styrde ieg min Baad til
lige med Slupen i Land, en deel Fischer Huuse Nerbryde og trechverchet om 
borde føre Lod hvor Barfod Søevortz af vores Compaine Qwahr blef hvilchet 
til oß holt, Schuden og Galiothen wahr løben Buchften] twertz Indf,] oß gands- 
che af Sigtf,] og Som Winden I afftingen paa Osterkandten sprangf,] Lod wij 
den natten ofver med small Seygl Synder at Søen.
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Kommentarer
Skibsjournalen blev ført i slutningen af Den Skånske Krig, og den giver et godt 
indblik i de dramatiske hændelser, herunder de mange landsbyafbrændinger i 
Skåne og Blekinge. Galioten St. Johannes var kun bestykket med fire kanoner, 
og den må derfor have tjent som hjælpefartøj for de egentlige orlogsskibe, der i 
nogle tilfælde havde 60-85 kanoner og 250-600 mand ombord.
Afftingen 
Carlns Hafn 
Cryßend(e)s

aftenen.
Karlshamn i Blekinge.
At krydse er at sejle op mod vinden, således at man skiftevis 
får den ind fra venstre og højre side. Her er betydningen dog 
at sejle på kryds og tværs i det pågældende farvand for at 
holde opsyn.

Dagningen 
Defensionsskib
Emanuel

dagens begyndelse.
handelsskib, der kunne udrustes til orlogsvirksomhed. 
Immanuel betyder: Gud med os! Det må tolkes som en påkal
delse af Guds bistand, når journalen begynder med disse ord.

Giorde Jagt 
Mancoment
N.O.T.O.
Passigerders 
Presimerde
Qvahr 
Schlupe, Slupe

forfulgte, 
mangel, 
må forstås som: nordøst til øst. 
må forstås som: passagerer, 
præsumerede, formodede, 
tilbage.
slup, en mellemstor robåd på et orlogsskib. En slup kan også 
være et mindre enmastet sejlfartøj.

Sigt
Stilte
Udklipper

syne, 
vindstille.
klipper, der danner en udløber af landet eller ligger ude i ha
vet.

Wahr opmærksom.

Lovgrundlag
Det oprindelige lovgrundlag kendes ikke. Men 23. marts 1711 udgik en konge
lig ordre om en opstramning af journalføringen på flådens skibe. Herefter hav
de alle de større fartøjer pligt til at føre tre sæt bøger.

Anvendelsesmuligheder
De journaler, der stort set kun oplyser om vindretning og kurs m.m., vil i de fle
ste tilfælde kun have meget begrænset værdi. Protokoller af mere fortællende 
karakter kan derimod have stor søfarts- og militærhistorisk interesse. Dette 
gælder ikke mindst for de journaler, der er blevet til under krig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en del navne har været anvendt om 
flere skibe. Denne omstændighed er undertiden blevet overset ved ordningen af 
arkivalierne. Det forekom også ret ofte, at et skib blev omdøbt, og for nogle 
skete dette mere end én gang.
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Gennembrydning af fjendens linjer var en af de dristigste og farligste manøvrer, som omtales i 
1700-tallets lærebøger i søkrigsførelse. Manøvren udførtes allerede af Niels Juel under slaget i 
Køge Bugt 1677, hvor det lykkedes ham at ødelægge en stor del af fjendens skibe. Stikket, der il
lustrerer et sådant gennembrud, findes i den danske udgave af P. Paul Hoses værk L’Art des Ar
mes Navales/ra 1743. (Marinens bibliotek).

Hvor Andes kildetypen?
Skibsjournalerne findes i Søetatens arkiv (RA). Journalerne for perioden 1676- 
ca. 1970 fylder i alt ca. 225 hyldemeter. Der er dog kun ca. 2 meter fra tiden før 
1711, men 25 meter (ca. 760 bind) fra årene 1711-20. En anden periode med et 
meget stort antal journaler er 1790’erne. Fra omkring 1710 anses samlingen for 
at være næsten komplet. RAs læsesalsekspedition råder over et alfabetisk regi
ster over alle skibsjournaler indtil ca. 1900.

En beslægtet kildetype er handelskompagniernes skibsprotokoller og -jour
naler. Der foreligger især et stort antal protokoller vedrørende sejladsen på 
Tranquebar og Kina (jf. J.O. Bro-Jørgensen og Aa. Rasch: Asiatiske, vestindi
ske og guineiske handelskompagnier, 1969).
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38. Garnisonsjournal
Flere af fæstningskommandantskaberne har efterladt sig en del arkivalier fra 
1600- 1700-tallet. Det samme gælder Kommandanten i København, hvis arkiv 
bl.a. indeholder otte garnisonsjournaler fra årene 1663-69 og 1671. Disse pro
tokoller, der hver især indeholder ca. 450-1.500 sider, oplyser, hvem der drog 
ind eller ud af hovedstaden, samt hvorfra eller hvortil de rejste. Oplysningerne 
stammer fra portsedler, som hver dag blev indleveret fra portvagterne.

Københavnsk garnisonsjournal 1663
(RA, Garnisonskommandanter, Kommandanten i København, Garnisonsjour
nal 1663, s. 15-16)

Den 16. Januarj auß undt ein Passirt.

Christian Claußen

Norder pforte
Von Friedrichsburgh

Rasmus Green 
Christian Jørgensen

■ Burger allda

Wollmar Blinck
JD: La Haye no

Henrich Grun 
Henrich Lauritzen

Oster pfort 
Nach Hellsingør

wohnhafft alhir

Moritz Rachell

Vom Lande
Hr: Krigsrath Tscheming
Hr: Krigs Secretair Meyer
Hr: Major Reeh

Von Helsignør.f!]
Hans Andersen Burger aida 
Valentin Larsen Segelmaker alhir

Auß Schonen
Johan Nicolai Burger auß Christiania

Georg Scheffener n
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Side af garnisonsjournal 1663 , hvor teksten s. 250 nederst begynder (RA).
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Westerpfort
Aufs Landt

Hr: Gen: Lieut: Hans Von Alefelt
Hr: Major Dewitz

Jochim Fogt
Herman Wollmar

Zolbude 
Nach Lubeek 

Syluester Arens Burger alda 
Lorentz Sirup 1 ,7 TT
Benjamin Wezel J Bur§' V- Hamb. 

Nach Mallmøe 
Johan Kappeli 1
Peter Grundtschottel f ochsenkauffer aus Westphal [en]

Marten Andersen 
Jacob Wachtel Burger alhir
Johan Rebolt Kauffmans diener Von Hamburg

Andres Fuchs
Ja: Godsman

Hr: Major Abraham

Den 17 Januarj ein und auß Passirt.

Norderpfort
Von Stockhollm

Abraham Const Kauffma[nn] allda
Log: im Leekerbischen

JD: La Hay
Magn: Jacobsen

Oster pforte
Von Asens aus Fuhnen 

der Postbohte
Von Helsignør

Paul Martensen} i „
Marten Paulsen j BurSer zu Prestøe
Georgen V. Pehlen Rahtshr: allda,

Aufs Landt
Ude Jensen Soldat Von Capitnede Brun, hat seinen abschied Vorgewiesen, 

Georg Scheffener 
JWilckeningk n
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Westerpforte

Herman Wollmar 
Conradt Schmidt

Zolbude

Hr: Major Peetz

J: Godsmann
Jørgen V: Schwanwedel

[I marginen ud for 17. januar er med samme hånd anført følgende:] Den 17 
Januarj, seit Ihr Hochfürst: Durchl: Hertzog Johan Friedrich zu Braunschw: 
und Luneburgk zu Trakør auf Amack Nacher Lubeck zu Segell Gangen, die 
Gott begleite!

Kommentarer
De otte årgange af garnisonsjournaler omfatter i alt ca. 35.000 rejser. Disse rej
ser blev fortrinsvis udført af standspersoner, embedsmænd, lærde, købmænd, 
håndværkere, soldater og skippere. Derimod må der være en stor underregistre
ring af bønder, menige søfolk og tjenestefolk, og der nævnes kun ganske få 
kvinder. I mange tilfælde oplyser journalerne også om personens opholdssted i 
København. Alle journaler er ført på tysk.
Abschied 
Allda/alda 
Alhir 
Aufs Landt 
Begleiten 
Leekerbi schen

bevis for afskedigelse fra militæret.
derfra.
allhier, her.
ud på landet.
ledsage.
»Store Lekerbidsken«, der blev anset for Københavns for
nemste hotel.

N/no sandsynligvis navn eller nornen (latin: navn). Det optræder 
kun efter de højrestillede navne, som må være navnene på 
de forskellige portvagter. N’et skal antagelig markere den 
pågældende vagts underskrift.

Pforte
Ratsherr
Schonen
Trakør auf Amack 
Vorgewiesen 
Wohnhafft
Zolbude

port, 
rådmand. 
Skåne.
Dragør på Amager, 
forevist.
bosat.
toldboden.
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Lovgrundlag
Intet.

Anvendelsesmuligheder
Trods den ufuldstændige registrering er garnisonsjoumalerne en enestående 
kilde til mobiliteten til og fra København, men de har også stor værdi for per
sonalhistorien og for visse erhvervs historie. F.eks. vidner journalerne om en 
del nordtyske studeopkøb i Skåne. Det er en meget stor hjælp, at K.C. Rock- 
stroh har udarbejdet registre, der både er ordnet efter navne og erhverv. De be
finder sig på Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv.

Protokollernes randbemærkninger, der visse steder er ret fyldige, giver man
ge interessante oplysninger om markante begivenheder i København, som 
f.eks. fyrstelige besøg fra udlandet, store ildebrande, dueller og henrettelser.

Hvor findes kildetypen?
Se oven for.

Litteratur
Jens Henrik Koudal: For borgere og bønder. Stadsmusikantvæsenet i Danmark 

1660-1800, Kbh. 2000, s. 255 f.
Jens Henrik Koudal: Musikermobilitet i Østersøområdet i 1600- og 1700-tallet, 

Dansk Årbog for Musikforskning, 21, 1993, s. 9-32.
K. C. Rockstroh: Af Kjøbenhavns Garnisonsjournaler 1664, Historiske Meddelelser 

om København, 1938, s. 393-402.
K. C. Rockstroh: Kjøbenhavns Garnisonsjournaler, Historiske Meddelelser om 

København, 1934-35, s. 200-15.
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39. Husbog for Nyboder
Nyboder-kvarteret i København blev opført i 1630’erne og 40’erne. Byggepro
jektet havde til formål at sikre, at kongemagten altid kunne råde over et bety
deligt antal søfolk til flåden. Nyboder kom dog aldrig til at huse mere end en 
begrænset del af flådens personel. 11667 gav Frederik 3. ordre til, at der skul
le udarbejdes et inventarium over alle beboere i de ca. 600 huse, og denne 
oversigt blev siden suppleret med talrige husbøger over kvarterets beboere.

Husbog for Nyboder ca. 1770-1800
(RA, Søetaten, Nyboders kommandantskab, Husbøger for Nyboders beboere 
1732-1924, bd. 4)

[Venstre side:]
192.

Biørnegaden. No 21 gaden oven

Et halv Huus
Matros af 2 Comp. N° 41 Mathias Weilandt er bevilget dette Huus at maae be- 
boe d. 22 Octbr 1782 fra Michelij, som er ham Invent, d. 28 Novembr. efter ho
ved Bogen folio 211.
Matros af 1 Divis. 2 Comp. N° 43 Christian Christiansen bevilges det ‘A Huus 
at beboe fra Michaeli 1795, dat 29 Decbr. Invent, d. 20 Juni 1796 efter 1 bogs 
folio 210 anden Side
Tømmermand i 4 Class. N° 179 Rasmus Erichsen, bevilges det 'Æ Huus at be
boe fra Michalj 1797 dat 23 Novbr. Invent, d. 7 Decbr.

[Højre side:]
193.

Biørnegaden. No 21 gaarden oven

Inventarium er ligelydende med lstc bogs folio 210 anden Side; undtagen 3'Æ 
Fag Vinduer i steden for 4re Fag.
Matros af 1 Divis 2 Comp N° 24 Peter Nordberg, bevilges det Huus at beboe 
fra Michaeli 1795, dat. 29 Decbr, Invent, d. 20 Juni 1796.
Tømmermand i 6 Class. N° 55 Christian Wilhelm, bevilges det '/z Huus at be
boe fra Michaelj 1797 dat. 23 Novbr. Invent, d. 7 Decbr.

Kommentarer
Oprindelig var alle ejendomme i Nyboder én-etageshuse, og hver familie råde
de da over et helt hus med stue, to kamre, forstue og køkken samt have. På 
grund af flådens vækst blev stort set alle husene i slutningen af 1600-tallet op- 
splittet i to lejligheder - én til gaden og én til gården. Omkring 1760 begyndte
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man at tilføje endnu en etage på husene, og i perioden fra 1755 til 1800 skete 
der desuden en betydelig udvidelse af kvarteret. Til gengæld blev en stor del af 
Nyboder frasolgt og nedrevet i anden halvdel af 1800-tallet.
Divis. division.
Fag afsnit fra stolpe til stolpe i et bindingsværkshus.
Invent. inventeret/inventarium. Der blev udarbejdet en oversigt over det

faste inventar i en lejlighed, hver gang den skiftede beboer. I 
nogle tilfælde er inventarlisten ført ind i husbogen.

Micheli(j) Mikkelsdag, 29. september.

Lovgrundlag
Kendes ikke.

Anvendelsesmuligheder
Husbøgerne er en central kilde ved studier af befolkningssammensætningen i 
Nyboder, men har derudover betydelig personal- og slægtshistoriske interesse. 
Det kan i denne forbindelse bemærkes, at de fleste husbøger fra tiden efter ca. 
1800 også indeholder oplysninger om beboernes alder (og evt. fødselsdato) 
samt hvor de kom fra, og hvor de flyttede hen.

Hvor findes kildetypen?
Søetatens arkiv (RA) indeholder tre rækker af husbøger og lignende:
- Nyboders inspektør og direktion: Protokoller over Skipper- og Nyboders 

huse 1669-1720, Husbøger over Nyboder 1721-97.
- 3. divisions mønsterskriver: Husbøger for Nyboder 1712-85.
- Nyboders kommandantskab: Husbøger for Nyboders beboere 1732-1924.

Litteratur
Jørgen H. P. Barfod: Beboerne i Christian IV’s Nyboder, Handels- og Søfartsmuseet 

på Kronborg. Årbog, 1981, s. 7-21.
H. D. Lind: De nye Boder i Aarene omkring 1690, Historiske Meddelelser om 

København, 2.rk. 1, 1923-24,s. 345-85.
H. D. Lind: Kristian den Fjerde og hans Baadsmandsboder, Fra Arkiv og Museum, 3, 

1905-08, s. 177-203.
H. D. Lind: Nyboder og dets Beboere, især i ældre Tid, Kbh. 1882.
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40. Indkvarteringsprotokol
Stort set alle de soldater, der blev garnisoneret i en af kongerigets provinsbyer 
i løbet af 1700-tallet, blev indkvarteret privat. De byboere, der stillede et 
særligt kammer - eller andre ydelser - til rådighed for militæret, modtog en 
godtgørelse fra byens magistrat. Disse penge blev tilvejebragt gennem en 
særlig skat, der blev pålignet alle byens næringsdrivende borgere og grundeje
re. Indkvarteringen blev reguleret af detaljerede reglementer, som bl.a. satte 
minimumsstandarder for soldaternes boliger. Reglementerne fra 1764 og 1775 
fastslog, at der i alle byer med indkvartering skulle oprettes særlige kommis
sioner, som fik til opgave at forestå al den lokale administration af indkvarte
ringsvæsenet, herunder visitation af soldaterboligerne. Kommissionerne be
stod af magistraten eller byfogeden, en officer samt to af »Byens beste Borge
re«. Tvivlsspørgsmål skulle forelægges stiftamtmanden (stiftsbefalingsman
den), der generelt førte tilsyn med byens anliggender, og af regimentschefen.

Helsingør indkvarteringskommissions forhandlingsprotokol 1776
(LAK, Helsingør rådstue, nr. 1276: Forhandlingsprotokol for indkvarterings
kommissionen 1765-1791 [upagineret])

A°1776veden 9de Octobrblev holden Session hvortil var indkaldet en Deel Vær
ter over hvis Qvarterer var indgivet Klage, og indfandt sig da
1. Ole Nielsen Kudsk hvis Indqvarterings Kammer skal være for Lidet og slet: 
hvortil Ole Nielsen Kudsk svarede at nu i 6 Aar han har eyet Huset har hans 
Indqvattering bestandig lagt i det Kammer hvor det nu ligger, uden at derover 
er klaget, og har hans Indqvartering alleti ider havt Frihed at betiene sig af Var
men i hans Stue om Vinteren med viider, som han aldrig har været eller vil 
være imod. Efter hvilken Ole Nielsen Kuds[k]es Declaration Commissionen 
holdt for at Indqvarteringen fik at være fornøyet med dette Indqvarterings 
Kammer. -
2. Niels Pedersen Moses Hustrue møtte og blev tilkiendegivet at der var samme 
Klage over hendes Indqvarterings Kammer som over Ole Nielsen Kudskes, og 
skal tillige Sængeklæderne være slette, hvortil Niels Pedersen Moses Hustrue 
svarede, at denne hende paalignede Indqvartering havde bestandig lagt i sam
me Kammer uden at derover var indgivet nogen Klage, og var dem aldrig ble
ven nægtet tillige at betiene sig af Varmen i deres egen Stue. Henseende til 
Sængeklæderne, da kunde derover med føye ikke klages siden hun havde an
skaffet andre Klæder ved dette Regiments indmarschf,] forsikrede ellers be
standig at skulle holde Sængeklæderne i goed Stand saa og at forsyne Sængen 
med frisk Halm. Commissionen ville vente at Niels Pedersen Moses Hustrue 
opfyldte sit Løfte paa det ingen viider Klage derover skulde indkomme og 
holdt for naar hun efterkom hvad hun havde lovet, at Indqvarteringen da kunde 
være fomøyet. -
3. Anders Ohnsaller som møtte blev bekiendtgiort at hans Indqvarterings 
Kammer var for lidet og Mørk; hvortil Anders Ohnsaller svarede at det var
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Commissionen selv bekiendt at hans Indqvartering havde bestandig lagt i sam
me Kammer uden at nogen Klage derover var indkommet, og som hans Ind
qvartering alletiider har været forundt fri Adgang til hans Stue for at betiene sig 
af Varmen, meente han at der ey med Billighed kunde klages. Commissionen 
var af de Tanker at de hos Anders Ohnsaller Indqvarterede burde efter forestaa- 
ende Declaration være fornøyet siden det er bekiendt at ingen anden Ledighed 
i Huuset haves. -

(...)
7. Over Peder Bircks Indqvarterings Karrrøer var indgiven Klage, at saavel 
Gulvet som Loft og Taget var slet og utet. Peder Birck som var tilstæde kunde 
ikke nægte at hans Indqvarterings Kammer ikke saa forsvarlig som det burde 
være, men han maatte derhos beklagelig melde, at hans Vilkaar ikke tillod ham 
at bringe dette saadan i Stand som burde være, men lovede at skulle til i mor
gen sørge for andet Qvarteer saaledes at Regimentet ikke skulle have Aarsag 
derover at klage. -
8. Christian Nielsens Enke møtte og blev tilkiendegivet at Regimentet ikke 
med hendes Indqvarterings Kammer var fornøyet siden det var på Loftet og ne
sten ligesaa slet som Peder Bircks; hvortil Christian Nielsens Enke svarede: at 
hun har hendes Indqvartering liggende udi et paa Loftet Indrettet Kammer med 
Vindue til Gaden, hvortil er en goed Opgang fra Forstuen, og var det hende 
ikke bekiendt at Kammeret feilede noget, imidlertiid skulle hun strax lade 
Kammeret eftersee og om derved bemærkedes nogen Mangel, da strax at lade 
det istandsætte, og som hendes Indqvartering bestandig har lagt paa samme 
Kammer, saa ventede hun at Regimentet og dermed var fornøyet, forsikrede 
derhos at ville giøre sit yderste med nye Indretning at skulle bringe Kammeret 
i saadan Stand at Regimentet ikke skulle have Føye sig derover at besværge. 
Commissionen forventede, at Christian Nielsens Enke opfyldte sit Løfte, og 
hvormed den hende paalagde Indqvartering bør være fornøyet. -
9. Scheller Bødker mødte og blev bekiendtgiort den over hans Indqvarterings 
Kammer indgivne Klage, hvorpaa han svarede at han inden førstkommende 
Mandag skulle besørge sit Indqvarterings Kammer bragt i Forsvarlig Stand. -
10. Peruqvemager Puscay blev bekiendtgiort Regimentets Klage eg-over Sæn- 
geklæderne udi hans Indqvarterings Kammer som han ved sidste Indqvisition 
havde lovet at istandsætte men endnu ey var skeet. Puscay dertil Replicerede, 
at han i denne Dag vilde lade eftersee hans Indqvarterings Sængeklæder og 
skulle derpaa bemærkes nogen Mangel, skulle han strax besørge det redresse
ret.
11. Paa Madame Elkans Vegne modte Isach Elkan som blev bekiendtgiort Re
gimentets Klage over Sængene i hendes Indqvarterings Kammer. Isach Elkan 
lovede at berette Madame Elkan det paaklagede. Commissionen tilkiendegav 
Isach Elkan at hvis Madame Elkan ikke til i morgen faa hendes Indqvarterings 
Sænge bragt i behorig [!] Stand, maa hun vente at Indqvarteringen blev hende 
sendt i hendes eget Huus.

(...) 
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1 Anledning en fra de 2de Committerede i Indqvarterings Commissionen Sr 
Lyche og Sr Saurbrey indgiven Forestilling af 1 Julii sidstleden, betreffende 
den Vanskelighed som møder med de 2de uden for Byen boende Møllere Peder 
Michelsen og Frantz Christensen, henseende den Indqvartering de af deres 
Grunde og Næring bør holde, og Regimentet vegrer sig ved at lade Indqvarte- 
ringen gaae have Qvarteer saa langt ude fra Byen og hvorved Byen som maae 
betale folkenes Qvarteerer til Regimentet med Penge sættes i stoer Udgift, som 
formeenes at kunde forebygges paa den Maade som af dem er foreslaaet og de
2 Møllere i dets Henseende havde indgivet Forestilling til Magistraten, var 
samme 2de Forestillinger af Magistraten tilsendt Hans Excellence hr Stiftbefa
lingsmand von Brochenhuus for derover at erholde naadig Resolution, da 
høyermelte Hans Excellence dertil under 18de passato havde svaret, at dette var 
en Sag som ved Indqvarterings Commissionen vilde være at behandle, hvor- 
fore og de 2de Møllere Peder Michelsen og Frantz Christensen til i Dag var ind
kaldet for Commissionen og efter at den forom‘e høye Resolution var dem be- 
kiendtgiort, blev med Commissionen saaledes afhandlet at Frantz Christensen 
for de ham af Grund og Næring paalignede 3de Portioner Indqvartering skulle 
til Brug og Afbetiening ved Byens Syge Huus leverere [!] Klæder til en Com
plet Sæng bestaaende af 1 Underdyne 1 Overdyne og 1 Hovedpude, samt reene 
Lagen og Haandklæde hver Maanet, samt for den eene Portion 1 Underdyne 1 
Pude, 1 reent Lagen og 1 Håndklæde hver Maanet, og hvormed aid Natural 
Indqvartering for disse 3de Portioner hos hannem bliver ophævet. Med Mølle
ren Peder Michelsen blev det og afgiort at han for de 2de ham anviiste Portioner

1 Fredericia blev den private soldater indkvartering først afskaffet i 1930’ erne. På billedet, der 
stammer fra begyndelsen af 1900-tallet, ses - helt til højre ved siden af porten - indgangen og 
vinduet til et soldaterkammer. (Fredericia Museum).
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Indqvartering leverer paa Byens Sygehuus 1 Underdyne, 1 Overdyne og 1 Ho
veddyne samt Maanedlig reene Lagen og 1 Haandklæde, og hvorved han for de 
2de Natural Indqvartering blev befriet, Og lovede ellers de 2 eligerede Borgere 
S: Lyche & Saurbrey at Peder Michelsen for den paalignede og overskydende 
V2 Portion skulde blive Modereret, og hvormed denne Sag saaledes blev af- 
giort, og det passerede sluttet og underskrevet ut supra

J. Wilde ...Muhl .. [ulæseligt] C.H. Olrik Lyche G. Saurbrey

Kommentarer
Eligerede Borgere udvalg af borgere, som magistraten eller byfogeden skul

le rådføre sig med i kommunale anliggender. Mange ste
der var skatteadministration én af de eligerede borgeres 
vigtigste opgaver.

Fornøyet 
Indqvisition 
Passato
Qvarteer 
Redresseret

tilfreds.
undersøgelse, visitation, 
forrige måned.
overnatningssted for militærfolk, 
bragt i orden.

Lovgrundlag
Der var intet lovgrundlag for indkvarteringsprotokoller, men indkvarterings
kommissionernes opgaver blev fastlagt i indkvarteringsreglementerne af 21. 
april 1764 og 8. maj 1775.

Anvendelsesmuligheder
Indkvarteringskommissionernes protokoller giver et indblik i soldaternes hver
dag og i forholdet mellem militæret og byernes civilbefolkning.

Hvor Andes kildetypen?
Indkvarteringskommissionernes protokoller og andre arkivalier findes i rådstue- 
arkiveme (LAA), for Københavns vedkommende i Københavns Stadsarkiv.

Der er også arkivalier om indkvartering i nogle stiftamts- og amtsarkiver 
(LAA). Arkivet fra Generalindkvarteringskommissionen, der førte tilsyn med 
fordelingen af indkvarteringspligten mellem købstæderne (1788-1851), findes 
i RA.

Litteratur
Sv. Aage Bay: Di Haassens Hæjstfolk. Horsens som garnisonsby fra 1724 til 1842, 

Vejle Amts Årbog 1981, s. 104-46.
Hans Chr. Johansen, Jørgen Mikkelsen og Jens Ole Christensen: Den danske garni

sonsby, Gunnar Artéus (red.): Nordens garnisonsstäder, Stockholm 1997, s. 11- 
81.
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Karsten Skjold Petersen: Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774- 
1803, Kbh. 2002.

Karsten Skjold Petersen: Husarer i Roskilde. En garnison og dens by 1778-1842, 
Roskilde 2003.

Otto von Spreckelsen: Viborg som garnisonsby 1600-1875, Svend Aakjær (red.): Vi
borg Købstads Historie, 1, Viborg 1940, s. 203-65.
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41. Sessionsprotokol
I forbindelse med ophævelsen af stavnsbåndet ved frd. af 20. juni 1788 over
tog statsmagten al soldaterudskrivning fra godserne. Samtidig blev krigstje
neste gjort til en personlig pligt, der - med få undtagelser — påhvilede alle 
unge mænd af bondestand. Udskrivningen skulle foretages ved årlige sessio
ner, hvor der blev trukket lod blandt de tjenstdygtige i de relevante årgange 
(primært de 20-årige). Forordningen af 1788 indførte også en ny definition af 
udskrivningsenheden, lægdet. Hidtil havde ethvert lægd bestået af et antal 
bøndergårde, der til sammen udgjorde en vis mængde hartkorn. Nu blev læg
det langt de fleste steder identisk med et sogn, og befolkningstallet i lægdet 
afgjorde, hvor mange soldater det skulle stille. Inddelingen i lægder blev fore
taget ved en række ekstrasessioner, der blev afholdt rundt om i landet i 1789- 
92. Ved samme lejlighed blev der i hvert lægd udpeget en lægdsmand (som 
regel sognefogeden), der fik til opgave at føre regnskab med til- og afgang af 
værnepligtige. Det nye administrative hierarki kom desuden til at bestå af et 
antal lægdsforstanderier (hvis størrelse normalt svarede til et herred) og ud
skrivningsdistrikter. På hvert niveau skulle der foregå en kontrol af de un
derliggende myndigheder samt udarbejdelse af sammenfattende reserverul
ler, dvs. lægdsruller, over alle drenge og unge mænd i det pågældende om
råde.

Ekstrasessionsprotokol for det sønderjyske distrikt 1789
(RA, Generalkrigskommissariatet, Ekstrasessionsprotokol for det sønderjyske 
nationaldistrikt 1789-90, s. 1-8)

Aar 1789 den 3die Augusti tog den i Anleedning af Forordningen af 20de Juny 
forige Aar om Stavnsbaandets Løsning allernaadigst anbefalede Extra-Session 
for Coldinghuus Amt sin begyndelse udi Fridericia og passerede som følger - 
1 blev Læst følgende Kongelig Commisorium udferdiget til General Krigs 
Commisair Wildenrath og General Procureur Colbiørnsen at tiltræde de fore- 
staaende Extra Land Milice Sessioner som deputeerte: -

Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Ven
ders og Gothers Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn, Dytmersken og Ol
denborg. -
Vor synderlig Bevaagenhed tilforn! Da vi allernaadigst haver fundet for got at 
der nu overalt i vort Rige Danmark skal holdes Extra Sessioner, for at bringe 
den ved Forordningen af 20dc Juny f.a. befalede nye Indretning, i Hensigt til 
Land Milice-væsenet i behørig orden, saa er hermed vor allernaadigste Villie 
og Befaling, at du General Krigs Commisair Wildenrath, deputeret i vort Ge- 
neralitets og Commisariats Collegio, og du General Procureur Colbiørnsen, 
deputeret i vort Danske Cancellie, tiltræde bemelte Sessioner, hvor det skal 
være Eders Pligt, tilliggemed de øvrige Medlemmer af Sessionerne, at foran
stalte og bestemme alt det, som hører til fornevnte Anordnings Fuldbyrdelse,
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i hvilken Henseende I, naar Meeningerne maatte være forskiellige, skulle have 
den afgiørende Stemme, og paa det at Reiserne ikke skulle medtage for me
gen tid, maa Sessionerne for denne Gang holdes paa de sædvanlige Steder, 
med mindre Mandskabet i et eller andet District maatte have een betydelige 
Lang Vei, som kunde giøre det fornødent, til Lettelse for de Mødende, at væl
ge fleere Samlings Pladser, da Land- og Krigs Commisairerne saavel i dette 
Tilfelde som i Hensigt til Tidens Bestemmelse og alt andet, som maatte ansees 
tienligt til denne Forretnings Fremme, have at gaae fornevnte vore deputerede 
til Haande og iverksette det, som af dem maatte forlanges til vor Tienestes Be
fordring. -
I øvrigt skal Extra-Sessionen
1. conferere Mandskabet med de derover indkomne Ruller og Lister og paasee, 

at ingen bliver udeladt. -
2. Nøie undersøge, om nogen Jorddrot ved Misbrug af Frie Passers udstedelse 

maatte have blottet sit Gods for Mandskab, hvilket da skal os indberettes 
igiennem vort Danske Cancellie. -

3. Bestemme, hvilket af Mandskabet, i overeensstemmelse med Forordningen 
af 20de Juny 1788, kan tilstaaes Udygtigheds Afskeeds og Frieheds Passe, 
saavel som hvilke der, i Følge samme, kan befries for at møde ved de aarlige 
Sessioner, uagtet de blive staaende i Reserve Rullen -

4. Inddeele Lægderne, indsette Lægs Mænd og underrette disse om deres Plig
ter samt levere enhver af dem et exemplar af Forordningen om Staunsbaan- 
dets Løsning, saavel som en af Sessionen underskreven Lægds Seddel over 
det Mandskab, som betroes dem til Opsigt.

5. Fastsætte de aarlige Sessions Steder for Fremtiden, og bestemme hvilke 
Lægder, der skal henhøre til eenhver af dem.

6. udtage af det tienstdygtige Mandskab et passende Antal for et hvert Amt el
ler Herred, hvoraf Land Recruters og Landsoldaters Nummere skal besettes, 
indtil Districternes Inddeeling bliver bragt i orden.

7. Bedømme de Paastande, der maatte giøres om udløsning af Krigs Tienisten, 
saavel som alt andet, der af Eder skiønnes at høre til Afgiørelse ved extra- 
Sessionen, dog skulle de Tvistigheder, som kunne opstaae enten imellem 
Gods Eiere indbyrdes, eller Jorddrotter og Mandskabet om dette sidste skul
de henhøre til et vist Gods, eller ikke, henvises til Paakiendelse ved den al
mindelige Session. -

8. Naar extra Sessionerne ere tilendebragte skal der giøres Forslage, saavel til 
Land og Krigs Commisairiernes og Regiments Districternes Indeeling /:i 
hvilken sidste Henseende det tienstdygtige Mandskabs antal paa et hvert 
Sted legges til Grund:/ som til Bestemmelsen af det antal Land Recruter 
der aarlig bør tilveiebringes af alle Danske Provindser, samt forfattes ud
kast til Indretningen og Formen af Reserve-Rullerne for Fremtiden, hvilket 
alt skal indsendes til vort Danske Cancellie, som derom giør os Forestil
ling efter foregaaende overlæg med vort Generalitets og Commisariats 
Collegio.
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9. Endeligen overlades det til extra Sessionen i alle forekommende Tilfelde 
som maatte befindes at være ubestemte, at handle efter omstendighederne og 
i overeensstemmelse med Forordningens Øiemærke.

Dermed skeer vor Villie. Befalende Eder Gud, skrevet paa vort Slot Friderichs- 
berg den 17deJuly 1789.
Under Vor Kongelige Haand og Signet

Christian Rex
L.S.

Bemstorff Brandt Schou

Dernæst blev foretaget
Af Elboe Herret!

Taule Sogn -

Som blev inddeelt udi 4re Lægder N° 1, bestaaende af Gudsøe, Oddersted og 
Studsdahl Byer samt Holmgaard og Holmhauge, for hvilket blev udnævnt til 
Lægs Mand Gaard Mand Christen Jensen af Oddersted, - af dette Lægd blev 
Reserven N° 26 Peder Gregersen af Studsdahl 22 Aar gammel, 62 Tommer høi, 
som uden tilladelse var undvigt fra Lægdet til Kiøbenhavn, og ikke efter Ind
kaldelse mødte ved Sessionen, strax ansadt at være Land Soldat, i følge den 23 
§ i Forordningen af 20 Juny 1788 - see P. 29. -
N° 2 bestaaende af Schierbek Bye, for hvilket blev udnævnt til Lægs Mand 
Sigvart Bertelsen, Gaard Mand i Schierbek. - Af dette Lægd frem kom Re
serven N° 22, Peder Hansen af Schierbek, 20 aar gammel, 63‘A tomme høi, 
og fremlagde et Skiøde af 9 Februari 1788, paa et stykke Jord af 1 Tønde 1 
skpr Hartkorn i Schierbek, Men da dette Document ikke findes at være Ting
lyst før den 4de February 1789, saa henviises producenten med sin Paastand 
om udløsning til den almindelige Session, hvor han bør bevise at have holdt 
Dug og Disk paa Gaarden og tiltraadt sammes Brug, førend Forordningen af 
20 Juny 1788 blev publiceret - I øvrigt blev Documenterne ham tilbageleve
ret, og hand imidlertid at blive staaende i Reserve Rullen. - Dernæst blev Re
serven N° 29, Hans Peter Brønsen af Schierbek Middelfarth, 21 aar, 64'/2 
tomme, trukken til geworben Rytter Recrut, for det holsteenske Rytter Regi
ment; - Videre Reserven N° 24, Lorænts Thomsen af Schierbæk, over 18 aar 
61 '/z tomme, som endskiønt hand ikke før til den tid i næste Foraar fyldte sit 
19de aar, saa blev hand dog paa sin indstændig anmodning derom, trukket til 
Husar.
N° 3 bestaaende af Taule Nebbel og Taarup Byer, for hvilke blev udnævnt til 
Lægs Mand Jacob Haar af Taarup. - Af dette Lægd blev Reserven N° 6, Søren 
Madsen af Taule, nu over 19 aar 62 'h. tomme, efter hands begiering, endskiønt 
hand ikke før til næste Foraar, naar han skal til Regimentet bliver 20 aar gam
mel, frievillig trukken til Husar. -
N° 4, bestaaende af Børup bye, for hvilken blev udnævnt til Lægs Mand, Chri
sten Pedersen Mau i Børup. - Af dette Lægd blev Reserven N° 17 Laue Laur- 
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sen af Schierbek, 22 aar gammel 68 V2 tomme høi, trukken til Recrut ved Gar
den til Fods, for aaret 1790. -
I øvrigt anmerkes at Mandskabets alder udi Sogne Listen for Taule Sogn, fan
tes ifølge Præstens attæst ikke at være anført efter det aar, eenhver havde fyldt, 
men efter det i hvilket han var indtraadt, saa at altsaa dette Sogns heele Reser
ve Mandskab er ansadt for et aar ældere end de virkelig ere, hvilket saavel ved 
udskrivningen som afskeeds- og Frie-Passerne bliver at iagttage.
Hvormed Sessionen endtes for den Dag. -

Paa Prindsens Vegne
J. Nacthelmann H.D. Hoffman (...) v Düring Wildenrath Colbiørnsen Falsen

Den paafølgende 4de Augusti blev Sessionen Continueræt, og dernæst foretaget 
af Eldboe Herret 
Brædstrup Sogn

Som blev inddeelt udi et Lægd, N° 5, bestaaende af Brestrup og Stallerup byer, 
for hvilket blev udnævnt til Lægs Mand Tyge Madsen Gaard Mand i Brestrup. 
- Af dette Lægd frem kom Reserven N° 1, Niels Hansen af Brestrup, 24 aar 
gammel 67 tomme høi, og fremlagte Præstens attest om at han den 26de Juny 
sidstleden var bleven gift med Gaard Mand Jacob Andersens Enke i Kongsted, 
og saaledes er besidder af een Gaard der; Paa hvilken Grund han paastod sig 
befriet for udskrivning til Kongens Tieneste, hvorpaa Sessionen resolverede: at 
naar Niels Hansen i følge Forordningen af 20 Juny 1788 den 26 § 1 p° anskaf
fer een duelig og utienstpligtig Karl i sit Sted, førend han er bleven udskreven 
til Soldat, kan han af den almindelige Session blive med deelt Frie Paß. - Vide
re blev Reserven N° 23, Søren Jørgensen af Frested Herslef 19 aar gammel 63 
tomme høi, som uden tilladelse er gaaet bort, og ikke indfinder sig ved Sessio
nen, og han til næste Session vil have fyldt det 20de Aar Saa vil han efter For
ordningens 23§ blive at indrullere til virkelig Land Soldat og næste Session af
leveres, da han nu imidlertid ansettes til Reserve Soldat. -
Og da Lægs Manden anmelder at han ventede ham tilbage igien dette Efteraar, 
saa vil det paaligge Lægs Manden da at sørge for at han ikke igien gaar ud af 
Lægdet. - Han blev følgelig ei taget i Eed. - Dernæst fremkom Reserven N° 
31, Anton Carlsen af Brestrup Brønsted, 24 aar gammel, 63'A tomme høi, som 
foregav at være hiemme i Bræstrup hos Faderen, der allereede har været Sen
geliggende i 8le aar og derfor ikke kan undvære Sønnen fra sin Smede Professi
on - hvorfor han frietages for Udskrivning, saa lenge der virkelig findes andet 
tienstdygtigt Mandskab der ei har saadan Forfald. - Videre blev Reserven N° 
49, Christen Sørensen af Jgum Stallerup 22 aar gammel, 62'/? tomme høi, ud
skreven til Reserve Land Soldat. Men som hand ei mødte, blev hand ei taget i 
Eed. -
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Kongsted Sogn
Som blev udi et Lægd inddeelt N° 6, bestaaende af Kongsted og Torp byer, for 
hvilke blev udnævnt til Lægs Mand Mads Jørgensen Gaard Mand i Kongsted 
bye. - Af dette Lægd frem kom Reserven N° 2, Anders Sørensen af Kongsted 
28 Aar gammel, som med Skiøde af 4 October 1784, tinglyst den 6le April 1785, 
beviiste at være Eier af een Gaard, og derfor udgaar af Rullen.
Videre fremkom Reserven N° 3 Tyge Sørensen af Kongsted, 21 aar gammel 
63 tomme høi, hvis Fader paastod ham frietaget for Krigs tienesten, paa den 
Grund at hands Forstands Kræfter skulde være meget ringe, hvilket hand søg
te at bevise ved Præstens Attest og et af ham ført Tings vidne af 17 Juny 
1789, hvorimod ligeleedes er ført et contra Tings vidne af 29de Juli s.a. - Men 
da Sessionen ikke fant disse Documenter at indeholde Beviis om saadan 
Mangel paa Fornuft hos Tyge Sørensen at han kunde ansees udskikket og 
udygtig til Kongens tieneste, ligesom han og ved de af ham gifne Svar paa 
Spørgs Maale, som af Sessionen bleve ham giorte, befantes af saadan Begreb 
at han aldeeles ikke som udygtig kunde betragtes, saa kan han ikke paa den 
anførte Grund udslettes af Reserve Rullen, Men derimod blev udtaget som 
Reserve Land Soldat. - [Senere tilføjelse:] og tilladt at stille een anden Karl 
i sig.
Fremdeeles fremkom Reserven N° 4 Jens Sørensen af Kongsted, 19 aar, 65 
tomme høi, som paastod sig frietaget for Krigstieneste paa Grund af et Skiø
de af 2 Febr 1788 paa 1 Tønde 1 album Hartkorn i Stoustrup bye, Men da det
te Document ikke befandtes at være tinglyst førend den 29 July dette aar, saa 
besluttede extra Sessionen at Jens Sørensen indtil videre skal blive staaende i 
Reserve Rullen - dog forbeholdes han ved den almindelige Session, hvortil 
han henviises at gotgiøre, om han haver virkelig antaget den i Skiødet be
nevnte Jords Brug, førend Forordningen af 20de Juny 88 var bleven bekiendt
giort. - Videre blev Reserven N° 14 Anders Andersen fød i Stoustrup 30 aar
62 tomme høi, og N° 15 Peder Andersen ligel. fød i Stoustrup 26 aar 62'h. 
tomme høi, som da ingen af disse mødte ved Sessionen, bleve de begge i føl
ge Forordningens 23§ ansadte som frievillige indrullerede til virkelig Reser
ver eller Land Soldater. -
Dernæst fremkom Reserven N° 20 Christian Johan Jensen af Kongsted 28 aar,
63 tomme høi som foregav og beviste at han i dette Foraar ved interims Sessio
nen har Leiet een tienstdygtig Karl paa sine vegne som Land Recrut ved det 
Jyske Regiment Nafnlig Frantz Jensen Colding, Saa kan han meddeeles frie 
Paß paa Grund af Forordningens 42 §. - Videre blev Reserven N° 23, Michel 
Andersen af Stallerup Kongsted 22 aar 61 'A tomme høi, udtagen som Reserve 
Land Soldat ved det Jyske Infanterie Regiment.
End videre fremkom Reserven N° 33 Lauge Nielsen af Brønsted Kongsted, 30 
aar, 65 tomme høi, som beviiste ved et Skiøde af 22 Juny 1789 samt Præste At
test af 2 aug. s.a. at være bleven Eier og besidder af een Selv Eier Gaard i 
Brønsted, hvorfor han paa Grund af Forordningens 27§ kan meddeeles Frie-
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Paß til næste Session, i hvilke de i bemeldte § befalede Clausuler vil blive at 
iagttage. -
Hvormed Sessionen for denne Dag endtes.

Paa Prindsens Vegne
J. Nacthelmann H.D. Hoffman Wildenrad Colbiømsen Falsen

Kommentarer
Ud over de to topembedsmænd, generalkrigskommissær Wildenrath og gene- 
ralprokurør Colbjørnsen, var ekstrasessionen bemandet med en regimentschef, 
en amtmand og en udskrivningschef. Det var hensigten, at Wildenrath og Col
bjørnsen skulle lede ekstrasessionerne i alle fire udskrivningsdistrikter, men 
begge faldt fra undervejs og blev erstattet af generalkrigskommissær Drieberg. 
I øvrigt blev der i løbet af de fire års ekstrasessioner i alt indført 204.203 mænd 
i reserverullerne!

Som det fremgår af kommissoriet, fungerede ekstrasessionerne også som en 
første klageinstans for de misbrug, der måtte være sket under godsejernes ad
ministration af udskrivningsvæsenet. I mange tilfælde lykkedes det at formidle 
et forlig mellem karlen og godsadministrationen, men nogle sager blev henvist 
til Danske Kancelli eller til domstolene.

Der omtales to slags soldater: landsoldater og landrekrutter. Landsoldater 
(nationale soldater) skulle kun gøre militærtjeneste få uger om året i den årræk
ke, hvor de var udskrevet; resten af tiden befandt de sig hjemme i lægderne. 
Landrekrutterne (også kaldt nationalrekrutter, geworbne rekrutter, udskrevne 
geworbne m.m.) gjorde derimod garnisonstjeneste, men de stod i første række, 
når der skulle udtages frimænd, så de fleste af dem har formentlig været i hjem
sognet langt det meste af året. Ordningen med landrekrutter - der i realiteten 
var en mellemting mellem landsoldater og hvervede soldater - eksisterede kun 
fra 1767 til 1774 og fra 1776 til 1802.

Tekstuddraget rummer henvisninger til fire paragraffer i frd. af 20. juni 
1788. §23 meddelte bl.a., at udeblivelse uden lovligt forfald skulle betragtes, 
som om personen frivilligt havde meldt sig til soldatertjeneste. §26, stk. 1 fast
slog, at hvis en ung mand, som endnu ikke var blevet indkaldt til tjeneste, kun
ne bevise, at han var blevet ejer eller fæster af en gård, ville han blive fritaget, 
hvis han i sit sted kunne skaffe »en anden duelig Person, som enten har udtjent 
eller ikke er pligtig til at tjene«. §27 åbnede mulighed for, at en mand, der var 
fyldt 28 år, men endnu ikke var blevet udskrevet, kunne blive fritaget for tjene
ste, hvis han kunne bevise at have fået en bondegård i fæste eller eje. Det blev 
dog samtidig bemærket, at han på ny skulle føres ind i reserverullen, hvis han 
kom fra gården, inden han fyldte 36 år. Endelig indeholder §42 en bestemmel
se om, at en mand, der var udtaget som landrekrut, kunne blive fritaget, hvis 
han i stedet kunne stille en anden tjenstdygtig mand, som ikke havde tjeneste
pligt.
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Forordningen fastslog også, at gifte husmænd samt enlige sønner af aldrende 
gårdmænd og gårdmandsenker kun måtte blive udtaget til soldatertjeneste, hvis 
der var mangel på andet dueligt mandskab. Krøblinge var helt fritaget for tje
neste, og det samme gjaldt akademiske borgere samt unge mænd af bonde
stand, der kunne bevise at »have giort Fremgang i Studeringer og givet Prøve 
paa Duelighed og Flittighed«.

I øvrigt kan det bemærkes, at tekstuddraget indeholder et eksempel på, at et 
sogn blev opdelt i mere end ét lægd. Faktisk blev der oprettet hele fire lægd in
den for grænserne af Taulov sogn.
Conferere
Deputeret
Frieheds Passe/Frie Paß

sammenholde.
medlem af et kollegium el.lign.
erklæring om fritagelse for udskrivning. Efter 1788 
havde kun sessionerne ret til at udstede sådanne pas.

Holde Dug og Disk 
Jorddrot
Land Milice-væsenet 
Mandskabet 
Overlæg
Reserve

have egen husholdning.
godsejer.
administrationen af den udskrevne del af hæren, 
alle de personer, der blev ført i rulle, 
forhandling.
en mand, der var indført i en lægdsrulle, og som der

S.a.
Udløsning

for kunne udskrives til militærtjeneste, 
samme år.
fritagelse.

Lovgrundlag
Frd. af 20. juni 1788. Flere tvivlsspørgsmål i forordningen blev afklaret i reskr. 
af 28. august 1789. Blandt de talrige bestemmelser om udskrivning og sessio
ner, der så dagens lys i perioden 1790-1850, kan nævnes frd. af 22. marts 1793, 
pi. af 5. november 1802, pi. af 29. juli 1817, frd. af 8. maj 1829, pi. af 15. juli 
1836, pi. af 20. september 1842, anordn, af 23. september 1848 og lov af 12. fe
bruar 1849.

Anvendelsesmuligheder
Sessionsprotokoller (ofte benævnt som kassationsprotokoller) giver et indblik i 
udskrivningsvæsenets administration og i de unge mænds højde og helbreds
forhold. Ekstrasessionsprotokollerne fra 1789-92 er desuden en fortrinlig kilde 
til belysning af forholdet mellem godsernes ledelse og de karle, der hørte til 
godserne, ved afslutningen af stavnsbåndsperioden.

Hvor findes kildetypen?
Ekstrasessionsprotokollerne fra 1789-92 befinder sig i en del af Landetatens 
arkiv (RA). Andre sessionsprotokoller findes i visse militære enheders arkiver 
(RA) og visse udskrivningsmyndigheders arkiver (LAA).
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42. Sørulle
11704 blev det besluttet, at alle by- og landboere, der ønskede at udøve søfart 
(f.eks. som bådfører eller matros) eller at drive fiskeri i større omfang, fra da af 
skulle registreres i en sørulle, hvorfra flåden kunne rekruttere sit personel. Ind
rulleringspligten gjaldt dog ikke for skippere og styrmænd. 1704-ordningen 
blev afskaffet i 1726, men genindført i 1739, og udvidet i 1770, hvor det blev 
bestemt, at stort set alle de mandlige beboere i kystnære områder skulle føres i 
søruller. Man anvendte udtrykket sølimitter om såvel kystdistrikterne som be
boerne i disse områder. 11802 kom en ny forordning, der bl.a. strammede op 
på rulleføringen. I de følgende årtier anvendte man tre sæt søruller, nemlig ho
vedruller (for tjenstdygtige mellem 16 og 50 år), ekstraruller (for mænd over 
50 år, der vedblev at ernære sig af søfart, samt for de yngre søfarende, der af 
forskellige grunde var fritaget for tjeneste) og ungdoms ruller (for de drenge, 
der var sønner af mænd i hoved- eller ekstrarullen). Hertil kommer årlige pro
tokoller over tilgangen til sørullerne - samt beboerruller, der registrerede alle 
husstandene i sølimitdistrikterne.

Danske orlogsskibe udfor Pommerns kyst 1713. Orlogsskibet Ditmarsken har hejst alle signal
flag over toppene i anledning af en generals besøg om bord den 11. oktober. Tegning fra Knud 
Nielsen Bendstrups skibsjournal. (Skibsjournaler nr. 91, RA). (Foto Peter Wodskou).

Hovedrulle for Randers 1803
(RA, Generalkrigskommissariatet, Udskrivningsvæsenet, Søruller, Østjyllands 
købstæder, Sø-hovedrulle 1803)
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Randers Kiøbstæd 1803 Al- 
der

Op- 
holds
sted

Befarenhed Fik Søe- 
Patent 
Anno

Huuslig Forfatning
No. De indrol- 

lerede Fæd
res og Søn
ners Navne

Føde
sted

Heel- 
be- 
faren

Halv
be
faren

Søe- 
vandt

Usøe- 
vandt

Om 
han er 
gift

Hvor 
mange 
Børn

115 Rasmus 
Jensen 
Pind

46 Randers

4 Ja

117 [er indført 
på et senere 
tidspunkt]

Lars Jensen i
Udbye - her 
tilført 23/4

23/1803-- 66. Halvbefaren. 1 Togt. Fra Randers 71 Lægd 54, efter Wolfs Tilstaaelse ved Fischer 28/4

128 Peder Jen
sen Birk

Chri- 
strup

48 Randers Ja

133 Christen
Jensen

Chri- 
strup

37 Randers
Not 5 Ja

136 Christen
Steilberg

Steil- 
berg

48 Randers Ja

140 Hans 
Wulff

Wiborg 32 Randers Ja

141 [er indført 
på et senere 
tidspunkt]

Michel 
Andersen

Randers 24/
1804

Randers 1 1804

146 Jens
Wisborg

Rom
lund

39 Randers Ja

147 [er indført 
på et senere 
tidspunkt]

Clemmen
Torup

Vang 38 Randers 1 1804 Ja

[Venstre side:]
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Nærings-Veie Har til 
Orlogs 
giort 
Søe- 
Togter

Er 
tienst- 
dygtig

Har modtaget 
Consumptions- 
Douceur

Er i Farten Kom 
hiem 
den

Befries for 
Udskriv
ning Iføl
ge For
ordning

Anmærkninger

Skibsfart Fiske
ne

Anno Rdr. Sk. Fra hvilket 
Toldsted

Skipperens 
Navn

[115]Ja Ja er Prammand

[128]Ja Ja er Kaagmand

[133]Ja Ja er Kaagmand [Senere 
tilføjet:] boer nu i 
Randers 8/4

[136] Ja Ja er Kaagmand

[140] Ja Ja er Prammand

[141] Ja Randers Jf Blichert
13/4

Indrolleret 1804 11/4

[146] Ja Ja er Kaagmand.

[147] Ja Indrolleret 1804 Sæt- 
teskpr, fører egen Jagt 
Nicolaus, i Følge 
Coll: Resol: af 16 Apr 
1804. 11/4

M
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Q

Caracter Extra Rulle 
Patent No

Mandskabets 
Navn

Føde
sted

Al
der

Opholds
sted

Er indrol- 
leret Anno

Givt 'C
Ja Ney § M <

Skipper 
[Senere 
tilføjet:]
Nye N°Sess: 
1804

22
[Senere 
tilføjet:] 13

Poul 
Andersen

Randers 41 Randers 1783 Ja 5 3 o
Q- CD 

« 2 »r5 o
C/0 p
6 £

Skipper
[Senere 
tilføjet:] 14

Loth 20 Randers 1802 Ja B °2 B

,____ C/3
l— C/3OO p o □.

<—+■ 
cd 
r-b

[Senere tilføjet:] 
Udslettet findes 
Apenrade Skipper 
Rolle N° 16 efter 
Beviis 23/4

Skipper &
[Senere 
tilføjet:] 15

Rasmus 
Carlsen

Randers 41 Randers 1778 Nej C
CL
£

Skipper 40
[Senere 
tilføjet:] 16

Jens 
Carlsen

Randers 32 Randers 1792 Nej 2.
S3 

CTQ
QO 
<

Skipper 44*
[Senere 
tilføjet:] 17

Svend 
Jensen

Randers 32 Randers 1787 Nej g

□ 
CD 
j—b

r/n
Skipper 42

[Senere 
tilføjet:] 18

Thomas 
Jensen

Hørning 42 Randers 1793 Nej
C
cT

Ekstrarulle for R
anders 1803

C/3

ET
□ 
CL 
c/s

K)
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[Højre side:]

Har staaet 
i Hoved- 
Rullen 
No.

Aarsag hvor- 
for han kom 
i Extra-
Rullen

Er i Farten Kom 
Hiem 
den

Anmerkninger
Naar og 
hvorhen 
expederet

Skippe
rens 
Navn

[Senere til
føjet:] 33

Skipper fører Galliasen Helena 
Charlotta af Randers

[Senere til
føjet:] 36

Skipper er fløttet til Loth i Holsteen, 
skal udvexles til Slesvigs 
District [Senere tilføjet:] 
Ft. v Magistratens 
Liste 1803 Samme Tilstand 
Sess. 1804 10/4

[Senere til
føjet:] 39

Skipper fører Galliasen Kirstine
Sophie af Randers

[Senere til
føjet:] 40

Skipper Ä A----- 1 QA7 «41 Ni;-!,. D. 24

z/3

fahrer som Styrmandli lLzlkj 1 •

V-Z O LL/1 OjLzk/11 
nere tilføjet:] 
Aarhus M. Sø
rensen 7/4

i\uimei o
z/3

[Senere til
føjet:] 41

Skipper fører Galliasen Næptunus af 
Randers. [Senere tilføjet:] 
Mødte ey Sess. 1804 10/4

[Senere til
føjet:] 42

Skipper [Senere 
tilføjet:] 
Randers

[Senere 
tilføjet:] 
J Hiet- 
ting 17/4

Fører Galliasen Else Cathri
ne af Randers. [Senere til
føjet:] Mødte ey Sess. 1804. 
Farer som Styrmand 17/4

Ungdomsrulle for Randers 1803
(RA, Generalkrigskommissariatet, Udskrivningsvæsenet, Søruller, Østjyllands 
købstæder, Sø-ungdomsrulle 1803)
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Ungdoms Rollens 
Løbe No.

[Indført 
på et se
nere tids
punkt:] 
Nye No 
Ses: 1804

;=Rolle for Randers Kiøbsted, Anno 1803

42. Sørulle

Det unge Mandskabs Fødetid 
eller 
Alder

Faderen 
findes i 
Rollen No.

Faderens 
Stilling

An
mærk
ninger

Navne og Fødested

1 7Q
[Sene
re til
føjet:] 
31

Jens 
Christensen

Randers 6 HR 136 Kaag- 
mand

449 
[Senere 
tilføjet:]
32

Pæder 
Christensen

Randers 4 D° D°

444
[Senere 
tilføjet:] 
33

Pæder 
Hansen

Randers 3 HR 140 Pram
mand

444 
[Senere 
tilføjet:]
34

Johannes 
Christian 
Davidsen

Randers 1 ER 442 
[Senere til
føjet:] 32

Kaag- 
mand

4éG 
[Senere 
tilføjet:]
35

Iver Andersen 
[Senere tilføjet:] 
Not. 5. Er død 
25 Febr 1804 
efter Magistra
tens Svar, og nu 
udslettet 8/4

Randers 4G HR 149 Kaag- 
mand

4S3 
[Senere 
tilføjet:]
36

Christian 
Jensen

Randers 8 HR 152 Kaag- 
mand

Kommentarer
I de første år efter 1802 blev der afholdt årlige sessioner, og hver gang blev der 
etableret et nyt sæt hoved-, ekstra- og ungdomsruller. Man gik dog snart over 
til kun at holde session hvert 3. år, og nogle steder skete det åbenbart endnu 
sjældnere. Under alle omstændigheder er der i en del tilfælde mere end 6 år 
mellem to sæt protokoller. Til gengæld er der bevaret et stort antal tilgangspro
tokoller for de mellemliggende år.

I 1849 blev hoved-, ekstra- og ungdomsrulleme erstattet af en samlet rulle, 
som dog stort set kom til at indeholde de samme oplysninger som dens forgæn
gere. Men efter gennemførelsen af værnepligtsloven af 1861 fik sørulleme
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praktisk taget samme udformning som landrullerne (de almindelige lægdsrul- 
ler); den eneste forskel af betydning var sørullernes to kolonner for udmøn
string og afmønstring. Værnepligtsloven betød en nedlæggelse af sølimitdi- 
strikterne, og alle de mandlige beboere på landet skulle fra nu af indføres i 
landruller, hvorfra man kunne overføre de sødygtige mænd til sørullerne. En 
tilsvarende dobbeltregistrering blev indført for købstædernes søfolk i 1849.

I fredstid var der ingen begrænsninger på en indrulleret persons bevægelsesfri
hed, men han havde pligt til forud for hver rejse at indhente et særligt rejsepas hos 
en udskrivningsofficer eller tolder. Tolderne skulle indberette alle disse pasudste
delser til udskrivningsvæsenet. På tilsvarende vis skulle magistraterne hvert år 
indsende en liste over alle de søfolk og børn af søfolk, der opholdt sig i de enkelte 
købstæder. Disse indberetninger har sat sig flere spor i de gengivne tekstuddrag.

Allerede i 1700-tallet skelnede man mellem forskellige grader af søvanthed, 
men tilsyneladende kom der først i 1861 klare definitioner på begreberne halv- 
og helbefaren. Det blev da slået fast, at en halvbefaren sømand skulle have sej
let i mindst 18 måneder og i løbet af denne periode deltaget i mindst to togter 
uden for de hjemlige farvande. En helbefaren måtte have mindst 36 måneders 
erfaring og gjort mindst fire rejser i det fremmede.

Hovedrullens spørgsmål om, hvornår den enkelte person fik søpatent, kan 
omskrives på denne måde: Hvornår fik den pågældende tilladelse fra sessionen 
til at drive søfart eller fiskeri? Patentet skulle udstedes, når manden mødte frem 
ved en session for første gang, hvilket normalt skete, når han var 16 år. Paten
tet fulgte manden, så længe han stod i hovedrullen og blev leveret tilbage, når 
han blev slettet af denne rulle. De indrullerede, som ønskede at fortsætte med 
søfart efter at have passeret 50-årsgrænsen, fik imidlertid tildelt et nyt patent i 
forbindelse med optagelsen i ekstrarullen. Det samme må have været tilfældet 
for yngre skippere og styrmænd, der blev optaget i ekstrarullen. Søpatenteme, 
der havde eksisteret siden 1704, blev i 1861 afløst af søfartsbøger.

Spørgsmålet om konsumtionsdusør er en hentydning til en af de begunstigel
ser, som de indrullerede nød godt af. Hvis den indrullerede boede i en købstad, 
havde han ret til en vis årlig godtgørelse for det beløb, han lagde i konsum
tionsafgifter. Derudover var han fritaget for byskat, alle personskatter (bortset 
fra ekstraskat) samt diverse andre pålæg. De indrullerede landboere var på til
svarende vis fritaget for at betale folke- og familieskat.
ER ekstrarullen.
HR hovedrullen.
Kaagmand fører af en fladbundet båd, der bl.a. kunne anvendes til fiskeri og 

fragtfart i åer og fjorde.
Sætteskpr sætteskipper, fører af mindre fartøj i kystfart.

Lovgrundlag
Søruller blev oprindeligt indført ved frd. af 16. december 1704, hvis indhold 
blev gentaget i frd. af 6. marts 1723. Ordningen blev afskaffet ved plakat af 25. 
maj 1726, men genindført ved frd. af 30. september 1739. Sølimitternes indrul- 
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lering omtales dog allerede i frd. af 17. juli 1737. Frd. af 1. februar 1770 og frd. 
af 8. januar 1802 gav mere detaljerede bestemmelser om søindrullering og rul
leføring. Disse blev justeret i Lov af 12. februar 1848. Med værnepligtsloven af 
2. marts 1861 bortfaldt stort set al særadministration for udskrivning af søvær- 
nepligtige.

Anvendelsesmuligheder
Søruller indeholder de samme data som lægdsruller, men giver derudover en 
række oplysninger om de indrullerede mænds familieforhold, erhverv og skibs
togter. Sørullerne har derfor en betydelig personal- og slægtshistorisk interesse 
- ikke mindst, når det gælder kortlægning af rejseaktivitet. Men de kan også 
være væsentlige kilder til lokal- og søfartshistoriske studier, i særlig grad un
dersøgelser af maritime miljøer.

Hvor findes kildetypen?
Det sømilitære udskrivningsvæsen havde en hierarkisk struktur med megen 
indberetnings virksomhed. Derfor er oplysningerne om de enkelte personer ble
vet ført ind i adskillige lister og protokoller, hvoraf langt de fleste dog er kasse
ret. Der er bevaret en samlet række af søruller fra perioden 1802-1912 i: RA, 
Generalkrigskommissariatet (fra og med 1851: Justitsministeriet). Denne sam
ling, der i alt fylder ca. 50 hyldemeter, indeholder også nogle få søruller fra Fyn 
1796-1801.1 Holmens Chefs arkiv (RA, Søetaten) findes der også ruller over 
indrullerede i sølimiter 1795-1806.

På LAA er der søruller i arkiverne fra adskillige lokale og regionale udskriv
ningsmyndigheder (udskrivningsdistrikter, indrulleringsdistrikter og udskriv
ningskredse), dog fortrinsvis fra tiden efter 1850. Ligeledes findes der materia
le vedr. søindrulleringen i visse amts-, rådstue- og byfogedarkiver samt enkelte 
godsarkiver. Der er dog kun bevaret ganske få arkivalier fra tiden før 1802. En 
detaljeret registrering af de ældste lister fra Nørrejylland ses i Oversigt over ud
skrivningsarkivalier 1700-1788 i Landsarkivet for Nørrejylland, 1972, s. 30, 
33, 40, 43,46, 74 og 77. Flere af disse lister går tilbage til 1706.

Litteratur
Holger Hjelholt: Lægdsrullerne og deres betydning for slægtshistorisk forskning, 

Fortid og Nutid, 11, 1935-36, s. 1-24.
Claus Rafner: Flådeudskrivningerne under den ældre enevælde, Hans Jeppesen m.fl. 

(red.): Søfart Politik Identitet, tilegnet Ole Feldbæk, Kbh. 1996, s. 143-61.
Knud Rasmussen: Lægdsvæsenet 1788-1914, Arkiv. Tidsskrift for Arkivforskning, 

1967, s. 168-90.
Desuden er der gode introduktioner til emnet i følgende registraturer:
Knud J. V. Jespersen: 3. udskrivningskreds’ arkiv 1788-1956, 1970.
Knud Rasmussen: Lægdsruller ca. 1830-ca. 1930 afleveret af 1. og 2. udskrivnings

kreds, 1965.
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Poul Rasmussen: Oversigt over udskrivningsarkivalier 1700-1788 i Landsarkivet 
for Nørrejylland, Viborg 1972.

Wilhelm von Rosen, red.: Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, I, 2, 
Kbh. 1983, s. 579-86.

I øvrigt henvises til omtalen i afsnittet om lægdsruller i bind II, s. 125-26.
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Af Grethe llsøe

Indtil Reformationen var landskabslovene, først og fremmest Jyske Lov (1241), 
grundlaget for dansk ret. I årene derefter fulgte en omfattende supplerende lov
givning, der sammenfattedes i Christian 3.s Koldingske Reces 13. december 
1558. Imidlertid fortsatte udstedelsen af love eller forordninger, i alt 3.500 i pe
rioden frem til Enevælden 1660, størsteparten i Christian 4.s lange regeringstid. 
Først med Danske Lov 1683 skabtes egentlig retsenhed i Danmark.

Domstolssystemet var fra Middelalderen tredelt: underretter - landsting - 
Kongens Retterting, der 1661 afløstes af Højesteret. På landet fandtes to under
retsdomstole: herredsting og birketing. Sidstnævnte omfattede beboerne i et 
godsområde, hvor godsejeren havde opnået birkeret, mens de øvrige landboere 
hørte til herredstinget. 1660 var der ca. 120 birketing i Danmark. I byerne fand
tes ligeledes to underretsdomstole: byting og rådstueret. Førstnævnte blev ledet 
af byfogden, sidstnævnte beklædtes af borgmester og rådmænd. Der fandtes in
tet skarpt skel imellem de to domstoles kompetenceområde. Indtil forordnin
gen 7. april 1619 om købstædernes styrelse synes rådstueretten at have funge
ret som bypatriciatets værneting, derefter reduceredes rådstuerettens kompe
tence til fortrinsvis at behandle nærings- og skattesager. Med forordningen 28. 
januarl682 ophævedes magistratsordningen i alle mindre købstæder, således at 
byfogden derefter sad inde med domsmyndigheden. 1586 havde København, 
Malmø og Ribe opnået landstingsret, dvs. at rådstueretten her trådte i landstin
gets sted som appelinstans for bytinget. Senere fik også andre købstæder lands
tingsret (Odense 1649, Ålborg, Viborg og Århus 1661, Nakskov 1662, Nyborg 
og Korsør 1664, Fredericia 1665 og Randers 1718).

Foruden byting og rådstueret var der i København en gårdsret som værne
ting for de ansatte på Københavns Slot. 1681 blev gårdsretten delt i Hofretten 
og Borgretten, henholdsvis for personale i og uden for rangen. 1686 oprettedes 
Inkvisitionskommissionen, der oprindelig var en forhørsinstitution, men som 
udviklede sig til også at udøve domsvirksomhed, først og fremmest i sager, 
hvor militærpersoner var indblandet.

Recessen 24. august 1537, den Københavnske Reces 6. dec. 1547 og den 
Koldingske Reces 13. dec. 1558 præciserede, at alle sager, der ikke var særligt 
undtagne, skulle anlægges ved herreds-, birke- og byting. De daværende otte 
landsting (for Nørrejylland, Fyn, Langeland, Sjælland, Lolland, Falster, Møn 
og Bornholm), der hidtil ofte havde fungeret som første instans specielt i større 
drabssager, fik herved reelt status som appelinstans (2.instans) for underretter
ne. Forordningen 26. auguat 1622 kodificerede, at skøder, gave- eller pantebre- 
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Titelblad i Glossari
um Juridico-danicum, 
af Christen Ostersen 
Weile, 1652. Øverst 
ses Kongens Retter- 
ting, nederst til ven
stre landsting, til høj
re herredsting.

Aff
jtenOster sen/Raadmand vdi Ros kild. 

i ocFbriåøt afflocirim MolilVnBcmh. jL

ve, som blev udgivet til adelen, herefter skulle læses eller påskrives ved næste 
eller næstfølgende landsting i vedkommende landsdel. 1681 blev Langelands 
og Møns landsting lagt til henholdsvis Fyns og Sjællands landsting, og 1683 
blev Lollands og Falsters landsting forenet. I Danske Lov 1683, 1-6-9 fastsat
tes instansfølgen og appelsystemet ganske nøje: herredsting/birketing/byting - 
landsting - Højesteret. Undtaget det almindelige appelsystem var: adelen, samt 
grever og friherrer, kommissariedomme, bytingsdomme i byer med landstings
ret, rytterdistrikternes domme (fra oprettelsen 1720) samt birkeretsdomme fra 
private birker med landstingsprivilegium.

Kongens Retterting fungerede i to afdelinger: den egentlige øverste domstol, 
der beklædtes af kongen og rigsrådet og udøvede sin virksomhed i forbindelse 
med de årlige herredage, og en afdeling, der alene tog sig af sager om udlæg i 
fast ejendom eller sager om ejendomsdom, og som beklædtes af rigens kansler. 
Efter Enevældens indførelse blev Kongens Retterting 1661 afløst af Højesteret.

280



Retsforvaltningen

Den afgørende forskel var, at halvdelen af dommerkorpset nu skulle udnævnes 
af kongen blandt borgerskabets lærde, mens den anden halvdel repræsenterede 
adelen. Kongen førte fortsat forsædet.

Ved siden af de ordinære civile domstole, eksisterede forskellige særdomsto
le. Ægteskabssager skulle således ifølge Ribe-artikleme 1542 pådømmes af 
stiftslensmanden og et antal gejstlige, der i hvert stift udgjorde den såkaldte 
Tamperret. 1681 blev konsistorium ved Københavns Universitet tamperret for 
Sjællands stift. Tilsvarende skulle sager mod statens oppebørselsbetjente efter 
1660 pådømmes af den særlige Kammerret, der udgjordes af Skatkammerkol- 
legiets medlemmer. Endvidere nedsattes særlige kommissionsdomstole til at 
behandle og dømme i større og komplicerede straffesager.

De udvalgte kilder belyser stævningsproceduren, appelsystemet og retsud- 
øvelsen ved rigets øverste domstol og underretternes grundlæggende protokol
len ng.
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43. Stævningsbog
Det var en grundregel fra landskabslovenes tid, at ingen rettergang kunne 
iværksættes ved nogen domstol uden forudgående stævning. Enhver retssag 
indledtes således med, at sagsøgeren lod den eller de personer, han ville sag
søge, indstævnefor vedkommende domstol (ting). Kongens Retterting, fra 1661 
Højesteret, og landstingene førte stævningsbog eller holdt stævningskoncepter
ne samlet i en særlig række, mens retsbetjentene ved herreds-, birke- og bytin
gene almindeligvis placerede stævningskoncepten i sagsakten. I stævningsbo
gen er domskonklusionerne ofte anført. Førelse af stævningsbog var ikke 
påbudt, men en praktisk foranstaltning.

Stævningsbog 1599
(RA, Kongens Retterting, stævningsbog 1597-99, 222, 1-1, fol. 15v-16r)

CITATIONES oc Stejfninger som ere thagne siden den Almindelig Herredag 
holtis vdi Kiøbenhaffn Anno 98. Till første Almindelig Herredag som er beram
met att skal holdis her i Kiøbenhaffn igienn till den 8 Octobris førstkommendis 
ANNI 1599.

Søffren Pederßen Borger vdi Kolding.
CITAT Jørgenn Friiß til Krastrup oc Moritz Styggj till Holbeckgaard, for en 
dom de nogen thid sidenn forledenn till Wiborg Landzting skall haffue dømt. 
Huor wdj de skall haffue ved macht kiend ett TESTAMENT som lyder om 
hans affgangne Fader, huilcken hand meener at were gangett oc Beschreffuitt 
effter forne hans Faders død. Hand ocsaa titt oc offte skall haffue dett bemer- 
chett baade till Kolding Byeting oc Raadhuß, saa well som oc for dennom til 
forne Wiborg Landsting, wdaff den Aarsage, Att den icke skall were saa Louglig 
giortt, stadfest eller wnderschreffuit aff hans Affgangne Fader Eller Arffuinger, 
som dett sig burde, oc icke heller skall were wnderschreffuitt eller forsegligtt 
aff dennom som ware hoß hans Fader paa sit yderste, wden aldeneste aff en 
Mand som war Byeschriffuer wdj Kolding, Formeenendis sig derudinden att 
were skeed forkertt, Effter som hand eller hans Fuldmechtige den sags ledig
hed ydermere wed att berette etc. Att møde etc. Thagendis med sig dem forne 
dom, saa oc huis beuiisning de wdj den sag emod hannom haffuer etc. Dog 
huer sin Rette oc Louglige tilthale oc forfølling her med wforkrenckitt att were 
wdj alle maade etc. ACTUM Anderskouff 7 FEBRUARIJ Aar 1599
IDEM
CITAT Anders Bøguadt Raadmand wdj forne Kolding, med for"e TESTAMENTE 
att møde tilstede, om hand haffuer nogett der wdj att sige etc. ACTUM UT SUPRA.

Kommentarer
Anderskouff Antvorskov.
Citat sagsøger.
Citationes søgsmål.
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43. Stævningsbog

Lovgrundlag
Om stævning er lovgivet i Jyske Lov 1241, Koldingske Reces 13. december 
1558, Recessen 27. februar 1643 og Danske Lov 1683, 1-8. Der er ingen lov
givning om stævningsbogens førelse.

Anvendelsesmuligheder
I stævningsbogen refereres årsagen til, at den varslede sag kommer for retten, 
og tingdagen for sagens behandling anføres. Stævningsbogen fungerer således 
som indgang til dombogen. Desuden giver den mulighed for sagtypologisering.
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Opslag på den side i Kongens Rettertings stævningsbog 1597-1599, hvor teksten s. 282, midten, 
begynder (RA ).
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Retsforvaltningen

Kongens Retterting. Udsnit af illustrationen på side 280.

Hvor findes kildetypen?
Stævningsbøger findes i Kongens Rettertings arkiv (RA), Højesterets arkiv 
(RA), Kammerrettens arkiv (RA) og landstingsarkiveme (LAA), desuden i en
kelte retsbetjentarkiver, f.eks. Odense byfogedarkiv (LAO). Stævningerne fra 
Kongens Retterting findes tillige i stævningsbøger i Danske Kancellis arkiv 
(RA).

Litteratur
Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie. Retskildernes og Forfatningsrettens Hi

storie indtil sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede, Kbh. 1940.
Ditlev Tamm og Jens Ulf Jørgensen: Dansk Retshistorie i Hovedpunkter fra Land

skabslovene til Ørsted, 2, Kbh. 1975.
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44. Herredagsdombog

44. Herredagsdombog
Herredagsdombogen indeholder kopier af afsagte domme ved den afdeling af 
Kongens Retterting, der indtil Enevælden 1660 var rigets øverste domstol. 
Dommene blev benævnt Kongens og Rigens Råds Domme og fik ofte retsstif
tende betydning.

Herredagsdombog 1598.
(RA, Kongens Retterting, herredagsdombog nr. 14, 1595-98, 222, 3-8, fol. 
219v, 270V-271V, 285r-287r)

Disse effterskreffne Domme erre vdgangne wdj then herredag, som holtis vdi 
Kiøbnehajfn then 15 Junij Hellig Threfoldighedtz Søndag Anno etc. 1598. Wdj 
uor Allernaadigste Herris, konning Christian then Fierdis, egen Neruærilse. 
Ojfueruærindis, disse effterskreffne Danmarckis Rigis Raadt etc.
Christoffer Walckendorff til Glorup D:R: Hofmester
Christian Friiss till Borreby K:M: Cantzeler
Peder Munck till Estuadgaardt D:R: Marsk
Steen Brahe till Knudstrup
Manderup Pasberg till Hagisholm
Erick Hardenberg till Matterup
Hendrick Belou till Spøtterup
Axell Gyldenstiern till Liungbygaardt
Jacop Sefeldt till Wisborrig
Brede Rantzou till Rantzouhollm
Albrit Friss till Harridtzkier
Arilldt Huitfelldt till Odersberg D:R: Cantzeler
Hendrick Rammell till Beckeskouff
Jørgen Friiss till Krastrup
Prebiørn Gylldenstiern till Wosborg
Axell Brahe till Elluid
Hendrick Løcke till Offuergaardt
Oluff Rosensper till Skarolt
Eske Brock till Estrup och
Christian Hollck till Høygaardt etc.

Jørgen Skult, Forstander For dett Hospitall i Flenßborrig Och Fru Anne 
Giordtzdaatters Dorn etc.
Wij Christiann etc. Giøre Alle uittherligtt, Ath Aar etc. 1598 thenn 22 Junij Paa 
Wortt Rettherthing paa uortt Slaatt Kiøbnehafn Wdj uor Egenn Neruerillße, of- 
fueruaerindiß (Altt Raaditt) for Oß War Skicket Oß Ellskelige Jørgenn Skulltt, 
Forstander For dett Allmindelige Hospitall i Flenßborrig Paa den Ene Och haff- 
de For Oß I retthe Steffnitt Oß Ellskelige Fru Anne Giordtzdatther Paa denn 
Anden side Och hinde tillthalitt For 200 mark lybsk, Meth Nogenn diß Effther- 
standendis Renthe, huilcke 200 mark lybsk hindis Affgangne Forelldre Er Blef- 
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fuen for"e hospittal sky lidig, Och wdj deris thidt Aarlig skall haffue forrenthitt. 
Och effther deris dødelig Affgang skall hun, och hindis hosbondt Wdj lige 
Maade saa uell som och theres sønn, Oß Ellskelige Erick Lange, uor Mandt och 
Thienner, Effther handt medt hindis Beuilling haffde Affhenditt hindis gaardt 
Solluig Nogen thiidt lang, haffue Wdgiffuitt samme Renthe. Och sidenn hun 
meth uor Naadigste Skriffuellsse om Forllc gielidt er Bleffuenn besøgtt, skall 
hun sig der paa skriffthelig haffue Errkleritt Emodt forne Hospitalis Forstander, 
Ath samme gielldt uor hinde wittherligtt, Och Ath hun meth det Førdeligste 
Willde søge och Finde de Middell, Wedt huilcke de Paa For"c Hospittalls uegne 
for for"e hoffuidstoell Och diss Efftherstandendis Renthe skullde tilbørligen 
bliffue stillitt tillfridtz. Och Effther hun samme hindis skriffthelige Erklering 
och tillssagn Icke haffuer Efftherkommitt, haffuer de sidenn uæritt Foraarsagitt 
En Andenn uor skriffthelig Befalling till hinde der om Ath Forhuerffue, huor 
uedt de dog hoess hinde Ingenn fruct skaffitt haffuer, Men hun skullde Bruge 
Adskillige wdfluct Och forne Gielldt Icke ath uille Bethale, Formendis dennom 
Wdj saa Maade Paa Hospittalls uegne Ath uære skeedt forkertt och hinde Plic- 
tig Ath uære for for"e 200 mark Medt den Efftherstandendis Renthe Wden Wi
dere Forhaling ath Bethale och Ath stande dennom till Retthe, For huiß Beuis- 
slig omkostning och Skade, de der paa Anuendt och der offuer liidt haffuer. Tha 
er Forne Fru Anne Giordtzdaatter Icke Møtt her vdj Retthe, Ey heller Nogenn 
paa hindis uegne Meth nogenn Fulldmact, som for hinde uillde suare Eller hin
de Lougligenn wndskyllde uill. Huorforre sagde uij saaledes der Paa Aff for 
retthe, Ath Efftherdj Beuißis medt Opskrifftt paa Steffningenn hinde Lougligen 
Steffnit Ath uære, Och Icke hun er møtt, Ey heller Nogenn Paa hindiss uegne 
hinde Louligenn ath Wndskyllde, Tha bør hun Ath haffue thabitt Saggenn. Och 
Plictig Ath Fornøge och Bethale Forne Hospittalls Forstander 200 mark Lybsk 
Meth alle Efftherstandendis Renthe, Skade, kost och thæring, Indtill hun steff- 
ner paa kommer och uill uære I retthe Och lougligenn kandt sig Erklere Och da 
ath gaa der om, huiss Rett er etc. DATUM UT SUPRA.

Dom emellom Marinne Thorckillßdaatther, och Jørgenn Friiß och Moritz Styge 
Paa denn Andenn ßide etc.
Wij Christiann thenn Fierde medt gudtz Naade etc. Giøre Alle uittherligtt, ath 
Aar etc. effther gudtz byrdt 1598 thenn 23 Junij Paa uortt Rettherthing Paa 
uortt Slaatt Kiøbnehaffnn Wdj uor Egen Neruærillsse, Offueruærindiss Alltt 
Raaditt Wndthagen Jørgenn Friiß, For Oß War Skicket Marinne Thorckillß
daatther Paa den Ene, Och haffde meth uor Egenn Steffning for Oß i retthe stef- 
fnitt Oß Ellskeligen Jørgenn Friiss till Krastrup, uor Mandt, Raadt och Em- 
bidtzmandt Paa Halldt, Mouritz Styge till Holbeckgaardt, Landtzdommer wdj 
uortt Landt Nørre Judlandt, och hans Lindenou till Øssløff, uor Mandt och 
thienner, Paa den Andenn ßide, och dennom tillthalitt for en dom, de A° etc. 90 
Paa Wiborg Snaps landtsthing skall haffue dømtt och affßagdt emellom Oß Ell
skeligen Offue Lunge till Oddenn, uor Mandt och thienner, Paa hindiß uegne 
Paa den ene, Och oß Ellskeligen Las Niellßen till Thuedenn och Jesper Niel- 
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lßen till Bigum paa den Anden ßide, for en gaardt uedt Naffnn Foffuerholldt 
liggendiß i WendtzøBell, som de skall dennom tillhollde, efftherßom deris Aff- 
gangne Fader Niells Tholluffßenn skall haffue kiøbtt denn Aff en uedt Naffnn 
Hans Smidt, Och forne gaardt haffuer leke uæritt hans Egenn, men hans høstru- 
is Anne Jensdaatters, Och handt denn dog Emodt hindis minde skall haffue 
Borttßolldt, Wanßett Ath handt icke heller Sellff haffde saa gaatt godtz uedt Ath 
hetthe. Menendis dett meth Wrett Och Emodt lougenn Ath uære giortt, Och 
ßamme skøde fordj burde mactesløB ath uære, Och Icke komme forne Anne 
Jensdatter Eller hindis Arffuinger till hinder eller skade I Nogen maade, huilc- 
kenn hindiß Berettning de Icke skall haffue for nøgactig Anßeett, men ßagtt 
forne hindiß moders skøde, som hun Formeenthe Wlouglig uære, uedt ßin Full- 
de Mact, hvorwdinden hun Formeenthe dennom wdj ßamme deris dom ath haf
fue giortt hinde Wrett Och Burde derfor ath stande hinde till Retthe, och I Ret- 
the lagde en dom Af Wiborrig Snaps Landtzthing Anno etc. 90 ßom forne uorre 
gode Mendt, Meth nogle aff Woris Ellskelige Raadt och gode Mendt Wdgiffu- 
itt och Forßeglitt haffde, Liudendiß I ßin Besluttning:
Tha effther tillthale Giensuar og Saggenns leylighet, Saa och Efftherdj Re- 
ceßen medfører, ath ingen Frij Quinde eller Frij Møe skulle thage nogenn Wfrij 
Mandt, huiß Nogenn Fordrister ßig till her emodt ath giøre, Och dett icke ske
de medt hindiß Wenners Raadt, Da skall hun strax haffue Forbrutt alltt hindiß 
Jordegodtz till neste Arffuinge, saa de maa dett strax Anamme. Endt skeer dett 
meth neste uenners Raadt, da skall hun haffue Mact ath selige dett inden Aar 
och dag till frij Follck. Och Efftherdj Forne Anne Jensdatter, da hun haffuer 
thagitt Wfrij Mandt, haffuer samme gaardt ßolldt til forne Niells Tholluffßen 
Och hun ßamme breff Forßeglitt haffuer Medt hendiss hoßbondt, Saa och gode 
mendt som hun haffuer tilbeditt ath forßegle medt sig, och dett findiß ath uære 
xxxvj [36] aar Biden samme skøde giortt och gangitt er, Och Eyendommen I 
ßaa lang thiidt eftherfulldt haffuer, Tha uide uij Effther ßaadan Leylighedt Icke 
emodt ßamme skøde ath ßige Eller MacteløB dømme, som ßamme dom i ßig 
ßellff indholder.
Ther emodt ath suare, War her i retthe møtt forne Jørgenn Friiß, Hans Lindenou 
och Mouritz Styge meth Fulldmact Paa forne Oß Ellskelige Las Niellßens och 
Jesper Niellßens uegne Warre deris dom Bestandig, Och Meente dennom Ef
fther RECESSENN och handfestningen ath haffue dømtt, Och ßamme deris 
dom Fordj burde uedt Mact ath bliffue. Beretthe och Forne Mouritz Styge på 
forne Las Niellßenn och Jesper Nielßenns uegne, Ath for"e Anne Jensdaatter uor 
en Frij Quinde och giffte ßig medt Wfrij Mandt, som uor Emodt RECESSENN 
och handfestningenn, Och fordj uor forplictig ath ßeellge Bitt Arffuegodtz In
denn Aar och dag till frij follck. Och hun fordj haffde ßolldt dett medt hindiß 
hosbondtz samtøcke till hindiß neste sleet, som uor deris Fader, Och dett Nu 
haffde Fulldt deris Fader och dennom Mere Endt xl [40] aar Effther ßamme 
skøde, satthe Fordj Wnderdanigst Wdj Retthe, Om dett icke Endnu Burde den
nom ath Føllge, och om de gode Mendtz dom Icke Burde uedt Mact ath Blif
fue, Medt flere ordt dennom der om Emellom uor. Tha effther tillthale, giensu- 
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ar och denn Sags Leylighedt, Wiste uij Icke Emodt Forne uorre Landtzdomme- 
res dom ath kunde ßige, Men den deris dom Bør uedt ßin Fullde mact ath blif- 
fue etc. DATUM UT SUPRA.

Kommentarer
D:R 
hetthe 
håndfæstningen
K:M
Recessen

Danmarks Rige.
råde over.
Frederik 2.s håndfæstning 1559.
Kongelig Majestæt.
Den Koldingske Reces 13. december 1558.

Lovgrundlag
Der er ingen lovgivning om herredagsdombogens førelse. Påbud om og regler 
for underretternes og overrettemes protokollering af domme findes i Christian 
4.S Store Reces 27. februar 1643 og Danske Lov 1683, 1-8-4, 1-8-5 og 1-8-6.

Anvendelsesmuligheder
Foruden at være en hovedkilde til de pådømte enkeltsager, er herredagsdombo
gen central for studiet af retsudviklingen generelt, herunder af appelsystemet. I 
straffesager var Rettertinget adelens værneting, dvs. at den samlede strafferets
forfølgelse af adelige skal søges i herredagsdombogen. Indtil 1621 var Retter
tinget ligeledes adelens værneting i gældssager. Sagerne er en væsentlig kilde 
til oplysning om adelens økonomiske forhold.

Hvor findes kildetypen?
Herredagsdombøger findes i Kongens Rettertings arkiv (RA). Om domproto
kollen som kildetype henvises til På embeds vegne, 1998, s. 204-07.

Litteratur
Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie. Retskildernes og Forfatningsrettens Hi

storie indtil sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede, Kbh. 1940.
Ditlev Tamm og Jens Ulf Jørgensen: Dansk retshistorie i hovedpunkter fra land

skabslovene til Ørsted, 2, Kbh. 1975.
Samling af Kongens Rettertings Domme, 1-2. Udg. af V. A. Secher, Kbh. 1881-86.
Kongens Retterting 1537-1660, 1-2. Udg. af Ditlev Tamm, Kbh. 2003. Bd. 2 inde

holder en regest over Rettertingets ialt 7.407 domme 1537-1660, udarbejdet på 
grundlag af databasen Rettertingets Dombøger.

Det kgl. Rettertings Domme og Rigens forfølgninger fra Christian Ills Tid, 1-2. Udg. 
ved Troels Dahlerup, Kbh. 1959-69.

J. C. Jacobsen: Danske Domme i Trolddomssager i øverste Instans, Kbh. 1966.
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45. Rigens dombog
Rigens dombog indeholder kopier af afsagte domme ved den afdeling af Kon
gens Retterting, der i tiden efter Reformationen afgjorde sager, som udsprang 
af forfølgning med kongebreve i tvister om rettigheder i forbindelse med fast 
ejendom. Denne domstol beklædtes af rigens kansler (justitiarius) og kunne 
sættes, hvor som helst denne opholdt sig. Dommene, der benævntes Kongens 
og Rigens Domme, udgik i kongens navn, men kunne appelleres til øverste in
stans, dvs. konge og rigsråd. Til embedet som rigens kansler hørte ansvaret for 
Rigens indsegl (sigillum ad causas), der benyttedes til sagernes forsegling på 
Rettertinget.

Rigens dombog 1601
(RA, Kongens Retterting, rigens dombog, litr.I, 1597-1609, 222. 7-6, fol. Ir, 
98v-100r)

Danmarckis Rigis Register paa Domme som gagne erre vnder Könning Chri
stian thenfierde widt Arilldt Huitfelldt, Danmarckis Rigis Cantzeler, Effther Ri
gens Steffninger fran then 19. Julij Anno etc. 1597 och thill den 8. APRILIS 
ANNO 1609 etc.

Enn domb Emellom Jomffrue Ingeborg Bille paa dend ene och Jep Pederssen i 
Beckegaard paa dend anden side.
Wi Christiann dend fierde etc. Giøre alle witterligtt Att Aar 1601, thend 22 oc- 
tobris Paa uortt Retterthingh, Paa wortt Slott Dragshollm, For os wor schickett 
os elskelige Jomffrue Ingeborg bilde thill Egede hendis wisse bud, Chresten 
Michelsen Paa denn ene, oc haffde med Wor och Rigens Steffning for os wdj 
rette steffnidt os elskelige Jep Pederßen i Beckegaarde Paa denn anden side, 
Och hannem tilthallidt, for att hand schulle wdlegge och rettgiøre hinde hof- 
fuidtgielld och faldsmaall for j [1] orttug rug, j [1] otting schmør, j [1/2] brand
svin, j [ 1/2] mark pendinge, noch vj [5 1/2] daler, oc for hans Landgilde A° etc. 
99. Disligeste for enn RESTANZ hand schall haffue hoeß sigh som icke er for- 
klaridt. Och war dett wdj dag deris rette siette wggis steffne dag i den sagh, paa 
for os med opschrifft paa Steffningen beuist bleff. Och berette fm.Chrestenn 
Michellsen, att forne Jep Pedersen haffuer siddett hanns hosbonde offuerhørigh 
oc althid weritt hinder enn Modwillig oc whørrBom thienner forre i alle Maade. 
Och effther hand icke thill rett thide haffuer wdrettidt sitt Landgilde eller i an
den maade thillfridtzstillett hinder, som dett sig burde, haffuer hun weritt foror- 
sagede hannom wed rettenn att Lade forføllge, Oc effter forhuerffuidt fordiells- 
breff offuer hannom thill Sauffbroeherridzthingh oc Wiburriglandzthingh, 
huoreffter hun haffuer bekommit wor oc rigens Laugdagsbreffue, oc forne Jep 
Pedersen der emod haffuer thagitt Gienbreeff, Begieridt fordj, hand wille fremb- 
lhegge huormed hand formeentte hanns hosbonds forfølling att wille spilde oc 
Wkrafflich giøre. Der thill suaride forne Jep Pedersen oc berette, att hand icke 
foruidste sigh wdj nogen maade att hafue beuist hans hosbonde forne Jomfrue
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Historikeren Arild Huitfeldt (1546-1609) 
var rigens kansler 1586-1609. Portræt fra 
hans Danmarckis Rigis Krønicke,folioud- 
gaven 1650-52.

Ingeborg bilde nogen Whorsam eller Moduillighed forre, Men aldthid goeduil- 
ligenn haffuer giortt hende thenn tilbørlig thienniste, som hand haffuer werritt 
hinde pligtich. Men huad belhangendiß, thenn førdeelsbreeff hun schall haffue 
forhuerffuitt ofuer hannom till Sauffbroeherridsthingh oc 
Wiburrighlandsthingh, huoreffter hun haffuer forhuerffuidt wor oc rigenns 
Louegdagsbreffue, da er dett till Wiburgslandtsthingh Magttløs dømbtt, formi- 
delst det icke schall were saa lougligenn wederfaren, som dett sigh Bør, som 
hand oc beuiste med samme domb aff Wiburglandtsthingh thend 25 APRILIS 
sidst forlheden wdgangenn. Och epther slig Leiglighed formeentte han for"e Jom- 
ffrue Ingeborg bilde med wrett att were Indkommen wdj wor oc rigenns rett, Och 
burde for thenn hendis tilthale quitt att were, oc hinder pligtigh att stande hannom 
till rette for kost och therringh. Med flere ord dennom derom emellem wor.
Tha effther thilthalle, giensuar, och denne sags Leiglighed bleff derpaa saa aff- 
sagdt for rett, att efftherdj dett deelßbreff, forne Jep Pederssøn thill Sauffbroe
herridsthingh er Offuergangen, huoreffter denne forføllging offuer hannom be- 
gyntt, er thill Wiburrig Landsthing Magttløs dømbtt, Da bør forne Jep Peders- 
senn paa denne thide ingenn wider forføllging att offuergaae wdi thenne sagh, 
emedenn oc alld denn stund samme Landsthingsdomb staar wed sin fulde 
magtt, Med mindre hand meth nye deelsbreffue Lougligenn bliffuer forfuldt 
och offuerwunden som dett sigh bør. Sidenn gaaiss der om, huis Lough oc rett 
er. DATUM UT SUPRA etc.
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Kommentarer 
Deelsbreff/ fordiells- 
breff/førdeelbreeff 
delsbrev/fordelsbrev 
Fm
Siette wggis steffne dag

fastslår sagsøgtes pligt til at betale.

fuldmægtig.
sjette uges stævningsdag, udløbsdag for det obliga
toriske 6 ugers påmindelsesbrev.

Lovgrundlag
Der er ingen lovgivning om rigens dombogs førelse. Påbud om og regler for 
underretternes og overretternes protokollering af domme findes i Recessen 27. 
februar 1643 og Danske Lov 1683, 1-8-4, 1-8-5 og 1-8-6.

Anvendelsesmuligheder
Rigens dombog er en central kilde til studiet af rettigheder og tvister i forbin
delse med jordegods.

Hvor Andes kildetypenß
Rigens dombøger findes i Kongens Rettertings arkiv (RA).

Litteratur
Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie. Retskildernes og Forfatningsrettens Hi

storie indtil sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede, Kbh. 1940.

Seglstampe med Sigillum regni Daniæ 
ad causas. (Sølvstampe på Rosen
borg).
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46. Rigens forfølgningsbog
Rigens forfølgningsbog indeholder kopier vedr. gælds- og oprejsningssager. 
Processen, der benævntes forfølgning ved Rigens Dele, var bygget op over en 
systematisk række kongebreve, udstedt af rigens kansler, jf. ovf. s. 19 under 
laugdagsbreffue.

Rigens forfølgningsbog 1650-53
(RA, Kongens Retterting, rigens forfølgningsbog nr. 22, 1647-56, 222, 6-15, 
fol. 116v-117r, fol. 119r, fol. 131r, fol. 137v-138r, fol. 159v-160r)

Rigens Deele til Rømning eller Indførsel

Peder Nielsen i Roeskyld Contra Sander Hansen i Kiøbenhaffn, Strax och 
Rømnings Breff.
STRAX BREFF
Fr.3.
Hilse eder som bygge och boe i wor kiøbsted Kiøbenhaffn kierlig med Gud och 
wor Naade. Wider at wij nu fierde sinde biude hoß dig Sander Hansen indwoh- 
ner IBIDEM at du strax effter att dette wort breff er Læst, Effterkommer och 
fuldgiør Peder Nielsen Indwohner i Roeschyld En wor och wor Ellschelige 
Danmarckis Rigis Raads domb paa wort slott Kiøbenhaffn, dend 17 JUNIJ 
ANNO 1650 wdgangen, som til beslutning formelder. Och effterdj Landzdom- 
mers domb er grundet paa Sander Hansens Rigtige Handschrifft, och paa 
schriffuelse at werre Louglig opsagt. Er der paa for Retten afsagt, at samme 
domb bør at bliffue wed Magt. Efftersom du tilforne med worre och Rigens 
Laugdagsbreffue derom est paamindet. Thj lad det ingenlunde wnder dit Falds- 
maal. DATÆ ROSCHILDIAM DIE 30 APRILL ANNO 1651. NOSTRO AD 
CAUSAS SUB SIGILLO. TESTE CHRISTOPHORO VRNE JUSTITIARIO 
NOSTRO DILECTO etc.

RØMNINGS BREFF.
Fr.3.
Hilse eder som bygge och boe i Wor kiøbsted Kiøbenhaffn kierlig med Gud 
och wor Naade. Wider at for oß war schichet Peder Nielsen, førige Borgeme
ster och Indwohner i wor kiøbsted Roeschyld, med fiire wore och Rigens 
Laugdagsbreffue offuer Sander Hansen Indwohner i wor kiøbsted Kiøbenhaf
fn, at hand schulle effterkomme och fuldgiøre hannem en wor och wor Elsche- 
lige Danmarckis Rigis Raads domb paa wort slott Kiøbenhaffn, dend 17 JUNIJ 
A° etc. 1650 wdgangen som til beslutning formelder. Och effterdj Landzdom- 
mers domb er grundet paa Sander Hansens Rigtige Handschrift, och paa schrif
fuelse at werre Louglig opsagt, Er der paa for Retten affsagt, at samme domb 
bør at bliffue wed Magt. Huilcke worre Breffue hand haffuer sidet offuerhørig, 
och ey Rett giøre wilde. Thj biude wij nu hoß dig Sander Hansen, at du Endnu
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inden Sex Vgger, effter at dette wort breff er Læst, effterkommer och fuldgiør 
forne Peder Nielsen bemte wor och wor Elschelige Danmarckis Rigis Raads 
domb. Desligeste dit faldsmaall, Sampt breffpenge effter Rigens Rett, foruden 
anden billig bekostning. Eller och effter dend thiid at rømme som andre fred
løsse Mend. DATÆ ROSCHILDIAM DIE 30 APRILL A° etc. 1651. NOSTRO 
AD CAUSAS SUB SIGILLO. TESTE CHRISTOPHORO VRNE JUSTITIA- 
RIO NOSTRO DILECTO etc.

Anders Madtzen Skriffuer paa Rugaard Contra Enwold Jensen aff Waarde. 
Thrende Laugdags Breffue.
XV DAGS BREFF.
Fr.3.
Hilse eder som bygge och boe i wor kiøbsted Waarde kierligen med Gud och 
wor Naade. Wider at wj nu første sinde biude hoeß dig Enevold Jensen Ind- 
wohner sammestedz, at du inden Fembten dage, effter at dette wort breff er 
Læst, effterkommer och fuldgiør Anders Madtzen skriffuer paa wor gaard Rue- 
gaard 100 Rdl., som du est forfult forre. Huilcet for oß med Domme och Erkle- 
ring aff Waarde Byeting och Wiborg Landzting er bleffuen beuist. Thi lad det 
ingenlunde wnder dit Faldzmaal. DATÆ HAFNIÆ DIE 17 JUNIJ A°etc. 1651. 
NOSTRO AD CAUSAS SUB SIGILLO TESTE CHRISTOPHORE VRNE 
JUSTITIARIO NOSTRO DILECTO etc.
X och V dags Breffue I lige mehning wdsted samme dag.

Borgemester och Raad i Callundborg Contra Peder Andersen sammesteds. 
GIENBREFF.
Fr.3.
Hilse eder som bygge och boe i wor kiøbsted Callundborg, kierligen med Gud 
och wor Naade. Wider at for Oß war schichet Oß Elschlige Borgemester och 
Raad sammesteds och wnderdanigst bød sig i rette imod nogle worre och Ri
gens Laugdagsbreffue, som wij Peder Andersen Indwohner i forne Wor kiøbsted 
Callundborg offuer dennom meddelt haffuer, for de icke haffuer effterkommed 
och fuldgiort forschreffne Peder Andersen en wor och wor Elschelige Dan
marckis Rigis Raads domb paa wort slott Kiøbenhafn dend 31 MAIJ Nerwe- 
rennde Aar 1651 wdgangen. Huilcke worre breffue wij nu igien kalde død och 
magteßl0ß mælle indtil parterne paa wort Retterting for oß frembkommer. Thj 
biude Wij nu hoß dig Peder Andersen paa den Ene, och eder Oss Elschelige 
Borgemester och Raad paa dend anden side, at i Otte Vggerßdagh effter at det
te wort breff Louglig er Læst, Møder for Oß vdj Rette, med huis breffue och 
bewiis i udj dend sagh wilde nyde och Vndgilde. Saa frembt nogen aff eder 
vdebliffuer, da hielper wij dend som møder, til det ret vdj Sagen er, som til
børligt. DATÆ HAFNIÆ DIE 9 XBR: A° etc. 1651. NOSTRO AD CAUSAS 
SUB SIGILLO TESTE CHRISTOPHORO WRNE JUSTITIARIO NOSTRO 
DILECTO etc.
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Rigens Deele och Forfølgning till Laas

Jomfru Karen Quitzow bekomb Stadfestelse B reff til Laaß paa Thuende gaarde 
i Skodborg herrit vdj Judtland.
Fr.3.
Giør witterligt at Aar 1652 dend 15 JANUARIJ paa wort Retterting paa wort 
slott Draxholmb for oß war schichet oß Elschelige Jørgen Rosenkrandtz til 
Kieldgaard wor Rendtemester och Embidsmand offuer Vstein Closter och alle 
Helgenß godtz paa Jomfru Karen Quitzow Eilerßdatterß weigne med it skiøde 
paa nogle gaarde och guods DAT: Beckmarck den 27 JANUARIJ A°etc. 1647. 
Huilcke gaarde ere Liggendis i wort Land Judtland, ßom oß Elskelige Fru Bir- 
gete Brahe sal: Hanß Casper v:Rebendtzis til Beckmarck, haffuer friwilligen 
giffuit och skiødet forschrevne Jomfru Karen Quitzow, huor af hun disße thuen
de gaarde wil Lade forfølge til Laaß. Nemblig Quißgaard i Faabierg Sogen vdj 
Skodborg herrit Liggendis, som Matz Jensen paaboer, skylder aarligen efter 
forne skpdeß formelding - biug Tolff tønder., en staldoxe, j [1] Lamb, en gaas, 
tho høns. Korßlundgaard Christen Jensen paaboer skylder aarligen Sex tønder 
biug, et harboe phd. Smør, en skouffwogen, et skouffswiin, tho ß giesterie. 
Huilcke forne gaarde och guods med aid sin herlighed och rette thilliggelse, 
ßom der nu tilligger och af Arrilds thiid thilligget haffuer, och bør der til at Lig
ge med rette bemle oß Elschelige Jomfru Karen Quitzow haffuer Ladet paa Her- 
ridstinged och Wiborg Landsting til Kiendegiffue, sig det at wil Lade forfølge 
til Laaß, som herritztingßwidnit af Skodborg herrit dend 22 SEPT: A° etc. 
1651, och fra Wiborg Landsting dend 24 Dito ßamme aar der omb formelder. 
Thj stadfestis nu och for magt kiendis forschrev"e skiøde paa bemle Thwende 
gaarde och guods. Forbydendis alle och enhuer Jomfru Karen Quitzow Eilerß- 
dotter eller hindes arffuinger der imod nogen hinder eller forfang at giørre, ind
til bedre bewißning paa wort Retterting for oß frembleggis. DATUM UT SU
PRA NOSTRO AD CAUSAS SUB SIGILLO TESTE CHRISTOPHORO 
WRNE JUSTITIARIO NOSTRO DILECTO etc.
Første, Anden, och Tredie Dombreffue ehre wdstede samme dag. 
[enslydende med låsebrevet].

Rigens Opreisninger vdi Drabs, Wolds, och andre Sager

Wel. Niels Friis til Hesselager

OPREISNINGH
Fr.3.
Hilse eder som bygge och boe i Hesßelager Birck i Wort Land Fyen, kierligen 
med Gud och wor Naade. Wider at for oß vnderdanigst haffuer ladet berette oß 
elskelige Niels Friis til Hesßelaggergaard, wor Mand och thiener, Huorledis it 
dødt Mennische schal werre funden paa Gaden vdj en bye som kaldes Vor- 
march, som i forne Hesßelager Birck skal werre beliggendis. Samme sagh at
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c*

Opslag på den side i fligens forfølgningsbog 1647-1656, hvor teksten s. 294 begynder (RA).
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werre fortauffd och ey Louglig efftermeldt, haffuer derfor vnderdanigst werrit 
denne woris Naadigste opreißning begierindis. Thj reigse och fornye wij dend 
nu och vnder forne Nielß Friis samme Sagh effter Lougen at maa Lade forfølge. 
DATÆ IN CASTRO NOSTRO DRAXHOLMIO 5 DIE DECEMBR: A° etc. 
1653. NOSTRO AD CAUSAS SUB SIGILLO TESTE CHRISTOPHORO 
WRNE JUSTITIARIO NOSTRO DILECTO etc

Rigens Deele til Røm- eksekutiv forfølgning i gældssager med det formål at

Kommentarer 
Breff til Laas låsebrev, afsluttende brev i sager vedr. fast ejendom, 

hvorved sagsøgeren tilkendes ejendomsretten.
Justitiario
Rigens Deele och 
Forfølgning till Laas

rigens kansler.
eksekutiv forfølgning i sager vedr. fast ejendom med 
det formål at skaffe sagsøgeren ejendomsdom.

ning eller Indførsel skaffe sagsøgeren udlæg hos sagsøgte eller at få denne 
gjort fredløs.

Rømnings breff rømningsbrev udstedes til ikke-adelige, der har siddet 
straksbrevet overhørig.

Sigillum ad causas segl til sager, dvs. rigens kanslers embedssegl, det så
kaldte rigens indsegl.

Strax breff straksbrevet er det sidste i rækken af lavdagsbreve, jf. 
ovf., s. 19. Det udstedes af rigens kansler og pålægger 
sagsøgte at rette for sig straks.

Teste
v dags breff 
x dags breff 
xbr:

bevidner.
5-dags brev, se lavdagsbreve, ovf., s. 19.
1 O-dags brev, se lavdagsbreve, ovf., s. 19. 
december.

XV dags breff 15-dags brev, se lavdagsbreve, ovf., s. 19.

Lovgrundlag
De mange detailregler vedr. forfølgning kodificeredes i Christian 4.s Danmarks 
Rigens Ret og dets Dele eller Forfølgning 10. december 1621. Procesmåden 
ophørte med Rettertingets og rigskanslerembedets forsvinden 1660.

Anvendelsesmuligheder
Rigens forfølgningsbog belyser på detailniveau den eksekutive forfølgnings
proces i gældssager.

Hvor findes kildetypen?
Rigens forfølgningsbøger findes i Kongens Rettertings arkiv (RA).

Litteratur
Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie. Retskildernes og Forfatningsrettens Hi

storie indtil sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede, Kbh. 1940.
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47. Tingbog
Tingbogen er tingets oprindelige protokol. Heri indførtes alt, hvad der foregik 
på tinget og de dér trufne afgørelser. Den ældst bevarede tingbog er fra 1527 
(Ribe). Et almindeligt påbud om tingbøger ved domstolene udgik først ved den 
Dronningborgske Reces 21. december 1551. Fra tingbogen udskiltes efter
hånden protokoller med særligt indhold, således skifteprotokoller og skøde- og 
panteprotokoller. Fra slutningen afl600-talletbenævntes tingbogen justitspro
tokol.

Åsum herreds tingbog 1647
(LAO, Åsum herred, tingbog 1645-48, fol. 197v-201r)

Aasum Herreds Tingbog 1645-48 er udgivet 1961 ved Aksel E. Christensen og 
Troels Dahlerup, der følger reglerne fra 1948-bekendtgørelsen om brug af sto
re og små begyndelsesbogstaver. Nærværende gengivelse følger derimod origi
nalens meget vilkårlige brug, også i person- og stednavne, af store og små be
gyndelsesbogstaver.

Thorsdagen Den 9 lObr 1647 paa Aasumheris thing, sidendis Retten Madtz An
derssen i høyby herisfougit, Madtz Anderssen i thorup och Seuerin Rasmussen 
skriffuer.

Thingswindismend
Theme Ottesen i Nere, Lars Anderßen ibidem, Olle Hanßen i Kapedrup, Niels 
Perßen i Roldsted, Knud Anderßen i thorup, Hans Jbßen i høyby, Jens Madtzen 
i Nere, Niels Larßen i Nere, Pouel Christenßen i Røninge, Anders Rasmußen i 
Nere.

Thingsteffner for Jesper Perßen i Ottense er Per Hanßen och Per Jbsen ibidem, 
de hiemlit wed Æd med Opragt fingere, At de i thisdags Otte dage thil i dag 
haffuer hidkaldet Anders Anderßen i Rogelund for 7 dir. 2 mk. 4 sch., Rasmus 
Rasmußen i Bollerup for 11 mk. 8 sch., hans Mulle i thornbere 5 dir., de han
nem skyldig er. Formentte de burde betalie med dis Anuent eller Lide Nam ep- 
ter Gieidsagers forordning. For116 irettekallede bleff 15 dag Wurderings dom 
Offuersted epter Gieidsagers forordning.

Thingsteffner for Eyller SørenBen paa brangstrup paa sin hosbundtz thienner 
Jørgen Michelßen i Løndese er hans Nielsen och Niels Jenßen i Løndese, de 
Hiemlit wed æd med Opragt fingere, At de Louglig til i dag haffuer hiidkaldet 
Hinrich Hanßen i Lundbye jmod winde heruerchs mendtz frasigelse, Clagis 
Beschriffuelse, saa och Madtz Hansen i Løndese, Pouel Larßen ibidem, Karen 
Hans’ samestedtz med hindis Lauguerge, Jep skreder, Per Nielßen, Niels Han
ßen ibidem, disligeste hans Hiort i Løndese, Hans Thomeßen, Hans Madtzen, 
Knud Anderßen, Hans Erichsen, Anders Rasmußen i Løndese for deris Affsigt
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At giffue beschreffuen, Huis de Nestforleden Mandags forleden Otte dage siu
nit wdj Jørgen Michelsens huß i Løndese, huer Om da ey fanttis wdslagen jnd- 
slagen Otte winduffuer, hans forstue døer En fiel wdj sønderslagen, som Jørgen 
Michelsen schylde Hinrich Hansen i Lundby fore. Huor epter fremstod forne 
sex Mend Och i alle maade stendig wor saaledis at werre, forne 8 winduffuer at 
were jndslagen och En fiel i døren at were sønderslagen, derhoß Berette, At paa 
forne winduffuer och døer saaledis At were wed giort, At heruerch kand Epter- 
delis, huor paa de bad dem saa sant Gud thilhielpe huer for sig.

Dernest fremstod Madtz Hansen i Løndese, want wed æd med opragt finge
re, At nu i søndags Otte dage Ad Afften saa hand, At Hinrich Hansen jndslog 
Alle Jørgen Mickelsens winduffuer i Løndese, saa och sønderslog forne Jørgen 
Michelsens forstue døer med En Øxse, da Robte Jep skreder wd Aff Jørgen Mi
chelsens hus til Hinrich Hansen: du haffuer handlit dig som en god karell; da 
bød Hinrich, Jepe skulle korne wd, da suarit Jepe: wil du faa mig din Øxse och 
Kniff, saa wilde hand gaa wd til hannem. Da fich Hinrich Jep schreder baade 
Øxse och Kniff saa och hans gaffel, jnd Aff winduffuet.

Karen Hansdotter i Løndese want wed lige soren æd i alle maade, lige som 
Madtz Hansen før wundet wundet [!]

Pouel Larsen i Løndese want wed æd med Opragt fingere, At hand kom 
same thid til Jørgen Mickelsens hus och saa, At winduffuerne och døren wor 
sønderslagen; da wdkom Hinrich Hanßen fra Jørgen Mickelsens hus och bad 
Per Nielßen om forladelse, om hand haffde giort hannem wret, da wille Hinrich 
werit jnde epter sin Øxe kniff och handsche; da paa det Hinrich skulle gaa 
hiem, loffuit Pouel Larsen hannem det At wille forschaffe, Och icke Pouel Lar
sen saa, Hinrich haffde Nogen skade, ey heller Clagit paa Nogen.

Per Nielsen i Løndese want wed lige soren æd, At hand sad i Jørgen Mickel
sens hus forne thid, som wor i søndags Otte dage, da wden Aarsag jndslog Hin
rich Hansen forne Jørgen Mickelsens winduffuer, saa och sønderslog hans for
stue døer. Niels Hansen i LøndeBe, Jep Hansen skreder ibidem want en epter 
anden, lige som Per Nielsen før wundet haffuer, hvor paa forne windißbyrd bad 
dem saa sant Gud tilhielpe. Her epter thingswinde wdsted bleff.

Thingsteffner for Lars Larsen i Heden paa Hinrich hansens wegne i Lundby 
hans wegne [!] er Jens Madtzen i Lundby, Christen Anderßen ibidem, de hiem- 
lit wed lige soren æd, At de i dag 8 dage til i dag haffuer hiidkaldet Jørgen Mic
helsen i Løndese, Karen Jørens, Kiersten Jørgensdotter, Per Nielßen, Niels 
Hanßen, Jep Hansen, Alle ibidem, de wmyndige med deris Lauguerge, jmod 
Clage och Clages Besegling, saa och jmod siunsmendtz frasigelse, windesbyrd, 
disligeste Madtz Knudsen i Lundby, Rasmus Jenßen ibidem, Per Larsen i 
Lundbygaard, Jep Olsen ibidem i Lundby for deris sandhed At stendig were.

Da fremstod Madtz Knudsen och Rasmus Jensen i Lundby, want wed æd 
med Opragt fingere, Att de aff Hinrich Hansens Moder wor Ombedet at gaa thil 
Jørgen Mickelsens i Løndese at erfare, huor til wor gaaen. Da jblant Andet be
kom de Aff Karen Mickels thil suar, at Hinrich Hansen giorde sig megit wnøt- 
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Eksempel fra Helsingør tingbog 1561-65 på de randtegninger, hvormed enkelte byskrivere illu
strerede teksten for senere lettere at kunne finde den pågældende sag. Teksten findes transkribret 
i Helsingør Stadsbog 1554-1555, 1559-1560 og 1561-1565, ved Karen Hjorth, 1981, s. 232 f. 
(Helsingør byfoged, DC-066. B.l-5, Landsarkivet for Sjælland m.m.).

tig, spilte 01, som stod paa bordet, och slog i bordet med sin pung; da falt pun
gen paa Gulffuit, och Karen Jørgens tog pungen och fich Hinrich den igien, bad 
hannem gaa hiem; da Hinrich schal haffue suarit, At hand icke wil, førend hand 
haffde giort det saa, At det skulle spørgis, Och dersom Hinrich Hansen icke 
haffde bleffuen wde, da fich Karen de, som jnde wor i Huset, En bul Øxe, jt 
Roer och En saastang at werge dem med, dog Hinrich ey siden jndkom.
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Demest fremstod Per Larsen i Lundbygaard og Jep Olsen i Lundby och Be
rette, At de i dag Otte dage wor i Lundby til Jens Mortenßen och siunit Hinrich 
Hansen; da wor hand blaa paa hans brøst och i hans wenstere side, saa och wor 
blaa paa den wenstere kiend och thoe blaa streg paa den høyre arem och it blaa 
streg paa den wenster arm, Och kienden och paa brøstit wor hoffuen och icke 
widere, men huor hand det haffde faat, wiste de icke.

Welby, frue Ellen Marsuins fogit Lod Liuse epter En sort Oxse med huide plet
ter paa det wenster Laar.

Thingsteffner for Christen Anderßen i Høyby er Jøren Perßen och Anders 
hanßen ibidem, de hiemlit wed lige soren æd, at de i dag 8 dage kaldet hans 
Ibsen i Høybye jmod dom, hannem thiltallit for En Koe, Hand hannem skyl
dig er, saa god som 8 dlr., formentte, hand burde hannem betalie eler for des 
werd lide Nam, och dom Begieritt. Hans Ibsen møtte och stendig wor koen At 
haffue hafft, mens den for hannem At were død bleffuen. Sagen er i 8 dage 
Optagen.

Thingsteffner for Michel Nielßen i Kierby er Madtz Christopherßen och Niels 
Perßen ibidem, de hiemlit wed æd med Opragt fingere, At de i dag 14 dage thil 
i dag haffuer hidkaldet Niels Olßen i Wllesleff jmod dom, hannem thiltalit for 
fir ørte haffre, hand aff hannem bekom; formente hand burde betaile eller Lide 
Nam.

Niels Olsen Møtte, wor stendig forne haffre At haffue bekomit, dog hand han
nem derfore Betaide, før hand haffren bekom, derhoss skiød sig til sit werne- 
ting, om hand hannem Nogit haffde At beschylde. Sagen er thil Niels Olsens 
weme thing Affuist.

Thingsteffner for Hans Christensens bud Madtz Andersen i thorup er Hans 
JørenBen och Jep Hanßen i Allerup, de hiemlit wed lige soren æd, At de i fre
dags Otte dage thil i dag haffuer hidkaldet Kiersten Pers i Kapedrup med sin 
Lauguerge, saa och hindis søn Rasmus Perßen ibidem och dem selff wedtale 
jmod siuns frasigelse och dom.

Da fremstod Jep Perßen i thorup och Niels Larsen i thorup och samptlig Be
rette, At de i fredags Otte dage wor i Roldsted kirche schouff, da findis der At 
were hugen tuinde threr, Nemlig thoe bøge at were hugen, det enne sexsten laß 
stort, det andet tholff laß, sampt Ligendis en wind feide paa thi laß wed Och Er 
bortte Aff forne thuinde threr saa megit som jt laß wngefer, och aff windefelden 
er Quadssit borte, som de berette, och Rasmus Persen Epter hans Moders be
falling same thuinde threr At haffue hugen; formentte, de derfore burde hiem- 
mel At føre elle Lide saa som for Andet whiemmelt, och dom begierit. Sagen er 
i 14 dage optagen.

Madtz Andersen i thorup paa Hans Christenßen, Rifougit paa s[ankt]. hans 
Chloster, hans wegnengaff last och Clage offuer Kiersten Peders i Kapedrup
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och Hindis søn Rasmus Perßen for Ran for forne wed och Quadtz, de wden for- 
loff eller Minde haffue Affført, huor fore de bleff sag giffuen for Ran, Och liu- 
ste for Alle, huiss Lougmaall med Rette Epter meldiss kand.

(...)
Jens Madtzen i Nere, Niels Larsen, Anders Rasmußen och Theme Ottesen for 
Retten fremstod och wed deris æd Bekreffted, At Anders Lauridtzen i Nere 
hans godtz, hand haffde thil Anders Olsens i Nere, aff wløckelig Ildebrand Er 
bleffuen Opbrent; Thilmed er formedelst anden wløckelig thilfald er [!] saa for- 
armit, At hand foraarsagis Gotfolch om hielp i Gudtz Naffn At besøge. Derfore 
bemtte Anders Larsen woris forschriffuelse wor begierendes. Huilcket wi han
nem ey wiste at fornegte, Eptersom wi, saa wel som Meennige Mend i dag 
thinget søgte, hans bedrøffuelig Armod beuist er. Derfore er thil alle och huer, 
som forbemtte Anders Lauridtzen hender fore At korne, woris wenlig begiering, 
de hannem Nogit, aff huiss Gud huer med forient haffuer, wille med deelle, 
Thagendis løn der fore aff Gud allermeg'æ, wi for woris Person wil det jgien 
forschylde, Om nogen Eders fattige Oß besøgendis worder. Her Epter Anders 
Larsen things winde bleff wdsted.

Rasmus Larsen i Wllisløff lod liusse epter En Liden Roestiernit hest, stiffuit 
paa det høyre Øre och Rist i det wenstere.

Kommentarer
Allermegtte almægtige.
Gieidsagers Forordning frd. 1. juli 1623.
Laß læs.
Lauguerge lavværge, værge for enker og umyndige.
Nam tvungen pant i løsøre.
S sankt.
Verneting sagsøgtes hjemting.

Lovgrundlag
Den Dronningborgske Reces 21. december 1551, Recessen 27. februar 1643, 
Danske Lov 1683, 1-8-3.

Anvendelsesmuligheder
Tingbogen er den centrale kilde til rets-, social- og kulturhistorien i det danske 
bonde- og bysamfund i 1500- og 1600-tallet såvel på mikro- som på makroni- 
veau.

Hvor findes kildetypen?
Tingbøger findes i retsbetjentarkiverne (LAA) og landstingenes arkiver 
(LAA).
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Litteratur
Oversigt over tingbogsudgivelser, tingbogsprojekter og litteratur findes i
Ditlev Tamm og Jens Chr. V. Johansen: Kongens ting, byens ting og bondens ting - 

studier i det danske retssystem 1500-1800, Fortid og Nutid, 1992, s. 73-100.
Specielt vedr. sagtypologisering:
Gustav Henningsen, Jens Chr. V. Johansen og Ditlev Tamm: 16.000 jyske domme. 

En sagtypologisk analyse af Hofman-Bangs regest til Viborg Landstings dom
bøger 1569-1805, Fortid og Nutid, 28, 1979, s. 240-70.

Jens Chr. V. Johansen og Henrik Stevnsborg: 16.900 retssager. Om retsarkiver, sag
typologi og procesøkonomi, Fortid og Nutid, 32, 1985, s. 100-13.
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Af Leon Jespersen

Lensvæsenet stammer formentlig fra Karolingerriget. Her var det kendetegnet 
ved, at fyrstemagten overlod brugs- og udnyttelsesretten til et jordområde (be
neficium senere fe udum) til en vasal, der omvendt stod i et troskabs- og tjene
steforhold til fyrsten. Der var ganske vist kun tale om en brugs-, ikke en ejen
domsret, men når len var arvelige, og vasaller reelt kunne opnå en ganske ud
strakt uafhængighed af kongen, kunne lensvæsenet virke stærkt decentralise
rende og hæmmende for statsdannelser og udviklingen af en stærk centralmagt. 
Begrebet »len« kan relateres til »lån«, og ud fra dette grundmønster - brugsret 
mod et beediget troskabs- og loyalitetsforhold - udviklede lensvæsenet sig i 
forskellige retninger i de enkelte europæiske lande.

Der er almindelig enighed om, at lensvæsenet i Danmark på flere måder ad
skilte sig fra det, man finder i Karolingerriget og mange andre steder i Europa. 
I Danmark opnåede lensmanden ikke tilnærmelsesvis samme grad af uafhæn
gighed, og det danske lensvæsen havde også en anden karakter. I Danmark re
præsenterede opdelingen i len lokale eller regionale forvaltningsenheder, og 
lensmanden fremstod som en krongodsforvalter, der samtidig udøvede en ræk
ke øvrighedsfunktioner.

Lensadministrationen og lensmanden repræsenterer - blot under andre be
nævnelser - nogle af de ældste forvaltningsenheder i Danmark. Oprindelsen 
må søges i, at kongen måtte indsætte bestyrere til at forvalte krongodset. I mid
delalderen kendes bestyrerne under navn af bryder og senere af kongelige om- 
budsmænd. De skulle samle kongens indtægt fra krongodset og fra skatter, 
ligesom de skulle beværte kongen, når han med sit følge af embedsmænd og 
krigsfolk rejste gennem landet. I 1300-tallet møder vi en enkelt gang betegnel
sen lensmand, men den optræder først jævnligt fra 1400-tallet, hvorefter den 
blev den almindelige betegnelse frem til indførelsen af amter og amtmænd i 
1662. I de len, hvor der lå kongelige slotte (fæstninger), kaldtes lensmanden 
ofte høvedsmand.

Lensmanden er den ældste lokale - eller regionale - embedsmand, vi kender. 
Han er samtidig den vigtigste, idet han på flere måder var mellemleddet mellem 
central- og lokaladministrationen. Landet var inddelt i len, og lenene kan groft 
opdeles i to hovedgrupper efter deres udstrækning. Hovedlenene bestod af et el
ler flere herreder, mens smålenene omfattede mindre end et herred. Ofte var der 
tale om strøgods. Når slotslenene gerne var større end andre og omfattede flere 
herreder, skyldtes det formentlig, at oplandet skulle levere tilstrækkeligt med fø
devarer til slottet og midler til aflønning af lensmanden.
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Lensmanden varetog en række forskellige opgaver. De kan groft opdeles i to 
hovedgrupper - godsforvaltning og udøvelse af øvrighedsfunktioner - der igen 
kan underopdeles i en række funktioner. Som bestyrer af krongodset skulle han 
værne om både bygninger og dyrkning, blandt andet at gårdene var besat, og at 
kongen fik sin rettighed. Ved mageskifter og retssager repræsenterede han kon
gen. Han skulle påse, at skovene ikke blev forhugget og opkræve kongens vis
se (faste) indtægter såsom bøndernes landgilde, der blev betalt i naturalier 
og/eller penge.

Lensmanden opkrævede også uvisse indtægter. Hertil hørte blandt andet 
stedsmålsafgifter, sagefald (retsbøder), told, oldengæld m.m., herunder de ef
terhånden hyppige ekstraordinære skatter. Frem til 1628 opkrævede lensman
den skatterne ikke blot hos kronens, men også hos adelens bønder. Fra dette år 
fik adelen ret til at ligne sine bønder, men pengene skulle fortsat afleveres til 
lensmanden, der igen sendte dem til Rentekammeret, eller hvor kongen måtte 
ønske skatteindtægterne. Lensmanden havde en tilsynspligt med hensyn til lig
ning og skatteoppebørsel på kronens og adelens gods. Købstæderne stod under 
kongen, men som kongens lokale repræsentant havde lensmanden generelt 
opsyn med købstæderne, og klager over skatteligningen kunne indbringes for 
ham. Og borgmestervalg skulle godkendes af lensmanden.

Lensmanden offentliggjorde kongelige forordninger over for lenets beboere 
og havde tilsyn med deres efterlevelse. Han havde således tilsyn med retsvæse
net. Herredsfogeder blev udnævnt eller godkendt af lensmanden, der også skul
le sørge for, at lovovertrædelser blev retsforfulgt, domme eksekveret og retsbø
der inddrevet. Ud over godsforvaltning, skatteforvaltning, tilsyn med købstæ
der og med retsforvaltningen havde lensmanden også militære og gejstlige 
funktioner. Fra 1582 blev stiftslensmændenes gejstlige jurisdiktion uddelegeret 
til alle lensmænd.

I middelalderen havde lensmanden haft opgaver med hensyn til ledingen, og 
senere fik han militære opgaver i forbindelse med det rytterhold, rostjenesten, 
som skulle stilles af lenene. Ligesom en adelsmand skulle stille væbnede rytte
re, hvis antal afhang af jordbesiddelsens størrelse, skulle lensmanden som en 
del af sine forpligtelser stille væbnede ryttere af lenet (lensrostjeneste). Og når 
der blev opbudt eller udskrevet mandskab blandt lenets bønder til militære for
mål, havde lensmanden også opgaver her.

Lenet og lensmanden var derfor en vigtig administrativ enhed frem til 1662, 
da lenene ændrede navn til amter med stort set samme udstrækning. Posten 
som lensmand var eftertragtet både af økonomiske og statusmæssige grunde. 
Det ses af adelens mange forsøg på at få indflydelse på rekrutteringen til embe
det. Før reformationen finder vi både gejstlige og adelige lensmænd, men efter 
reformationen opnåede adelen monopol på lensposteme, og den fik også ind
ført adelig medbestemmelse ved udnævnelse af udenlandske adelsmænd til 
lensmænd. Ifølge Frederik 3.s håndfæstning 1648 måtte kongen ikke afskedige 
lensmænd uden landsdelens rigsråders samtykke, og forleningsvilkårene måtte 
ikke forringes.
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Kort, der angiver lens- og amtsgrænser, som i hovedsagen var gældende i Danmark 1650-1800. 
(Kort i Aksel Lassen: Fald og fremgang. Træk af befolkninsudviklingen i Danmark 1645-1960, 
Århus 1965, s. 30).

Når lenene på én gang fremstod som attraktive indkomstmuligheder for ade
len og en vital indtægtskilde for kongen, blev både rekrutteringen til lenspo- 
steme og forleningsvilkårene - herunder fordelingen af overskuddet mellem 
den adelige lensmand og kronen - genstand for en politisk magtkamp. I anden
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halvdel af 1500-tallet skete der en række rationaliseringer inden for lensvæse
net, der skulle øge kronens andel af provenuet. Lensreformerne var præget af 
sammenlægninger af len og af ændringer af forleningsvilkårene.

Groft taget kan der skelnes mellem tre forleningsformer: tjenestelen, afgifts
len og regnskabslen (genantlen). Ved tjenestelenet fik lensmanden overdraget 
lenet og dets indtægter uden anden modydelse end at yde rostjeneste. Et tjene
stelen var gerne udtryk for en gunstbevisning fra kongens side eller blev givet 
som pant for lån til kongen. Ved afgiftsforleningsformen kunne lensmanden 
beholde 1/10 af de uvisse indtægter og alle visse indtægter bortset fra en fast 
årlig afgift. Og ved len på regnskab skulle lensmanden aflægge regnskab for og 
indbetale alle visse og uvisse indtægter, bortset fra et fastlagt pengebeløb og en 
fastlagt mængde naturalier, der var afsat til underhold for ham og slottets og le
nets folk. Dette fastlagte, nævnte underhold blev fra tysk kaldt genant og forle- 
ningsformen genantlen.

Uden tvivl var tjenestelen det gunstigste for lensmanden. Med hensyn til de 
to andre kan det diskuteres. Lensmanden havde størst uafhængighed ved tjene
stelenet, dernæst ved afgiftslenet og mindst ved regnskabslenet. Men det svarer 
ikke nødvendigvis til hans økonomiske udbytte af lenet. Ved afgiftslenet havde 
han mulighed for og incitament til at øge lenets indtægter, mens hans løn var 
uændret under regnskabslensformen uanset indtægten. For kronen har forle- 
ningsformerne haft forskellig værdi afhængig af konjunkturerne på landbrugs
varer. I perioder med nedadgående landbrugspriser kunne afgiftslenet være 
gunstigt, idet risikoen blev kastet over på lensmanden, mens kronen i perioder 
med stigende priser på landbrugsvarer kunne indkassere fortjenesten ved regn
skabslensformen.

Hvilke forleningsvilkår, der blev valgt ved besættelsen af en lenspost, kunne 
også afhænge af andre forhold. Sædvanligvis modtog en lensmand på et regn
skabslen også 1/10 af de uvisse indtægter, men rigsråder modtog V2 af de uvis
se indtægter. Rigsrådeme fik ikke løn for rådsarbejdet, men blev aflagt med - 
gerne store - len og på fordelagtige vilkår.

Når en ny lensmand overtog et len, modtog han et lensbrev, der opregnede 
de vilkår, han overtog lenet på. Det vil sige, hvilke funktioner han skulle udøve, 
og henholdsvis hvad han måtte beholde og skulle indbetale af lenets indkomst. 
Desuden blev der udsendt et følgebrev til lenets beboere, hvor det blev be
kendtgjort, hvem de skulle lyde. Ud over lensbrevet fulgte en inventariejorde- 
bog og en inventarieliste, der rummede en beskrivelse af, hvad der fulgte med 
ved overdragelsen af lensposten. Hvert år til 1. maj (Philippi Jacobi) skulle 
lensmanden indsende et regnskab til Rentekammeret. Dette lensregnskab over 
lenets indtægter og udgifter kunne også rumme et skattemandtal. Sammen med 
regnskabet fulgte en ekstrakt (et uddrag) af regnskabet, og en række indtægts- 
og udgiftsposter var dokumenteret med regnskabsbilag. Som bilag kunne også 
optræde tingsvidner, hvor bønders manglende betalingsevne blev fastslået på 
tinget.
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Når en lensmand døde, skulle enken før 1596 straks overlevere lenet. Fra 
dette år fik lensmandsenker lov til at beholde lenet til den følgende 1. maj, for 
at hun bedre kunne afvikle regnskab m.m. Dette gjaldt imidlertid ikke grænse
fæstninger og len, hvor kongen havde sin hofholdning, »hvilke for synderlig og 
vigtige lejlighed skyld ikke kunne betjenes af nogen enke«. Trods disse køns
diskriminerende ord finder vi kvinder, der sad på lensposter mere end et år ef
ter mandens død.
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Lovgrundlag
1582 19. juni

1582 19. juni

1593 9. juli

1596 12. august

1599 24. juli
1615 31. marts

Åbent brev om, at stiftslensmændenes gejstlige jurisdik
tion skal fordeles mellem lensmændene i stifternes len.
Åbent brev om lensmændenes forpligtelse til at føre til
børligt tilsyn med at kongens mandater overholdes.
Missive om, at lensmændene skal holde orden i lenenes 
arkiver og altid aflevere dem til deres eftermænd tillige
med rigtig fortegnelse.
Åbent brev om lensmændenes enkers ret til at beholde le
net efter deres husbonds død. (Jf. rigsrådets beslutning 
15. april 1588).
Forordning om udspisningen på kongens slotte og huse. 
Reces af 31. marts 1615 § 22: Om enkers ret til at behol
de lenet efter husbondens død. (Gentagelse af 1596, 12.
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1618 18. marts

1618 27. marts

1619 7. april

1628 18. september

1635 23. januar

1636 23. maj

1636 10. december

1638 1. oktober

1643 27. februar

1646 13. januar

1651 17. januar

1658 9. marts

august). § 40: mandater og forordninger skal registreres 
og opbevares i lenet. (Gentagelse af 1593, 9. juli).
Missive til lensmændene i begge rigerne om, at de og an
dre, som aflægger regnskab til Rentekammeret, skal gøre 
dette til rette tid.
Missive til rentemestrene om at påse, at lensmænd og tol
dere og andre regnskabsbetjente aflægger deres regnska
ber i ordentlig tid.
Forordning om borgmestre, overformyndere, overkøb
mænd, kæmnere og andre bys- og købmændsforvaltere. 
En del paragraffer vedrører lensmandens beføjelser med 
hensyn til købstæderne.
Forordning om restancer hos lensmænd og toldere, og om 
adelsmændenes ret til herefter selv at sætte deres bønder i 
skat.
Forordning om kronens indkomster, afgifter og regnska
ber.
Forordning om stævninger til herredagene, at uendelige 
domme ikke må afsiges til landsting og om, at supplikker 
kan leveres til lensmændene til erklæring, inden de tilstil
les kongen.
Missive til lensmændene i Danmark om fri befordring af 
lensmændenes skrivere, når de fremfører regnskab og 
penge.
Missive til lensmændene om, at de herefter til eget såvel 
som til slottenes andre folks, fogeders, skriveres eller an
dres brug skal skaffe deres eget kobber, tin, sengeklæder 
eller andet husgeråd og ikke bruge noget af det, kongen har 
der sammesteds eller anvende nogen bekostning på det. 
Christian 4.s Store Reces, 2. bogs 1. kap.: Om kongens 
len og lensmænd
1. enken nyder lenet til 1. maj. 2. om regnskab af len. 3. 
om vrag. 4. registrering af lensbreve. 5. misdæderes ekse
kution. 6. supplikationers påskrivelse.
Missive til flere lensmænd om at indberette til kancelliet, 
når de indsender deres regnskaber.
Missive til rentemestrene om, at når der i regnskaberne 
blev givet afslag på bøndernes landgilde, skal der afkortes 
forholdsvis i lensmandens genant.
Missive til lensmændene i Skåne, Blekinge, Bornholm, 
Båhus og Trondhjem len om, at de skal levere jordebøger, 
skattemandtal, tingbøger og al anden underretning om le
nenes beskaffenhed til Sverige, hvis det ikke allerede er 
sket.
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Jacob Ulfeldt til Ulfeldtsholm ( 1557-1630), lensmand på Nyborg 1610-30. (Maleri, her efter den 
trykte udgave: Adelige jordebøger. Jacob Ulfeldts jordebog på Ulfeldtsholm, Selsø og Bavelse 
1588. Med benyttelse af Hans H. Fussings efterladte manuskript udgivet af Udvalget for Udgi
velse af Kilder til Landbefolkningens Historie ved Svend Gissel under tilsyn af Aksel E. Chri
stensen, Kbh. 1964).
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48. Forleningsbrev
Når en lensmand overtog et len, blev der udfærdiget et forleningsbrev, der rum
mede de vilkår, lenet blev overtaget på. Forleningsbrevet rummede således 
både lensmandens forpligtelser og en opremsning af hans indtægter fra lenet. 
Foruden forleningsbrevet blev der udsendt følgeskrivelser, der blev kundgjort 
for lenets beboere, så de vidste, hvem de skulle lyde.

Forleningsbrev 1610
(RA., Civile regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Nyborg len, d. Kvittansi- 
arumbilag 1579-1658)

Wij Christian then fierde, med guds Naade Danmarckis, Norgis, Wendis och 
Gottis Könning, Herthug vdj Schlesuigh, Holsten, Stormarn och Ditmerschen, 
Greffue wdj Oldenborgh och Delmenhorst, Giøre Alle Witterligt, at wij aff wor 
Sønderlige gunst och Naade, Saa och for throschab och willig thieniste, Som os 
Elsch. Jacob Vlfeldt thill Wlfeldtzhollum, wor Mand, Raad, Rügens Cantzeler 
och Embidtzmand paa Wort Slott Hagenschouff, os och Rigidt Wnderdanigst 
herthill giort och beuist haffuer Och her epter throligen giøre och beuisse maa 
och schall, Haffue Wntt och forlehnt och nu med dette Wort obne breff wnde och 
forlehne forme Jacob Vlfeldt vort och Chronens Slot och Lehen Nyborch och 
Sallingherridt sampt des tilliggende, Bønder och thiennere, Wist och Wuist, al- 
delis indtedt Wndertagidt i nogen maade, Som oss Elsch. Jacob Rosenkrandts 
till Kiestrup till des wdj werrie och forsuar hafft haffuer, At schulle haffue, nyde, 
brugge och beholde, Jndtill saa lenge Wij Anderledis derom thilsigendis worder.

Och haffuer wij Naadigst beuilgedt hannum till at Wnderholde sig, sine 
Suenne, Slottens och Ladegaardens dagelige folck och thienner med Thenne 
effterschreffne Genant, Som er Pendinge fire hundrede daller, Rug tolff Lester, 
Biugh en och thiuge lester, haffre thi Lester, Smør halff nittinde thønder, Boel- 
galdte halff thredie sindtz thiuge, Øxen threduge, faar och lamb halff Andet 
hundre, Gies halff Andet hundre, Gryn tholff thønder och halff Siuffuende 
thønder torsk. Och huis Slottens Aarlig Jndkombst offuer denne forschreffne 
genandt Jndrage kand, Saa och Jndkomsten Aff Sallingherridt, Wille wij effter 
gaat och clartt Regenschabff oss sielff frij forbeholdet haffue.

Och maa hand nyde och sig sielff tilheste brugge och beholde aid Aufflen 
Aff fødningen och huis Anden fordeell derpaa des Wnderliggende Ladegaarde 
falde kand, Och der emoed paa samme Auffll och Ladegaarde oss aldelis ingen 
Ombkostning wdj nogen maade thill schriffue.

Dog schall forme Jacob Wlfeldt were forpligtt, naar wohris reigse der fremb- 
falder, Att holde oss med wohris med haffuende heste frij med høe och Rugfod- 
der paa en dags thid, thou eller thre, efftersom thes Ledighed sig begiffuer, 
Saawell som och Aarligen att holde oss derpaa ladegaarden thiuge Øxen om 
Winteren och haffue god opsiun, Att de bliffuer well fuoredt.

Meden huis den Wuisse Rendte och Jndkombst Anlanger, som sig der i leh- 
nidt Aarligen tildrage kand, Som er Stedsmaall, Sagefald, hussbondhold, drifft,
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førloff, Rømnings guodts och Windfelder, der haffue wij naadigst beuilgedt 
hannum den halffpart Och den Øffrige part aff samme Wuise Renthe Saauell 
som for aid Thold, Ziise, Wrag, Oldengield och huis som oppeberris for Roed- 
huggen schouff, Wille Wij effter gaat och Clart Regenschabff oss sielff till be
ste forbeholdet haffue.

Dog haffue wij naadigst beuilgedt hannum Att maa paa Wohre och Chronens 
schouffue Aarligen, naar Olden er, bekomme den fembtepart aff Oldengielden, 
Saa och frij Olden till hans hiemfødde Suin paa Slottens Vnderliggende lade
gaarde, och samme Suin schall i Olden Registeridt Aarligen indschriffuis, huor 
mange de Ere, och huad Oldengielden Anlanger, Skall dermed saaledis wdj Re- 
genschaffuen forholdis, Att hoes huer mandts naffn, som Suin paa Cronens 
Schouffue indslaar till Olden, schall Ahnteignis, huor mange Suin hannum till 
Olden Aff lensmanden beuilgedt bliffuer. Och huis Suin paa Cronens Weigen- 
ne till Oldengield i saa maader bliffuer Annammidt, schall schriffueren i Re- 
genskaffuit Anteignne, huilcke der aff ere gamble Och huilcke Vnge Suin och 
haffue Jndsehende med, Att oss der vdinden skeer skeli och Rett, Saauell som 
och serdellis tage beuiss paa fleskitt aff de gamble och Serdelis Aff de Wnge 
Suin, Naar dett hiid till slottidt till wohris behouff frembschickedt bliffuer.

Sammeledis schall forme Jacob Wllfeld dett saa forordne och wdj Acht haf
fue, Att vdj alt huis Sagefald och gaardfestning, som hand paa wohre weigenne 
der i Lehnnidt afftinger, schall Afftingis och Annammis de tuende Parter i Pen- 
dinge Och den tridie Part Wdj Øxen, epther Som Stedtzmaallidt och Sagefaldet 
sig høiet eller lidett beløbbe kand.

Schall och forme Jacob Wlfeldt Sielff lønne, klede och besolde Fougden, 
skriffueren och andre Slottens, ladegaardens och hans egen folck Aff forme 
hans genant och os deraff inted i nogen maade tillschriffue, ei heller tilstede 
dennum at haffue nogen genet i Lehnnitt Vndtagen fougden sin thiende Pen- 
dinge och schriffueren sin schriffuer schippe.

Schall ey helller thilschriffuis os nogen fortherring paa hans folck och tien- 
nere, huor hand dennum herudj Riigit paa Wohre wegne forschickendis Wor- 
der, Saauell som och were pligtig at førdre wore Breffdragere och Andre, som 
haffue wohris frij Pas, igiennum hans lehen med goed førdrelse och forse den
nom med frij Notturfftige Wnderholdningh till mad och 011 och huslye paa en 
Nadtsthid och icke foruise dennum till Borgernne i Kiøbstederne om fordring- 
schaff i nogen maader.

Sammeledis schall forme Jacob Wllfeld were forpligtige at haffue goed til- 
siun thill Wohris och Cronnens Jord och Eigendomb der i Lehnnidt, Att den 
icke med Wret derfra heffdis eller foruendis. Och dersom hand kand formercke 
nogen Jord och eigendomb, lidet eller møgit, At were tilfornn kommen derfra 
med Wretten, Da schall forme Jacob Wlfeldt talle det ind igien med Lougen, 
domb och Rett, Saa frembt hand icke sielff will stande os derfor thill Rette.

Dessligeste schall hand thienne Oss och Riigidt deraff forme lehen med Thj 
gerustheste Jnden Riigidt paa hans eigen och wden Riigidt paa Wohris bekost
ning.
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Och ingen fortering eller omkostning oss thilschriffue, ei heller os i Regen- 
schaffuidt tilschriffue eller anmode nogen fleckerie med Thag, dørrelaase, 
Winduer eller anditt sligt mehre ferdigt at holde der paa Slottidt Och Aldelis 
Jngen Bygning forretage der paa hussit eller Ladegaarden, wden wij sielff det 
Naadigst beuilger och befallen

Schall hand och haffue thend geistlig Jurisdictz[ion] och Presterne der i lehn- 
nidt i Befahling och forsuar, Och Presterne, naar behoff giøris, till aid rette for- 
dedige och forsuare. Och huis den Geistlig rente och Jndkombst, Saawell som 
och stedsmaal aff Cronen part och thienderne Som Sagefald Aff Prester och 
Deignne der wdj lehnnidt sig thildrage kand Ahnlanger, skall forme Jacob Wl- 
lfeldt giøre os Aarligen gode Reede och Regenschabff for Wist och Wuist Al
delis Jndtedt Wnder tagidt os Aldenne tilheste.

Schall hand och haffue Jndsehende med Kierekernis Renthe och Jndkombst, 
At den till Kierckemis beste, nøtte och frambtorff Nøtteligen och Gaffnligen 
Anlagdt och Ahnuent bliffuer, Och Kierckernis Korn Aarligen at lade weed 
Kierckeuergerne till huer Kiercke selgis och Affhendis til formuende Borgere 
Wdj Kiøbstederne och till ingen Anden. Schall ey heller forme Jacob Wlfeldt 
her effter maa bortfeste nogen tiender endten Cronnens eller Kierckens Parter 
lengere tilhaabe end paa trei Aars thid Och dog thilforne Opbyde dennum thill 
thinge dennum tilheste der mest aff will giffue Och er formuende till Att bethal- 
le os och Kiercken samme Affgifft.

Hand schall och freede Schouffuenne derudj lehnnidt Och derudj Aldelis 
Jndtedt lade hugge thill Wpligt eller Schouffschade i Nogen maade. Desligeste 
schall hand haffue goed Opsiun med Wohris och Cronens Wildbanne och der
udj Aldelis Jndtedt Jagge eller Jage lade, Schiude eller Schiude lade, Wden 
huor hand paa Cronens haffuer loed och deell och er fellidt med Adelen Och er 
Adelens egit Arffueguodtz.

Och holde Bønderne thill Lehnidt liggendis ehre wed loug, schiell och Rett 
Och dennum Aldellis Jndtidt Wforrette emod Lougen och Jordebogen eller 
med Nogen Nye Paalegge besuerge vdj nogen maade.

Huilckett forme Jacob Wlfeldtz Regenschabff och genant schall begønde 
och ahngaa fra Sanctorum Philippi och Jacobi Apostolorum dag først kommen
dis i neruerendis Aar 1610 och endis thill Aarsdagen dernest effter 1611. Och 
saaledis frembdelis forfølgis Aar fra Aar, emedens och Aid den stund Wij han- 
num med samme Lehen Naadigst forlehene Will.

Och haffue wij Naadigst det saa for gott Ahnsehet Och her effter det saaledis 
med Wdgifften i Vohris Regenschaber Wille forholdet haffue, At schriffueren 
paa Aid Wdgifften schall thage Nøiagtige Quitantze och beuise Aff dennum, 
som samme Wdgifft paalyder, huilcke Quitantzer forme Jacob Wllfeldt till yd- 
dermehre beuisning schall med eigen hand Vnderteigne, At samme Wdgifft 
och Kiøb hannum Witterligt er Och Aff hannum paa Wohris Wegnne samb- 
tøekt, saa frembt samme Wdgifft i Regenschaffuit paa wohre wegne schulle el
lers Patzere och gott giøris.

Thj forbiude Wij Wohre Fougitter, Embidtzmend och alle Andre forme Ja- 
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cob Wllfeldt her emod paa forme Nyborrigh Slot och Lehen eller nogen des 
Renthe och Rette thilliggelse efftersom forschreffuidt staar adt hindre eller vdj 
nogen maade forfang at giøre. Wnder Wor hyldeste och Naade. Giffuitt paa 
wortt Slott Kiøbenhaffn den 7 Aprilis Anno 1610. Wnder Wortt Zignet.

Christian

Sanctorum Philippi och
Jacobi Apostolorum dag 1. maj.

Kommentarer
Aldenne 
Boelgaldte 
Clartt 
Drifft 
Fordædige 
Førdrelse 
Genet 
Gerustheste 
Rømnings guodts

alene.
bolgalte, kastrerede svin, der svares i afgift, 
afregnet.
drift, indtægter af bortkommet, herreløst kvæg, 
tage i ed.
befordring.
genet, fordel, indtægt.
heste, som lensmænd skulle stille til krigsbrug, 
rømningsgods, gods eller løsøre forladt ved rømning, 
dvs. uden opsigelse eller uden at have opfyldt sine 
fæsteforpligtelser.

Schriffuer schippe skriverskæppe, afgift af gårdene på en skæppe korn 
til retsskriveren.

Thiende Pendinge 
Wildbanne
Øxen

tiendepenge, afløsning for kom. 
vildtbane, samlet jagtdistrikt, 
øksne, okser.

Lovgrundlag
Ved lensmandsskifte modtog den nye lensmand et forleningsbrev; det var et 
retsstiftende dokument, der rummede vilkårene for lensmandens overtagelse af 
et len.

Anvendelsesmuligheder
Forleningsbrevenes mange detaljerede oplysninger om lensmandens rettighe
der og pligter giver blandt andet indtryk af lensmandens forskelligartede funk
tioner og hans stilling over for lokalsamfund og centralmagt og dermed af dati
dens lokale og regionale administration. De varierende forleningsvilkår kan be
lyse relationerne mellem kongemagt og adel samt lensmandspostemes økono
miske muligheder. De rummer desuden en del oplysninger af interesse for per
sonal- og lokalhistorien.
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Hvor Andes kildetypen?
Forleningsbrevene findes i Regnskaber indtil 1559 og Regnskaber 1559-1660, 
Lensregnskaber (kvittansiarum) (RA), men kan også i stort tal findes trykt i 
Kancelliets Brevbøger 1551-1660, 1885-2005.

Litteratur
Kristian Erslev: Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede. Studier over Stats

omvæltningen i 1536 og dens Følger for Kongemagt og Adelsvælde, Kbh. 1879. 
Fotogr. optr. 1970.

Kristian Erslev (udg.): Danmark-Norges Len og Lensmænd i det sextende Aarhun
drede (1513-1596), Kbh. 1879.

Kristian Erslev (udg.): Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596-1660, Kbh. 1885.
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49. Lensregnskab
Hvert år til 1. maj (Philippi Jacobi) skulle lensmanden indsende et regnskab til 
Rentekammeret over lenets visse (faste) og uvisse (varierende) indtægter samt 
udgifter. Til de faste indtægter hørte bøndernes landgilde; til de uvisse indtæg
ter hørte blandt andet sagefald (retsbøder), stedsmål og told. Når skriverne i 
Rentekammeret havde gennemgået og fået svar på deres bemærkninger, fik 
lensmanden en kvittering for regnskabet.

Stjernholm lensregnskab 1626-27
(RA. Civile regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Stjernholm Len, a. Regn
skaber 1621-1631)

Konngl. May. Regennschab vdaff Stiernholmbs Gaard och Leenn Fra Philipi 
Jacobi dagh Anno 1626 och till Aarsdagenn Jgienn Anno 1627

Er effterlaugt Aff [fejl for Och] Befunden Rett beregnit
Anders Friiss

Eghanndtt

Quiterit denn [tom plads] Anno 1627

Mynndtenn och Maalitt er herudindenn Beregnidt

Paa j Rigs daler lxxxxvj ß
Paa j Siett daler lxiiij ß
j Lest Roug XXX tønder
j Lest Biug xxxvj tønder
j Lest haffre lx tønnder
j Pund Roug iij tønnde
j Punnd Biug och Maldt iij tner
j Pund haffre v tner
j ørte Rug x schipper
j ørte Biug xij schipper
j ørte haffre XX schipper
j tønnde Korn aff alle slaugs viij schipper
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* *

Titelbladet til Stjemholm lensregnskab 1626-27. (RA).

319



Lens- og amtsforvaltningen

Annammedt som er Jordebogens Aarlige Jnndkombst

Penndinge
Roug och Miell 
Biug och Maldt

jcl xix R. Dr. j alb. j penge
ix Lester jx ørtte iij schipper 
xjx Lester viij ørtte iij schipper

Haffre jx Lester ij ørtte
Haffregryenn XV schiper
Ertter ij tønder
Smør iij Lester vj tne j fjerding j otting iij

[med anden harbo pund vj harbo mk.
hånd] Honning iiij tønder
Kommer Fiede Kiør iij 1/3
Offuer enns Fiede Galdte viij
med hoess Brenndswin ijcl xlj
ligende Jord Faar och Lamb Ljx 1/3
bogs Summa Giess xlj
rum Och lige Hønns jctj
saa Neste Lynneborg Saldt iiij tner
forgangne Aar Torsk viij tne

Øxenn at stalde vij 1/3
Føede Nøed xxiij
Weed ijct xxxiiij Less
Kuoll j cl xliiij tner
Liusgarnn xxiij mk.
schafft Haffre xj trauffue
Haar ij mk.

Annammedt Kircketienernis Landgilde

Penndinge iiij R. Dl. ij ß
Roug iij ørtte
Biug och Maldt j Lest ij ørtte iij schipper
Haffre ij ørte

Kommer offu Smør iij fjering
er enns med Suin xxjx
Neste forgan Faar ij 2/3
gen Aars Re- Giess ij
gennschaff Hønns iiij
[med anden
hånd] Annammed Kongl. Maytts anpardt Korntiende

Roug iiij Lester jx ørtte ij schipper
Biug vj Lester vj ørtte iiij schipper
Haffre vj Lester vij ørtte iiij schipper
Haffregryenn ij schipper

320



49. Lensregnskab

A/J7 c*\ (j\
AW mtimtrttct jotft trJørbL

~~~ i—ft j
-I----------- yC 4^»y fø;
■4 ; f lAy .Mefør- tyfy?
*4------- 1 • y
4------- r
4----r y -X***»^-**

7^'^,

X ,
i----------- 7^5-

**«.i--------
H------------
I----------- -%-3

1------------fj
i---------- vj^y

t^*’ />**^

i--------- ’
4-----------y-^2

+-------- -7?-
1------------------

.. fr «-**
----------7*7772

A
1--------------------------

<---------yy^--/77

1---------7'■#■<,.

T-i
---- "X*

c

turvte trfi***/
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Annammedt epter Prindtzen Hanns Førstelig Naadis Missiue 
som hans Fl Naade Weib. Oluff Passberg affkiøbtt haffuer

Roug iiijcl xvj tner ij schipper
Biug iiijcl ij tner iij schiper
Maldt ijcl xvij tner
Haffre Iiijct Iiij tner j schippe

Kommer Offu- 
er enns med 
hoessligennde 
Mandtalls Re
gister Signerit 
Litera A [med 
anden hånd]

Lige saa till 
Jndteigtt Neste 
forganngen Aar • 
[i margen med 
anden hånd]

Her fore er 
Penndingen till 
Vdgifft [i mar- , 
gen med anden 
hånd]

Annammidt som er Konnghl. Mai. Korn Schatt her 
vdi Stiernholmbs Leen

Annammedt effter hoes laugde Mandtall och Schatte regi
ster, som Bøndernne och Menninge Almue her vdj Lehnnidt 
effter høigbemelldte hanns Førstlige Naade Prindtzenns 
Skattebreff war paabøden Att vdgiffuis thill Philippi Jacobi 
dag Anno 1627

Roug lxxjv tr ij schipper
Malltt lxxjv tr ij schipper
Hauffre jct xij tr j fjerdingcar

Annammidt aff Prestegiesterij Her wdj Leennidt Effter 
Jordbogens Jnndholldt

Penndinge xxxij mk. jx ß j alb. lybsch

Annammidt som epter Kongl. Maitz. Naadigste befahlning 
Hanns Ma. till Gauffuen och Beste Indkiøfft Ehr

Roug ijcl lxxx trjv schipper
Biug iiijcl xxij tr ij schipper
Haffre vct xxxviij tr vj schippe j fjerdingcar
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Pendinge Annammidt aff Kongl. Mai. thiennere for 
Adschillige ware dj aff Jordbogenns 

Jndkompst Betalldt haffuer

Hoessbemeld- 
te och epther- 
følgende wah
re findes her 
emod till 
Vdgifft

Annammidt for xvj 
schipper haffregryn 
Aff Jordbogenns och
Thiendernis Jnd-
kumpst schippen 
ij Slet mk. Er 
Penndinge iiij Rix Dr.
J lige maader for thoe 
Thønnder Ertter aff
Jordbogenns Jnd-
kumpst, tøndenn 6 Rix
mk. er Penndinge iij Rix Dr.
Oppeboren aff thie- 
nerne for viij tr j fjer
ding j oting iij harboe 
Pund, vj harboe march, 
Smør tønndenn 24 Slet 
Dr. er vdj Rix møndt
Penndinge jct xxxjx R. Dr. j ort iij denarius

[•••]

Annammett till Stedtzmaall, Sagefald och Førlouff huorudaff Leens manden 
denn tiende Partt Naadigst ehr beuilgett

Annammed aff Niels Jennssenn i Aastrup till Feste aff it Byggested ibid som 
Rassmus Sørensenn sidst iboede
Pendinge j R. Dr.

Afftingett Franndtz Jbssenn i Remersslunde for Tingfred, hand med Rassmus 
Sørenssen ibid haffuer begangett och gaff
Penndinge x R. Dl.

Annammedt aff Søren Lauritzen Vdj Dakenis till Stedzmaall aff it gadehuss i 
Raffen holdt som Annders hanssenn for hannom obloed
Pendinge iiij R. Dl.

Annammed aff Sørenn Ladegaardtz fogett Paa Biugholmb hans Arffuinger for 
hanns epterladte goedtz at fløtte
Pendinge iij R. mk.

323



Lens- og amtsforvaltningen

Afftingett med Niels Michelssenn i Ølsted for Nogenn Errøhrige ord hand ep
ter tings windes indhold haffde tilsagdt Niels Michelsenn i Erichnaffuer och ey 
beuisse kunde, gaff
Penndinge lx R. Dr.

Annammed aff Hans Jensen i Lund till fæste aff dennd gaard i Wrønnding Jens 
Bunde sidst iboede
Pendinge xxx R. Dr.

Annammedt aff Anne Jørgenns i Raffn holdt til feste aff it gade huss ibid som 
Annders Kremmer fra fløtte
Pendinge iij R. Dall.

Annammed aff Sørenn Nielssen i Erichnaffuer paa Meninge Sognemendtz 
wegne till feste aff Kongl. May. Annpartt Korn tiende aff Erichnaffuer bye 
Penndinge xviij R. Dr.

Annammed aff Rassmus Anderssen i hatting till førlouff for huis Arffue hanns 
Moder, som døde i Kalhauffue, Sig epterloed
Penndinge iij R. mk.

Afftinngett med Jenns Jørgenssen i Østrup for tuende V-lemmit bidsche hunde 
hannd haffde, Som beed och schamferede Sørenn Ericksenns bamn ibid, for 
Penndinge iiij Slet Dr.

J lige maader Afftingett med Rassmus Nielssenn i Quornning for Løss Leier- 
maall hannd haffuer begangett med Mette Donnis ibid och gaff
Pennding v R. Dr.

[-]
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Annammed som for Pendinge er Indkiøbt och Betaltt epter Pendings Vdgiffts 
Videre Inndholdtt

Faar

Kommer offr

Lamb
Giess
Hønns
16 Allen Fyrtrer
10 Allenn Fyrtrer

enns med Pen Fyr dieler
dings Wdgifft Stoere Suerd Legter
for hoess be- Straa Legter
meldtte wahre Stang Jern
[i margen med Mursteen
anden hånd] Thagsteen

Kalck
Tomme Tønder
Store Spiger
Store Suerdlegte Spigger
Legte Sømb

lxxxviij 
j 
ijctx 
iijct jx 
iij tyldter 
iiij thyldter 
iiij tylter 
ixj 
jm lxxxxv 
xviij Lispd v bismermk. 
itfc* x 
ij c* 
xxij tr 
vijc* xj 
iijc* 
iiijct 
vct

Summa Summarum Offuer aid Forne Jndtegtt ehr

Penndinge ij - lx R. Dr. j Slet mk. j album j denarius
Roug jm jcl xxxjx tner j schippe
Packett Roug Miell vijct _ xj tner
Biug Maldt ij"’-jcl-xlvj tner
Haffre ijm xxxj tner vij schipper
Haffregryen xvij schipper
Smør iij Lest, j tne j otting iij harbopund vj harbo mk.
Honning iiij t"e
Ertter ij tner
Torsk viij t"er
Lynneborg Saldt iiij tner
Fiede Kiør iij 1/3
Fiede galte viij
Brenndswin ijct - xxj
Faar och Lamb ijct viij
Giess ijct iij
Hønns iiijct - xiiij
Øxenn att stalde vij 1/3
Føde Nød xxiij
16 Allenn Tømmer iij tyldter
10 Allenn Tømmer iiij tyldter
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Saugdeler
Stoere Suerdlegter
Straa legter
Jernn
Mursteen
Tagsteen
Kalck
Thomme thønder
Store Spigger
Store Suerd Legte Spigger
Legte Sømb

iiij thyldter
Ixj
j"1 - lxxxxv
xviij Lispu/id v bismer mk. 
iij" x
ij" 
xxij tner 
vij" - xj 
iij" 
iiij" 
vct

(...)

Wdgifft Emod ForneJndtegtt

[i margen med 
anden hånd:] 
Kommer offu- 
er enns med 
hanns förten
nings Breff, 
och lige saa 
Neste for- 
ganngne Aar

Leuerit Lænsmanden Hans Aarlige genanndt som hannomb 
aff Kongl. May. Naadigste ehr beuilgett
Penndinge
Roug och Miell
Biug och Maldt
Haffre
Smør
Brenndswin
Faar och Lamb
Giess
Hønns

jct R Dr 
viij Lester 
xij Lester 
vjct tner 
j Lest 
j" 
ij" - v 
ij"-ij 
iiij"

Dette er lige 
denn 10 partt
Aff forige 
Vwisse Jnnd- 
kompst [i mar
gen med an
den hånd]

Vdi Lige maade Hannom Leffueritt thend thiennde Partt aff 
Stedtz maall, saggefald, och
Andett V-wisse, Som hannomb och Jlige maader Naadigste 
tilladt ehr
Penndinge lxxiiij R Dr. xxiij ß j alb.
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[i margen med 
anden hånd] 1.
2 och 3. Her paa 
hoess bemeldte 
deris Beuisser, ■ 
Och Bekom
Lige saa Neste 
forgangen Aar.

4.

Leuerit Mester Jorgenn wdj 
Hatting Som hannd Aarligenn 
aff Slotted Bekommer och 
Naadigst er forunndtt
Roug
Biug

ij ørte 
ij orte

Leffueritt Sogne Præsterne vdi 
Horsens som dennomb och 
Aarligenn aff Kongl May. ehr 
tillaugdt att maa bekomme 
Roug
Biug

vj ørte 
vj ørte

Vdi Ligemaade Wdkommenn 
och Leuerit till Forstanderen 
Vdj Horssenns Hospitall som dj 
fattige fra Slotted Aarligen 
bekommer
Roug
Biug

ij Lester 
iij Lester

[i margen med 
anden hånd] 5. 
Her paa Jacob 
Thommessens ' 
bewiss Och ehr 
hannom Ahnn- 
schreffuett

Er till Kiøbennhaffn Forsenndt Och Hedenschickett

Haffre ijel tner
xiij tne ij fjerding.

Smør

[i margen med 
anden skrift] 
Hoessbemeldte 
vijcl thønnder 
packet Miell till 
Jnndteigt

Er till Kongl. May. Behouff
Vdfaaed och formaalid huoraff 
er bleffuedt till Hanns Maytts.
Leyger at offuerschicke vijct xj t"er
Packitt Miell, beregnet till
tønden - x schip
Roug viijcl lxxxviij t"e vj schip
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[i margen med 
anden hånd:] 
Hoessbemeldte 
wahre finndes 
her emod till 
Jnndteigtt

[i margen med 
anden hånd:] 6. 
Her paa Skippe
rens Beuiss Och • 
befinndes Saa at 
were leffveridt

Penndinge Giffued For Kornn 
Som effter Kongl. May.s befall
ning paa Elffuen att Vdschibbe 
er Jnndkiøbtt
Giffued for ijct - lxxx tner jv 
schiper Rough for huer tønnde 
iij Slet Daler Er
Penndinge

Giffuedt for iiijct xxij tner ij schip
per biug for huer tønnde ij slette 
daler ehr
Penndinge

Giffued for vcl xxxviij t"er vj 
schipper j fjerdingcar haffre 
for tønndenn j Slet Dr ehr 
Penndinge

Penndinnge Giffued till Fragtt 
och Pramb leye Vdaff Kongl. 
May.s Kornn och Smør till 
Kiøbennhaffnn att offuer føre 
saa och for Matter til Garnering 
som Vnnder samme Korn bleff 
forbrugdt Som epterfølger

Giffued och betaldt Schipper 
Pouell Madtzfen] aff horssenns 
till Fragtt aff 200 tønder are aff 
tønndenn 6 ß Saa och aff I2V2 
thønnder 1V2 fdgr Smør 2 Slet 
Dr. Som hannd till Kongl. May.s 
prouiantz huss i Kiøbennhaffnn 
Offuer førde, ehr
Pendinge

[•••]

viijct - xlij slet dr. xij ß

viijct xliiij slet dr. ij mk.

vct xxxjx dr xiiij ß
1483 R. dr. 18 ß

XX slet dr. iij mk.
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Penndinge Giffuidt For Huis wahre som ehr Jndtkiøbt och Betalid Lenns 
manndens genanndt med att fylist giøre

Først.

[i margen med 
anden hånd:] 
12.

13. Hoessbe- 
meldte faar, 
lamb, Giess och 
hønns finndes 
thill Jnndteigtt

14.

Giffued Peder Lassen i warberg 
Som hand haffde vdgiffuid for - 
lxxxviij faar, for stycket j Rix 
daller, och for j Lamb j ortt 
Leenns mandens genanndt der 
med at fyllist gøre Ehr
Penndinge xliiij R. dr. j ortt

Andtuordet Rassmus Nielssen i
Glud som hannd der vdj Eeigen- 
nen haffde vdgiffuid for - jct 
lx giess Lennsmandens genand 
i lige maade med att fuldgiøre, 
for stycket xij ß ehr
Penndinge xx Rix dr.

Giffued Otte Lauritzenn i Dalby 
for iijcl jx hønns hannd och i Lige 
maade Loed Jndkiøbe till samme 
genannt parritt 8 ß er
Penndinge xiij R. dr. ij ort

Summa Huius Er
Penndinge Ixxij dr. R. j ort

[i margen med 
anden hånd:] 38. 
Her paa er F. 
Naade Prind- 
zenns Missiue 
Offuergiffuenn

Penndinge Giffuett for epterne 
wahre som ehr forbrug« till 
huis Arbeide som epter hanns 
Fl. Naade Prindtzens Naadigste 
bewilli[n]g och Thilladelsse Paa 
Biugholmbs Ladegaard, Saa well 
som paa Stiemholm, Att maatte 
forferdiges, er Jndkiøbt
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[i margen med 
andenhånd:] 15. 
Hoessbemeldte 
och epterfølgenn- 
de wahre finn- 
des her Emod 
thill Jnndteigtt

Giffued och betaldt Terckell 
Jennssenn borger i horssenns 
for iij tyldter 16 Allenn Thømmer 
tyldtenn x Slette daler, toe tyldter 
fyr deler tyldtenn x Sletmk., 61 
stoere hegte Legter, for huer 8 ß 
och for jm - lxxxxv fyrlegter, 
hundritt for 15 Sletmk., ehr 
Penndinge lxxjx Dal. ix ß

Giffued forne therchell Jennssenn 
for ij tyldt Saugdieler tyldtenn x 
Sletmk. er
Penndinge iiij Slet Dr j Sletmk.

Noch giffued och betaid forne 
terchell Jenssen for xxij tønnder 
Kalck thønden 20 ß och for iijcl x 
Mursteenn hundritt iij Sletmk. ehr 
Penndinge jx Slet Dr.
Giffued forne Terchell Jennssen for 
200 Tag steenn, Som Thecken 
paa Stiemnholm Paa adt schil- 
lige steder er Vdbødt och Med- 
forferdigett for huertt hundrede 
6 mk. er
Penndinge iij Slette Dr.

[-.]
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Pendinge Giffuett epterne Embidtz Folck for huis Arbeide dj Paa Stiernnholmb 
och Biugholmbs Ladegaard, epter Prinndtzens Hanns F1 Naadis, Naadigste be- 
uilling och tilladelsse haffr giordt och forferttiget, som epterfolger

Giffued Jb Tømmermannd Jnd- 
wohner Vdj horsenns for aid 
Offueritt Paa denn stoere Koe-

[i margen med 
anden hånd] 18.

Her paa Thøm- 
mermanndens 
forseiglede 
Bewiss Offuer- 
giffuen

stald Vdj Biugholmbs Ladegaard, 
som ehr paa Lengelssen 30 
Bindinger, och høigtt Vdj sig 
sielff 28 Aline, aff Nye igienn att 
ophugge, som war forbrechet 
och Nederblest, Saa och for Of- 
fuerit paa Porthusset Nordenn i 
Ladegaarden Att driffue till rette, 
epter som den tilforne stoed 
Raff, Paa hanns egenn Folck och 
Kost epter forteigningen 
Penndinge xxij Slet Dr.

Och ehr hannom Leffueritt till samme Arbeide

16 Allenn fyr treer
10 Allenn fyrtreer 
Fyrdieler
Stoere Suerd Legter
Straae Legter
Stoere Spigger
Store Suerd Legte Spiger 
Legte sømb

iij tyldter 
iiij tyldter 
iiij thyldter 
Ixj 
im lxxxxv 
iij“ 
iiijct
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[i margen med 
anden hånd:] 19. 
Hoessbemeldte 
spiger och søm 
finndes her < 
emod till Jnnd- 
teigtt

[i margen med 
anden hånd:] 19. 
Her paa hans 
Beuiss

[i margen med 
anden hånd:] 20. 
Beuiss her paa

Giffued och Betaldt Esbenn Smid 
Vdj Horsens for epterne Arbeide 
Nemblig iijct Adtschillige stoere 
Spigger, Jtem - iiijcl stoere Suerd 
Legte Spigger, och for - vct - 
Legte sømb att Smede, Huilke 
Tømmermannden till Attschillige 
Arbeidz fornødenhed Offueret 
paa denn stoere Koestald Vdj 
Biugholmbs Ladegaard Jgien 
aff Nye att ophugge och med 
forferttige, er Leffuerett och 
forbrugtt, och dett paa Smedens 
egenn kost, kull och Jld, forarbei
det, derfor till Arbeidz Lønn 
Pennge v Dr. vj ß

Och er hannomb Andtuordett som 
hannd till samme Arbeide forbrugtte
Stanng Jern viij Lispd. v bismer mk.

Giffued och Betaldt Madtz Tec- 
ker i Hatting for samme stoere 
Koestald paa Biugholmb aff Nye 
att tecke, som ehr 30 bindinger 
Lanng, och 28 Allenn høigtt, for 
huert binnding Paa hans egenn 
kost 5 Slette mk., ehr 
Penndinnge xxxviij Slet Dr.

Noch giffued Hannomb paa thuin- 
de Quinder som Snoede Simmer 
och till samme Arbeid bleff for
brugtt Vdj 94 dage, huer om 
Dagen till Kaast och Lønn xij ß ehr 
Penndinge xviij- Slet Dr. viij ß

[•••]
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Ombdragenn med Herritz Fougeder i Lehnnitt och Andre Saa och 
som stannder Ødde

Kield Schriffuer i Onnss Herridtz

[i margen med 
anden hånd:] 
Hoessbemeldtte 
och eptherføl- 
gende Affkorte- 
ninng war lige 
saa Neste for 
ganngen aar

Fougett i Hatting herritt forschaa- 
nid hanns Lanndgilde som ehr 
Smør
Suin
Pendinge
Haffre
Maldt
Staffenn Nielssenn i Horssens

jt"6
j
j mk. v ß j alb
j ørte
j pund

haffuer Kong. May.s breff paa 
enn gaard i Aldum Att werre 
forschannid for Landgilden som 
ehr Aarligen
Leding
Haffre
Pendinge
Heste gesterj
Pendinge
Sammeledes aff it stycke Enng, 
kaldis Muncke mølle Enng 
Smør

iiij ß
viij schipper 
ij mk. vj ß 
vj
XV ß

j fjerding

Søffrenn Lauritzenn i Dallerup 
haffuer Ko. Ma. breff paa thiur 
toffte att were frie for Affgifft 
som ehr
Leding 
haffre

ij ß
iiij schipper

Niels Madtzenn i Kalhaffue finn- 
des i Jordebogenn for enn Marck 
giernings penge, och nu giør Egt 
och Arbeide till Biugholm Quiteris 
der for samme
Pendinge J mk.

Peder Lassenn i Morberggaard 
herridtz fouget i Nimb herritt 
Quiteris hanns Lanndgilde som 
ehr
Smør j tne
Grotter ij
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schafft are
Biug 
Suin 
Lamb 
hønns
Penndinge
haffre 
Maldt

j thraffue 
jørte
j
j
ij
j mk. v ß j alb. 
j orte
j pundt

[...]

Ombdragenn med Sielff Eiger och Fæstebønnder her Vdj 
Lehnnidt som holder Officerer, huilcke till Kriges brug ehr 
Vdschreffuen, och Bønnderne for Landgilde forschaanid

Hatting Herritt 
Sielff Eiger

[i margen med 
anden hånd:] 
Hoesbemeldtte 
Affkortnning 
war lige saa for
gangen Aar

[i margen med 
anden hånd:] 
Hoesbemeldtte 
Affkortnning 
war lige saa for
gangen Aar

Ølsted
Niels Michelssenn
j tønnde Smør
ij Grotter
iiij schiper Kongsted are
j orte Roug
j ørte Biug
j ørte are
j Suin
j mk. Liusgam
ij mk. ij ß ij alb
j pund Maldt

Christoffer haar Lütenant
j fdg. Smør

Noch aff dett Eiedomb Christoffer schoning brugtte med
Rassmus Thamassen
j fdg Smør

Sammeledes aff itt stycke iord Vdj Warding mk.
j mk. v ß j alb.

Nimb Herritt
Sielff Eier 

Lund
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[i margen med 
anden hånd] 
forganngen Aar 
var Lauritz 
Thommessen i 
Wrønndrig Vdj 
denne hanns 
Sted, och da 
Hanns Lanndgil- 
de Affkorted

Peder Thomassenn 
j fjering Smør 
ij grotter 
j trauff schafft are 
j ørte Roug 
j ørte Biug 
j orte are 
j Suin 
j mk. gesteri 
j pd maldt

[••■]

[i margen med 
anden hånd] 
Penndinge for 
hoessbemeldtte 
wahre finndes 
her emod till 
Jnndteigtt

Ehr Soldt och Anwendt vdj Penndinnge epterne wahre epter 
som Penndings Jnndtegt derpaa ydermere Wduisser 
Haffre gryen xvj schipper
Erter
Smør

Fiede Kiør
Fiede galte
Honning
Brendsuin
Torsch
Staldøxens fouring 
Foernødtz fouring 
Lonborg Saldt

ij tner
viij tnerj fdg. jotting iij 
harbopd. vj Harbo mk. 
iij 1/3
vij
iij tner
jc,xj
viij t"er
vij 1/3
xxiij
iij tne
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[i margen med 
anden hånd] 33.

34. Her paa 
Skipperenns be
llisser Som Bor
gemester der i 
Horssens till 
witterligh haffr 
V nnderschreffuet
35. och 36. Tøn-' 
ne Friisses beu
iss at det er 
hannom vitter
ligt, for" schippe 
haffre ehr Jnd- 
schibet

Er Effter Kongl. Maytts. Missiue och befahlinng Vdaff 
Adtschillige Høibemelte hans May.s Miell och Cronens 
Jnndkombst med trinde Schibe som der till fra Riberhuss 
fragted war, her fra Stiernnholm och paa Elffuen indschib- 
bede, først med Schipper Jørgenn Rotgersen aff Hamburg 
Packett Roug Miell iijct ij tner
Biug maldt vct xlvj tner
Haffre iiijct t"er

J lige maade Jnndschibet schipper Jellies Willom senn aff 
Kampenn i holland
Packett Roug miell iijct ij tner
Biug maldt vcl iiij tner
Haffre iiijcl tner

Sammeledes ehr inndladdett schipper Nolde Thebbis af 
Blackseiggell Vdj hollannd
Packet Roug Miell ijcl vij tner
Biug Maldt iiijcl xviij tner
Haffre iiijct tner
Och er bleffuen forbrugt till forne Miell att Vdj Packe och
offuerføre
Thomme tønnder vijcl xj

Packett Miell
Maldt
Haffre
Thomme thønder

Summa Huius Ehr
vijcl xj tner 
xjvct xviij tner 
jm ijcl tønder 
vijct xj

[•••]

Summa Summar. Offuer Aid For"e Vdgifft ehr

Penndinge iij"1 ixcl lxxxxiij R. Dr ij- ort xj ß j alb.
Roug jm jcl lxxxjx tønnder j schippe
Packett Miell vijct xj tner
Biug och Maldt ijm jct xlvj tner
Haffre ijm xxxj tne vij schipper
Haffregryenn xvij schipper
Smør iij Lester j tne j otting iij harbopund vj harbo mk.
Honning iiij tner
Erter ij tner
Torsk viij tner
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Lynnborg Saldt
Fiede Kiør
Fiede galte
Brenndsuin
Faar och Lamb
Giess
Hønns
Staldoxenns foering
Fodenøds foring
16 Allenn tømmer
10 Allenn tømmer 
Saugdieler
Suerd Legter
Straa Legter
Jernn
Mursteen
Tagsteen
Kalck
Thomme tønder
Store Spigger
Store Suerdlegte spiger
Legte Sømb

iiij tner 
iij 1/3 
viij 
ijct xxj 
ijcl viij 
ijc* iij 
iiijct xiiij 
vij 1/3 
xxiij 
iij tyldter 
iiij thyldter 
iiij tyldter 
Ixj 
jm lxxxxv 
xviij Lispd v bismer mk. 
iijct x 
ijc' 
xxij tner 
vijctxj 
iijCI 
iiij“ 
vct

Kommentarer
Et lensregnskab må betragtes som en blanding af et reelt og et formelt regn
skab. Det formelle regnskab knytter sig for eksempel til jordebogsindtægteme, 
der er identiske med inventariejordebogens, det vil sige hvad lensmanden bur
de oppebære, med afkortning (fratrækning) af landgilde for forarmet og øde 
gods, hvorom der forelå tingsvidner. Lensmanden kunne imidlertid godt have 
restancer eller uerholdelige tilgodehavender hos bønderne, uden at det optræ
der i lensregnskaberne. Samme forhold kan gøre sig gældende med hensyn til 
lensregnskabemes skatteregnskaber. Som det fremgår af regnskabsbilagene, er 
udgifter til eksempelvis indkøb af varer og betaling af håndværkere reelle nok, 
ligesom indtægterne fra solgte naturalier, hvilket blandt andet fremgår af revi
sionsbemærkningerne (se kilde nr. 56).
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Ehrrøhrige ord 
Elffuen 
Embidtz Folck 
Fyr dieler 
Giemings penge 
Gri
Harbo march

ærerørig, ærekrænkende.
Elben.
embedsfolk, om håndværkere, 
fyrredæler, fyrreplanker, 
afgift i stedet for hovarbejde, 
gæsteri.
smørmål i Hardsyssel: 1 harbopund = 24 harbo- 
mark.
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På udsnittet afkortet med Horsens i Resen: Danske Atlas ses til venstre det kongelige slot Stjern
holm, hvorfra lensmanden administrerede lenet.

V-lemmit (bidsche hunde) ulemmet, om hunde, der ikke har fået hugget en 
forpote af.

Harbo pund smørmål i Hardsyssel: 1 tønde smør = 9 harbo- 
pund.

Hegte Legter hægtelægter, lægter hvormed spærene holdes sam
men.

Leiermaall
Packet Roug Miell 
Saugdeler
Schafft are/haffre 
Simmer
Spiger
Straa Legter
Suerd Legter 
Suerdlegte Spigger 
Tyldter

samleje uden for ægteskab.
pakket rugmel, rugmel, der er kommet på tønder, 
savdæler, udsavede brædder, planker, 
skafthavre, havre i strået.
simer, tove snoet af halm.
søm.
strålægter, lægter til stråtag.
sværdlægter, lægter der afstiver på skrå, 
sværdlægtespiger, søm til sværdlægter (se ovf.). 
tylvter, tolv stykker, brugt som enhed ved salg af 
tømmer.
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Lovgrundlag
Lensmandens embedsår gik fra Philippi Jacobi (1. maj). Ved hvert (embeds-) 
års udløb havde han pligt til at indsende regnskab for lenet til Rentekammeret. 
I et missive af 18. marts 1618 blev lensmændene mindet om at aflægge regn
skaber til Rentekammeret til tiden. En uges tid efter - den 27. marts - modtog 
rentemestrene et missive, der mindede dem om deres pligt til at påse, at lens
mænd, toldere og andre regnskabspligtige overholdt regnskabsterminen. Be
stemmelserne om regnskab af len blev gentaget i Christian 4.s Store Reces 
1643, 2-1-2.

Anvendelsesmuligheder
Lensregnskaberne rummer overordnet set oplysninger om indtægter og udgif
ter ved kronens len. Mens forleningsbrevene angiver, på hvilke betingelser 
lensmændene bestred lensposterne, kan regnskaberne indirekte give et vist ind
tryk af henholdsvis kongens og lensmandens udbytte af lenene. Lensregnska
berne viser blandt andet, hvad lenets bønder skulle betale i landgilde og skat. 
Afkortning af landgilde- eller skatteydelser på grund af armod m.m. giver ind
blik i økonomisk-sociale forhold. Men ikke mindst er lensregnskabernes man
ge oplysninger om varer, tjenesteydelser og håndværkere en righoldig kilde til 
prishistorie. Oplysningerne om de nævnte genstande, personer, aktiviteter 
m.m. gør også regnskaberne til værdifulde kulturhistoriske kilder. Generelt gi
ver indtægts- og udgiftsposterne indblik i mangfoldige forhold i datiden, her
under også i personal- og lokalhistorien.

Hvor findes kildetypen?
Lensregnskabeme findes i Regnskaber indtil 1559 og Regnskaber 1559-1660 
(RA).
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50. Lensregnskabsbilag
Til lensregnskabemes forskellige poster kunne der være henvisning til numme
rerede bilag, der dokumenterede postens rigtighed, hvad enten der vat tale om 
indkøbte varer, håndværkerregninger eller andet. Disse bilag lå sammenbund
tet og blev medsendt regnskabet.

Kvittering for fragt og måtter 1627
(RA., Civile regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Stjernholm Len, a. Regn
skaber 1621-1631, regnskabsbilag 1626-1627)

Kienndis Jeg pouell madtzenn schipper, Induonner Vdi horsens At peder Niels- 
senn schrifffuejr paa stiernholmb, Haffuer betaid mig fragten aff thou hundre
de thø[n]d[e]r haffre, som ieg med min schudde till Ko: Ma: proviantzhuss Vdi 
Kiøbenhaffn offuer førde, for huer thønde sex schelling dansche saa och for 
thretenn thø[n]d[e]r smør thoe slette daller. Dissligeste for thj dyssinn Matter 
som wnder forne haffre med at garnnere er forbrugt, for huer dyssin thoe slette 
march fiere schilling. Er thillhobbe thiuffge och sex slette daller halffanden sie
te march: For huilche forne pennge Jeg her medt will haffue forne peder Nielssen 
paa Kong. Maytz wegnne for quiterit.
Thill widnisbiurd haff[ue]r ieg mit zigenette her Neden wnder thrøgt.
Datum Stierennholmb thend Anno 1627.

Udskrift: Schipper pouell madssens beuis paa - xxvj sietdi. vij mk. som ehr for 
fragt och Matter.

Kvittering for køb af får og lam 1627
(RA., Civile regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Stiernholm Len, a. Regn
skaber 1621-1631, regnskabsbilag 1626-1627).

Kiendis ieg Peder Larssenn i Warberig och giør witerligt Att peder Nielssenn 
schriffuer paa stiernholmb haff[ue]r Betaid mig for fiersinds thiuffge Otte faar 
och Enn lamb som ieg haffuer Indkiøbt Lendsmandenss genandt med at fuld 
giørre for huer Enn halff Rixdaller Och for enn Lamb enn ort. Er fyrgetiuge 
Och fierre Rdr. och j ort for huilche forne penge ieg her med paa Ko: Ma: Weig- 
ne will haffue forne Peder Nielssenn for quiterit thill vidniessbiurd haffuer ieg 
med min Eigenn hand vnderschr[eve]tt.
Dattum stiernholmb then Anno 1627
peder larssenn
Egen Hand

Udskrift: Peder Larssenn y wardberig hanns beuiss paa - xliiij rdlr. - j ortt.
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Kvittering for tækkearbejde 1627
(RA., Civile regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Stiernholm Len, a. Regn
skaber 1621-1631, regnskabsbilag 1626-1627)

Kienndis Jegh Madtz Chlemmidtssenn thecker Vdj hatting. Och giør her med 
for alle viterligt Att Peder Nielssenn schriffuer paa stiernholmb haff[ue]r for
nøyet och betaldt migh for denn storre koestald Paa biugholmbs Ladeg[aa]rd at 
straa thecke som ehr xxx biuger Langt och xxviij allenne høigt, for huer bin
ding v slette marck er thredive och halff Ottende slette daller. Disligeste haffuer 
hannd ochsaa betaldt migh for thuinde sømme quinder, som suorde som ieg 
thill forne Arbeide at forferdige fornøden giordis udj Lxxxxiiij dagge huer om 
dagen till Kost och Lønn - xij ß. Er [17 og en] halff daller och viij ß, huilche 
for.vÅ:r<?vne penninge som beløber sig thill ssammen - halffthrediesindsthiuffue 
och femb slete daller. Jegh her med vill haffue forskrevne 
Peder Nielssenn quiteritt.
Diss till windisbiurd haffuer ieg mit Zigennette thet her nedenn paa thrøgt och 
med egenn haannd Vnderschreffuitt, Dattumb stiernnholmb den 12 Martij 
Anno 1627. Dett bekender Jeeg Mads Chlemidtsøn Med Egenn haanndt.

[udskrift: Madtz theckers beuiss paa - 37'h. sdr for theckerij...Itemb beuiss paa 
- 17'/2 sdr - 87? till sømbquinderne] 

Kommentarer
Biuger
Sømme quinder
Suorde

bygger, bindinger, 
sømmekvinder, sykvinder, 
surrede, bandt.

Lovgrundlag
Jf. omtalen under kilde nr. 49.1 forleningsbrevene (jf. kilde nr. 48) nævnes det 
også, at lensmandens skriver skal have kvitteringer på alle udgifter, der endvi
dere skal underskrives af lensmanden, for at udgiftsposterne kan accepteres.

Anvendelsesmuligheder
Bilagene til lensregnskaberne er en noget overset kilde. De rummer imidlertid 
mangfoldige oplysninger om lønninger og priser for varer og tjenesteydelser 
samt oplysninger af værdi for personal- og lokalhistorien.

Hvor Andes kildetypen?
Regnskabsbilagene findes i Regnskaber indtil 1559 og Regnskaber 1559-1660, 
Lensregnskaber (RA).

Litteratur
Ole Degn og Erik Gøbel: Skuder og kompagnier. Dansk Søfarts Historie, 2, Kbh. 

1997, s. 45-49, 160-62.
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50. Lensregnskabsbilag

Bilag med kvittering for tækkearbejde til Stjernholm lensregnskab 1626-27 med teksten s. 342 
(RÅ)-

Ole Degn: Svigefulde Øresunds-toldregnskaber. Lensregnskaber og Øresundstold- 
regnskaber 1634-43, Zise. Told- og skattehistorisk Tidsskrift, 1998, s. 93-98.

Hans H. Fussing: Stiernholm len 1603-1661. Studier i krongodsets forvaltning. Det 
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-Filologiske Skrifter, 3, 1, 
Kbh. 1951.
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51. Jordebog
Ved hvert len fandtes der en ( inventorie-)jordebog, der rummede oplysninger 
om kronens indtægter i landgilde og korntiende fra kronens bønder og gejstlig
heden i lenet.

Jordebog over Stjernholm Len 1626-1627
(RA., Civile regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Stjernholm Len, b. Jorde- 
bøger 1604-1643)

Jordebogh till Stiernholmb Slaadt och Leen, Paa aid denn Wisse Rentte och Ar
lige Jndkombst, som der till liggenndis Er, Beregnitt fra Phillippi Jacobi dagh 
Anno 1626 och till Aarsdagen igien Anno 1627

[•••]
Nimb Herridtt

Kiørup
Sørenn Thommessenn

iij Dr for j Koe
ij grotther
j thraff schafft are
xiij Leess Weed
vj thr. Kuoll
j Suin
j mk. v ß j alb.
j ørte are
j punnd malt

Jep Lauridsenns høstru
j fiering Smør
j ørte Roug
j ørte biug
j ørte are
j Suin
vj thr. Kuoll
j mk. v ß j alb.
j pund malt

Peder Jennssenn
xij ß
j Suinn
x ß ij alb.
j ørte are
j pund malt
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Christenn Anderssenn 
j tner Smør 
j ørte Rough 
j ørte biug 
ij ørte are 
j Svinn

Opslag på side i Jordebog over Stjernholm Len 1626-1627, hvor teksten s. 344 begynder. (RA).
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vj thr. Kuoll 
j mk. v ß j alb. 
j punnd malt

Holger grønn 
j fjering Smør 
j ørte Roug 
j ørte bi ug 
j ørte are 
j mk. v ß j alb. 
xij ß 
j Lamb 
j gaass 
ij hønnss 
ij schipr are 
j Suin 
1/3 part aff en Koe

Christenn Pederssenn 
j fied Koe huer 3 Aar 
j thr Lyneborig Salt 
ij grotther 
j- thraff Kong sted are 
j ørte Roug 
j Suin 
j faar 
j gaass 
ij schipr are 
ij hønnss 
j schipe are grynn 
xiij Leess Weed 
vj tr Kuoll 
j mk. v ß j alb. 
j ørte are 
j- ørte biug 
j pund malt

Mads Pederssenn 
j f/erJing Smør 
j ørte biug 
ij ørte are 
j Suin 
j mk. giesterij 
j ørte malt

Bissgaardtt

Wrønding
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Anderss Knudssenn
j thønnde Lønborig Salt huer 2 Aar
ij grotther
j thraff schafft are
iij schipr Roug
iij schipper Biugh
j Suin
j mk ge.v/erij
j ørte are
j phd malt

Lauridtz Christenssenn
j fiering honingh
ij grotther
j thraff are
j ørte Rough
j ørte biug
j ørte are
j Suin
j faar
j Lamb
j gaass
ij schipper are
iiij hønss
j schipe are grynn
xiij Leess Weed
vj thr Kuoll
j mk. giesterij
j pund malt

Jennss Hennsenn
j fiering Smør
j ørte biug
ij ørte are
j Suin
j mk. ge.sïerij
j ørte malt

[•••]
Jordebog Paa Kiercketienernis Langildtt 

Hatting Herridtt 
Quorning

Rasmus Knudsenn
xij ß
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j Brendsuin 
j heste giesterij

Sørenn Jørgennssenn 
j mk. v ß j alb.

Therkild madssenn 
j Brend Suin 
iiij heste gesterij

Christenn Jbssenn
j Suin 
iij heste gesferij

Hanns Sørennsenn 
xij ß

Jenns Madssenn
j Suin 
iiij heste gesterij

Peder hermandsenn 
j Suin 
ij heste giesterij

Lauridz hannssenn 
xij ß

Ericknaffuer

Løssnning

Botterup

Hatting

Peder hellessenn 
xij ß

Stissenn madsen 
j Suin 
iij heste gesterij

Mads Røed 
j Suin 
iiij heste gesterij
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Titelbladet til Jordebog over Stjernholm Len 1626-1627. Ved bagkanten ses de to strimler af et 
it uklippet katolsk pergamentshåndskrift, hvormed jordebogens ark er syet sammen. (RA).
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Peder Jennsenn
j Suin
ij heste gesterij

Peder pouelssenn
j Brendsuin
iij heste ge.sZerij

Stenderup

Niels Michels Och Søren Nielsenn
j Suin
iiij hestegesterij

Dalbye

Peder Nielssenn
j Suin
iij hestegesterij

[•••]
Kong Mayttz Anpartt Korentiende Wdi Biughollembs Lehenn

Nimb herridtt

Huering Sogen
Frue Berget Clauss glamb[e]ks haffr. Kong Maytz breff der paa giffuer Aarli
genn
jv ørte Roug
jv ørte biug
jv ørte are

Huorenborig Sogen
Haffuer peder Jensenn i Haurumb paa Meinige Sogenn mends Wegenne wdj 
feiste giffuer Arligenn
vj ørte Roug
vij ørte biug
vij ørte are

Wnderup Sogen
Haffuer Lass Jennsenn i Vnderup paa Mieninge Sogenn mends Veigene Vdj 
feiste giffuer Aarligenn
v ørte Roug
v ørte biug
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Kong Mz Anpart thinde aff thamdrup Sogenn haffr. hannss Mayttz lagt thill 
schollenn i horsennss

Bierre Herrid
Gluds Sogen
Ernst Normand thil sielff Søe haffr epther Ko. Ma breff wdj feiste Och giffuer 
Aarligenn
iiij- ørte Roug
xij ørte biug
xj ørte are

Asens Sogen
Ernst Normand thill Sielff Søe haffuer epther Kong May breff Wdj Feiste och 
giffuer
j ørte Roug
iij ørte biug
iiij ørte are

Wrigsted Sogen
haffr Frederich Ridz thill thyggjstrup Wdj feste giffr Aarlig
ij ørte Roug
iiij ørte biug
vj ørte are

Stoubye Sogen
Haffuer fru Ellenn Marsuin Wdj feiste och schylder Arlig 
viij ørte Roug 
xj- ørte biug
xj ørte are

[-.]
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Summa Summarum Offuer Forne Biug Holmbs Jordebogs Indkomst 
Er Forwdenn dett Bortt Skiffte Guods

Pendinge
Rough

jcl xix dr j alb 1 denarius 
jx Leister jx ørte iij schipr

Biug och malt xjx Leister viij ørte iij schipr
Haffre jx Leister ij ørte
Haffre Grynn XV schipr
Erter ij Thønder

[med anden Smør iij Leister vj t. j fd. j oting
hånd i margen:] Honing iiij t. iij harbo bismer pund 6 mk.
kommer offr ens Fiede Kiør iij 1/3
med Neste for- fiede galt viij
ganngnne Aarss Brennd Suin if xlj
Jordbogs sum- • Faar och Lamb ljx 1/3
marum, Och lige Giess xlj
saa Vdj Stiem- Hønnss jc,j
holms Regb till Lønnborig salt iiij thner
Jnndtegt thorsch viij tr

Øxenn Att Stalde vij 1/3
Fødenød xxiij
Weed ijcl xxxiiij Lees
Kuoll jct xliiij thr.
Liussgarenn xxiij mk.
haar ij mk.
schaffthaffre xj thraffuer

Kommentarer
Biug Holmb Bygholm, tidligere lensslot ved Horsens. I 1617 flyttede lens

manden til Skt. Hans Kloster i Horsens, fra 1573 kaldt Stjern
holm.

Heste giesterij hestegæsteri: Afgift i stedet for forpligtelse til at modtage og 
underholde et antal heste i indkvartering.

Lovgrundlag
Jordebøgerne nævnes i forleningsbrevene og var en del af de vilkår, lensman
den overtog lenet på.

Anvendelsesmuligheder
Jordebøgerne rummer fortegnelser over kronens fæstebønder og selvejerbøn
der i lenets område med angivelse af de enkelte bønders faste årlige afgifter. 
Dermed giver jordebøgerne oplysninger dels om de indtægter, lensmanden op
pebar i landgilde, dels om lokaliteter og personer.
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5L Jordebog

Hvor findes kildetypen?
Inventariejordebøgerne findes i Regnskaber indtil 1559 og Regnskaber 1559- 
1660, Lensregnskaber (RA).

Litteratur
Haakon Bennike Madsen og Erland Porsmose (udg.): Næsbyhoved Lens Regnskaber 

1502-1511. Danske Middelalderlige Regnskaber, 3, Odense University Studies in 
History and Social Sciences, vol. 120, Kbh. 1991.

Hans H. Fussing: Stiernholm len 1603-1661. Studier i krongodsets forvaltning. Det 
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-Filologiske Skrifter, 3, 1, 
Kbh. 1951.
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52. Udspisningsregnskab
Lensmanden førte en række (del-)regnskaber, blandt andet opgørelser over 
ugekost og udspisning på lenets slot; det vil sige udgifter til bespisning af en 
række forskellige personer.

Ugekost og udspisningsregister på Antvorskov Klosters Len 1613-14 
(Kilde: RA, Regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Antvorskov Klosters Len 
a 2. Regnskab: Ugekost og udspisningsregister 1612-1615)

Wggekaast Och Wdspissning paa de Wuisse Personner, som ehr Spist paa 
Andtuorschoff, fraa Philipi Jacobj dag Anno 1613. Och till Aarssdagen igien 
Anno 1614.

17. Vgge Trinitatis
Ehr Wdspisidt thill eptherschreffne personner, som ehre spiisedt offuer Lenss- 
mandenens Genandt
Vdh denne Vgge thill - 652 dir.

Flesk
Faaerkiød 
Gaasekiød 
Suinehoffder 
Suinerøgge 
Sild
Thorsk 
Graaseier

Heele
Vggen

iiij sider
iij Krope ij f/ering
vj Kropper
iij
ij
j th<zWe j f/’ering j oting 
j thønJe j otting
j thøwJe

Arbeidere

4 Personner Røchter Konng. May. fuoler
1 Wrttergaardz drenng
12 thersker wdj Ladenn
j Røchter stude och Vnngfæ

lxxx dl. 
XX dir.
Ijcl xl dir. 
XX dir.

[•••]
4 bønnder sad i thomnid, for de haffuer sitt offuerhørig och icke Ville komme 
thill slottid och giørre dierris Egter som de pligtige War och bleffue der om thill- 
sagde Der Prindtzenns folck och goedtz her Annkomb och schulle sidenn thill 
Korsøer huor epter de her maatte ligge lenge att fortøffue. Der for Anholdenn 
wdj - 2 dage xij dir.

2 Foelldrennge Antagenn Att Røchte och thage wahre paa Kong. Mayz. fuoler
- 3 dage - xviij dir.
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52. Udspisningsregnskab

Opslag på side i ugekost- og udspisningsregister for Antvorskov Kloster len 1613-14, hvor tek
sten s. 354 begynder med 17. Vgge Trinitatis. (RA).

355



Lens- og amtsforvaltningen

2 thømmermennd giorde paa nogenn Hiullbørrer som øxssenn Røchterne 
schall bruge - 2 dage xij rdl.

Noch 3 bønnder aff Borsslund i thomnidt for samme forsømmelsse med dierris 
porsegter att giøre - j dag vj dir.

J Racker med sinn Koenne, Reensid och giorde hemmelighed deris Reenne her 
paa slottid och nedre i ladegaardenn
4 dage xxiiij dir.

2 thømmermennd aff herridstrup thillhug och giorde nogenn pæller wid de nye 
øxssenn baasse, som nu erre bleffuenn giordt i thend lannge øxssenn lade Att 
biugselitt som øxsenenn staar bundenn wid. Kannd gaa Ledigt op och nedder 
wid samme pælle
3 dage xviij dir.

Kommentarer
Porsegter betydning uvis, men en form for ægter.

Anvendelsesmuligheder
Udspisningslisternes fortegnelser over personer, der blev bespist på slottet, gi
ver indblik i en række forhold og aktiviteter på lenet. Således vedrørende det, 
håndværkere udførte af arbejde, og baggrunden for tilfælde, hvor bønder var 
spærret inde i tårnet.

Hvor findes kildetypen?
Udspisningslister findes i Regnskaber indtil 1559 og Regnskaber 1559-1660, 
Lensregnskaber (RA).
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53. Skattemandtal
Beskatning blev betragtet som noget ekstraordinært. Frem gennem 1500- og 
især 1600-tallet blev der hyppigt udskrevet ekstraordinære skatter, som lens
manden oppebar. Skattebrevene rummede en begrundelse for skatteudskrivnin
gen samt en fortegnelse over, hvem der skulle betale skatten, på hvilket grund
lag og efter hvilke satser.

Skattemandtal 1642
(RA, Regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Nyborg len, c. Ekstraskatte- 
mandtaller 1641-1644, mandtalsregister 1642)

Mandtals Register 
paa Pengeschatten i Nyeborrig Lehn 

till Sancti Hansdag 1642.
Schatten er Rett Oppeboret effter hoss legende schattebreffs Copie Lit A och 
Rett Effterregnid wed Jørgen Hanssen

[•••]
Winding Herrit

Jord Eigne Bønder
Frørup Sogn

Taarup
Jenns Hannsen och Jep Jennsenn } j schat
Jens Jennsen j schat

Frørup
Rassmus Oelssenn
hanns Nielssenn
Niels Madtzenn
Clemmed Pederssen
Madz Nielssenn

Roffsindinge
Hans Simmonssen
Rassmus pouelssen } j schat

(...)

Festebønder
[-]

Hiulbye
Hanns Jbssenn
Peder Anderssen
Peder Rassmusen - j schat
Per Jørgensen
Lauridz hannsenn
Knud Pederssenn
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Lauridz Jbssenn - j schat
Lauridz thommesen
Hanns pederssenn

Dagnegaarden 
Anders Frandzenn

[•••]

Vgedags Tiener 
Regstrup

Peder Madzenn
Niels Anderssenn
Jenns Jbssenn
Niels Anderssen
Christen Nielssenn 
Michell Anderssen
Madz Anderssenn
Hanns Pouelssenn 
Madz Michelssen 
Jenns Andersenn 
Rassmus Andersen
Anders søffrensen

Hiulbye
Lauritz Andersen
Jep Knudzenn 
Michell Andersen 
hanns Jbssenn
Rassmus Knudzen
Lauridz Juell
Anders Lauridzen
Laurids pederssenn

Summa Summarum
Paa Mandtallit i Winding herridt 

Jord Eigne Bøndr xlv
Feste Bøndr iijcljv
Wggedags bøndr xx

[•••]
Mandtals Register Paa Suenne och 

Drenge i Nyeborrig Lehnn 
Suenne Drenge

Jep Jennsenn i taarup fuld j
Hanns Nielsenn i frørup j
Clemmid pederssenn j
hanns Simensenn i Røffsuindinge j
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Anders Pillegaard i Windinge j
Peder pillegrd j
Jost Hannssenn j
Anders Jostesenn j
Lauridz Andersenn i Kullerup j
Jørgenn Rassmusenn i Saaderup j
tamis Anderssenn j
Jep Rassmussenn i Ellinge j
lauridtz Hannssenn j
Anders Madtzenn i Havndrup j
Hanns pedersenn i Søllinge j
Hindtze Christennssenn i Wersløff j
Peder Jennssenn j
tamis hannsenn j
Anders Jørgennsenn j
Christen Oelssenn i hagendrup j
Peder Oelssenn i Kierssenndrup j

xiiij vij
[•••]

Summa Summarum
paa al for:"e Pengeschat wdi Nyboriglehen till Stj Hans Dag 1642

JordEigne b jc‘ lxxj
Jndester vj
festeb: jm ijct xxxij
Wggedags bøndr XX
D: for fuldløn iijct iiij
D: for halff løn iijct jx
handt w: b: A: V
Handtw. V: A xxxvj
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ISM
Affkortes och føris till Wdgifft aff 

forme Pengeschat

Er i førige 
Mandtaler 
beuist

Efftersch:ne - v Jord- 
Eigne och j feste grd, 
officererne offr dj fynd- 
sche Søldatter Aff 
Kong M: Naadigst ehr 
beuilget frj for schatt 
JordEgine bøndr - v
festebøndr - j

her paa things 
winder
No. 1

Windingherit 
Den JordEigne grd i 
vindinge hans henrich
sen paaboede, Manden 4 
ehr forArmitt, derudj 
haffr boed som er for:ne 
hans hinrichssen 
Den grd i Rosilde Niels 
Anderssen paaboede, 
Manden er siett forarmitt. 
Den grd i Røffsuindin- 
ge Erich Andersen paa
boede ehr Øde 5

Dj thuinde grde i bogense 
Niels Oelsen och Jens bugge 
paaboede ehr thilforn med 
thingsuinde beuist Saauel- 
som endnu at wehre Øde 
Den grd i Røffssuindinge 
Claus Andersen paabode 
ehr Øde

Dj thuinde grde i Lang- 
Ebbell Peder Andersen och 
Niels hansen paaboer er en 
huer ey Videre end halff 
grds brug

2

3

Summa Lat:
JordEignegrde vj
Feste grde vj

[•••]
Summa Summarum paa 
All for:ne Affkortningh 

Ehr
JordEigne bøndr xviij 
Jndester -
Festebøndr lxiij
Møller bruger A ij
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53. Skattemandtal

Opslag på side i Nyborg Lens skattemandtal 1642, hvor teksten s. 360 begynder. (RA).
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Lignit och Lagt al Affkortningh Jmod 
Det gandsche Mandtall 

Bliffuer Jgien

Kiøbstederne

175 JordEigne b: r Iiij a ij Rdlr: er iijcl v Rdlr
8 Jndester vj a j Rdlr: er vj Rdlr
1228 Feste bønder jm ijcl xjx aj Rdlr: er jm jjct xjx £)|r

ligesaa Wggedags bønder XX a j Rdlr er x Rdlr
323 ■ Drenge for fuld løn iijcl iiij a j Rdlr er ijcl ij Rdlr
343 Drenge for halff løn iijcl jx aj ort er lxxvij dlr j ort
3 Handtwerker bruger A: iij ajdlr: er ijdlr
39 Handtwerk vden Auffl xxxvj aj ort er jx Dir

Summa Penge ijct xxjx Dlr j ort

Nyborig 
Suendborig 
Kierteminde
Foborig

ijct lxxxj Rdlr 
ijct lxxxj Rdlr 
jct XXXV Dir 
lxviij Rdlr

sueneschat thil forn mælt

vijct lxv Rdlr

Penge
Summa en allis 

ijm iiijct lxxxxj Dlr 1 ort

Bekosted paa Pengepoeser
Penge j dlr j ort

Thill fortæring med schatten thuende thidr att fremføre
Penge iij Dir:

iiij Rdlr: j ort

Ehr Leffuerit till Welb: Henning-Walkhendorp, befallings mand paa Ottens 
segrd, Effter Jgiengiffne beuisses Jndhold

Penge lxxxvij Rd

Lignit och Lagt Bliffuer wnderdanigst paa dette schatte Mandtall schyldig
Penge iiij Rdlr:

Jens Madzen 
Egen Hand
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Opslag på side i Nyborg Lens skatteniandtal 1642, hvor teksten s. 362 begynder. (RA).
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Kommentarer
Skattemandtallene er normative kilder med hensyn til, hvad hver skatteyder 
burde betale, men viser altså ikke nødvendigvis, hvad de reelt betalte. Mandtal
lene rummede imidlertid også lister over afkortninger, dvs. personer, der var 
blevet fritaget for skatten på grund af kongebrev, forarmelse eller øde gods. 
Disse forhold skulle dokumenteres med tingsvidner, men skattemandtallene vi
ser ikke eventuelle restancer med skatten, der ikke var dokumenteret ved tings
vidner. Rentekammeret skulle således have det pålignede skattebeløb med fra
drag af afkortninger, men ikke af restancer. Dette underskud har skatteop
kræverne - på forskellige niveauer - måttet bære. Skattemandtallene siger en 
del om tidens skatter, skatteforvaltning samt fordeling af skattebyrderne. I 
mandtallet oplyses også om udgifter til pengeposer og til fortæring til de perso
ner, der bragte skatten til Rentekammeret.
D: for fuldløn 
D: for halff løn 
Handt w: b: A: 
Handtw. V: A

drenge for fuld løn. 
drenge for halv løn. 
håndværker bruger avl. 
håndværker uden avl.

Vgedags Tiener ugedagstjener, fæstebonde med hoveriarbejde på en hoved
gård en eller flere dage om ugen og fritaget for de fleste 
ekstraskatter.

Lovgrundlag
De enkelte skattebreve rummede bestemmelser om udskrivning og forvaltning 
af skatten, herunder udarbejdelse af mandtal. Den 10. december 1636 modtog 
lensmændene et missive om fribefordring af lensmændenes skrivere, når de 
fremførte regnskab og penge.

Anvendelsesmuligheder
Skattemandtallene kan ud over at belyse beskatningsforhold også give et bille
de af forskellige befolkningsgruppers økonomiske og sociale forhold og er af 
værdi for lokal- og personalhistorien.

Hvor findes kildetypen?
Skattemandtallene findes i Regnskaber indtil 1559 og Regnskaber 1559-1660, 
Lensregnskaber (RA).

Litteratur
Haakon Bennike Madsen og Erland Porsmose (udg.): Næsbyhoved Lens Regnskaber 

1502-1511. Danske Middelalderlige Regnskaber, 3. Odense University Studies in 
History and social Sciences, vol. 120, Kbh. 1991, s. 24-27.

Hans H. Fussing: Stiemholm Len 1603-1661. Studier i krongodsets forvaltning. Det 
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-Filologiske Skrifter, 3, 1, 
Kbh. 1951, s. 72-90, 175-213.
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54. Bilag til skatteregnskab
Gennem bilag kunne mangler i skatteindbetalingerne dokumenteres. Skatte
ydere kunne skånes for skat, hvis det lokale ting kunne bevidne, at vedkommen
de var ude afstand til yde skat på grund af forarmelse.

Tingsvidne 1642
(RA., Civile regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Nyborg Len, c. Ekstra- 
skattemandtaller 1641-1644, bilag til mandtalsregnskab S. Hansdag 1642, Li
tra A, nr. 1)

Jens Nielsen i Grønholdt, Herridtz foeget i Windigherridt, Anders Hansen i 
Saaderup, Poffuell Hansen i Auffnsleff och Hans Krag, Wnderschriffr paa Ny
borig Slott,

Giøre witterligtt, At Aar 1642 Oensdagen dend 14 Decembr: Paa Winding 
herridtz ting war skicket hans henrichsen i Windinge, Som begieret och fick et 
fuldt tings Winde ved otte troefaste dannemend, som ere Peder Nielsen lang, 
Clemed hansen, Oele Madtzen, Hans Madtzen, Jens hansen, Peder Nielsen, 
Jens Jbsen och Lauridtz Jensenn, alle boendes i Thaarup,

Huilcke Alle Windede, At dj paa forme ting och Dag Sandelig saae och hør
te det forme hans hinrichsen haffde tuende tingsteffnere her inden tinge, Nemb- 
lig hans Jørgensen och Anders Jørgensen, begge i Windinge, dj himblet Ved 
Eed med opragte fingre effter Recessenn, At dj med fulde otte dags Warsell 
Lougligen haffde tingkallet Erlig och welbiurdig Mand her Mogens Kaas til 
Støgringgaard, Ridder, Danmarckes Riges Raad och høffuidtzmand paa Ny
borg Slott, hid till i dag Jmod Winde Och Effterschreffne till et Sandt Winde at 
Bere,

Fremstoed Jost hansen i Windinge, Poffuel Nielsen, Jesper Jensen och hans 
Jansen ibid: Och Windede Ved deres Eed med opragte fingre effter Recessenn,

At hans hienrichsen i Windinge er en fattig gammell Mand och for Armod 
schyld frastaaedt sin Eiendombs gaard och haffuer Aldelis ingen brug Wdj 
gaarden, Alleniste At hans Suoger Herbergerre hannem och giffuer hannem 
føeden for guds schyld, huor paa dj bade dennem saa sandt Gud till hielpe, Att 
saa i dag her for Retten er Passeret, det bekreffte Wj først bemelte med Wores 
Zignetter wndertrøgtt. Actum ut Supra

Kommentarer
Tingsteffnere tingstævnere, stævningsmænd, der stævner på en andens vegne.

Lovgrundlag
Oprindeligt kunne bønder fritages for skat, hvis husbonden udstedte en hus
bondseddel; men efterhånden strammede centraladministrationen kontrollen 
med skattefritagelser, og det blev praksis, at skatteforskånsel forudsatte et 
tingsvidne, hvor fremmødte på tinge bevidnede en persons manglende evne til 
at betale skat. Tingsvidner dukker op i slutningen af 1500-tallet, men blev al- 
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mindelige fra 1620erne. I en forordning af 18. september 1628 bestemtes det, 
at hvis nogen på grund af forarmelse ikke kunne betale skat, skulle der udste
des et nøjagtigt tingsvidne. En forordning af 23. januar 1635 nævnte synsfor
retninger i tilfælde af misvækst og lignende, ligesom adelen ikke længere kun
ne forskåne sine bønder for skat ved husbondsedler; herefter krævedes tings
vidner. Med et skattebrev af 17. november 1641 skulle lensmændene nu også 
underskrive tingsvidnerne og dermed stå som garant for tingsvidnets trovær
dighed.

Anvendelsesmuligheder
Tingsvidnerne giver et indblik i lokale økonomisk-sociale forhold i lenet.

Hvor findes kildetypen?
Bilag til ekstraskatteregnskaber findes i Regnskaber indtil 1559 og Regnskaber 
1559-1660, Lensregnskaber (RA).

Litteratur
Haakon Bennike Madsen: Det danske skattevæsen. Kategorier og klasser. Skatter på 

landbefolkningen 1530-1660. Odense University Studies in History and Social 
Sciences, vol. 53, Kbh. 1978, s. 167-74.
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55. Lensregnskabsekstrakt
Ekstrakterne er sammendrag af lensregnskabernes mange poster. De synes i 
begyndelsen udarbejdet i Rentekammeret i forbindelse med revision af lens
regnskaberne, men blev senere hen lavet på de enkelte len.

Ekstrakt af Stjernholm lensregnskab 1626-27
(RA, Regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Stjernholm Len, a. Regnskaber 
1621-31)

Extract Offuer Konngl. May.s Regenscab Aff Stiernholmbs Gaard och Lehnn 
Fra Philipi Jacobj Dagh Anno 1626 och till Aarsdagen igien Anno 1627.

Mønntten her Vdinnden er Bereignett 96 ß paa 1 Dr
Quiterit denn [tom plads] Anno 1627

Jnndtegtt Penndinge

Annammett effter Jordebogenns Jnndhold 
Penndinge jct xix Rdr j alb j åenarius

Annammett Aff Kirckernis Lanndgilde 
Penndinge iiij R. Dr. ij ß

[i margen med 
anden hånd:]
Er Vdj Mandtals 
Register Jndførd 
baade thill Vdgifft ' 
och Jnndteigtt och 
er derfore her 
Vdgiort saa Well 
som i Vdgifften

Annammet Som ehr thuinde Kongl. May. 
Vnderscheedtlige Schatter
Penndinge jpMij“ iijRdr xv ß

Annammedt som ehr Prest gesteri
Penndinge xxxij mk. jx ß j alb. Lubsch

Annammett For adschillige Wahre soldt er
Penndinge iiijct xxij R. Dr. xj ß

Annammett till Queg thinde
Penndinge xv Sier Dr. j Sier mk. xiiij ß

Annammett for Kongl. May. Spind bønderne er med forschaanede 
Penndinge jx Rdr. j ort xvj ß
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Annammet i Anndre maader till Stedtzmaal, Sagefald och Førloff, huorudaff 
Lensmanden den thinde pending Naadigst ehr bewillgett
Pendinge vijct xxxvij R Dr ij- ortt

Summarum Jndtegt
Pendinge
Ehr jm ijcl lxviij R:dr: j ß iij denarius

Vdgifft Penndinge

Leffueritt Lænnsmanden som hannom Naadigst aff Kongl. May. till Genandt 
ehr forundtt och beuilgett
Pendinge jcl R. Dal.

Leffuerit hannomb i Lige maade denn Thinde penge aff Stedtzmaall, Sagefald 
och førløff, som hannomb ochsaa ehr Naadigst forundt och til ladt, ehr 
Penndinge lxxiiij R. Dr xxiij ß j alb.

Giffued for Kornn som till Kong. May. Leiger att offuerschicke er Jnndkiøbt 
Penndinge jm iiijcl lxxxiij R. Dr xviij ß

Giffued till Fragtt aff Kongl. Maytt. Smør och kornn Saa och till Prambleie for 
dett till Schibene at Vdføre, Saa well som for Matter till Garnering 
Penndinge xlviij R Dr. j ort xvj ß

Giffued for Waare Leennsmandens genandt med att Fuldtgiøre
Pendinge lxxvij Rdr. j ortt

Giffuedt for Adtschillige waare som till Slottens och Ladegaardens bøgfeldig- 
hed att Renoure ehr Jnndkiøbt och betaldt
Pendinge lxxjx R Dr jx ß

Giffued Adtschillige Embidtzfolck som forne Bygfeldigheed haffuer forferttiget 
Pendinge lxiij R. Dr j ort xviij ß

Giffuedt for Thomme thønnder som till Kongl. May. Miell at Vdj Packe er 
Jnndkiøbtt
Pendinge ijcl xiiij R Dr. j Slet mk.

Giffuedt for Kongl. May. biug att giøre i Malt
Penndinge xlvj R. Dr j ortt

Giffued till Loffte Rumb aff Kongl. M. Korn 
Pendinge iiij Slet Dr.
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Leffueret Paa Coldinghuss aff Kongl. May. tuinde Paa budene Schatter 
Penndinge jj^-ij* lxxxxjx Rdr iij ß

Ombdraget med Herritzfougeder och Anndre saa och som stander øde 
Penndinge iij R Dr ij ort ij ß

Ombdraget med dj Som till Kongl. Maytts Officerer Att Vnnderholde er hedenn- 
lagdtt
Penndinge iij R. Dr. j ort ij ß ij alb.

Summarum Vdgifft 
Pendinge 

Ehr ij"1 jcl lxxxxiiij R Dr ij ort viij ß j alb. 
[•••] 

Jnndtegtt Øxen att Stalde 
Annammed effter Jordebogenns Jndhold 

Øxen at Stalde vij 1/3

Summarum Jndtegtt 
Øxenn 

Ehr vij 1/3 
Vdgifft Øxenn att Stalde 
Er soldt for Penndinge 

Øxenn att Stalde vij 1/3

Summarum Vdgifft 
Øxenn att Stalde 

Er vij 1/3

Jndtegt Fødenød 
Annammed effter Jordebogens Jnndhold 

Fødenød xxiij

Summarum Jndtegt 
Fødenød 

Ehr xxiij

Wdgifft Fødenød 
Ehr soldt for Penndinge fodenødz foring xxiij

Summarum Vdgifft 
Fødenødtz Foerinng 

Er xxiij 
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Jnndtegt Torsch 
Annammed effter Jordebogens Jndhold 

Torsk viij tner

Summarum Jndtegtt 
Torsk 

Er viij tner

Wdgifft Thorsk

Er soldt for Penndinge 
Torsk viij tner

Summarum Vdgifft 
Torsk 

Er viij tner 
[•••]

Ligenitt och Laugdt, Befindes Wdgifftenn att werre Høyere ennd Jnndtegtenn, 
som Welb. Jens Høigh Tilkommer
Penndinge jxcl xxvj R Dall ij ortt vij ß j denarius.

Kommentarer
Bøgfeldighed 
Renoure
Spind bønderne

bygfældighed, brøstfældighed.
renovere, forny.
spindebønder, bønder, der var forpligtet til at spinde for kon
gen.

Lovgrundlag
Jf. kilde nr. 49.

Anvendelsesmuligheder
Ekstrakterne bringer hovedtallene fra lensregnskabeme, og de har formentlig 
størst interesse ud fra centralmagtens statsfinansielle synspunkter. I de tilfælde, 
hvor lensregnskaberne er tabt, har ekstrakterne en særlig interesse som det ene
ste overleverede kildemateriale om lenenes økonomiske forhold. Ekstrakternes 
anvendelsesmuligheder ligner lensregnskabernes, blot er de mere begrænsede, 
fordi en række detailoplysninger mangler.

Hvor findes kildetypen?
Ekstrakterne findes sammen med lensregnskaberne i Regnskaber indtil 1559 
og Regnskaber 1559-1660, Lensregnskaber (RA).
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Litteratur
Orla K. O. Damkjer: Indføring i lensregnskaberne, Utrykt prisopgave, Aarhus Uni

versitet, 1978. [Et eksemplar er opstillet på hhv. Rigsarkivets og Landsarkivet for 
NørrejyIlands læsesal].

Orla K. O. Damkjer: Lensregnskaber og lensadministration 1610-60, Forvaltning og 
ejendomsstruktur i det syttende århundrede. Landbohistorisk Tidsskrift. Bol og 
By, 2. rk. 4, 1982:, s. 9-30.
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56. Antegnelser
Når lensmændene hvert år den 1. maj (Philippi Jacobi) indsendte deres regn
skaber til Rentekammeret, reviderede renteskriverne regnskaberne. Denne gen
nemgang af regnskabernes enkelte indtægts- og udgiftsposter kunne føre til be
mærkninger (antegnelser), der blev skrevet på højre side af et papir, mens lens
personalet besvarede bemærkningerne på papirets venstreside.

Antegnelser til Odensegårds lensregnskab 1642-1645
(RA, Regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Odensegård Len, a. Regnskaber 
1641-1645)

[Lensadministrationen]

Wnderdanigst Erclering

Effterdj der war Mangeil for Penge 
till Nøduendig Wdgifft, Och findiss 
vdj Regenschaberniss Affligning 
kortit formoediss att ded der wed 
motte forbliffue

Baadtzsmændtz Schatterne til
regnes Lehensmanden nu at 
Clarere och Beløber
Penge - viijct iiij Rix dr x ß

JEns Søffrenssøn[?]

Thold Miellen Giffuer Mølleren lige 
saalediss Penge for, Och haffuer der- 
paa Kong May. Naadigste beuilling, 
Kand och Jmoed forrige Regenscha- 
ber Confereris, Rougen och Bygen 
ehr Soldt dett dyrriste Muelligt war, 
Formoediss derfor Att det maae Gott 
giørriss

Beløber saauit Jche Gotgiøris och 
nu tilregnnis Lehensmanden At 
Clarere
Penge - iijct lxviij Rix dr iij ort 

JEns Søffrenssønf?)

[Rentekammeret]

Antegnelser udi Ottensegaardtz Re
genschaber beregnet for threj Aar 
Nemblig fra Phillippj 1642 Och till 
Phillippj Jacobj dag 1645

1.
Baadsmandsschatten føres Aarllig till 
Jndtegt udj Regenschabet, kand iche 
passere

Dette kand icke passere vdi Regen- 
skabid att indføriss til wdgifft menss 
bør paa renteried att leueriss

2.
Selges Aarllig 1 tønde Ruog - ij mk. 
j tønnde Meel - 9 mk.
j tønde biug - 9 mk. 4 ß

Saa vit Kong. May. missive om nogen 
species formelder att maa affhendiss 
for haffuer dett sin rictighed menss 
huiss Andre species er solt bør att an- 
slagiss lige som som[!] di species dett 
Aar er indkiøbt til prouiant Husenss 
fornødenhed.
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SIVE O rTHÔNIAE \ T V V LGO DfCl'fŸR
^^FKIV'RXM <jjVAM doc SECVLO riABÊ T; DEI,INEATI(£\j^iQ.Î)ARTA£ JP 
tàrizf er Fç;w JÏ)awrt>. censitâtrM, Jføcana/mqucSfiffidFjtåÉatite<r/2h?Jzrø

Udsnit afstik i Georgius Braun og Franz. Hogenberg: Civitatis orbis terrarum, 1593, med kon
gens lensgård Odensegård, det gamle Sankt Hans Kloster, i byens udkant i baggrunden til ven
stre.
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Dersom fornøden Wdgifft iche dett 
haffde foraarsagit, haffde dett iche 
scheit, Menss effterdj Pengene vdj 
Regenschabitz Affligning er Kortit, 
Formoediss att dett der wed maae 
forbliffue

Til Regnnis Lehensmanden nu at 
Clarere Nembligh
Penge - vijct xlv Rix dr

JEns Søffrenss.

3.
Huiss som er Anammit Aff Tholderen 
udj Ottensse, derpaa fattes ordre

Kand icke passere dett skal leueriss 
paa renteried om ey Anden ordre der
paa er kommen

Løhnen er hanum Giffuen och kand 
imoed forrige Reg[enska]b Confe- 
reris. Kircken Er och iche Byenss, 
Menss hørrer Hanss May. till, Och 
Orgemesteren for Sin thienneste 
Jngen anden Pension haffuer aff 
Chlosteritt

Beløber Som Iche Gotgiøriss 
organistens løn
Penge - lxxxx Rix dr

JEns Søffrenss.

4.
Giffues Aarlligen en Orgemester till 
Aarss løhen - 30 Rd. fattes ordre

Der paa findiss Kiøbmendeniss 
beuisser Att den Saalediss er betaldt, 
Och er Reigningen Skrevet dett 
Ringeste Mueligt ehr

Befinndis epter Kiøbmændenis 
beuiser Wahrene saaledis at haffue 
kostet j dend Landtz Egen, Er och 
saaledis Aff Lehens manden med 
Egen Haannd Wnderschreffuit, 
bekrefftiget

JEns Søffrenssøn

Dersom hand haffue nogen bestalling 
paa saadan løn eller och att derom for- 
meldiss nogid wdj forlenings brevid da 
haffuer dett sin rictighed ellerss giøriss 
dett icke gott

5.
Giffuet for 1 schippund flesch - xjx Rd 
j tønnde haffre - j Rd
j faar och Lamb - iiij ortt

ligesom same species dett Aar udi 
den landz egen haffuer kostid skal 
dett anslagiss.

Kommentarer
Orgemester 
Thold Miellen

orgelmester, organist, 
toldmelet.

Lovgrundlag
Jf. omtalen under kilde nr. 49.
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Anvendelsesmuligheder
Antegnelserne giver først og fremmest et indblik i datidens revisionsforhold. 
Men den undertiden noget nidkære og detaljerede revision rummer ikke blot 
oplysninger om, hvordan centralmagtens revisorer mente, en lensmand burde 
disponere; de indeholder især mangfoldige oplysninger om lønninger samt pri
ser på landbrugsprodukter. I dette tilfælde viser kilden også, at man i midten af 
1600-tallet både anvendte romertal og arabertal.

Hvor Ondes kildetypen?
Antegnelserne findes i Regnskaber indtil 1559 og Regnskaber 1559-1660, 
Lensregnskaber (RA).

Litteratur
Jens Engberg: Dansk finanshistorie i 1640’eme, Århus 1972.
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57. Synsforretning
Ved lensmandsskifte blev der holdt synsforretning ude og inde, dels over slot
tets indbo (inventarliste), dels over slottets bygninger og skove. Synsforretnin
gen havde tilformål at fastslå, om inventar, bygninger og skove blev overleve
ret i samme stand, som de blev modtaget. Ved eventuelle mangler og mislighol
delse kunne den afgående lensmand eller hans enke blive stillet overfor erstat
ningskrav, der skulle udredes, før der kunne udstedes en generalkvittering.

Synsforretning over Nyborg Slots bygninger og lenets skove 1631
(RA, Regnskaber 1559-1660, Lensregnskaber, Nyborg Len, d. Kvittansiarum- 
bilag 1579-1658)

Wj Effterskreffne Claus Brockenhus Till Broholm, Landtzs dommer i Fyen, 
Och Gregers Krabe till Tostelund, Kongl Mayttzs. Befallings mand paa Hindtzs- 
gaufflslott, Giøre witterligt, Att wi haffr. bekommett Kongl Mayttz. wor Al- 
lernaadigste Herres och Konings Skrifftlig befalling, Datent Frederichs burg 
den 10 Aprilis Nest forleden, huor wdj Hans Ma. oss befaller och Fuldmacht 
giffuer Att wi skulle werre Offueruerindes tilstede, Naar Erlig och welbiurdig 
Frue, Fru Birgitta Brockenhus S. Jacob Wlffeldzs till wrup Offuer Leffuerer 
Erlig och Welbiurdig Mand Mogens Kaass till Støuffringgaard, Danmarckis 
Riges Raad, Nyborg Slott och Leen, Och da Besigte Bygningen paa forme Slott 
och Ladegaarden der Sammestedtzs huorledes dett nu findes Och er Wed 
macht Holden, Eptersom Samme Kongl Ma. Naadigst befalling i Sig sielff wi
dere formeldr., Saa Haffuer wi i dag Som er den 6 Maij 1631 Da for:e Fru Bir
gitta Nyborgslott till bemeltte Mogens Kaasses Fuldmegtiger offuer Leffuerid, 
werrett der Sammedstedtzs tilstede, Høigst befmeldjte Hans Mayttzs Na: befal
ling wnderdanigste Att fuldgiøre, Och haffuer wi besigted, grandsket och forfa
re« Samme Leiglighed Som epterfølger.

Først paa Slotted, dett wester Hus, Som Kongens och Droningens Sall och 
Kammerer findes, fra Sønder och till den Nøre Ende till Stranges torn, dett be
findes well wedmacht Holden, Baade Offuen Och Neden, Och den Største 
deell Aff winduueme och winde karmene, mett Tuer poste och Slaug bouer paa 
Samme Hus, Saa well som och Andenstedzs paa Sloted giortt Aff ny, Och fin
des paa den wester side paa Samme Hus ett Støcke Nytt tag oplagt, Som det 
gamle schall werre Affblest, och er wskelnit.

Jtem dett Øster Hus, Som er fra den norden Rundel till dett Stoere torn, Som 
Lensmandens woning er wdj er well wed macht, Och findes Att werre opbygt 
for kort tid Siden der Hoes ett Nytt Hus wd [blækklat] torett, Huor wdj er tuin- 
de Gemacker och en Badstue wnder, Altsammen well wed macht.

Jtem dett Norden Huss Som Korn loffted er paa Och Borgestuen, Brøger och 
Baggerhusset er wnderneden, dett er wed macht, wndertagen noget paa 
Atschillige steder som fattis noget paa Skelningen, Jtem findes der i den Oster
ste Ende paa Samme hus offuer Brygersit thuinde Ny Gemacker, Som ere well 
flied och wed macht holden, och Ny winduuer och windebouer.
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Nyborg Slot, set fra vest. (Foto Leon Jespersen 2005).

Dett Stoere Torn er wed macht, och Offuerlagt met Bly, wndertagen nogle 
steder, er nogett bly bortte Som berettes Nyligen Aff storm skall werre Aff- 
blest.

Den Sønderste Rundeel er Reffnet fra det Offuerste till det Nederste, Portten 
till wolden er Ny, Saa well som den Offuerste Slotzs port och Traperne ere wed 
macht, Aggebroen och windebroen for Slotted mett Recker wed begge Sider 
Aff Saugskoren temmer, Och Sprinckeluercket der neden fore er dette Aar 
giortt Aff ny, wndertagen Bielckerne wndrneden samme broe.

Stalden Som staar paa Slotzs wolden, Saa well som den Som staar i Stald 
gaarden wed Slotted, ere for kortt tid siden Aff Ny Opbygt, och well wed 
macht.

Slagter Hussed er ochsaa Aff Ny dette Aar opbygt, Saa well som och wand 
Hussed som staar wden for Kiøckenett och Brøgersset er for Kort siden Aff ny 
opbygt.

Den Offuerste Ladegaard er Hussene och Lofftene wed macht, Dog der er en 
Bielcke och en Hannebielcke Søndre i Kornladen, Som will igien Aff ny Jndle- 
gis.

Wdj den gamble Ladegaard er tuinde Lader, den første er nu nyligen bun
den Jnden wdj met temmer och Stiffuer wed dfblækklat]] norden Side, Den 
Anden Lade er gammell, Och befindes den Øster gauffl der wdj brøst falden, 
Som will Endelig Nederlages, Och Mangler paa for:e Lader nogen tagsteen
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Som er Affblest, ellers ere de temmelig wed macht, Mett Ny portte for Ender
ne.

Disligeste er der nogle Husse Aff Straatag, Som ere Temmelig wed macht, 
huilcke Lader berettes Att bønderne i Leenit holder wed macht.

[•••]
Dernest Haffuer wi begiffuett oss paa Skouffuene till for:e Nyborg Slott lig
gendes, Och waare wi først paa Skouffuene omkring Slotted, wdj Borre- 
schouff, Skiemarken och DuesWenge, eller Telgelgaards wenge, de ere well 
wed macht, dog der wdj findes noget Att werre Huggen baade Eig och bøeg 
forleden Aarringer, Som berettes Skall werre wduist och forbrugt, Eigene till 
Slottens Biugnings fornødenhed, Och bøegene till Jldebrand.

Øe skouffuen er en tønd Obenskouff, findes mange Staber der wdj baade 
gamle och Ny, Huilcke beretis Skall werre wduist och Huggen till Kongl Ma. 
Skiffs folck Som liger i Beltt Aarligen, Saa well som ochsaa bleff en Stoer haab 
Huggen Aff krigs folck, Rytter och Soldatter, Som laa der paa Øen, och paa 
Skiibe och Skuder der omkring 1627 och 1628, Saa well som Aff dennem der 
laa i byen, Och Nogett der Aff Berettes Skall werre huggen till Jldebrand till 
Slotted, och till Cortogardene Som waar i Nyborg, i feide tid.

Diurhaugen wed Nyborgslott er wed macht, dog der wdj findes Att werre 
meget Hugget, baade Risseige och bøege, gammeltt och Nytt, Huilckett beret
tes skall werre wduist, En part Aff Riis-Eigene och bøgene till Kongl Mayttzs 
artollerj och Rustwogne, Som bleff forferdiget och giortt i Nyborg, En part til 
Pæle wnder den ny bro, wed dett Ny werck er Opbygt, Och till Opstander och 
temmer till Slagter hussett, Saa well som och til Pæle och Biørnne der wnder, 
Jtem en part Berettes Skall were Skaaren wdj temmer och fiell[e] till for:e Bro, 
Och til den bro for Slotted, Som dette Aar er met Ny Reker Aff Saugskoren Ei- 
getemmer och Eigefielle Opbygt och paalagt, Saa och Skall werre skorren tem
mer Aff till de 2 Ny Husse i Droninggaarden Och Staldene wed Slotted, Som 
for kort siden er opbygt.

Hiulby skouff, er en Small Eigeskouff, huor wdj findes nogle gamble, och 
Nogle faa Ny Staber, Som beretis Skall werre huggen och wduist bønderne der 
ibd till Bygnings temmer.

[-]
Gudmeskouff Jordeigne bønder tilhør er nesten Affhuggen Aff gammell tid, 
och findes nu gandske Ringe skouff, Cronne tiennere der ibd haffuer Jcke Hel
ler Sønderlig skouff, och findes der paa nogen faa staber, Som berettes er bøn
derne wduist till hiultemmer, och till Att bage Kongens brød met.

Albierg och Oure Jordeigne bønder skoffue Och tangs hauffue de ere megett 
tønde, och forhugget Aff gammell tid, Saa well som formidelst storm omblest, 
Saa de nu pløyer och saar der wdj, findes der wdj ochsaa noget huggen forleden 
Aaring, Som berettes till ydeueed, ydekuli och Hiultemmer.

Wixstrup Koehauge er forhuggen och Affstiffued Aff gammell tid, Saa der 
nu Jcke findes wden nogle faa skrubuoren gamle staber wdj.

[•••] 
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Att wi wnderskreffne dette Saaledis effter Kongl Ma. Na. Skriffuelsse och be
falling forfaret och besigtigett Haffuer, dett widner wi mett woris Zigenetter 
her neden paatrøgt, Och mett Eigne Hender wnderskreffuitt, Datum Nyborg 
den 12 Maij Anno 1631.

Clauus Brockenhus
Egen hand

Gregers Krabbe 
Ma pria

Kommentarer
Biørnene 
Cortogardene 
Ildebrand 
Ma pria 
Staber 
Wduist 
wskelnit 
Ydekull 
Ydeueed

svære trædele.
corps de garderne, vagthusene.
brændsel.
manu propria, med egen hånd.
stubbe.
udvist, udpegning af træer til fældning, 
ikke skællet, fuget, understrøget med kalk, 
afgift bestående af kul.
afgift bestående af (brænde)ved.

Lovgrundlag
Se kilde nr. 58.

Anvendelsesmuligheder
Synsforretningerne giver et øjebliksbillede af lensmandens bygninger og lenets 
skove i forbindelse med overdragelsesforretningen. De rummer en række op
lysninger vedrørende arkitekturhistoriske, kulturhistoriske og kulturlandskabs
mæssige forhold. Bygningernes indre beskrives detaljeret i inventarlisterne.

Hvor findes kildetypen?
Synsforretningerne findes i lensregnskaberne i Regnskaber indtil 1559 og 
Regnskaber 1559-1660 (RA).

Litteratur
Charlotte Dreyer Skov: Nyborg Slot 1610-1631. Administrationscenter og lens

mandsbolig. Fynske Årbøger 1999, s. 35-54.

379



Lens- og amtsforvaltningen

58. Inventarliste
Ved lensmandsskifte blev der holdt synsforretning ude og inde, dels over slot
tets indbo (inventarliste), dels over slottets bygninger og skove. Inventarlisten 
redegør for alle de i bygningerne fundne genstande, ofte ned til mindste detal
je.

Inventarliste 1631
(RA., Civile regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Nyborg len, d. Kvittan- 
siarumbilag 1579-1658)

Wii Effterschreffne Claus Brockenhuss thill Broeholm, Landtzdommer Wdj 
fyen, och Gregers Krabbe till Thostelund, Kong Maytt Befallingsmand paa 
Hindtzgaffuel, Kiendis och giør Witterligtt, att Wi Vdj dag, Som ehr den 10. 
May Anno 1631, Effter Kong Maytt: Voris Allernaadigste herris breff och befa
ling haffuer Werritt her tilstede paa Nyborg Slott, Da Erlig och Velbiurdig frue, 
frue Birgette Brockenhuss, S: Jacob Wlffeldtz till Wrup, haffer ladet offuer 
andtuorde til Erlig och Velbiurdig mand Mogens Kaass till Støffringgaard, 
Danmarckis Rigis Raad, huis inventarium, Som fandtis paa Nyeborg Slott, 
item Wdi Ladegaarden, Dronninggaarden och wdj Slottens Mølle som effter- 
følger

Rug halffanden lester Thoe pund halffembte schepp[e]r
Mell i biugen Threi pund Sex schepp[e]r
Biug och Maltt Siuff lester halfftredie pund halfffierde scheppe
Biug gryn halffanden tønde halfftredie scheppe 
haffre halffembte lester thoe pund Sexten schepp[e]r 
haffre gryn thre schepp[e]r 
flesk fyrgetyffue och femb Sider
Nødekiød halffiortende Kroppe, Stort och Smaatt
Faarekiød fyrgetyffue och fem Kroppe
Gaasekroppe Tretten
011 fyrgetyffue och halffierde tønder
Sild halffanden td:er
Thorsch En halff tønde
Bayesaltt fire tønder
Rug berettes ehr Saaed i Slottens Marcke, Kaldes Affuernache, Som er same 

Marck Wdj det gamble inventariom med Rug seed meldis -
Fire lester halffembte pund Sex schepp[e]r.

JSM
Paa Kong Maytt: det Grøne Kammer

En Masselholt schiffue
En schiffue med egefoed, haffr werret farffuet grøn 
Ett fyr schaff i weggen med toe Slag och laasse fore
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Weggenne Omslagen med nye grøn Engelst
Ett schaff bag dørren med toe laasse fore
En messing lyssepibe paa Veggen Vid dørren
Ett Sprincheluercks schaff offuer dørren
Thoe stoele, som haffer Werritt Røde
Thoe nye grønne engelst benekedyner Wnderforret med grønt Klede
En gammel flamsch benckedyne Weffuet i diur
Fire Støcker gamble grøne ormstungen Arasches Sperlagen Att henge for Win- 

duerne
Thoe grøne boerdecke, det ene ormstungen, dett Andet Nytt
Laas och Nøgell till dørren
En gammel benckekiste bag Dørren med toe Rum wdj, brugeligh
Thoe benckekister Slagen till weggen, den ene med laass fore

Dett Andet Kammer Jnden for, Som Kaldis Suarer kammeritt
En skiffue aff Eegh
En foeldebencke aff fyr
Ett skaff aff fyr med Sex hylder Vden laag, farffuet Rødt och draget inden Wdj 

med Sort duellich
Sex benckekister, den ene er giordt aff Nye, Som er thoe Rom Wdj

JSM
Thre hyller Slaget paa Veggen, den ene nye
thoe Støcher gamel forbrendt Brand Jern
En nye Thre Ramme
En fyr bencke med bagstøeke aff nye
thoe gammel Stoele

Neden Wnder fyr bøderens Kammer
En liden trin Egeschiffue med egefoed, bladet nytt
En gameil Seng med Suaredt opstander, brugelig
Thoe Stoelle i gangen
En Kurffueseng, findis paa Suarrer Kammeridt

Paa Kong: Maytt: Sael
En lang egschiffue att Wddrage Ved begge ender med fire Suaredt fødder, den 

ene Vddragh Aff nye
En trind egeschiffue med threi egefødder med threj Runde benche omkring
En firekandt fyrschiffue med egefødder till
Nie goede Egestoelle, de thoe ehre nye
fire lange stoelle med Bagstøcher wdj, den ene aff nye
Thoe firbencke fest till Muren
Rødt Engelst Rundt omkring Weggenme, Vnder Winduerne och i Siderne i Win- 

duerne med Egelister, Som Kledet ehr fest wed i Lauridtz Brockenhusis Thid
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En lyssekrone med Otte Piber Vdj, di Andre Affslagen
Thoe brand Jern med høye Stenger, den ene noget forbrendt paa enden aff bag- 

foeden, dog brugelig
En Jldschee
En brandforck
Dobelt laasse till alle Dørene i Sallen med enn Nøgel till huer laass
Pernillet Egedørre med nogen engelhoffder offer Dørenne

JSM
En nye hylle aff fyr
Nøgell och laass till dørrene

Meckelborig Kammer:
En Seng aff fyr med ege opstander och himmel offer
En fyrseng med ege opstander
Tyffue halffanden allen ett Quarteer grøndt Engelst Slaget omkring Weggen, Nytt 
En fyr schiffue med egefødder
fyr bencke Ved schiffuen och i winduerne
En gammell fyr benckekiste, som Staaer nu i det Tydsche Cancelie
Thoe brand Jern i schaar steenen, Som bagføderne ehre affbrendte
En gammell flamsch benckedyne
En nye Suarredt stoell
laass och Nøggell till dørren

Wdi det Jnderste Kammer
Thoe fyrsenge, den ene med Suarredt opstander och den Anden wden opstan

der med en Nye Sie och stabler

Danscke Canceli
En fyrschiffue med egefoed
En liden gammell Egeseng
En lang schiffue med nye blad

Slaap Kammeridt
En egeseng pernillet, Staaer i det store Kammer
Threj gamble fyrbencke langs vd wed Winduerne i Dansche Cancelie och 

Slaap Kammer, brugeligh

Thydscke Cancelie, Som nu Kaldis Kongens drenge kammer
En fyrschiffue med egefoed
Threj Sengesteder med opstander, den ene med himmel offuer
En Kurffueseng
En gammel lang fyr bencke, brugelig

[•••] 
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Opslag på side i Nyborg 
Slots inventarliste 1631, 
hvor teksten begynder side 
382 med Meckelborig 
Kammer. (RA).

58. Inventarliste

/

JSM
Sckriffuerstuen

En ege schiffue med drag vd wed begge ender och schuffe wnder 
Thoe gammel falde boer wden laass
Ett lidet schaff i Muren aff eeg
En egekiste noget beslagett med femb Rum Vdj med laass for
En nye fyr kiste med hiørne Jern med femb Rum Wdj med laass for
En Sengested aff fyr foruden opstander dogh med himmell
Ett lidet langt fyr schaff med thoe Rom och laass der till
En Jldschee
En Jern Kackeloffuen støbt med potter offen paa
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En Jern tuertt i schaar steenen
En beslagen egekiste med laass for
Ett beslagen schrin at legge Slottens eyendombs breffue wdj
En fyr schiffue med toe schuffer wnder
En fyr schaff med tre Rom Wdj
En lysseschrin aff fyr med fire Rom Wdj med en Jern Mane och haspe for
En lybsch schippund wegt med schaaller och tilbehøring
En schippund wegt med et loed der till
En fyr schiffue med egefoed och en schuffe Vnder Nedenn
En stoer fyr schiffue med egefoed och tuinde schuffer wnder Neden
En stoer fyr schiffue med egefoed och tuinde schuffer Wnder neden med laase 

och en Nøgel til
fire benckekister aff fyr, den ene med laas och Nøgel, de toe med nye henger 

och laagh
En fyr schammell
Noch En fyr schammel med en hylde Wnder Neden
En fyr schiffue med en egefoed och schuffe Vnder Neden

JSM
En fyr sengested med opstander
Sex hyller aff fyr

[•••]
Køckenidt

Fire Brahe spidde, toe lange, toe stackett
En gammel flesk gaffell
Thre Riste
En Kiødøxe
Thoe par brae bucke
En Kuell Rage
En Jern schoffuell
En Kar att Sette Vand wdj
Thoe Kedell Kraage
En brand Jern med tre tenger

En gammel Senop quem, Wbrugelig
En nye fyr sengh

JSM
En fyr schiffue
femb Retterbencke
Ett Sede i Vinduet
femb gammel schaff i Muren, de toe med laag for
Thoe gammell sengestedt
En fyrschiffue
Siuff hyller
En Rende
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Brøggersidtt
En brøger pande, som er brugelig sigis Att werre paa tolff tønder
Ett stoert støbekar giordt aff Eegh, som Sigis at kand støbis en lest korn Vdj 
fire ølkar, de toe ehre smaa, dog det største berettis at haffue werrit brugt hiid 

indtil, dog nu iche Sønderlig schulle verre tienlig her effter Att bruge
Ett laag till et kar
Ett lidet Kar paa thoe tønder
Thoe beslagen Junger i brønden och der till en dobbelt Jern kiedde at drage 

Vand op med
Thre træ Render
Thre Saaer, de toe med Jern øxer
Thoe træ øsser
Nje Secke store och Smaa onde och goede
En gammel fyr schiffue at S laae brød paa
Thoe Sengested, den ene giordt aff nye
En brandforck med et threschafft
Ett deyetrug
En liden gier ballie

Offuer andtuorde overantvorde, overlevere.

Kommentarer
Arasches 
Bay esal tt 
Boerdecke 
Brae bucke
Brahe spidde 
Brand Jern

araskes, om gobeliner, efter den franske by Arras, 
baisalt: salt fra Bai de Bourgneuf ved Loire-mundingen. 
borddække, bordtæppe.
bradebukke, bukke til at lægge stegespid på.
bradespid, stegespid.
trefod, stativ til at sætte kogekar på (eller hænge i) over il
den.

Diur
Falde boer 
Foeldebencke 
Gier ballie 
Jern Mane
JSM
Lyssepibe 
Masselholt

med dyrefigurer.
foldebord.
foldebænk: en bænk til at slå sammen, 
gærbalje.
jernmane: jernring, jernøje, jernkrampe.
Jesus salvator mundi, Jesus verdens frelser, 
lysepibe: Lysestage.
masselholt, træ med stærkt fremtrædende årer.
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Ormstungen 
Pernillet
S:

ormstukket.
panelleret, med paneler, 
salig.

Saa
Scheppr 
Schiffue 
Sider 
Sie

så, opbevaringskasse, 
skæpper.
bord, 
flæskesider. 
side.



Slaap Kammeridt sovekammeret.

Lens- og amtsforvaltningen

Sperlagen 
Stabler 
Suarer/suaredt 
Trind
Tuertt 
Wnderforret

sperlagen, forhæng, sengeomhæng, 
stabler, de blokke, der er i hjørnerne på en seng, 
svarer, svarver/svaret, svarvet, drejer/drejet. 
trind, rund.
på tværs.
underforet.

Lovgrundlag
Forleningsbrevene rummede nogle generelle bestemmelser om, at lensmanden 
skulle have tilsyn med bygninger og skove. Han skulle årligt aflægge regnskab, 
men ved forleningsperiodens slutning kunne der først udstedes en generalkvit
tering for hele forleningsperioden, når der havde været afholdt syn ude og inde, 
og eventuelle erstatningskrav mod lensmanden på grund af misligholdelse var 
bragt ud af verden. Den 1. oktober 1638 sendte kongen et missive til lensmæn- 
dene, at de herefter til eget såvel som til slottenes andre folks (fogeders, skrive
res eller andres) brug skulle skaffe deres eget kobber, tin, sengeklæder eller an
det husgeråd og ikke bruge noget af det, kongen har der sammesteds eller an
vende nogen bekostning på det.

Anvendelsesmuligheder
Inventarlisterne rummer en detaljeret beskrivelse af indboet på lenenes slotte, 
der var bolig for lensmændene. I listerne beskrives mange forskellige genstan
de, hvad de er lavet af samt deres tilstand. Opremsningen og beskrivelsen af 
møbler, sengetøj, køkkentøj m.m. viser, hvad der indgik i datidens møblement 
og husholdning. Læseren får et kig ind i lensmandens stuer, køkken og sove
kammer, og inventarlisterne er dermed en enestående kulturhistorisk kilde. Når 
genstandene beskrives rum for rum, får eftertiden også en oversigt over slottets 
indretning. Generelt synes genstandene at være i ret dårlig stand, og det er 
nærliggende, at kongen på sine rejser rundt i landet selv medbragte en del møb
ler og husgeråd.

Hvor findes kildetypen?
Inventarlisterne findes i lensregnskaberne i Regnskaber indtil 1559 og Regn
skaber 1559-1660 (RA).

Litteratur
Charlotte Dreyer Skov: Nyborg Slot 1610-1631. Administrationscenter og lens

mandsbolig. Fynske Årbøger 1999, s. 35-54.
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59. Kvittering og kvittansiarum

59. Kvittering og kvittansiarum
Når en lensmand pr. 1. maj (Philippi Jacobi) havde indsendt sit regnskab og på 
tilfredsstillende måde svaret på Rentekammerets kommentarer (antegnelser), 
modtog han en kvittering for regnskabet. Der kunne gå flere år, fra regnskabet 
blev indsendt, til lensmanden modtog en kvittering.

Når en lensmand afgav et len, fik han eller enken udstedt en generalkvitte
ring, der var en kvittering for alle aflagte regnskaber samt eventuelle mellem
værender i forbindelse med synsforretningen ved afgivelsen af lenet.

Kvittering for lensregnskab 1617
(RA, Regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Nyborg Len, d. Kvittansiarum- 
bilag 1579-1658)

Jeg Siwerdt Beckh till Førsløff, Konng. Maiettz. Rentemester Giøre Witterligt, 
att Erlig och Welbiurdig mand Jacob Vllfeld till Vrup, Høffuidtzsmand paa 
Nyeborige Slott, haffuer nu paa høigbemeldte Konng. Maiettz. min Naadigste 
herris Weigne, Laditt giøre mig Reede och Regennschaff, for dennd Aarlige 
Wisse Renndte och Jndkomst till forne Nyeborge Slott liggenndis ehr, effter 
Jordbogenns Liudelse, Sammeledis for Salling herridtzs Wisse Jnndkomst, 
Jtem for ded Offuerbleffuenne Eschebierig Gaardtzs guodtzs paa Hinndtzs- 
holm, som først till Phillippj Jacobj dag Anno 1604 er bleffuen forordenidt did 
Vnnder Slottid, Annammidt aff dennd Geistlige Rennte och Steigtenns Jnnd
komst der vdj Leennidt, desligeste och giortt Regennschaff for dennd Vwise 
Jndkomst Som er Gaardfestning, Sagefald, Hosbundhold, Føerlouff, forbrudt 
Guodtzs, Oldenngield, Saa och for Winndfelder Soldt ehr, Annammidt Reede 
Pendinnge for huis Wahre aff Slottenns Jnndkomst Soldt och forhanndelledt er, 
Saa Well som och for huis Wahre, som for Reede Penndinnge igienn er Jnnd- 
kiøfft, Annammidt huis Gryenn, Brød och 011, som er formaalet, forbagidt och 
forbrøggidt, Och ellers Vdj Anndre maader Annammitt och Oppeborridt, effter 
samme hanns nu Offuergiffuenne Regennschaffs Liudellse Som er beregnitt 
fraa Phillippj Jacobj dag Anno 1616 till Huilckenn dag och tiid, hannd vdj Lü
ge maade seennistenn lod giøre Regennschaff her Vdj Kon. Ma. Rennte Cam
mer, Och till Phillippj Jacobj dag Anno 1617 nest forledenn, huor Vdinndenn er 
Laugt och med beregnidt, Aid huis hannd paa hanns neste forledenn Aars Re
gennschaff schyldig bleff, Och der Weed Slottidt igienn beholldenndis wahr.

Aff forne Jnndtegt och Oppebørinng er igienn till Vdgifft och Affkorttening, 
Først Leensmandenns Genandt, som hannom Aarligenn ehr bewillgedt, till att 
Vnnderholde sig, sampt sinne follckh och thiennere med, Sammeledis dennd 
halffue partt aff dennd Vwisse Jnndkomst, saa Wiitt hanns forleenings breff 
hannom tillholder, fornøigedt dennom, som Aarligen bekommer Deputat, der 
aff Slottidt, Leffueridt Otte Knudsenn Raadmand Vdj Ottennse - xxxij lester - 
vj Pund ij schepper j fierinngcar Biug paa huis hanndell och Kiøbmandschab 
Ko. Ma. och hannom emellom ehre, Som i frembtidenn med hannom igienn 
paa hanns Ma. Weigne Nøigachtigen schall bliffue Korttid och Affregnidt, Be- 
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kosted och Ahnnwenndt paa Slottenns Biugning, och Vnnderligenndis Møller, 
Giffued till fragt, for huis som er forsenndt hiid till Kiøbenhaffuenn, betallidt 
for Adtschellige Wahre Som till Kon. Ma. och Slottenns behouff ere Jndkiøfft, 
Giffued till fortærinng Vdj Ko. Ma. Werffue och bestilling, Forbagidt, formaa- 
ledt och forbrøggidt Vdj Brød, Gryn och 011 till Kon. Ma. Schiffs follckis Vd- 
spiisenings behouff forsenndt hiid till Kiøbenhaffuenn, och leffueridt Claus 
Meckellborige Prouiandtschriffuer och Cortt von Busch Slodtzsschriffuer her- 
sammestedtzs effter dieris der paa Offuergiffuenne Bewisers Jnndhold, Vd- 
faaed till Kon. Mai. schiffsfollckes Vnnderholdunng paa hanns Ma. Orlouffs 
Schiib Rauffnenn, som Vdj samme Aar haffuer liggidt Vdj Belidt, Vdforidt till 
Ko. Ma. Heste, som did till Slotted ehr Ahnkommenn. Sammeledis er till 
Vdgifft schreffuenn dee Jordeigenne Bønder, och eenn partt Cronnenns Thien- 
nere, der vdj Leennidt dieris Lanndgielde, som ehre Vdschreffuenne att Were 
Soldattere och Affrettis Vdj Kriigs brug, Omdragidt med Herridtzs fougder och 
diellefougder for dieris thienniste och Vmage, Saa och Affkorted for Øde och 
for Armede Guodtzs der Vdj Leennidt, Soldt for Penndinnge och ellers Vdj Ann- 
dre Adtschellige maader till Vdgifft førdt, effter Regennschaffs liudelse. Och 
saa samme Vdgifft emod forne hanns Jnndtegt och Oppebøring lignett och 
laugt, bleff for"e Jacob Vllfeld Høigbemeldte Ko. Ma. paa dette hanns Regen- 
schaff aff Reede Pendinge Schyldig Eett Hunnderede Hallff fierdesindtzsthiuff- 
ve hallff thiennde gamble dr. - jx _ - j alb. dannsche, Som hannd nu her Vdj 
hanns Ma. Rennte Cammer haffuer ladidt erlegge och Affbetalle. Och bliffuer 
saa frembdellis schyldig och der Weed Slottid igienn beholdenndis - jv lester 
Miell - ij lester - j punnd ij schepper Biug och Maldt j tønnde iij schepper 
Grynn - iij Suinehoffueder, och j Suinn Røg, Som hannd frembdellis schall 
stannde hanns Maiettz. till Wiidere Reede och Regennschaff fore der emod be- 
løffuer Vdgifftenn Vdj dette hanns Regennschaff Wiidere eend Jndtegtenn haf
fuer Kundett forstrecke och till lannge - iiij Oldenn Suin - xij sider flesch - j 
faar och j Ottinng Sild, Som hannd Vdj hans neste tillkommende aars Regenn
schaff, Kannd haffue att Kortte och till Vdgifft Schriffue. Thill Windisbiurd 
Vnnder mitt Signett. Actum Kiøbennhaffuenn dennd 23. Septembris Anno 
1617.

Pendingenne ehre Annammede effter som forschreffuidt staar, Quitandzsen er 
emod forne hanns Offuergiffuenne och Indlaugdte regenschafft Confererit. Och 
sidenn Registerid.

Siwerdt Beck
Ehaanndt

Christoffer Dirickhsen Bhoe Berenndssenn
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59. Kvittering og kvittansiarum

Kommentarer
Affkorttening 
Gaardfestning

afkortning, fratrækning (af diverse udgifter), 
gårdfæstning, Indgåelse af en aftale om overtagelse af en 
gård eller en afgift, der præsteredes ved en gårdovertagelse.

Sagefald
Vdforidt

retsbøder.
udfordret: afkrævet, opkrævet.

Lovgrundlag
Et forleningsår begyndte 1. maj, Philippi Jacobi, og der skulle årligt aflægges 
regnskab for lenet. Forleningsbrevene indeholdt en bemærkning om, at lens
manden skulle dokumentere udgiftsposter med bilag, for at de ville blive ac
cepteret - og lensmanden dermed kunne få en kvittering for regnskabet.

Anvendelsesmuligheder
Kvitteringerne dokumenterer, at centraladministrationen (Rentekammeret) 
godkender lensmandens årsregnskab, og angiver det, lensmanden har til gode 
hos eller skylder kongen.

Hvor findes kildetypen?
Kvitteringer findes i lensregnskaberne i Regnskaber indtil 1559 og Regnskaber 
1559-1660 samt i talrige andre regnskabsrækker (RA).

Kvittansiarum (generalkvittering) 1631
(RA, Regnskaber 1559-1660. Lensregnskaber, Nyborg Len, d. Kvittansiarum- 
bilag 1579-1658)

Jurgen Wind till Gundestrup, och Sten Beck till Førssleff, Kon. Mai. Renteme- 
stere Giørre Witterligt, At Erlig oc Welbyrdig Fru Birgete Brockenhuss, Aff- 
gangenn Jacob Vlfeldz til Vrup, hans effterleuersche, haffuer nu paa høibemel- 
te Kong. Maitz Voris Naadigste Herris Wegne, Ladett Jndlegge oc offuer ant- 
worde her Jnd Vdj hans Mai. Rente Cammer, Et hindes Register oc fortegnelse, 
Anlangendis huis hun er schyldig bleffuen, paa hindes Seeniste Regenschab aff 
Nyborg Slot, beregnit fra Philippj Jacobj dag Ao 1630 oc till Aars dagen 1631 
hun med same Lehn, effter forne hindes Sallig hosbondz dødelig Affgang quit 
bleff, Sameledis for huis hun er schyldig bleffuen, paa Slottens Jnuentario oc 
ellers for huis Antegnelser, der er giort Och opschreffuen, Vdj de forledene 
Aars Regenschaffuer, aff forne Nyborg Slott och Lehn, som paa Kon. Mai. Veg
ne icke kunde got giørris, Beløff tillsamen aid forne Rest effter hindes nu offuer- 
giffuene Register och Fortegnelsis lydelse, Vdj Pendinge beregnit oc anslagen 
Et Tusinde, Firehundrede Tredurffge, oc halff ottende Rigs dalir xvij ß Som 
hun nu her Vdj Kon. Mai. Rente Camer haffuer ladet erlegge, oc affbetall, med 
gang bar møndt huer dalir til 96 ß dansche beregnit, Thill Vidnisbyrd Vnder 
woris Signeter, Actum Kiøbenhaffn, den 30 Decembris Anno 1631.
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Penndingerne, Erre Annammede, Effter som fornt Staar Quitantzen, Er emod 
hindis Jndlagde Register Confererit Och siden Registerit.

Stehen Beck
Ehaand

Christopher Jffuerssfen] Søffren Rasmuss[en]

Kommentarer
Antegnel ser revi sionsbemærkninger.

Lovgrundlag
Ligesom lensmanden hvert år modtog Rentekammerets kvittering for det årlige 
lensregnskab, var det fast praksis, at der ved en forleningsperiodes ophør blev 
udstedt en generalkvittering, der afsluttede alle mellemværende mellem lens
manden (eller dennes enke) og kronen.

Anvendelsesmuligheder
En generalkvittering var en kvittering for alle mellemværender mellem kongen 
og lensmanden og blev udstedt, når en forleningsperiode ophørte, enten fordi 
lensmanden skiftede len eller døde. Generalkvitteringeme viser, hvad lensman
den - eller hans enke - havde til gode hos kronen eller skyldte denne. General
kvitteringerne kan belyse både økonomiske og sociale forhold for lensmænd 
og relationerne mellem central- og regionalforvaltningen.

Hvor findes kildetypen?
Generalkvitteringerne findes i lensregnskaberne i Regnskaber indtil 1559 og 
Regnskaber 1559-1660 (RA).
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B y forvaltningen

Af Ole Degn

Købstæderne havde fra deres opståen deres egen forvaltning med et vist selv
styre, adskilt fra de omgivende landområder, der var inddelt i herreder. De op
stod på jorder ejet af kongemagten, og i deres styre sad en repræsentant for 
denne, en kongelig ombudsmand eller foged.

I 1200-tallet opstod råd med rådmænd, der oprindelig valgtes af borgerne, 
men fra 1300-tallet var selvsupplerende, frem til 1600-tallet, da kongemagten 
greb stadig stærkere ind i rådenes sammensætning, indtil kongen efter indførel
sen af enevælden selv udnævnte rådsmedlemmerne.

I hvert fald fra omkring 1300 kendes byskrivere, ligesom også kæmnere. 
Sidstnævnte var oprindelig rådmænd, men blev senere valgt med borgerligt 
ombud. Kæmnerne stod for byernes regnskaber, med indtægter fra byens grun
de, markjorder, udlejningsejendomme, skatteudskrivning, markedernes stade
penge, havne- og bropenge osv., og udgifter til embedsmandslønninger, repara
tioner af byens ejendomme, rådhus, gader, broer, kørsel af personer, materialer 
og affald osv.

Fra 1300-tallet optræder blandt rådmændene to borgmestre, og den kongeli
ge foged fik mindre betydning. Fra 1500-tallet fik de kongelige lensmænd et 
overordnet tilsyn med købstæderne, og det blev efterhånden sædvane, at kon
gen gennem disse stadfæstede udnævnelser af købstædernes embedsmænd. 
Man ser også fra 1500-tallet i mange byer en repræsentation af borgerne, »me
nige almue« eller de 24 mænd, i nogle byer 16 mænd, tydeligt tilhørende byer
nes overklasse. Disse tog del i styret, især skatteligningen, men blev på dette 
punkt efter en købstadforordning af 1619 efterhånden afløst af to-fire takser- 
borgere. Af embedsmænd ses fra 1500-1600-tallet foruden en by- og rådstue
skriver og kæmnerne også stadsbude, vægtere, portnere, markvogtere, byhyr
der, stadshauptmand, spillemænd eller instrumentister, fattigforstandere, stod
derfoged, natmand, skorstensfejer.

Byforvaltningen stod med denne struktur i hovedtræk uforandret frem til 
slutningen af 1700-tallet. Med enevælden bortfaldt lensmændenes tilsyn med 
købstæderne, men ved Danske Lov 1683, 3-1-3, tillagdes stiftamtmændene et 
vist tilsyn med dem, og det blev i 1700-tallet udvidet en del.

Byernes eget styre blev med tiden kraftigt svækket. Ved frd. 1682 blev an
tallet af borgmestre og rådmænd stærkt indskrænket. To tredjedele af Øernes 
og en tredjedel af Jyllands købstæder mistede deres råd og måtte nøjes med en 
byfoged til varetagelse af forretningerne. Af de resterende købstæder stod ni 
med magistrater med to borgmestre og tre rådmænd, 27 med én borgmester og
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to rådmænd.

Litteratur:
M. Mackeprang: Dansk købstadstyrelse fra Valdemar Sejr til Kristian IV, Kbh. 1900 

(repr. 1975).
P. Munch: Købstadsstyrelsen i Danmark fra Kristian IVs tid til Enevældens ophør 

(1619-1848), Kbh. 1900 (repr. 1977).
Helle Linde: Købstadadministrationen i Danmark. (Stadsadministrationen i Norden 

på 1700-tallet, Oslo 1982, s. 11-78).
Ole Degn: De gamle købstæders hukommelse. Rådstuearkiver og deres brug. Arki

vernes Informationsserie, Kbh. 1994.

Kildeoversigt
60. Stadsbog (rådstueprotokol).
61. Videbog.
62. Forpligtsbog.
63. Jordebog.
64. Borgerskabsprotokol.
65. Kæmnerregnskab.
66. Vejerhusbog.
67. Brandretsprotokol.
68. Mark- og engbog.
69. Fattigprotokol.
70. Lavsprotokol.
71. Lavsskrå.

392



60. Stadsbog (rådstueprotokol)

60. Stadsbog (rådstueprotokol)
Stadsbøgeme eller rådstueprotokollerne fungerede som »byens bog«, der blev 
benytte tikke blot som retsprotokol, men også til indførsler af meget forskellig 
art af interesse for byen, dens styre og borgerne, herunder referater af magi
stratens forhandlinger og dens befalinger til og bestemmelser for borgerne 
samt notater om erhvervelse af borgerskab.

Helsingør stadsbog (rådstueprotokol) 1563
(LAK, Helsingør rådstue, Stadsbog (rådstueprotokol) 1561-65, fol. 138b-139b)

Att giøre føring till kongens leyre.
Samme dag tillwarid borgmester Henrick Monnssen, att huo so helst her wtaff 
byenn will giøre førinng till k. m. kriigs leyere mett fittallie, haffre eller annden 
slig ware, tha skall hannd haffue friitth loff att drage wdt, dog saa att hand skall 
bestille en mand her hiemme y synn stedt, som kannd giøre fuldist for hannom, 
wdj huess maade hannom tilsig«, saa ther ingen forsømilse skeer for hanns 
skylidt wiidere, end hannd will selff suare ther till.

Att fare till fiske.
Sammeledis att huer maa fare till fiske och giiffue sig anden stedtz wdt paa 
synn biergningh, dog att mand giiffuer ther øvrigheden att wiide tilifornn her 
wdj byenn och bestiller y synn stedt then, som kannd sware for hannom (som 
farschreffuit staar), och huo som wdj slig maade wdfarinnd« worder, skall al- 
tiid giiffue bud fra sig till synn hustru, som hiemme er, att hun kannd wiide, 
huor hand kand finnd«, om hastelige paaeskis, att hannd enthen skall møde 
met sit harnisk, waaben och werge, eller wdj huess anndre maade ther kand 
were, att hannd skall were tilstede och tha er aldelis til rede.

Tønnder maa icke sellgis fremmede eller wdføris.
Item bleff och samme tiid forbudit, att ingen skall selige tønnder till fremmede 
folck, ey hellder maa nogne tønnder wdføris, enthen aff bønnder eller anndre 
fremede eller aff nogen anden, som haffuer hiemme her wdj byenn. Huo ther 
mett befinnd« emod att giøre, tha were ther, hand haffuer mett att fare, for- 
bruth, halffdelenn til kongen och halffdelenn till byenn.

Lam maa icke kiøbis wden byen.
Item ingen maa kiøbe lam eller annden slig ware wde wed bondgarns staeme 
eller wden byenn anden stedtz, før the kommer paa gadenn, som allmindelig 
torffue holld« inden for torffue stedernne, huo ther emod giør hand straff«, 
som før er sagdt.
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Om fremmede gester att giiffue byfogeden tilkiennde.
Thisligist bleff och tillwarid, art huo som faar fremmede gester her y byenn till 
herberge, wndertagit schiippere, men the som syunis att were kiøbmend eller 
andet sligt folch, the skulle giiffue ther byfogdenn tilkiennde, saa ther kannd 
wiidis, huad theris beskedt er, och huad bestilling the haffuer mett att fare. Huo 
hér emod giør och huszer slig fremmede folch, fogden icke adwaridt, och ther 
kommer nogenn wiidere talle paa ther effter, hannd straffis wed hanns halls 
och guodtz wden all naade.

Børn wnder auffue.
Item bleff och tillwarid, att alle, som haffuer børnn, ther nogit opwoxne ere, the 
skulle hollde thennom til schole wnnder auffue eller till embede, finndzs the att 
løbe paa gadenn och bruge thennom wtuchteligen, tha skulle the straffis, som 
foreldrene nødigt wille, och siidenn wiidere tiltenckis att hanndle met thennom, 
om ther icke raadzs boidt paa.

Hunde affleggis.
Samme dag bleff och samtøcht aff menige mand, att ingen løsse hunde skall 
stedzs paa gadernne, och bleff giiffuit skiøllning offuer thennom aff menig all
mue, som wor tilstede, och mester manden fick befallningh paa att yhiellsla 
alle hunde, som hand kannd finnde løbinndzs løsze paa gaden, och ingen spare, 
ey hellder tage sticke pennznghe ther fore, saa frempt hand icke will straffzs.

Borgmester Henrick Moensens haffue.
Borgmester Henrick Monsse/z liussde y fredt en synn hauffue, hand haffuer lig- 
ginndzs her wden byen, och gaff tilkiennde, att ther er laasse bleffuenn fra- 
slagnne, och er garn indslebit, wille hand ther fore adware, huo ther nw haffde 
nogit iinde, skulle skaffe ther wdt och siidenn haffue ther y fordragh, huo ther 
emod giør effter thenne dag, will hannd klage hanno/n volld offuer.

Anndbiørn och Rassmus Hanszen Bager.
Samme dag tilltalid Anndbiørnn Suendtzen Rassmzzs Hanszen Bager for nogen 
trette, thennom vor emellom, och berette Andbiørn, att Rassmus kom løbinndzs 
ind til hans y hans forstue och gaff hans hustru vquemdtzord, och Rassmus Ba
ger sagde, at en bonde wor inde till hanns och haffde satt synn vogenn paa ga
denn wd for Andbiøms huss paa hans forthaa, tha korn Andbiørns piige løbinn- 
dz's ind till hans och bad thennom driffue wognen bort, och omsiger sagde pii- 
gen, att Andbiøms hustru Birgitte hagde wiist hinnde ther ind, att wognen skul
le aff driiffuis, och hun bad pigen sige till Rassmus, att hun haffde betaild synn 
gaard och iord, hun wiste icke, om Rassmus haffde betallid hanns, och sagde 
Rassmus, att hand gick tha ind till Andbiørns att forhøre, om sligt skede met 
hans minde, och saa kom Andbiømn och fick enn kniiff wdt och søgte Rassmzzs 
mett, och hannd viigede tilbage vd att dørrenn.
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Kommentarer
Audffue
Fittallie 
Mestermanden
Paaeskis
Skiøllning 
Sticke penninghe

ave, tugte.
viktualier, fødevarer.
bøddelen.
påæskes, kræves, forlanges.
skøling, dvs. at de må gribes, hvor d kan findes, 
bestikkelse.

Lovgrundlag
Som et led i købstædernes selvforvaltning førte magistraten ved rådstueskrive
ren en bog over vigtige beslutninger, begivenheder, påbud til borgerne, eventu
elt rådets forhandlinger, den såkaldte stadsbog eller rådstueprotokol. Der ses 
ingen lovgivning om førelsen heraf.

Anvendelsesmuligheder
Rådstuebøgerne rummer foruden referater af magistratens forhandlinger på 
rådstuen forkyndelser af magistratens beslutninger og påbud og notater ved
rørende forhold af interesse for byen, herunder også erhvervelser af borger
skab. Det sidste kan være i et sådant omfang i forhold til de øvrige indførsler, at 
en bog i landsarkivernes registraturer er betegnet som borgerskabsprotokol (se 
kilde nr. 64).

Hvor Andes kildetypen?
Stadsbøgerne og rådstueprotokollerne findes i rådstuearkiverne (LAA).

Litteratur
Hans Knudsen: De danske rådstueprotokoller og tingbøger, Fortid og Nutid, 15, 

1943-44, s. 73-90.
Udgaver af rådstueprotokoller og tingbøger:
Helsingør stadsbog 1549-56. Rådstueprotokol og bytingbog. Udg. af Erik Kroman, 

Kbh. 1971.
Helsingør stadsbog 1554-1555, 1559-1560 og 1561-1565. Rådstueprotokol og 

bytingbog. Udg. af Karen Hjorth og Erik Kroman, Kbh. 1981.
Malmø rådstueprotokol (stadsbok) 1503-1548. Udg. af Erik Kroman i samarbejde 

med Leif Ljungberg og Einar Bager, Kbh. 1972.
Malmø stadsbog 1549-1559. Rådstuerettens, bytingets og toldbodrettens protokol. 

Udg. af Einar Bager, Kbh. 1972.
Ribe rådstuedombøger 1527-76 og 1580-99. Udg. af Erik Kroman, Kbh. 1974.
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61. Videbog
Lokalt kunne købstædernes råd og menige borgere lige som bønderne i lands
byerne vedtage bestemmelser, vider eller vedtægter, gældende for hele lokal
samfundet. De havde virkning som love, med bestemmelser om vider, bøder, 
den oprindelige brug af ordet, i tilfælde af overtrædelser og mulighed for even
tuel udpantning. Købstæderne ligner her meget landsbyerne, idet viderne ved
rører forhold med baggrund i jordfællesskabet, den fælles brug af byens mar
kjorder. Vide bogen rummer derfor bestemmelser om brugen af markerne, især 
beskyttelsen af markafgrøderne, og notater om, hvem der de enkelte år var ol
dermand for markmændene, lokalsamfundets brugere af bymarken.

Videbog fra Kolding 1616
(LAV, D 14-269 Kolding rådstue. Videbog 1556-1788, s. 21a-22a)

Efftersom stor wschickelighed sig er thildragen wdj Brend- 
kiers mark sønden Kolding Att der er bleffuen Aggenn 
offuer kornett, som dett stod i sin beste grøde, huilckett 
haffuer weritt megitt wtilbørligtt, som och Af mange 
Aff marckmendene er beklagett, och er siunett och 
beuisligtt. Daa paa dett saadan wlempe endelig 
kunde bliffue affschaffett, daa haffuer menige marckmend 
i Kolding weritt forsamblett wdj erlige wellachte 
mandz Ancker Mogenssens borgemesters huuss den 4 
Augustj Anno 1616. Och daa bleff dett wedtagett 
och samtycktt, Att huilcken Aff marckmendene 
eller deris thienere, som motuilliger wiiss Agger 
offuer nogen mandtz Agger, emedler thid kornett stander 
whøst, daa schall den som kand offuerbeuises och 
wdspørges dett Att haffue giortt, bøde for huer Agger 
hand offuerdriffuer En march dansche, huilcke penning 
strax der effter schall wdleggis eller pantes derfor, 
och samme penninge schall den haffue som schaden haffuer 
bekommen, och dersom schaden icke dermed kand 
betales, schall deris giøres derfor wederleg effter 
sex wwildige marckmendz samtycke och Affsigelse 
Item bleff samme thid Aff menige marckmend Samtycktt 
och wedtagen, att dersom nogen Aff marckmend, eller deris 
thiener eller folck modtuilliger wiiss ganger tuertt 
offueer Eller langs neder ad nogens Agger wdj markett 
emedler thid komett stander whøst, och wader kornett 
neder, och icke ganger wdj renen emellom aggere, huor 
deris erinde och bestilling sig begiffueer, daa schall samme 
markmand bøde for huer Agger deres folck eller di 
selff giører sti offuer och igemell Otte schilling dansche
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Kolding ca. 1675. (Resen: Atlas Danicus).

thill den schaden haf[fuer?, et hul i papiret] foett och dersom schaden dermed 
icke kand betalis, daa schall der och derfor giøris weder- 
leg effter sex wuildige marckmendz Affsigelse uden 
All forhindring.
Item bleff samme thid wedtagen och samtycktt, Att naar 
marckmendene bliffuer tilsagdt Att løsse dj onde vrter 
Aff deris korn, och dj der wdj bliffuer forsømmelig 
och icke wille samme onde vrter Affløsse. Daa 
schall samme marckmand wdj hues korn dj findes 
haffue forbrutt En halff daller, som hand strax 
schall wdlegge, eller pantes derfor.
Item bleff samme thid wedtagen och samtycktt, Att ing[en] 
Aff marckmendene schall haffue deris heste och wogne 
wdj bre[nd]kers marck wdj høstens thid førend 
krop och kierffue Aldelis er indførdt. Daa
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schall den, som her emod giør, for huer gang hans 
brøst findes haffue forbrutt En halff daler, 
som hand strax schall wdlegge Eller pantes derfor.

Kommentarer
Kierffue kærv, dvs. kom i neget.

Lovgrundlag
Der findes ingen bestemmelser for det selvstyre, hvorunder en lokalbefolkning 
i forsamlinger i købstæder eller i landsbyerne vedtog bindende bestemmelser 
for lokalsamfundets beboere. Dog rummer recesserne af 1547, § 37, og 1558, § 
46, en bestemmelse om, at en eller to grander ikke kunne kuldkaste de bestem
melser, som almuen i byen havde vedtaget om hegn og gærde, særjord o.a. by
ens nytte, gentaget i Danske Lov 1683, 3-13-31.

Anvendelsesmuligheder
Viderne er i købstæderne så vel som i landsbyerne vigtige kilder til belysning 
af det lokale selvstyres normer og områder.

Hvor findes kildetypen?
Videbøgerne findes i rådstuearkiverne (LAA).

Litteratur
Poul Johs. Jørgensen: Dansk retshistorie. Retskildernes og Forfatningsrettens Histo

rie indtil sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede, Kbh. 1940, s. 124-26 og 481-82.
Michael Hertz: Avlsbrugere og avling på købstadjorder, Bol og By. Landbohistorisk 

Tidsskrift, 1989, 1, s. 72-92.
Trine Elkjær Locht og Thomas Bloch Ravn (red.): Købstadens landbrug gennem 

400 år. Rapport fra seminar i Den gamle By 21. september 1998, Århus u.å.
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62. Forpligtsbog
I 1500-tallet synes mange konflikter i byerne løst gennem et system, hvor en 
person eller flere stridende personer overfor byens øvrighed forpligtede sig til 
ikke at overfalde eller forulempe andre eller hinanden, således at konflikter 
derved blev løst, hvilket blev nedskrevet i byens såkaldte forpligtsbog, også be
tegnet eds- og tovsprotokol. Der ses intet lovgrundlag, men forpligt kan optræ
de i en bog sammen med vider og vedtægter, hvilket antyder, at der er tale om 
lokalt fastsat og samtykt lov.

Forpligtsbog fra Randers 1596 og 1599
(LAV, D 21 Randers rådstue, 151 Forpligtsbog 1552-1609, fol. 175 og 177)

Anno dominj 1596 thendtt 18 Augustj vdj Rannders Raadhuss vdj Borgemester 
och Raads Neruerelss, Forplegttiidtt Knudt Chrestenssen Kyrcke thienner till 
SerrzÆlij Morttenss Kyrcke her i Rannders segh adtt handtt Nu Paa Søndagh 
første komer, skall drage aff Randers Og Iche adtt korne her till byenn igenn 
vdj iij aar Vdenn handtt komer meth godtt Passbor och beskedenn Adtt handtt 
haffzzer thientt gott Erlige folck. Och Ther/z er for hans store forssielsse, handtt 
haffzzer forssiett Ssegh Baade Emodt gudtt och andre gott folck i Byenn och 
theZ/z haffzzer handtt vnderschreffuett meth Hanss Eggenn haandt. Knud Chre- 
stenssezz meth Egen haand Bekynder som forskriffuett stander.

Søffrin Matzenn, Maz Ryuurs søns forplicht. Anno Dominj mdxcix onsdagenn 
den 25 Julij Vdi Randers Raadhus For Borgemestere, Raadt och Kong/. Maits 
Byfogidtz neruerilse Giorde Søffrin Matzen sin forplicht, at dersom hannom 
skiælligen kand opffuerbeuiisiis, Ath hand effter denne dag offuerfalder sin Fa
der eller moder med ord eller gerninger, skall hand haffue forbrudt sin Hals och 
Liff. Och der som hand effter denne dag feigder eller wfyrmer Lauritz Mort- 
hensenn och Knud Morthensen Ammilhede Eller nogen aff Randers borgere 
och induonere wden Skieilige Aarsage, Da skall hand haffue forbrudt sin Hals 
och Liff, ehuor hand der effter bliffuer dette forne befundett. Bekender Jegh 
Søffren Matzen. Egen handt.

Sammeledis loffuitt och Borgitt for"e Matz Ryum For sin Søn forne Matz Ryum 
Søffrin Matzen Ath hand skall bliffue thilstede indthill Lougen haffzzer hafft sin 
gingi meth huis vold hand nu haffzzer brødtt har i Randers by. Och huis hand 
bliffzzer faldett for thill Kong. Maitt og Byenn for hans forseelsse skall hand 
stande thill rette for, saa viidt hand icke kand afftinge och loffminde.

Kommentarer
Pasbor pas.
Bekynder bekender.
Ufyrme forurette, handle ilde med.
Loffminde afgørelse eller forlig i henhold til loven.
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Lovgrundlag
Der synes ikke at foreligge noget lovgrundlag, jf. indledningen.

Anvendelsesmuligheder
Forpligtsbøgerne giver et detaljeret indblik i konflikterne i bysamfundene, i 
forlig, ansættelseskontrakter m.m. i 1500-tallet.

Hvor findes kildetypen?
Forpligtsbøger findes i rådstuearkiveme (LAA).

Litteratur
Ole Degn: Materialet i Ribe rådstuearkiv før 1660, Arkiv. Tidsskrift for Arkivforsk

ning, 7, 1978, s. 80-103.
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63.Jordebog
Med tiden erhvervede mange byer betydelige, ofte spredte jordarealer, som det 
var nødvendigt for de med årene løbende udskiftede magistrater at holde rede 
på. De enkelte ejendomme blev omhyggeligt indskrevet i byernes jordebøger, 
med angivelse af lejeindæten, og ved brugerskifter anførtes navnet på den nye 
bruger.

Ribe bys jordebog 1450-1600
(LAV, D 22 Ribe rådstue, 251. Ribe bys jordebog 1450-1600, fol. 2a-3b)

Jordboghen

Therte er then jordh, som Riberby tagher aarligh rente aff.

Ffrann Nørporthen.

Primo hauer byen en jordh liggendis synden nest Stenporth, som Anders Meis
sen, man kaller Lamskyn, nw pa boer och i were hauer och schyller huart aar 1 
skilliing groth som Symen Søurenssen nw paa boer Lambert Iebsen haffuer nw 
i were oc Bendt Knudsen nw paa boer oc nw Knudt Niellsen oc nw leb Skerne 
Nu Hans Lambertsen paa boer.

Item Jon Lydichsen

Item Tomas Perssen hauer eth stykky jord liggendis østen nest Slwssbroen pa 
bulwerken och schyller hwart aar sex skilling lybsÅ och schal syelff holde bul- 
werken ferdigh byen uden schathe som nw Hans Troyborgh Smeth haffuer for 
then same leyie som nw leb Neb haffuer oc nw Hans Karlssen nw Hans Clau
sen oc Ebbe Iebsen Nu Marrinæ mester Jens Erchidægens och Peder Laurtsen 
Møller y Nebs mølle.

Item hauer byen eth stykky jordh, som lyggher westen nest Slussbroen, som 
nw j were hauer Anna Assers och schyller hwart aar attan skilling lybsÅ: som 
nw Nis Hanssen Sudher paa boer nw Regel Scomager nu Las Liime paa boer.

Item hauer byen eth stykky jord, som ligger østen wiith Mylle kynning, som er 
bulwerch som nw Jacopp Vibe haffuerk oc holler bulivercken ferdig ther aff 
siiden Matz Koch och nu Oluff Karllsøn.

Item hauer byen eth stykky jordh liggendis westen nest Mylhuser, som nw pa 
boer Jesse Petherssen, som renter hwart aar tolff skilling lybs£ som nw Nis 
Ebssen paa buer och nw Jep Jellingh och Olluff Staffenssen Nu Maren Oluffs 
och Anders Seuerinsen raadmandt.
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Item Grawers Smeth hauer eth stykky jord aff byen, som ligger bagh i hans 
gardh, som schyller hwart aar 3 skilling lybsA: som nw Jaspar Smer/z haffuer 
som nw Unge Anders Kalissen oc Hans Pyskynd i wære haffuer szom nw Seu- 
erinn Jesse/z i wære haffuer aff then iord, som hans brwhwss paa staar nw Mats 
Doordt Och nu Marrin mester Caspar Mulis, Nu Niells Hansen, Hans Jessøns 
søn.

Item Kord Stark hauer eth stykky jord aff byen, som ligger baghen i hans gardh 
och schyller hwart aar 3 sk: lybsÆ oc nw Anders Kaliessen hauer som nw An
ders Kalissezz i wære haffuer och ther aff hans brwhwss som nw Iørgen Peder
sen Rentemester haffuer arffu/nge j were haffue Och siden Matz Jostsen, och 
nu Mouritz Podebuskis arffuinger Nu Matz Niellsøn Lime

Item byen hauer then halff jord, som Marten Kremer hauer pa bygger/z och 
schyller huart aar 7 skilling engelske och ligger westen nest for* Kord Stark, 
vm myssummer at giffue oc nw Jwer Nielssen hauer som nw Tello opa boer 
som nw Jens Tieloffssen i wære haffuer nu Hans Jenssen aff then hall jordt, 
som hand nu paa boer Och nu Jens Mortensen paa boer Nu Christine Bartills 
eyger och vdj buor.

Item ther weste/z nest hauer pa thez hørn, som man gaer vti Sande Karin gade 
hauer byen eth stykke jordh, som Anders Perssen hans forhuss pa staer oc skyl
der hwert aar 2 mare som nw Jens Iferssen j wære haffuer och nw Bagge Jens
sen oc nw Ianich tiil hører Och nu Ebbe Moenssøn raadmandt paa boer.

Item byen hauer eth stykky jordh i Sande Karin gadh, som man gaar til Sorte 
Brødher kloster, østen ghaden och synden nest Lidich Scriuers jordh, som forne 
Lidich Scriuer besidder och giuer huart aar femtan skilling lybsÅ som nw An- 
ners Person i wære hauer och Bagge nw bruger hans brwhusz paa standher nw 
nw Peder Graffuersen Ianich Bagessen Och nu Ebbe Moensen haffuer.

Item synden nest i then same gadh hauer Kørner Schrødher eth stykky jord aff 
byen, som schyller hwert aar sex skylling engelsk, och ligger en liden ferding- 
stigh synden nest som nw Wolter Schreder opa boerh ooch nw Baggj lensen 
paa bygt haffuer nw Peder Graffuersen.

Forne fierdingh sty scall festis eller obnes same fierdingstedt gaar nu indtt till 
byens priueett. Huer sk: engelsk er 3 sk: d:e. I nedder enden 3 alien V2 quarter, 
i offuer enden 2 allen och 2 fingerbreedt mer tagdrobe paa begge sider

Item synden nest hoss i then same gadh hauer Thelaff Thidichsen eth stykky 
jordh aff byen och selff besidder for otte skilling engelske huart aar och sythen 
Lass Anderssen som Jepp Vibe nw i wære haffuer oc nw Lauris Tøgersen Nu 
Per Baggesens arffuinge.
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Item synden nest hooss i then same gadh hauer byen eth stykky jord, som Nis 
Frises børne i were hauer och giue fem skilling engelske huert aar som Symen 
Atzerssen nw vti were haffuer oc nw Matz Olufsen paa boer wed Talkes Vand- 
broo nu Seuerin Iacobsen aff bode hwsze Nu Per Baggesens arffuinger.

Kommentarer
Fjerdingsted/sti offentlig sti ned til åen.
I være have 
Mylle 
Kynning 
Tagdrobe 
Vandbro

have i besiddelse, rådighed over, 
mølle.
kinding, udløb fra en sø, her ved møllen.
tagdryp, dér, hvor vandet fra tage uden tagrender falder, 
bro ud i åen til at vaske ved.

Lovgrundlag
Jordebøgerne var et i led i købstædernes selvforvaltning siden middelalderen, 
og der ses ingen lovbestemmelser.

Anvendelsesmuligheder
Jordebøgerne gør det muligt at følge købstadsamfundenes jordbesiddelser, ofte 
langt tilbage i tiden, og de vil ofte være et godt grundlag for arbejde med en bys 
topografi.

Hvor findes kildetypen?
Jordebøgerne findes i rådstuearkiverne (LAA).

Litteratur
Udgave: Ribe bys jordebog. Grundlagt i 1450erne og videreført til omkring 1600. 

Udg. af Ingrid Nielsen. Under tilsyn af Thelma Jexlev, Esbjerg 1979. Heri indled
ning, s. 9-45.
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64. Borgerskabsprotokol
Borgerskabsprotokollerne rummer dokumentation for borgeres erhvervelse af 
borgerskab ved aflæggelse af borgered og betaling af borgerskabspenge, evt. 
også navne på kautionister for skattebetaling i mindst tre år, og der kan være 
oplyst fødested. Oplysningerne kan også være indført blandt mange andre i 
rådstueprotokoller og indtægtsbeløbene i kæmnerregnskåberne.

Borgerskabsprotokol fra Århus 1492-93
(LAV, D 2 Århus rådstuearkiv, 303. Borgerskabsprotokol 1470-1673, fol. 13a- 
b)

Item Miche/ Bwnde xxiiij ß er borge/-
Anno cd Ixxxxij die ascension« dnj
Item Swendh Jenßeu Hornmo i mark och er borger
Item Willom Bøtker er borger i mark strax
Item Miche/ Jenßen Høllester/z i mark strax
Item Jeb Matßen Fisker xii ß borgerskab
Item ok Miche/ Ouersker i mark strax
Item Anders Miche/[sen] uandsnider er borger i mark borgerskab
Item Knudh Miche/[ßsen] arkidegen iiij mark straxt oc er borger
Item Erik Bøtker i mark strax
Item Jeb Erikßen aff Eskier iij mark strax
Item Simen Miche/[sen] murmtmd i mark
Item Miche/ Anderßen abedzTi thienthe ii mark xxiiij ß betallit
Anno cd xc tertio [1493]
Jeb Simenßen i mark pro eo Molte Anderßen skreder indhezz midffaste
Item Marthen Nielßen, Magnus Skinders broder ij mark, pro eo Miche/ Begs 
inffinis midffaste
Item Hans Bartsker ij marck inffinis påske
Item Nis TøgerBen xx ß inffinis påske i mark betallet.

Kommentarer
Abedin abbeden.
Die ascensionis dnj Kristi Himmelfartsdag.
In finis 
Overskærer

ved slutningen af.
håndværker, der afskar tråde og trævler på klæde, som 
derved fik den fine luv.

Pro eo 
Uandsnider

for ham, dvs. for ham kautionerede, 
vandsnider, klædekøbmand.

Lovgrundlag
Ved frd. 15. februar 1422 blev det pålagt købstædernes indbyggere at løse bor
gerskab som forudsætning for erhvervsudøvelse. Dette blev gentaget i Almin
delig stadsret, § 19 (Københavns stadsret af 1443) og i Danske Lov 1683, 3-1- 
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I. Foruden at aflægge ed for borgmestre og råd skulle borgerskabstageren beta
le et beløb, der kunne blive delt mellem byen og magistraten, og forpligte sig til 
at betale borgerlig og byens tynge, dvs. skat. I ældre tid gjaldt skattekravet 
mindst tre år, og der kunne blive tale om at stille kautionister, ofte den køb
mand eller håndværksmester, som vedkommende havde stået i lære hos.

Anvendelsesmuligheder
Borgerskabsprotokollerne og det tilsvarende materiale i rådstueprotokoller, 
stadsbøger, kæmneregnskaber m.m. er grundlag for undersøgelse af personers 
geografiske og sociale baggrund og af mobilitet.

Hvor Andes kildetypen?
Borgerskabsprotokollerne findes i rådstuearkiveme (LAA).

Litteratur
Johan Hvidtfeldt: Om borgerbøgerne og deres udgivelse, Fortid og Nutid, 15, 1944, 

s. 244-50.
Oversigt over arkivalier vedrørende borgerskaber og næringstilladelser i Landsar

kivet for Nørrejylland, Viborg 1971.
Hans H. Fussing: Bybefolkningen 1600-1660. Erhvervsfordeling. Ambulans. Indtje- O

ningsevne, Arhus 1957.
Albert Olsen: Bybefolkningen i Danmark på merkantilismens tid. Merkantilistiske 

studier, 1, Århus 1932, reproudg. Kbh. 1975.
Gerhard Kraack: Bürgerbuch der Stadt Flensburg 1558-1869, Flensburg 1999.
Thomas Otto Achelis: Bürgerbuch der Stadt Hadersleben bis zum Jahre 1864, 1, 

1940.
Ludvig Andresen: Bürger- und Einwohnerbuch der Stadt Tondern bis zum Jahre 

1869, Kiel 1937-38.
Otto von Spreckelsen: Viborg bys borgerbog 1713-1860, Viborg 1955.
Morten Kamphöwener: Borgerskaber i Åbenrå 1686-1867, 1-2, Aabenraa 1974.
J. R. Hübertz: Aktstykker vedkommende staden og stiftet Århus, 1, Kbh. 1845, s. 

236-50. [Borgerskabstagere 1471-1593].
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65. Kæmnerregnskab
Købstadens indtægter og udgifter forvaltedes i almindelighed af kæmneren el
ler i større byer to kæmnere, der årligt valgtes blandt borgerne og hvert år af
lagde regnskab for borgmestre og råd og et borgerudvalg. Regnskabsposterne 
omfattede indtægter fra leje af byens ejendomme, bygninger og jordarealer, og 
gebyrer for brug af byens faciliteter, som vægt, kran, stadepladser i markeder
m.m., og udgifter til dækning af byens løn-, anlægs- og materialeomkostninger.

Kæmnerregnskab fra Ålborg 1700
(LAV, D 1 Alborg rådstue, 813 Kæmnerregnskaber 1700-1719, s. 12-13) 

d. 28. May blef lagd it af beholdne gamle 
trer udi Schakbroen, og nogle af di an
dre lagd til Rete, derfor 4 ß
d. 3. Junij blef giort en Stabel til døren 
for hulid vnder den Murid port, derfor 
d. 4. dito blef lagd 5 10 alen fure trer 
udj Wester-aas broe à 10 ß 
di andre forskøt, oc lagd til rete 
Wogenmanden 2 ß Arbeisløn 14 ß 
dito blef Regelverked paa Skakbroen 
Hiulpit, dertil 1 10 alen for 10 ß 
2 store legter à 4 ß Spiger oc Søm 6 ß 
Arbeisløn 6 ß
d. 5. dito Stodderkongen til it par Skoe 
d. 9. dito blev Strøefiellene udi Vran
gels broe lagd til Rete, der til kom tov 
nye deeler à 12 ß
24 Legtesøm for 6 ß Arbeisløn 4 ß 
d. 10. betalt til forige Kemner Johan 
Mølmand for Een domb hand for- 
huervid ofver 13 Personner, der var 
Skyldig Borgerskabspenge oc boeleie 
som hand ej har ført byen til udgift tilforn.

Sldr mk. ß

” ” 4

” ” 10

”3 2

9, J 9,

” ” 10

” ” 14
1 ”8

” 1 8
” ” 10

3 1 12

Latr. 18 3 4
Den 18. Junij blef der 2 deeler festid ved Siden 
Af broen ved Anders farvers à 12 ß
Sømb for 3 ß Arbeisløn 4 ß
d. 25. Dito givid for tou Ankerer oc 
nogid gamel Tømmer som Laae ved 
fergebroen at fløte til Veierhussid
d. 26. Dito imod Kongens korne blef 
der kled og strøed for Enden af nederste 
fergebroe, dertil Kom 2 tylter Vrags- 

” 1 8
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deeler à 4 mk.
2 7 aler trer à 6 ß
Legtessøm 64 for 16 ß
for at løfte oc lette store Steen 
tømmermanden, Arbeissløn 24 ß

2

9? 1 ,9

” ” 10
””8
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, /o

4 it

5 z.
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til Wrangels broe 4 store Legter à 4 ß 
Spiger for 4 ß 
betalt Lauritz Steenmester for at 
pike ved fergebroen huor det var nødig 
for tou Las Sand til at strøe di stee- 
der, der blef piked samestedz à 5 ß 
d. 28. Junij da Kongen kom her 
20 pd. Krud à 24 ß 1 'A pd. fin dito à 2 mk. 
Lunte for 1 mk.
d. 29. dito Kom der 8te las grus 
udj it nedsiunked steed ved broen hos 
Papegoi Kilde, for lassid 2 ß 
Betalt til Skiper Jørgen Henriksen 
Sexten ß, som hand hafde vdlagd 
efter Magistratens begiering af it 
Bref udj Christiania Posthuus, angaaende 
Sterfboed efter den tysche blikmagger 
den 29. Junij blef der brugt Lius udj Com- 
pagni-huussid for 6 ß
d. 30. dito efter befaling leverid til 
Johan Bær, Penge 20 Rixdr.
d. 3. Julij blef lagd 2 af byens beholdne 
gamle trer udj Skakbroen, derfor
d. 18. dito Kiøbt 4re las trer til Raadstuen 
à 2 mk. 10 ß, D. 22. nok 6 las dito à 2 mk. 9 ß er 
d. 24. dito blef lagd udj Østeraas fergebroe 
1 12 aln for 24 ß Arbeissløn 6 ß 
Dito da Enkedronningen kom her 
Blef vdtagid 7 pd. grof Krud à 1 'h. mk.
1 pd. fin Krud for 2 mk. Lunte for 1 mk. er 
den 27. dito kom til Urbansportis broe 
1 10 aln for 10 ß 3 fure deeler à 12 ß 
1 styke Jege tre til Løssholt for 1 '/? mk.
3 styker Harretrer til Pelle inden for 
pikningen à 4 ß 1 las steen for 8 ß 1 las 
Sand 5 ß Steenpikeren 10 ß 1 handlan
ger 4 ß Vogenmanden 2 ß Tømmermanden 10 ß 
d. 28. til en Copie-bog for Raadstuen
10 bøger Papir à 14 ß For at indbinde 4 mk.

” ” 10

” ” 10

8” 8

,9 1 ,9

” ”6

30 ” ”

?» r

6 1 14

” 1 14

228

1 39

3” 12

Kommentarer
Fure trer fyrretræer.
Harre trer hasper.
Jege tre egetræ.
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Latr.
Pike
Regel verked
Stabel 
Sterfboed
Strøefiellene 
Vragsdeeler

lateris, dvs. siden, idet hver side blev gjort op. 
brolægge, med stenpikning.
tremmeværket.
stolpe, stang.
stervboet, dødsboet.
de vandrette bjælker, hvorpå broplankerne lå. 
frasorterede dæler, brædder.

Lovgrundlag
Byens regnskaber blev med ansvar over for borgmestre og råd ført af byens 
kæmner, eller i nogle byer to kæmnere, da med deling efter kirkesogne, i for
hold til byens porte eller lignende. Regnskaberne blev vedlagt bilag og nøje re
videret efter gammel praksis i overværelse af kongens lensmand og nogle råds
medlemmer og borgere. Ved købstadforordningen 7. april 1619, § 12, gentaget 
i Christian 4.s Store Reces 1643, II, 3, 2, og Danske Lov 1683, 3-5-1 - 3-5-3, 
fastsattes bestemmelser for udnævnelse af kæmnere og for regnskabsaflæggel
sen.

Anvendelsesmuligheder
Kæmnerregnskaberne giver et detaljeret billede af mange sider af byens liv, 
dens topografi og dens embedsmænd, købmænd, håndværkere, vognmænd og 
andre, ligesom man dér finder et omfattende pris- og lønmateriale. Man kan 
nøje følge arbejdet med byens ejendomme og vej-, bro- og havneanlæg m.m.

Hvor findes kildetypen?
Kæmnerregnskaber findes med bilag i rådstuearkiveme (LAA), i nogle perio
der som bilag til byernes hovedregnskaber. For årene 1826-37 findes de i amts
arkiverne (LAA), idet de indsendtes til revision ved amterne.

Litteratur
Trykt kæmnerregnskab fra Helsingør 1577 findes i Danske Magazin, 3. rk. 2, 1845, 

s. 177-229.
Ole Degn: De gamle købstæders hukommelse. Rådstuearkiver og deres brug, Sta

tens Arkiver, Kbh. 1994, s. 15-20.
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66. Vejerhusbog
Blandt de faciliteter, som byernes styre tidligt stillede til rådighed for borgerne, 
var kran og vejerhus ved havnen til brug ved import og eksport ad søvejen. I 
vejerhuset kunne byens købmænd o.a. mod betaling få vejet varer i forbindelse 
med køb og salg og import og eksport. En havnekæmner, kran- og vejermester 
eller andre embedsmænd førte bog over de opkrævede gebyrer.

Vejerhusbog fra Ålborg 1664
(LAV, D 1 Ålborg rådstue, 342 Vejerhusbog 1664-67, fol. 34b)

September SkipPd LisPd Pd penge
[12.] lod bage larssen vege fra smiden Jern 2 9 4 16 ß
Niels Pedersen af Jahan Pap hør 2 5 6 10ß
hamp 0 10 0 12 ß
Lod last hansen R.M. vege 12 bunt Eiseni 
hør 1 5 0 6ß
3 bun[t] hør 1 8 14 6ß
Chresten Chrestensen af hans fan Nøsen
1 Seek hør 1 0 7 16 ß
Delmand Muchart af Morten Rad
mager Jern 1 11 0 16 ß
13. dito. B Hiendrick dehemor af Erick 
pedersen paa lese en Seek fieder 0 16 14 4ß
Søren vadom af niels podmester hør 0 15 9 3ß
peter panck af Jens bisle 2 Slagtet Suin 0 14 6 3ß
Jens Rasmusen foget paa grienesle 
Kloster af last hansen R.M. en seek hør 0 11 4 8ß
lod last hansen R.M. vege fra smide 
Jern 2 0 0 12 ß
peder Jensen af peter herdingsøn 
hør 0 15 12 3ß
peder Jensen af herding petersen
1 Seek hør 0 17 0 4ß
1 Seek hør 0 9 10 2ß
peder Jensen af Jahan pap hamp 0 5 8 2ß

Kommentarer
B.
Eiseni hør
Fieder 
grienesle Kloster
Lese
R.M.
Radmager

borgmester, 
betegnelsen ukendt, 
fjer.
Grinderslev Kloster. 
Læsø.
rådmand.
hjulmager.
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Lovgrundlag
Kontrol af mål og vægt og sammenhængende hermed førelse af vejerhusregn
skaber må oprindelig ses som et almindeligt led i købstædemes og magistrater
nes selvforvaltning. Ved frd. af 5. maj 1683, bestemtes, at magistraterne i køb
stæderne skulle beskikke en offentlig måler og vejer, der skulle foretage målin
ger og vejninger med bindende kraft for parterne.

Anvendelsesmuligheder
Vejerhusregnskabeme oplyser ligesom kranpenge-, bropenge- og havnekæm- 
nerregnskaber samt acciseregnskaber om tilførsel og udførsel af varer til og fra 
byen, om skibsfarten og om købmænd og håndværkere.

Hvor Andes kildetypen?
Vejerhusregnskabeme findes i rådstuearkiveme (LAA).

Litteratur
Ole Degn: Materialet i Ribe rådstuearkiv før 1660, Arkiv. Tidsskrift for Arkivforsk

ning, 7, 1978, s. 96-97.

Ålborg Rådhus ved Gammeltorv, opført 1757-62 på samme plads som det tidligere rådhus. (Foto 
Ole Degn maj 2004).
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67. Brandretsprotokol
Kontrol med ildsteder, skorstene o.a. brandtrusler i henhold til en bys brand
ordning blev refereret i byens brandretsprotokol, ligesom sager i forbindelse 
med ildebrande, i samme form som i retssager ved bytinget.

Brandretsprotokol fra Kolding 1744
(LAV, D 14 Kolding rådstue, 447 brandretsprotokol 1739-1815, fol. 8b-9b)

A° 1744 dend 17dc April haver Brandfolckene, som fremviiste deres Siun over 
Ildstædderne, efter Brand ordning og ved Inqvisition forefunden Ildstædeme 
paa dend tiid i goed stand, saa vel som efterseet Sprudte Reedschabet, hvor ved 
icke var noget at erindre. Datum ut supra.

B. Bahnsen Hans Pank

1744 dend 15le October Brandfolckene indkom med deris siun, som da paa nog
le stæder fandtes U-Reene, blef Straxen efter deris Anstaldter af Nattemanden 
renoverit. Datum Colding ut supra.

B. Bahnsen Hans Pank

1744 den 24. December Brandt Casserer Henrich Mejer betailer til de 6 Brand- 
og Sprøjttemester, nemlig Johannes Jensen, Christian Sadelmagger, Johan 
Kaabersmed, Simon Andersen, Anders Sadelmagger, som ere bievne accorde- 
ret hver af Dem for afvigte Aar 2 rd. 2 mk., og betalies til Evalt Muurmester 4 
Rdlr, tilsammen fembten Rigsdaller 4 mk. og derfor tager qvitering, som da 
Passerer til Udgift. Datum Colding den 24. December 1744.

Hans Pank.

Samme dato haver Spriidtemesterne efter seet Sprudten og Spriite Reedschabet 
og befunden alleting i god Stand. Datum Colding ut Supra.
[J. M. Friis ulæselig] M. Juhl B. Bahnsen DMichelsen Hans Pank

A° 1745 dend 21de Janearij Er Retten holden paa Cold[ing] Raadstue af Borge
mester og Raad, efter Brandordning, for at excaminere dend ildvade, som op- 
tendte[s] i Hr Birkeschriver Paabyes Skorsteen, om afftenen Klocken 9 à 10 
slett, som passerede dend 12. Janearij sidst, og da anraab saa vel som Trome- 
slag i Laasbyegade, blef Brandfolcken allarmerit, og forføyet sig til Raadhuu- 
set, annammede Sprudte Reedschabe[t] tilige begge Spriidte tilstedet, da de 
kom der til var Ilden slugt, og blef icke nogen Sprudte brugt, mens dend eene 
Spriidte blef staaende i gaarden, om Natten over, I fald det schulle behøvedes, 
og BrandFolcken Imidlertiid beroet[?] samme, til om Morgen Da de af Byefog- 
den fick afløsning, at bringe Spriidten til sit sted. Ellers efter berettning, schal 
den een Spriidtemester Evald Muurmester som boer i Nabelauget, været dend 
som strax indfandt sig, og kom igiennem taget paa Loffted med een woed dyn- 
ne, og stopte Skorsteenen, saaledes, at Gud være lovet, Ilden der ved blef dem- 
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pet. Om denne Ild har ved Skorsteensføynings forsømmelse, eller andre ting, 
det maa udvisses af Skorsteens føyerens bog, eller og om Kackelovenstuder 
Kunde foraarsaget samme, hvorom Birkeschriveren som her er til Stede, paa 
sidste vel self giver sin oplyssning, hvilket Byefogden vil anvarte, førend wii- 
der examination til Brandfolcken scheer. - Birkeschriver Paabye møtte, og til- 
staaed, at der af waade var optentes Ild i hans Skorsteen, fra een Kackelovs 
tude, men det kand gottgiøres, med Nattmandens bog, at hans Skorsteene, af 
Nattmanden er saa offte renoveret som nogen Mands her i byen, alt efter Byens 
Brandanordning, saa hand saa vel som hans gesinde er gandsche u-schyldig i 
dend optendte Ild, siden Kackelovens tuden var gandsche Reen, widste iche 
heller af at der i Skorsteenen var nogen Soed, saa samme optente waades Ild 
iche er paakommen af nogen Skødesløshed. Angaaende Brandmestrene, saa 
ved Paabye iche, at nogen af dem gjorde ham nogen tjeneste uden alleene Ed- 
vald Muurmester, som efter Paabyes forlangende gick straxen paa Huuset og i 
samme øyeblick med een dynne deppede Ildens Lue, saa der ingen schade Gud 
være lovet blef giort, og som Paabye seer Edvald Muurmesters villlighed, har 
hand med Een Dricke penge fomøyet ham derfor. Effter at Ilden var slugt, kom 
Sprudtemestrene med Sprudten som iche bleff brugte, og altsaa vil Paabye 
vendte i følge Brand Anordningen, for viider U-giffter at vorde forschaanet, si
den hand aarligen, efter hans gaardz leylighed giver saa store Brandschatter 
som nogen her i byen med 8 mk 12 ß Byefogden overloed det til Magistratens 
gottbefîndende, saa vit de eragter efter Brandanordning. Bircheschr. Paabye 
vilde erindre Magistraten at hand iche var bekiendt førend Nu Brandanordnin
gen, saa som hand iche, ved hans Gaardz Kiøb eller tiltagelse, har fra sin for
mand samme bekommet, saasom hand fra Landet her til byen er indkommen, 
declarerede der hos, at dersom hand forhen var worden oplyst om Brandanord
ningen, schulle hand gandsche villig som schyldigst have efterlevet samme i 
alle maader, beeder derfor, at magistr. behagelig vilde Considerere hans u-vi- 
denhed angaaende Brand Anordningen og dessens indhold. - Effter forestaaen- 
de beschaffenhed resoluere[de] magistraten, at Hr. Birkeschr. Paabye iche kun
de ansees for wiider end udj omkostning til Brand Cassen 2 Rd.

Lovgrundlag
Allerede i 1500-tallet havde borgerne pligt til at deltage i brandslukning i de 
brandfarlige byer, og brandordninger med bygningsmæssige bestemmelser og 
regler med henblik på at undgå brand og organisere bekæmpelse af brand ken
des fra 1500-tallet, således fra København 1549 og Kolding 1599. Brandord
ninger havde oprindelig lokal karakter, men området fik en opstramning med 
enevældens lovreformarbejde. Dog fik købstæderne først med en brandforord
ning 1761 en række ensartede regler med henblik på at mindske brandfaren.
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Anvendelsesmuligheder
Brandretsprotokollerne belyser ikke blot aktiviteterne i forbindelse med at und
gå brand og med brandbekæmpelse, men også på forskellige måder bygnings
forholdene.

Hvor findes kildetypen
Brandretsprotokollerne findes i rådstuearkiverne (LAA).
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68. Mark- og engbog
Mange byer havde siden senmiddelalderen betydelige tilliggender i form af by
marker og engarealer, og dette medførte en ofte omfattende administration i 
form af registrering af arealer og lodder, opkrævning af lejeafgifter, aflønning 
af vangvogtere, byhyrder osv. I mark- og engbøgerne registreredes byens area
ler og lodder, og det kunne år for år være anført, hvem der lejede disse, og 
hvad de betalte i leje.

Ribe bys mark- og engbog 1594
(LAV, D 22 Ribe rådstue, 252. Mark- og engbog 1544-96, fol. 66a-67a)

Anno [15J94
Enge bortt feste fredagen Thend 22 fe- 
bruariij A° 94 att bethalle till S. Johannis 
dag Midsommers dag, saa frampt the icke skulle 
giffue enn mk. da. paa huer daller.
Soe Eng feste Anders Sørenssen for
Tuodes eng feste Jost hardboe for
Stormklock eng feste hans Jessen for
Tyre eng paa hollem feste Thames Jørgenssen for 
Tyre eng paa øster Mae feste Anders Sørenssen for 
Segholm feste Niels Tøgerssen for
Liid koebroe eng feste Anders Sørenssen, Ib 
Thomom, hans Jessen, Thamis Jørgenssen, Kield 
Jørgenssen for
Store koebro eng feste Anders Sørenssen for 
Tuedellkier feste Niels pouellssen for
Nørkier Eng feste Niels pouellssen for
Snebell Tange feste Niels Tøgerssen for

A° 94
Thisse effthersÅzevne hollem skiffter och huus Engis 
Affgrøde bleffue borttfeste then 22. februarij A° 94 
Christen bremme aff Matz Borgeschhffuers huseng 
Per Lambertssen aff Maren Gundis hus eng 
Hans Jessen aff Jep borgis liid hus eng 
Thomes Prong aff Jep borgis store hus eng 
Pouell Knudssen af Jep hundermarks hus eng 
Matz Jenssen hoffmand aff hans bodzmandz 
hus eng
Regell Eschelssen aff Oluff Stafenssens hus eng y 
Badstue gade

i* dr. 1 mk. da. 
xxix dr.
viij dr.
xj dr. 1 mk. 
vij dr.
xxvj dr.

lxxx dr. 1 mk 
j ct xlviij dr. 
XXXV dr.
vj dllr
XXX dr.

x mk da. 
xj dr. iiij ß da. 
ij dllr
ix mk da.
ii dr. iiij ß da.

iiij dr.

x [\] mk da.
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Kommentarer
Øster Mae made, eng.
Hollem skifter parceller på arealet Holmen.

Lovgrundlag
Mark- og engbøgerne førtes som et led i magistraternes forvaltning af byens 
ejendomme, og der ses ingen særlige bestemmelser for disse bøger.

Anvendelsesmuligheder
Byernes mark- og engjorder var for flere byer af betydeligt omfang, og jorder
ne spillede en betydelig rolle for deres økonomi. Mark- og engbøgerne tillader 
sammen med andet kildemateriale fra byernes administration af jorderne at føl
ge udviklingen gennem tiden og at se, hvilke befolkningsgrupper der udnyttede 
jorderne og hvorledes.

Hvor Andes kildetypen
Mark- og engbøgerne findes i rådstuearkiverne (LAA).

Litteratur
Michael Hertz: Avlsbrugere og avling på købstadjorder, Bol og By. Landbohistorisk 

Tidsskrift, 1989, 1, s. 72-92.
Trine Elkjær Locht og Thomas Bloch Ravn (red.): Købstadens landbrug gennem 

400 år. Rapport fra seminar i Den gamle By 21. september 1998, Århus u.å..
Ole Degn: Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 

1560-1660, 1, Kbh. 1981, s. 87-90 og 122-23.
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69. Fattigprotokol
Fattigprotokoller redegør for udgifter til byens fattige, i form af uddelinger af 
penge og materialer til beklædning eller beklædningsgenstande, træsko og sko 
m.m. Blandt materialerne til beklædning finder man det simple vadmel som i 
dette tilfælde.

Fattigprotokol fra Kolding 1590
(LAV, D 14. Kolding rådstuearkiv. 277. Fattigprotokol 1584-1638)

Anno dnj 1590 Torsdagen som er then
10 dag decembriss Bleff wdskyfft till 
arme folck weymell for................................................... ix daler
the vj daler Rente aff luer Anderssen 
oc iij daler Rentepenge aff Knudt 
Suendsen.
Iffuer Remssniders iij børn
den største ...................................................................... iiij alne
the andre tho huier ......................................................... iij alne
Offer hundeuads tho børn ............................................... vj alne
Dorithe laskuness Minste drang ..................................... iv alne
Jens Dampes dreng ......................................................... ij alne
Oluf bødichers barn ....................................................... iij alne
Seuerin skomagers pige sine pater et mater ................... iij alne
Then wattersuy pige ....................................................... iij- alne
Jørgen basses barn iiij alne
Marine laßes .................................................................. iij- alne
Mette hansdatter ............................................................ iij- alne
Marine Wegter .............................................................. iij- alne
Marine steens ................................................................ vj alne
per bøjnach.s børn .......................................................... 7 alne
Lamb Jes ........................................................................ iiij alne
Willem bødickers børn ................................................... iiij alne
Mette Raffs .................................................................... iij alne
Niels Wolumps børn ....................................................... iiij alne
Anne Jørgens.................................................................. iiij alne
Sneffuell mette .............................................................. iij- alne
Anne dragerkune ............................................................ iij alne
Marine Marguordsdatter ................................................. iij alne

Kommentar
Remssnider håndværker, der fremstiller remme m.m.
Sine pater et mater uden far og mor.
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Lovgrundlag
Med Kirkeordinansen af 1537 blev det pålagt købstædernes præster og de sted
lige verdslige myndigheder under tilsyn af biskop og stiftslensmand at forvalte 
de fattiges anliggender, idet indtægterne fra en del gejstlige stiftelser blev hen
lagt til de samtidig oprettede fattigkasser. Disses midler var dog helt utilstræk
kelige, og gennem tiden blev til fattigvæsenet af kongen, adelige og velstående 
gejstlige og borgere doneret kapitaler, hvis renter skulle komme de fattige til 
gode.

Anvendelsesmuligheder
Uddelingsbøger og andre fattigregnskaber oplyser om de mange dårligt stille
de, som man ellers hører meget lidt om, bortset fra tingbøgernes gældssager og 
kriminalsager, om end det ikke helt sjældent kan forekomme, at personer op
træder i skattelister med bemærkning om, at de er fattige. De fattiges ofte håb
løse situation belyses allerede af de tilnavne, man kan møde i uddelingsbøger 
og andre fattigregnskaber, som den vanføre pige, lamme Jes, Snøvle Mette.

Uddelingsbøgerne giver med deres angivelser af støttede personer ved sam
menligninger med bl.a. skattelisterne mulighed for at identificere og undersøge 
de befolkningslag, der var således stillet, at de havde behov for fattighjælp. Der 
er her tale ikke blot om personer, der på grund af afstamning eller fysiske eller 
mentale forhold var henvist til fattighjælp hele livet, men også personer, der på 
grund af ulykker, erhvervsmæssige forhold eller alder kom i en situation, hvor 
de ikke kunne klare sig selv. Set over tid afspejler fattigprotokollerne i et vist 
omfang konjunkturerne.

Hvor Andes kildetypen
Uddelingsbøgerne findes i rådstuearkiveme (LAA).

Litteratur
Harald Jørgensen: Det offentlige fattigvæsen i Danmark 1708-1770, Birgitta Erics

son (red.): Oppdaginga av fattigdomen. Sosial lovgiving i Norden på 1700-tallet, 
Oslo 1983, s. 29-108.

Lars Henningsen: Fattigvæsenet i de sønderjyske købstæder 1736-1841, 1978.
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70. Lavsprotokol
Lavsprotokollen eller lavsbogen udgør kernen i lavsarkiverne, med indførsler 
af lavsskråer eller lavsartikler, evt. andre vedtægter, løbende referater af det, 
der foregik på lavssamlingerne, fortegnelser over oldermænd og optagne me
stre, ind- og udskrevne drenge og foreviste mestersykker samt kontrakter om 
mester- og læreår.

Lavsprotokol fra Århus 1713
(LAV Lav 2-50 Snedkerlavet i Århus. Protokol 1708-1804)

d. 16 Octobr har forne Jacob Christensøn forrevist en part af sit mesterstycke, 
som vi kiente dygtig ud af 4'e mend. A° 1713 d. 6 November udj Snediker 
lawgshuus Nærværende Borgemester Christen Jenbøn Basball hos olderMan- 
den Christen Jacobbøn og samtlig lawgs-Mestere udj Snedicker lawget forsam
lede hvor da fremkom for aaben lade Jacob Christenbøn Snediker Svend for at 
indskrives og antages udj Snediker lauget, efftersom han til dend ende forhend 
udj andledning af Kongl. May.s allemaadigste lavgsforordninger haver wundet 
sit Borgerskab og aflagt sin Borgerlig æd, samt giort sit Mester Stycke som 
dygtig og forsvarlig blev befunden og erkient at være saa haver hand ogsaa gi
ort fuld rettigheed til lauget og laugeds fattige med fiere rxdr.

Ligeledes fremkom for aaben lade Rassmus Pederbøn Snediker Svend for at 
indskrives udj Snediker lauget, som forevidste hands Kongl. Mayets aller Naa- 
digste Friheedsbrew for at være befriet at udstaa sit Mester Svend aar, og som 
hand ligeledes har aflagt sin borgerlig æd og giort sit Mester Stycke som for 
dygtig er befunden. Item giort og erlagt dend rettighed lauget og laugeds fatti
ge tilkommer og bør nyde som er fiere rixdaller in alles, og derfor hannem saa 
vel som Jacob Christenbøn antagne. Actum Aarhuus Snediker lawgshuus ut su
pra.
Christen J. Basbal.

Kommentarer
For åben lade dvs., når lavets kiste var åbnet, se det følgende.

Lovgrundlag
Lavsprotokolleme eller lavsbøgerne førtes oprindelig i lavene, men ved frd. 23. 
december 1681 bestemtes, at de skulle autoriseres af magistraten, og de er der
efter ofte ført af byskriveren, byfogeden eller den rådmand, der ved lavets mø
der repræsenterede magistraten.

Anvendelsesmuligheder
Livet i lavene fremgår detaljeret af lavsprotokollerne, for så vidt der er tale om 
begivenhederne for åben lade, dvs. når oldermanden med sin skaftestok havde 
klappet på låget af lavets kiste, laden, og mødet dermed var officielt, og man
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kunne indskrive nye mestre, ind- og udskrive drenge, slutte kontrakter om me
ster- og læreår, bedømme mesterstykker, behandle stridigheder om ansættelses
forhold, økonomiske mellemværender osv. Bl.a. antagelse af mesterstykker 
kan dog også være noteret uden for lavsmøderne.

Hvor Andes kildetypen?
Lavsprotokollerne findes i Københavns Stadsarkiv og i lavsarkiverne (LAA), 
men en del findes også på museer eller fortsat hos de foreninger, som er en 
fortsættelse af de gamle lav.

Litteratur
Ole Degn og Inger Diibeck: Håndværket i fremgang. Perioden 1550-1700. Hånd

værkets kulturhistorie, 2, Kbh. 1983, s. 138-54.
Københavnske lavsarkiver. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Københavns 

Stadsarkiv og Landsarkivet for Sjælland m.m., Kbh. 1971.
Sjællandske og lolland-falsterske lavsarkiver. Foreløbige arkivregistraturer udgivet 

af Landsarkivet for Sjælland m.m., Kbh. 1971.
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71. Lavsskrå
Lavsskråen eller lavsartiklerne rummede en række vedtægter, derfor det enkel
te lav fastsatte lavsbrødrenes gensidige forpligtelser og retsvirkningerne af 
brud på disse og skulle sikre, at antallet af mestre var begrænset, og at ingen 
fuskere eller bønhaser, dvs. personer uden for lavet, arbejdede i faget. Lavs
skråerne var oprindelig vedtaget af lavets medlemmer, altså en gruppe borge
re, men i den senere del af middelalderen blev lavene stillet under kontrol af 
borgmestre og råd, og det blev sædvane, at disse stadfæstede lavsskråerne, om 
de da ikke ligefrem udstedte dem.

Lavsskrå for Københavns buntmagere og skindere 1515
(RA, Pergament stadfæstet 17. maj 1515 af Christian 2.)

Wii Christiern meth gudz nåde Danmarckes, Norges, Vendes oc Gottes koning, 
vdwold koning till Suerige, hertug i Slesuig, Holstenn, Stormeren oc Ditmer- 
sken, grewe i Oldenborig oc Delmenhorst, giøre alle vitterligt, at wore kiere 
vndersote aff bwntmagere oc skynder em[b]ede haffue hagd hære for oss theres 
skraa lydendes paa meth thesse pwncthe oc articule, som effther screffne staa: 

[1.] Afførst at inghen skall arbæide bwntmagere eller skynder gerning hære 
vdi Køpenhaffn till forne, vden han giør fult for embedet.

[2.] Item først en broder døer i theres giilde, thaa skulle ij brødre voge offuer 
ligeth, oc alle brødre oc søstre offre for therZz, oc inghen bort gaa, føre ther/z er 
begraffuet; hoo ther emod giør, han giffuer j march wox i gildit, vdenn han haf
fuer reth forfald.

[3.] Item skall han giøre, som buntmagere embet skall vinde, mand eller 
swend, eth graat almwsien, eth buge foer oc eth graat ryge foer, oc hwem som 
skynder embet skall vinde, han skall giøre eth offuer liff qwii[n]de skyndkior- 
tel, en mande subenn, eth paar skallid barkid handske vstraffelig paa aller- 
mandz verckested eller gernyngsted; hwilken ther giøre fuldkomelighen, han 
skall anammes for fuld gilde broder; giør the ther/? icke, tha skulle the vandre 
saa lenge, the konde theth forbedre.

[4.] Item hwo skall haffue wort embede, mand eller swend, han skall haffue 
syt echthe breff oc sit lære breff.

[5.] Item hoo som haffuer anden sted bod for mestere hannwm skall forbiw- 
des wort embet hære vti Køpenhaff/m.

[6.] Item hwilken qwine, som haffuer misted synd hosbonde aff liffuit, hwn 
maa bruge embedet eth aar om kryng, men tagher hwn there for inden en anden 
mand, som icke kan embedet, tha skall hende forbi wde.v at bruge wort embet i 
nogre mode.

[7.] Item hwilken mesterss baren, som will lære æmbedet aft wort law, han 
skall haffue halffdelenn frii.

[8.] Item er theres ingang j mare, ij dages kost vstraffelig, x march pendynge, 
v mare wox.
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[9.] Item skall inghen giøre qwii[n]de skyndkiortele aff vtugenn geringe; hoo 
there emod giøre, haffuer forbrut en tøne øøil oc ij march wox.

[10.] Item skall inghen leyde anden mandz s wend, føre hanss retthe steffne 
er, vnder j tønne øøli oc ij mare wox.

[11.] Item en lære dreng skal giffue en halff tøne øll oc ij marc vox.
[12. Item hwem allermand befaller nøglene till lywssene till kronen i kir- 

cken, han skall giffue j mare wox, saa tith han ther forsømmer at tende lywsse
ne.

[13.] Item hwilke [icke] komme betymeligen till steffne, naar the worde tile- 
skede, the giffue j ß.

[14.] Item først the dr[i]cke theres selskab, worre there nogher, som andhen 
fortørnede meth ord eller gernynge, han skall giffue j tønne øll oc ij mare wox, 
om han kiere ther/i for fogheden eller borgmesteren, føre han kiere ther for al
lemanden.

[15.] Item hwem som dricker sig druckend, saa at han vpgiffuer, han giffuer 
j tønne øll oc ij mare wox.

16.] Item inghe/7 bede gester vden the, som lawed erre verd, oc sighe aller- 
manden till, hwem the erre.

[17.] Item hoo som icke giffuer allermanden liwd, først han klapper, han gif
fuer en mare wox.

[18.] Item inghen skall hølle steffne aff gildbrøderne, vden ther er en rad
mand till hoss, hwem radet till setther.

[19.] Item allermanden maa haffue ij geste oc stolzbroderen j gest.
[20.] Item hwo som giøre emod hanss erre, han skall werre embedet saa nær, 

som embetzmenden wille.
Hwilken fotscreffne skraa wii aff wor synderlig gunst oe naade, saa at wor 

kier vndersotte i buntmagere oc skynder embet till gode oc till bestand oc sa
meledes at thene gudz thyenste, som fotscreffne laag piege op at holde, maa her 
effther dess vdermere vpholdes oc forbedres gud till loff oc heder, haffue wii 
fulburd oc standfestedr/z oc meth therre wort obne breff fulburde oc stamfeste 
[!] i alle syne ord pwnete oc articule, som then yndholler oc vdwiiser.

Samledes wille wii, at inghen fremede bwntmaghre eller køpmend skulle 
here effther haffue openbare paa gaden eller vyndwe nogne ny foder fall wore 
vndersote till skade oc forfang; hwo here emod giøre, effther at them lofflig er 
tilsag oc atwordet, tha skall thet fraa hannm tages, halffdelen till oss oc byen oc 
halffdelen till then helligenss loff oc gudz thyenste. Thii forbiwde wii alle, 
ehwo the helst ære eller were könne, serdeles wore fogedher oc embetzmend 
fotscreffne vsote kiere vndersote, bwntmagere oc skyndere her vtii Køpenhaff- 
nn here emod paa fotscreffne skraa eller noghne syne pwnete oc articule at hin
dre, hindre lade eller i nogen mode at vforrete vnder wor hillest oc nåede. Gif- 
fuit paa wort slot Køpenhaffnn wore herres hemelfarssdag aar et cetera mdxv 
vnder wort secret.
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Kommentarer
Allermand 
Almwsien 
Buge foer 
Echte breff
Hillest och naade
Ryge foer
Skallid barkid handske
Stolsbroder
Subenn
Vpgiffuer
Vtugen geringe

oldermand.
almuts, kåbe, kappe.
bugfor, for af bugsiden af et dyr. 
dvs. bevis på at være født i ægteskab.
hyldest og nåde, Nyrop, se litt, listen, har vrede. 
rygfor, for af pelsværk af rygskind.
barket, barke, dvs. garve med bark, 
oldermandens hjælper ved lavets styre.
lang klædning.
kaster op. 
utugen, ikke udspændt.

Lovgrundlag
Lavsskråerne vedtoges oprindelig lokalt i de enkelte lav, senere blev de i for
skelligt omfang godkendt eller udarbejdet af byernes magistrater, og ved for
ordning af 23. december 1681, der i de følgende år blev suppleret med nye 
standardartikler for de enkelte fag, fik Enevælden lagt lavsskråeme i faste ram
mer.

Anvendelsesmuligheder
Lavsskråerne belyser mange detaljer i håndværkernes livs- og arbejsforhold.

Hvor findes kildetypen?
Lavsskråer findes i Ældre lokalarkiver og byarkiver (RA) og i rådstuearkiver 
og lavsarkiver (LAA).

Litteratur
Artiklerne er tidligere trykt i Oluf Nielsen (udg.): Københavns Diplomatarium, 2, 

Kbh. 1874, s. 203, og 3, Kbh. 1877, s. 26-27, og i C. Nyrop: Danmarks gilde- og 
lavsskraaer fra middelalderen, 2, Kbh. 1904, s. 356-58 (her paragraftallene ind
sat).

C. Nyrop: Danmarks gilde- og lavsskraaer fra middelalderen, 1-2, Kbh. 1895-1904. 
Laurids Pedersen: Haandværksskik i helsingørske lav, 1917.
Helge Søgaard: Haandværkerlavene i Aarhus, Kbh. 1940.
Grethe Jacobsen: Håndværket kommer til Danmark. Tiden før 1550. Håndværkets 

kulturhistorie, 1, Kbh. 1983.

424



Told- og skatteforvaltningen

Af Ole Degn

Toldforvaltningen
Frem til midten af 1600-tallet forvaltedes told- og afgiftsopkrævningen, de in
direkte skatter, af kongelige toldere ved toldsteder i de enkelte købstæder samt 
på en række øer, som Samsø, Læsø, Fanø. Hertil kom den særlige opkrævning 
af Øresundstolden ved Øresunds Toldkammer i Helsingør. Øverste instans var 
Rentekammeret, hvortil indgik de toldindtægter, der ikke blev forbrugt ved told
stederne selv, ved direkte udbetalinger eller gennem assignationer, idet dog 
Øre sundstolden indgik i Kongens eget Kammer, hvorover kongen i perioden 
frem til 1660 disponerede uden indblanding fra Rigsrådet.

Ved en ordinans 12. januar 1632 blev givet bestemmelser om regnskabs- og 
opsynsvæsenet ved toldkamrene, der skulle komme til at danne grundlag for 
den senere tids ordning. Det blev fastslået, at der ved hvert toldsted skulle være 
en tolder og en toldskriver, som skulle føre hver sin regnskabsbog, og der var 
bestemmelser om lønning og oppebørsler, forretningsgangen ved klarering og 
fortoldning osv.

I 1651 indførtes et embede som generaltoldforvalter med tre underordnede 
provinstoldforvaltere, der havde tilsyn med de lokale toldembeder. Toldvæse
net var dermed organiseret i to niveauer, med en central toldstyrelse og lokale 
institutioner ud over landet.

Ved en forordning 7. maj 1657 blev toldopkrævningen suppleret med op
krævning af indenlandske forbrugsafgifter, konsumtionen, opkrævet af land
brugsprodukter, der førtes ind til købstæderne. Hertil kom den allerede tidlige
re kendte afgift accisen, der var blevet opkrævet af indført vin og øl og af malt 
til øl og brændevin, men derefter var en afgift af ind- og udførsel ad søvejen og 
af indgående skibes læstetal. Forordningen 7. maj 1657 adskilte told og 
konsumtion, der fik hver sin bestyrelse og egne love. I den følgende tid, frem til 
1760, var både told og konsumtion i forskellige perioder bortforpagtet, til pri
vate eller til købstæderne selv, mens accisen frem til 1793 blev opkrævet af 
købstæderne.

I 1660 lagdes tilsynet med og den overordnede bestyrelse af told- og 
konsumtionsvæsenet under Rentekammerets skatkammer, 1679 under Rente
kammerets kontorer for de enkelte landsdele. Embedet som generaltoldforval
ter bortfaldt dog allerede i 1672. En ændring i denne overordnede struktur fik 
man først igen med oprettelsen af Generaltoldkammeret i 1760.

Af lokale institutioner, toldsteder, var der i 1600-tallet i det nuværende Dan
mark, bortset fra Sønderjylland, 43 og yderligere to konsumtionssteder, heraf
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de 16 på Sjælland, tre på Lolland-Falster og Bornholm, otte på Fyn, 18 i Jyl
land. I 1746 var der i Danmark 48 toldsteder, fordelt omtrent på samme måde, 
men dog med talrige forandringer, idet adskillige toldsteder var blevet flyttet, 
nedlagt eller oprettet, bestemt af byudvikling og trafikforhold. I 1658 var såle
des toldstederne i Nibe, Løgstør, Skive, Nykøbing Mors, Lemvig, Thisted, Vi
borg og Holstebro blevet nedlagt, i det væsentlige til fordel for Ålborg.

Skatteforvaltningen
Ligningen og opkrævningen af de direkte skatter forvaltedes af de to af de skat
tepligtige stænder selv, borgernes skatter af købstædernes magistrater, gejstlig
hedens skatter af bisperne, mens bøndernes skatter forvaltedes af deres her
skab, kronen (lensmændene), adelen (gennem lensmændene) eller gejstlighe
den (bisper, provster, præster, hospitaler). I de ikke mange tilfælde, hvor der i 
særlige nødsituationer blev opkrævet skatter også af den indtil 1660 skattefri 
stand adelen, skete det almindeligvis gennem særlige rigsrådskommissioner, 
hvorved adelen selv kunne føre kontrol med midlernes anvendelse.

Øverste instans var Rentekammeret, hvortil indgik de skatteindtægter, der 
modsat de lokalt opkrævede skatter i købstæderne blev opkrævet af kongen. 
Rentekammeret fungerede som sådan frem til oprettelsen af Finanskollegiet i 
1771.

Før indførelsen af enevælden i 1660 var så godt som al skatteopkrævning 
ekstraordinær. Faste skatter var alene købstædernes årlige byskatter. Kronens 
store godsbesiddelser i tiden siden reformationen skulle sammen med told- og 
omsætningsindtægterne udgøre den statslige forvaltnings indtægtsgrundlag, og 
blot ved særlige lejligheder, især i forbindelse med krige, skulle en ekstraordi
nær skatteopkrævning være nødvendig. Ikke desto mindre blev op gennem 
1600-tallet ekstraordinære skatteudskrivninger stadig hyppigere, i krigsperio
der i flere tilfælde så hyppige, at der blev tale om månedsskatter.

Ved skatteudskrivninger blev af Danske Kancelli udsendt skattebreve til 
lensmændene (efter 1660 amtmændene), stiftslensmændene (stiftamtmænde- 
ne), bisperne, kapitlerne og købstædernes magistrater med angivelse af formål, 
beløbsstørrelse og betalingstermin. Adressaterne forkyndte skattebrevene i de
res forvaltningsområder og lod udarbejde ligningslister eller skattemandtaller, 
ved sognepræster, herredsfogeder eller i byerne magistraten og de 24 mænd el
ler takserborgere, skatmestre eller rodemestre, og efter disse lister eller mand
taller blev skatterne opkrævet. Opkrævningen udførtes i købstæderne af magi
straterne gennem de nævnte skatmestre og rodemestre, på landet gennem bøn
dernes lægdsmænd af lensmændene, for gejstligheden af bisperne. For købstæ
derne havde en købstadforordning af 1619 som hensigt en vis svækkelse af ma
gistraternes indflydelse også på skatteligningen gennem indførelse af 2-4 
såkaldte takserborgere, der skulle vælges af borgerskabet selv, men allerede i 
1500-tallet havde man i mange byer et organ, de nævnte 24 mænd, der sammen 
med magistraten lignede skatterne. Væksten i skatteudskrivningen i 1600-tallet 
var formentlig baggrunden for, at adelen i 1628 fik bevilling til selv at ligne

426



Told- og skatteforvaltningen

skatterne på deres fæstebønder, i 1635 udstrakt til ret til at opkræve dem. Der
ved man fik et system, der efter enevældens indførelse videreførtes med godse
jernes funktion som skatteadministratorer. I forbindelse med indførelsen af de 
såkaldte unionsskatter i 1638 fik adelen gennemført, at en større del af skatte
midlerne gik uden om Rentekammeret og blev indbetalt i såkaldte landekister, 
der i de enkelte provinser forvaltedes af adelige landkommissarier. Disse blev 
indstillet af adelen og udnævnt af kongen og skulle sikre, at pengene blev be
nyttet til forsvarsformål, til rustninger og i krigstilfælde.

Efter Svenskekrigene 1657-60 nødvendiggjorde den håbløse statsfinansielle 
situation salg af hovedparten af krongodset, og derefter måtte de direkte skatter 
sammen med de indirekte skatter udgøre statens finansielle grundlag. Med ind
førelsen af enevælden fik kongen fuld beskatningsret, uden at måtte tage de tid
ligere hensyn til stændernes bevillinger. Opkrævningen af kongelige skatter 
overgik til amtsskrivere, fra ca. 1700 betegnet amtsforvaltere, der med hjælp af 
godsejerne havde ansvaret for opkrævningen og aflagde regnskab til Rente
kammeret.

Skatterne omfattede oprindelig skatter på personer i købstæderne efter næ
ring og brug, på landet bondebefolkningen gradueret i selvejerbønder og fæste
bønder, i hel- eller halvgårde eller huse med eller uden avl samt landhåndvær
kere, for præstestanden og for adelen i de sjældne skatteudskrivninger for den
ne på personer, efter formue og godsbesiddelse. Med de forøgede krav til skat
teudskrivning efter 1660 blev det nødvendigt med indførelse af faste ejen
domsskatter, udskrevet på grundlag af matrikler. Disse udarbejdedes på grund
lag af jordebøger og færdiggjordes 1662, 1664 og 1688. Beregnet efter bonitet 
angav matriklerne de enkelte jordbesiddelser i hartkorn. Tilsvarende fik man i 
købstæderne de gamle årlige byskatter erstattet med en beskatning efter ejen
domsværdi, angivet i grundtakster, der blev færdiggjort i 1682 og for hver en
kelt ejendom efter ruter gennem byerne angav en taksationsværdi for bygnin
ger og grund. I købstæderne var disse grundtakster sammen med takserborger- 
nes takseringer efter næring grundlaget for opkrævningen af de mange, ofte 
stærkt specificerede kommunale skatter: delinkventskat, lygteskat, sprøjteskat, 
brand- og vægterskat osv. Ligning af grundskat efter grundtaksten blev dog ved 
forordning 1694 foreløbigt ophævet på grund af tilbagegang for købstæderne 
og besværlige og vanskelige tider, men den blev genindført i særlige tilfælde.

Fra 1662 var godsejerne ansvarlige for opkrævning af skatterne fra fæste
godset og indbetaling i amtstuen til amtsforvalteren, ligesom regimentsskriver
ne var det på rytterdistrikternes gods, der var udlagt til underhold af militæret. 
I købstæderne varetog rodemestrene ligning og opkrævning og indbetaling af 
skatterne til kæmnerne, der gennem amtmændene foretog afregning med kro
nen, dvs. Rentekammeret.

Dette skatteforvaltningsystem skulle i hovedtræk komme til at bestå frem til 
1903.
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Kronborg og Øresund ca. 1580. Gennem århundreder blev Sundet bevogtet fra slottet, og der 
blev løsnet skud mod skibe, der forsømte at stryge topsejl og stoppe op. (Stik i Resens: Danske 
Atlas ca. 1675, men stikket er en gengivelse af stikket fra Georgius Braun og Franz Hogenberg: 
Civitatis orbis terrarum/
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72. Øresundstoldbog
Øresundstoldregnskabeme rummer i toldbøgerne renskrevne indførsler af 
toldindtægterne fra Øresunds toldbod i Helsingør, opkrævet af alle skibe, der 
passerede Sundet i den vigtige trafik mellem Vesteuropa og Østersøområdet. 
Toldindtægterne omfattede frem til Torstenssonkrigen 1643-45 stadig flere for
skellige afgifter, der omhyggeligt blev specificeret i de smukt skrevne toldbøger, 
opdelt i en række hovedgrupper: Ladede skibe fra Vesteuropa, Ballastede skibe 
fra samme område, Østerske skibe, Danske og norske og vendiske, Engelske, 
Skotske, osv., idet de forskellige nationer og områder kunne have forskellige 
privilegier og begunstigelser og dermed et forskelligt antal afgifter og niveau
er. Toldbøgerne er bevaret fra årene 1597, 1503, 1528, 1536-47, 1557-69 og 
næsten fuldstændigt fra perioden 1574-1857 og er et enestående økonomisk-hi- 
storisk materiale af stor international interesse.

Øresundstoldbog 1640
(RA, Øresundstoldregnskabeme, Indtægtsbog B, Danske og norske)

N: 144 Christen Strude Aff Aalborgh komb 
j dr. fraa Riigh med 139V2 Schippd Hørr 
och Hamp, 7 Lester Rugh Dansch godss 
ehr frie passerit
Summa 1 dr.
Oppenge .......................................................................... Iß
Løchtepenge.................................................................... 40 ß

Dennd 9 Septemb:
N: 145 Søffren Gundersen aff Bergenn 
j dr. komb fraa Danschen med 28 Lester 
Meell, 3 Kister glass, 8 Cintner Staall, 
1 Lest Erffter, 1 Lest Brødd Tønnb- 
berger Borger godzs ehr frie 
passerit Summa 1 dr.
Oppenge .......................................................................... Iß
Løchtepenge.................................................................... 25 ß

Dennd 14 Septemb:
N. 146 Olluff Andersen aff Aalborgh komb 
j dr. fraa Righa med 12 Lester Rugh, 82 
Schippd. Hørr och Hamp Bergennss 
Borger godzs ehr frie passerit
Summa 1 dr.
Oppenge .......................................................................... Iß
Løchtepenge.................................................................... 30 ß
N: 147 Anderss Jacobsen aff Mallmøe komb 
vj ß fraa ibidem: med 4'Æ store Lester Mallt 
4 Lester Meell, 24 td. Rugh, 12 tdr:
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Opslag på side i Øresundstoldbog 1640, hvor teksten s. 430 begynder. (RA).

431



Told- og skatteforvaltningen

Arre gryn, dansch godts frie passerit 
Summa V2 dr. 6 ß
Oppenge .......................................................................... Iß
Løchtepenge.................................................................... 18 ß

Dend 16 Septemb:
N: 148 Jann Fopsen aff Mallmøe komb fraa 
vj ß Ambsterdam med 148 tusind Mur- 
steen MallmøeB Borger godzs 
ehr frie passerit
1 'A dr. 1V2 Ortt

Summa Lateris
Oppenge ...................................................................... 'A Ortt
Løchtepennge.............................................................. 2 dr. xvij ß lybsk.

Kommentarer
Arre havre.
Løchtepenge lygtepenge, afgift indført 1632, opkrævet med 1 sk. lybsk el.

2 sk. dansk af hver læst drægtighed (ca. 1,8 ton).
Summa lateris sidens samlede sum.

Lovgrundlag
Som grundlag for opkrævningen tjente en lang række forordninger og konge
breve og flere gange reviderede toldruller med detaljerede satser for lange ræk
ker af varer, således ruller 9. februar 1641 og 13. august 1645.

Anvendelsesmuligheder
Den lange sammenhængende række af detaljerede regnskabsprotokoller fra en 
godt 350 år lang periode giver grundlag for detaljerede analyser af en lang ræk
ke forhold i den europæiske handels- og søfartshistorie, skibsfart og handels
flåder fordelt på lokale områer, i perioder også fartøjsstørrelser, skipperkorps, 
handelsvarer, forskydninger i handelsveje og forbrug, toldhistorie, smugleri 
osv. Også de danske skibe optræder, med skibstolden, mens ladningerne var 
toldfri, når de ikke var ejet af udlændinge. Med toldstedets placering i et hjørne 
af Danmark, er regnskaberne dog kun delvis dækkende, når det gælder den 
danske skibsfart.

Hvor findes kildetypen?
Øresundstoldregnskabeme findes i Regnskaber 1660-ca. 1848 (RA).

Litteratur
Øresundstoldregnskabeme er i tabelform udgivet af Nina Ellinger Bang og Knud 

Korst (red.): Tabeller over skibsfart og varetransport gennem Øresund 1497- 
1660, 1. Tabeller over skibsfarten, 1906. 2. Tabeller over varetransporten. A. 
Kbh. 1922. B. Ved Knud Korst, Kbh. 1933. Nina Ellinger Bang og Knud Korst
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(red.): Tabeller over skibsfart og varetransport gennem Øresund 1661-1783 og 
gennem Storebælt 1701-1748. 1. Tabeller over skibsfarten, Kbh. 1930. 2. Tabeller 
over varetransporten, 1. 1661-1720, Kbh. 1939. 2.1, 1721-1760, Kbh. 1945, 2, II. 
Igennem Sundet 1761-1783 og Storebælt 1701-1748, Kbh. 1953.

Udgaven har givet anledning til en meget omfattende litteratur, hvoraf hér blot skal 
nævnes:

Holger Munchaus Petersen, Jan Berggren og Rickard Bengtsson (red.): Øresunds 
told - Tull i Öresund - i krig og fred - på godt og ondt, Kbh. og Stockholm 2000.

Aksel E. Christensen: Dutch trade to the Baltic about 1600. Studies in the Sound 
Toll Register and Dutch shipping records, 1941.

Ole Degn: Lygtepenge. En Øresunds-toldafgift fra årene 1635-43, Zise. Toldhisto
risk Tidsskrift, 1986, 1, s. 19-23.

Se i øvrigt Tove Wihlborg Andersen og Gunnar Jakobsen: Dansk toldhistorisk bib
liografi-1982, Kbh. 1981, s. 47-53.
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73. Konsumtionsprotokol
Konsumtions regns kåberne omfatter opkrævningen ved byernes porte af port
konsumtionen og af maleværkskonsumtionen eller formalingskonsumtionen. 
Begge svaredes i henhold til konsumtionsforordningen af 1660, portkonsumtio
nen, porttolden, almindeligt også kaldt accisen, som en afgift af landbrugspro
dukter, der ad landevejen indførtes til byerne, maleværkskonsumtionen som en 
afgift af korn, der førtes til mølle. Konsumtionen omfattede yderligere en ræk
ke afgifter, som slagtepenge, græsningspenge, milepenge, kopulationspenge 
m.m. Portkonsumtionen og maleværkafgiften blev opkrævet af konsumtions- el
ler accisebetjentene, der havde kontor i de såkaldte acciseboder ved byens por
te og førte konsumtions- eller acciseprotokollen. De daglige indførsler fra de 
enkelte porte blev indført i konsumtionsforvalterens hovedkonsumtionsproto
koller, hvor dagens samlede resultat blev gjort op.

Konsumtionsprotokol fra Århus 1696
(LAV, D 2 Århus rådstuearkiv, 87 Konsumtionsprotokol 1696) 

[maleværksfgift]
den 1 july Rd. mk. ß
1. Niels Christensen 1 'Æ td. tør 2 skp. vaad Rug, 2 skp. Malt 0-5-0
2. Anders Andersen 4'/2 td. Malt 3-0-0
3. Peder Todberg 2 skp. tør Rug 0-0-8
4. Laurids Handskmagger 2 skip, tør rug 0-0-8
5. Knud Felbereder 2 skip, tør rug 0-0-8
6. Elsse Poullsd. 4 td. malt, 2'/2 td. tør rug 3-3-0
7. Olluf Erichssen 1 td. vaad, 1 td. tør Rug, 2 skp. Malt 1-1-0
8. Jens Sørenssen 2 skp. malt 0-1-0
9. bischoppen 1 td. malt 0-4-0
10. Anders Tomissen 2 '/2 td. malt 1-4-0
11. Johanis Michelssen 4 skp. vaad, 6 skp. tør Rug, 2 skp. Malt 0-4-8
12. Christen Skaarup 2 td. Malt, 1 td. tør Rug 1-4-0
13. Olluf Michelssen 2 td. 2 skp. Malt 1-3-0
14. Christen Jacobssen 6 skp. Malt, 4 skp. tør Rug 0-4-0
15. Post Smed 2 skp. malt 0-1-0
16. Dafvid Gotfredssen 2 skp. Malt 0-1-0
17. Mag. Mortens Enche 4 skp. vaad, 4 skp. tør Rug 0-3-0
18. Marchus Pederssen 2 skp. Malt, 2 skp. vaad Rug 0-2-0
19. Monsr Vegerlef 1 td. Malt 0-4-0
20. Marchus LeBøe 1 td. tør Rug, 1 td. Malt 1-0-0
21. Poull Brundt 4 skp. vaad, 4 skp. tør Rug, 2 skp. M 0-4-0
22. Raadmand Hans Winter 3 td. Malt, 2 td. tør Rug 2-4-0
23. Jesper Mogenssen 4 skp. vaad Rug 0-2-0
24. Rasmus Kieldmand 10 skp. tør, 2 skp. vaad Rug 0-3-8
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25. Jes Kiel 12 skp. tør Rug
26. Christen Tammessen 4 skp. vaad, 4 skp. tør Rug
27. Søren Madssen 10 skp. tør, 4 skp. vaad Rug

0-3-0
0-3-0
0-4-8

Kommentarer
Monsr monsieur.
Konsumtionen var lagt som forbrugsafgifter på indenlandske varer, bl.a. korn, 
malt, kød og drikkevarer, og opkrævedes ved indførsel til byerne (portkonsum
tion) af konsumtionsbetjente.

Lovgrundlag
Komsumtionen blev indført ved frd. 21. juli 1657 og 18. november 1660 som 
en samling af indirekte skatter, var ophævet 1662-71, men genindførtes og om- 
ordnedes ved forordning 22. november 1671 og forhøjedes ved forordning 13. 
oktober 1688. Hovedloven blev forordningen 31. december 1700 om konsum
tionens oppebørsel i Danmark. Konsumtionen blev ophævet 1851-52.

Anvendelsesmuligheder
Med deres noteringer af de daglige tilførsler af landbrugsvarer o.a. til byerne, 
herunder korn og malt til møllerne, muliggør konsumtionsregnskaberne under
søgelser af forbrug og priser, og i de tilfælde, hvor de også oplyser konsumti
onsbetalernes hjemsted, kan de afsløre byernes opland. Da de er ført dag for 
dag, viser de også sæson- og konjunktursvingningerne.

Hvor Andes kildetypen
Komsumtionsprotokollerne findes i rådstuearkiverne (for perioden 1673-1760, 
hvor konsumtionen kunne være forpagtet af byernes magistrater) og i toldarki
verne (LAA) samt i Regnskaber 1660-ca. 1848 (RA).

Litteratur
Poul Thestrup: The standard of living in Copenhagen 1730-1800. Some methods of 

measurement, Kbh. 1971.
Anders Monrad Møller: Kongerigske toldregnskaber fra det 18. århundrede, Fortid 

og Nutid, 26, 1975, s. 86-103.
Ole Degn: Årligen en meget skøn told. Toldregnskaber og toldarkivmateriale fra 

Ribe fra middelalderen til 1969, Zise. Toldhistorisk Tidsskrift, 1987, s. 124-40. 
[Konsumtion s. 130-35].

Ole Degn: Toldarkiver før 1969. Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarki
verne, Kbh. 1994.

Ole Degn: Kongens told. Toldarkiver og deres brug, Kbh. 1994, s. 16 og 26.
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74. Accisebog
Accisebøgerne eller acciseregnskaberne redegjorde for opkrævningen af acci
sen, en afgift af ind- og udførselen ad søvejen og af indgående skibes læstetal. 
Accisen opkrævedes indtil 1793 i København og de enkelte byer i henhold til 
bevillinger for de enkelte byer og deltes oprindelig mellem magistraten, hav
nen, byen og fattigvæsenet.

Accisebog fra Ålborg 1680
(LAV, D 1 Ålborg rådstuearkiv, 576 Ålborg bys accisebog 1680)

Den 9. Ditto. Schipper Christen Michelssezz af Roschild,
Indkomb fra ibzTtem Med sin Jagt, dregtig
1 '/2 lest, baglaster, der af erlagt

Sldr. mk ß

0-0-2

10. Ditto Schipper Jens Jensen af Kiøbenhavzz 
Indkomb fra Könsberg med sin skib, dregtig 
dregtig 26 lester, der af erlagt 
Indført Effterskrne Goedtz, Nemnlzg 
For Jens Erichsen
Hør 14 skpd.
Hamp 39 skpd.

0-2-7

2-1-10
6-2-13
9-0-7

For Jens Mortensen
Hamp 8 skpd. 5 Lispd.
For Laurids Pop
Hør 14 Lispd.
Hamp 2 skpd.

1 - 1 - 1072

2-1-10 
0- 1-6 
2-3-0

13. Ditto Schipper Mads Lauridßen af ibidem 
Komb fra Mariager med sin Pramb dregtig 
8 Lester, der af Erlagt 0-0-12

14. Ditto Schipper Laurids SørenBen af ibzt/em 
Indkomb fra Nykiøbing i Fyen med sin skude 
Dregtig 4 Lester baglasrer, der af Erlagt 0-0-6

ditto Schipper Johan Kleinßen af ibtetem Indkomb 
fra Lands Crone med sin skude dregtig
3 Lester, der af Erlagt
Indført haandquernstenene 8 Parße och
8 sneße bastereb, Werdi 6 Rdr.

0 - 4 - 472

0-0-6
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ditto Schipper Rasmus Ollesen af Marstrand 
Indkomb fra ibidem med sin skude dregtig 
6 Lester, der af Erlagt
Indført Tømmer Last, Werdi 17 Rdr.

0-1-8
0-1-1
0-2-9

Kommentarer
Dregtig
Ibidem

lasteevne.
sammesteds. I brugen af ibidem synes regnskabet så forvir
rende, at skippernes hjemsted må findes andetsteds i regn
skabet eller i andre kilder.

Nykøbing i Fyn hvad der menes fremgår ikke.

Lovgrundlag
Accisen var oprindelig en forbrugsafgift på øl, vin og ølbrygning, men ses fra 
1660’eme som en afgift af indgående skibes læstetal og af varer, der ad søvejen 
indførtes til købstæderne eller udførtes derfra, jf. forordning 27. maj 1686. Fra 
1793 blev accisen indført i de ordinære toldbøger.

Anvendelsesmuligheder
Med deres noteringer af alle skibe, der anløb en bys havn, muliggør accise
regnskaberne detaljerede undersøgelser af den i tidligere tider så vigtige søtra
fik. Det gælder skibenes størrelse og til dels typer, skippernes og skibenes 
hjemsteder, ladningernes art, oprindelse og bestemmelsessteder og forholdet 
mellem indenlandsk og fremmed søtrafik.

Hvor findes kildetypen
Acciseregnskaberne findes i rådstuearkiverne, stiftamtsarkiveme og i toldarki
verne (LAA) samt i Toldregnskaber (for enkelte ikke kasserede årgange før 
1762) og i Købstadregnskaber i Regnskaber 1660-ca. 1848 (RA).

Litteratur
Anders Monrad Møller: Kongerigske toldregnskaber fra det 18. århundrede, Fortid 

og Nutid, 26, 1975-76, s. 86-102.
Anders Monrad Møller: Den ulykkelige zise - om acciseregnskaber, en upåagtet og 

glemt kildegruppe, Arkiv. Tidsskrift for Arkivvidenskab, 9, 1987, s. 201-16.
Ole Degn: Årligen en meget skøn told. Toldregnskaber og toldarkivmateriale fra 

Ribe fra middelalderen til 1969, Zise. Toldhistorisk Tidsskrift, 1987, s. 124-40 ) 
[Accise s. 130-35].

Ole Degn: Toldarkiver før 1969. Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarki
verne, Kbh. 1994.

Ole Degn: Kongens told. Toldarkiver og deres brug, Kbh. 1994, s. 16 og 26.
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75. Skatteliste
Skattelisterne var grundlaget for opkrævningen af skatter af byens borgere, til 
dækning af skattekrav fra kongen og til dækning af byens løn- og anlægs- og 
materialeomkostninger. Skatteopkrævningen var en vigtig del af byens ind
tægtsgrundlag, hvor lejeindtægter af byens ejendomme, bygninger og jordare
aler, og gebyrer i forbindelse med brug af byens faciliteter, som vægt, kran, 
stadepladser i markeder m.m., var af mindre betydning.

Skatteliste fra Ribe 1590
(LAV, D 22 Ribe rådstuearkiv, 26. Skattebog 1570-94)

En 4 dubbelt aarlig Skatt 
lagd for Juli A°90
Første fjerding
Niels Bremme
Hans Christensen och hans broder Niels
Christensen
Hans Lambertsen
Kield Jørgenssen
Christen Nielssen
Jens Persen Terpager
Per/er Mortensen
Else Lambertz
Frederich Mortensen
Ingierd Mortens hans Moder
Hans Laurtsen y Ib tomoms huus aff 
Engen
Anders lydicksen guldsmid
Jep Simensen
Søren Nielsen hans Indest
Joen peJersen trellund
Matz hiortt
Matz hoffmandt
Och hans stiffsøn Anders Swendsen

viij ß

viij ß 
ij mk iiij ß 
1 mk 
viij ß
XX ß
1 mk 
viij ß 
xij ß 
0

vjß 
XX ß
viß 
iiij ß 
ij mk 
iiij mk
XX ß
0

Kommentarer
Engen der betaltes en særlig afgift for brug af den englod, der var

lagt til en del af husene.
Første fjerding den ene af de fire fjerdinger, byen ligesom de fleste andre byer 

administrativt var opdelt i.
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Lovgrundlag
Byerne forvaltede selv deres økonomi og udskrev skatter både som følge af 
kongens skattekrav, formuleret i skattebreve til købstæderne, og til dækning af 
byens løn- og vedligeholdelsesudgifter m.m. Ved købstadforordningen 7. april 
1619, §§ 13-15, gentaget i Christian 4.s Store Reces 1643, II, 3,3, og Danske 
Lov 1683, 3-6-1 og 3-6-3, blev der givet bestemmelser for udnævnelse af tak- 
serborgere til at lægge de årlige skatter og for klagebehandling og kontrol.

Anvendelsesmuligheder
Skattelisteme tillader for mange byer at følge skatteborgerbefolkningen tilbage 
til 1500-1600-tallet, og de kan tjene som en art folkeregistre for husstandsover- 
hovedemes vedkommende, idet man ved at følge en konkret person og to-tre 
naboer på hver side kan fastslå, når personen forsvinder, og eventuelt forsøge 
at finde vedkommende andetsteds i listen. Ved opgørelser ud fra skatteansæt
telserne og erhvervsbetegnelser, suppleret fra andre kilder, kan man analysere 
byernes erhvervs- og socialstruktur.

Hvor findes kildetypen?
Skattelisterne fra byerne findes i rådstuearkiverne (LAA), en del også i Regn
skaber før 1559, Regnskaber 1559-1660 og Regnskaber 1660-ca. 1848 (RA).

På disse hylder i Landsarkivet for Nørrejyl- 
lands Nye Magasin ses protokollerne med 
Ribes skattelister fra 1545 til 1869, med ar
kivnumrene D 22-25 (nederste hylde) til D 
22-50 (øverste hylde). Alene i protokollerne 
fra 1545 til 1660 er der 239 lister med skat
teborgere, årligt ca. 600 skatteborgere i 
1560’erne, stigende til ca. 950 i 1620’erne 
og derefter faldende til 400-500 i slutningen 
af 1650’erne. (Foto Ole Degn maj 2004).

440



75. Skatteliste

Litteratur
P. V. Jacobsen: Det danske skattevæsen under Christian III og Frederik II, Kbh. 

1833.
Helge Nielsen og Victor Thalbitzer: Skatter og skatteforvaltning i ældre tid, Kbh. 

1948, s. 53-55.
Ole Degn: Borgere og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur, Kbh. 2000, s. 

22-25.
Marie Bach, Ole Degn og Poul Strømstad: Køge 1500-1950. Scandinavian Atlas of 

Historie Towns, 7, Odense 1993.
Rolf Engel: Randers 1500-1950. Scandinavian Atlas of Historie Towns, 10, Odense 

1999.
Ole Degn: Ribe 1500-1950. Scandinavian Atlas of Historie Towns, 3, Odense 1983.
Poul Tuxen: Stege 1500-1950. Scandinavian Atlas of Historie Towns, 5, Odense 

1987.
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76. Grundtakst
Med behovet for en udvidelse af skattegrundlaget efter salg eller pantsætning 
af krongods og tab af domæneindtægter i 1650’erne fik også købstæderne på
lagt ejendomsskatter. 1660-61 blev udarbejdet nogle såkaldte hustakster med 
vurderinger af byernes ejendomme, og i 1682 fik man udarbejdet et forbedret 
opkrævningsgrundlag med de såkaldte grundtakster. De rummer vurderinger 
af de enkelte ejendommes bygninger og grundarealer og blev siden på fors kel
lige tidspunkter ajourført og anvendt ved ansættelse af kommunale skatter og 
afgifter frem til gennemførelsen af loven om købstadsmatrikulering 1863. Dog 
blev grundskatten ved forordning 1694foreløbigt ophævet på grund af tilbage
gang for købstæderne og besværlige og vanskelige tider, men den blev genind
ført i særlige tilfælde.

Grundtakst fra Ringkøbing 1682
(LAV, D 23 Ringkøbing rådstue, 195 Grundtakster og kopier af dokumenter 
1682-1814)

Ringkiøbing Byis Taxering Anno 1682. 
Østergade fra norsidde.

Thomas Skoemager en Huus med ett 
lidet støche kaalgaardjord hos, som 
hand self eyer og brugger
Willum Reebslaaer ett Huus med 
KaalgaardzJord hand self eyer og 
beboer
Itt Støche Kaalgaard Sønden ved 
Thomas Skoemagers Huus, Jacob 
Sadelmager og las Kielddal tilhører 
og Self bruger
Ett lidet Støche Kaalgaard Sønden ved 
Willum Reebslaaers, som Søren Eylersen 
Eyer og selv bruger
Madz Nissen i Lønborg Eyer ett støche 
Stribbel Kaalgaardsted, som Ib Fiskbech 
for leye brugger
Cort Christensen Skreder beboer ett lidet 
Huus med detz Kaalgaardz Pladz for 
leye, som Jens Lauritzen paa Holm Eyer 
Las Jenssen Kieldals Gaard med 
hans part Indkiørsel og Gaardzromb 
hand self eyer og beboer

Baade Grunden 
og biugningen

9 Rd 2 mk.

9 Rd 2 mk.

1 Rd 2 mk.

4 mk

3 mk.

4 Rd 2 mk.

20 Rd.
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Ringkøbing købstad ca. 1670. (Resen: Danske Atlas/

443

Jacob Sadelmager en liden Gaard med
Indkiørsel og Gaardzromb, hand selff 
eyer og beboer 21 Rd. 2 mk.
en øde Gaardsted, nu med Kom besaaed, 
dernest beliggende 5 Fag lidet Huus 
Borgemester Jep Tarm eyer, og huußet 
bortleyer 6 Rd. 4 mk.
Borgemester Jep Tarm eyer en liden Gaard 
med IndkiørBel og liden gaardzromb 
som nu er udj 3 Vaaninger og bort- 
leyis 21 Rd. 2 mk.
En liden Gaard med IndkiørBel, Gaardz- 
Romb og en liden kaalgaardz Pladz der
hos, Ingeborig Pedersdaatter tilhørende 
og Las Skomager for leye beboer 21 Rd. 2 mk.
Christen Jenssen Siwel eyer en gaard, med 
Indkiørslel, Gaardzromb og Kaalgaardjord 
hand self beboer 33 Rd.
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Jens Jenssen eyer en øde pladz Eller 2
Gaardsteder, som med Koren besaais
hand self lader bruge 16 Rd.
En Gaard Jens Jensen tilhører med Ind-
Kiørssel, Gaardzromb og KaalgaardJord 
som beboes og brugis for leye, som 
nu er deelt i 4 Vaaninger 60 Rd.

Kommentar
Vaaning bolig.

Lovgrundlag
Ved frd. 25. januar 1682 indførtes en grundskat, hvor det bestemtes, at både 
grunde og huse skulle takseres og grundtaksten sættes til 1/8 af den samlede 
ejendomsværdi. Af grundtaksten skulle ejere betale 5 % i skat, lejere det hal
ve.

Anvendelsesmuligheder
Med den detaljerede gennemgang gade efter gade og i ruter af alle byens ejen
domme er grundtaksten for mange købstæder den tidligste kilde til belysning af 
hele byens topografi og areal-, bebyggelses- og socialstruktur.

Hvor findes kildetypen?
Grundtaksterne findes i rådstuearkiverne og i en del tilfælde i stiftamtsarkiver
ne (LAA) samt i Rentekammerets arkiv (RA), se J. Bloch: Rentekammeret, Ge
neraltoldkammeret og Kommercekollegiet, 1660-1848, Vejledende Arkivregi
straturer, II, 1892, s. 110, 126 og 145, og Jens Holmgaard: Rentekammeret, I, 
Danske og norske afdelinger 1660-1848, Vejledende Arkivregistraturer, XII, 
1964, s. 160.

Litteratur
Helge Nielsen og Victor Thalbitzer: Skatter og skatteforvaltning i ældre tid, Kbh. 

1948, s. 53-55.
Ole Degn: Borgere og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur, Kbh. 2000, s. 

22-25.
Ole Degn: Hustakster og grundtakster. Skattemateriale til belysning af ejendoms- og 

socialhistorien, Zise. Told- og Skattehistorisk Tidsskrift, 2005, 2, s. 35-39.
Marie Bach, Ole Degn og Poul Strømstad: Køge 1500-1950. Scandinavian Atlas of 

Historie Towns, 7, Odense 1993.
Rolf Engel: Randers 1500-1950. Scandinavian Atlas of Historie Towns, 10, Odense 

1999.
Ole Degn: Ribe 1500-1950. Scandinavian Atlas of Historie Towns, 3, Odense 1983.
Poul Tuxen: Stege 1500-1950. Scandinavian Atlas of Historie Towns, 5, Odense 

1987.
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Kirke- og skoleforvaltningen

Af Jesper Thomassen

Ved Reformationens indførelse overtog kongen kirkehøjheden. Det var dermed 
hans ansvar, at kirkens ydre rammer var i orden. Gejstligheden skulle i princip
pet kun være ansvarlig for forkyndelsen, men allerede fra første færd blev de af 
praktiske årsager tillige involveret i den verdslige kirke- og skoleforvaltning 
som kongelige embedsmænd.

Kirkeordinansen fra 1537/39 regulerede stort set alle kirkelige forhold. Frem 
til 1750 blev ordinansen suppleret med Ribeartiklerne fra 1542, Danske Lov 
1683, 2. bog, samt en omfattende løbende lovgivning på en lang række enkelt
områder. Særligt i perioden før Danske Lov 1683 var der ofte tale om, at be
stemmelser i form af forordninger og reskripter blev udstedt i anledning af kon
krete enkeltsager for at kompensere for den mangelfuldhed i Kirkeordinansen, 
som nødvendigvis måtte opstå som følge af samfundets hastige udvikling i 
1500- og 1600-tallet.

Kirke- og skoleforvaltningen var organiseret i et hierarki af embedsmænd, 
som i løbet af 1500-tallets sidste halvdel udviklede en fast struktur.

Det øverste ansvar havde kongen. Særlig i den første del af perioden enga
gerede han sig ofte direkte i kirkestyret, men i almindelighed var Danske Kan
celli det uomgængelige mellemled mellem kongen og kirkeforvaltningens em
bedsmænd i hele perioden.

Det øverste led i den egentlige kirkeforvaltning bestod af superintendenterne 
(biskopperne), som i verdslige sammenhænge (tilsyn med bygninger og regn
skaber) blev bistået af en kongelig embedsmand. Umiddelbart efter Reforma
tionen blev denne opgave for landsbykirkernes vedkommende varetaget af 
stiftslensmænd og stiftsskrivere. Senest ved forordning 19. juni 1582 blev op
gaven overdraget til lensmændene. Ved plakat 22. april 1663 overgik tilsynet til 
en særlig generalkirkekommissarius, som blev bistået af stiftsskrivere. Ved for
ordning 23. august 1672 blev der i stedet i hvert stift oprettet en stiftsøvrighed 
bestående af biskop og stiftamtmand.

I købstæderne blev det verdslige kirkestyre indtil 1672 varetaget af magi
straterne. Herefter overgik det til særlige kirkeinspektioner, som fungerede på 
vegne af stiftsøvrighederne. På landet var de særlige patronatskirker i praksis 
friholdt af lensmændenes opsyn.

Kirkeforvaltningens mellemled bestod af provsterne, der fungerede som bi
skoppernes stedfortrædere. Deres opgaver vedrørte i særlig grad tilsynet med 
kirkerne og sognegejstligheden samt den kirkelige jurisdiktion. I praksis var 
det provsten, der sammen med stiftsskriveren årligt reviderede kirkeregnska- 
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beme på biskoppens og lens-/stiftsamtmandens vegne. Fra 1721 blev den over
ordnede revision henlagt til Rentekammeret. Provsterne fungerede også som 
mellemled mellem biskop og sognegejstlighed, til hvilket formål der blev af
holdt møder i stiftet (provstemode/landemode) og ofte også med præsterne i 
herredet (konvent/kalende).

Nederste led i kirkeforvaltningen var sognegejstligheden (præst og degn) 
samt kirkeværgerne, der administrerede kirkens økonomi.

Skolevæsenet var i hele perioden integreret i kirkeforvaltningen. I købstæ
derne blev der efter Reformationen oprettet latinskoler (lærde skoler), hvorfra 
eleverne kunne fortsætte på universitetet i København. Der var tale om et ud
dannelsesforløb, der ensidigt var rettet mod rekrutteringen af præster og sko
lelærere. Ved forordning 17. april 1739 blev skolevæsenet reformeret. Latin
skolerne i de mindre købstæder blev nedlagt, så der derefter kun var 20 latin
skoler mod tidligere 58. Religion og latin var fortsat de vigtigste fag, men nu 
blev der også undervist i bl.a. geografi og historie og undervisningen i mate
matik og filosofi blev udbygget. Almueskolen (det lavere skolevæsen) var i 
hele perioden indtil 1750 stort set ikke reguleret. I flere købstæder var der pri
vate skrive- og regneskoler, men de nød sjældent statsmagtens anerkendelse 
og bevågenhed.
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TI. Klemmebrev
Ved Reformationens indførelse i 1536 blev de katolske biskopper afskaffet og 
kongen overtog herefter ansvaret for kirkens, skolens og de fattiges forhold. 
Først fra 1553 blev der for alvor taget fat på opgaven. Der blev herefter gen
nemført flere undersøgelser af præsternes og kirkernes økonomiske forhold i 
alle landets sogne, og på dette grundlag blev der foretaget indgreb, så de 
værste mangler kunne udbedres. Det største samlede indgreb skete ved udste
delsen af de såkaldte klemmebreve i 1555, benævnt efter det store kongelige 
segl (klemme), som brevene var forsynet med. Brevene blev givet for hvert stift 
for sig, og indgrebene omfattede bl.a. uddeling af andele i kongetienden til 
gejstlige embeder og institutioner, udlæggelse af nye præstegårde samt i nogle 
tilfælde også nedlæggelse af kirker. Reguleringen af kirkens økonomiske for
hold fortsatte århundredet ud, men nu som regel i et enkelt sogn ad gangen, ef
terhånden som der opstod problemer.

Klemmebrev for Ribe Stift 1555
(RA, Ældre lokalarkiver, Ribe kapitel 1216-1662, klemmebrev for Ribe stift af 
9. maj 1555)

Wii Christian etc. Giøre alle vitterligt och kiendes medt thette vort obne Breff 
for oss och vore Efftherkommere, Konninger vdi Danmark, adt efftherdi wi thit 
och offte ere kommen i forfaring aff Superintendenterne for Stictene offuer alt 
vort Rige Danmark, sammeledis aff Sognepresternis store Klagemaal, huorle- 
dis adt en Part aff Sognepresterne paa Landtzbyerne, thesligeste vdi vore Kiøb- 
steder, icke findis adt skulle haffue saa megen Presterenthe thil aarlige Ind
komme, adt the ther aff kunde haffue theris nødtørfftige Vnderholdning: Tha 
paa thet adt sligt Klagemaal maatte en gang for alle affkomme, och ther maatte 
thilleggis the Sogneprester en thillbørlig Presterenthe, som Brøst haffde, hafue 
wi befalet alle Superintendenter, huer vdi sit Stict, medt vore Lhensmend, som 
haffuer the Geistlige vdi Befalning, adt omdrage och forfare endeligen, huad 
huer prest haffde thill Renthe adt holde sig aff paa sit Embedtz vegne, och klar- 
ligen optegne, huilche som Brøst haffde, huilcket the ocsaa giort haffue, och wi 
nu haffue hafft for oss alle Superintendenterne, och thesligeste vore Lehns- 
mend, som then Ledighed forfaret haffue, och medt oss elskelige Johan Friiss 
thil Hesselager, vor Cantzeler, Her Otte Krumpenn, Marsk vdi vort Rige Dan
mark, Her Peter Skram thil Wrup, Riddere, Byrge Trolle thil Lilløe, Erich 
Krabbe thil Bustrup, Claus Wrne thil Beltebierg, Peder Oxe thil Giselfeld och 
Holger Rosenkrantz thil Boller, vore Mend och Raad, som her thilstede ere, of- 
fuerueyet samme Sognepresters Vnderholdning, och huilke som Brøst haffde, 
haffue wi vdi alle Superintendenternis offuerverelse thilskickit och forordinerit 
thennem en thilbørlig Sogneprestis Renthe, som the nødtørffteligen kunde 
thennem aff vnderholde, huilken Renthe som skal bliffue alle thide her effther 
thil Sognepresters Vnderholdning; och huilke Prester, som haffue beklagit 
thennom vdj Riffuer Stigt, haffue wii tillagt thenne eptherne Wnderholdning.
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Ordningen af kirkeforholdene i 1550’erne omfattede også nedlæggelse af sognekirker. Tved Kir
ke ved Svendborg blev i 1554 bestemt til nedrivning, og menigheden skulle fremover høre under 
Vor Frue Kirke i Svendborg. Ligesom det skete mange andre steder, hvor kirker blev befalet ned
lagt, bad også menigheden i Tved kongen om at måtte beholde sognekirken. Det fik de i 1558 lov 
til. Sognet skulle i stedet være anneks til Skårup sogn; så var der flere om at lønne præsten. Da 
Fyns biskop Jacob Madsen i 1589 visiterede sognet, tegnede han kirken. (LAO, Fyns bispearkiv, 
Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604).

Først wdj Rolling Len skall thiendes till Sogne Presten wdi wor Køpstedt 
Rolling aff Aufflen, som brugiis thill wort Slott Rollinghus. Presten til Woer- 
basse och Grenne Sogne skall haffue aff wor oc Cronens Part aff Tienden aff 
forne Woerbasse Sogen thre Ørtug Rorn, oc aff Grenne Sogen thre Ørtug Rom, 
halfft Byg oc halfft Rug. Presten til Eresiø Rircke skal mue fange aff wor oc 
Rronens Part aff Tienden aff forne Erresiø Sogen thre Ørtug Biug. Presten til 
Rongstedt oc Bredstrup skall haffue aff wor oc Cronens aff Tienden aff forne
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Kongstedt Sogenn fiire Pund Bygh. Presten til Windinge Kircke skall haffue 
aff wor Cronens Part aff Tienden aff forne Windinge Sogenn otthe Ørtug Kornn. 
Præsten tiill Skiiffuitt skal haffue wor oc Kronens Part aff Thienden aff Wel- 
strup Bye, som ligger wdi forne Skiffuit Sogenn. Presten tiill Kollerup skal haf
fue aff wor oc Kronens Part aff Thienden aff for"e Kollerup Sogenn sex Ørtug 
Kornn. Presten tiill Andtzaggher Sogen skall haffue aff wor oc Kronens Part aff 
Thienden aff for"e Andtzaggher Sogen fire Ørtug Kornn.

Wdj Riber Lehnn: Presten til Hou oc Oxby Kircke skall haffue Bredmosze 
Prestegaardt, som Niels Lange haffuer nu tiill Wiszelbergh. Presten til Lydum 
skall haffue wor oc Kronens Part af Tienden aff forschreffne Lydum Sogen. 
Presten til Hoffr skal nyde wor oc Kronnens Part aff Thienden aff fornc Hoffr 
Sogenn sex Ørtug Kornn. Presten til Thorstedt skall haffue aff wor oc Kronens 
Part aff thienden aff forne Thorstedt Sogen sex Ørtug Korn. Presten til Enge- 
biergh Kircke skall haffue aff wor oc Kronens Part aff Thienden aff forne Enge- 
biergh Sogenn thou Thønner Korn. Harboe Ør Kircke skal ødeleggis, oc Sogne 
Folckit at søge til Engeberge Kircke, och skal for"e Harboe Ør Kircke komme 
Engebierge Kiercke til Bygnings Behoff. Presten til Aspe Sogen skall haffue 
aff wor oc Kronens Part aff Tienden aff Aspe Sogenn three Ørtug Korn. Burre 
Kircke skall ødeleggis oc komme till Hielp att bygge Wem oc Giørding Kier
cke mett, och skall Wem och Giørding alletiider werre vnder een Prest, oc Wem 
Prestegaardt at komme till een Preste Boelig, som Erick Skram nu haffuer tiill 
wor Gaardt Holstebro. Presten till Handbierg skall niuede Halffpartten aff wor 
oc Cronens Part aff Thienden aff Handbierg Sogenn. Søffl Prest skall haffue sin 
Prestegaardt, huilcken Iffuer Juell til Stubergaardt skall hannem vdligge. Pre
sten tiill Borringh skal niude aid wor oc Kronens Partt aff Thienden, bode 
Kornn Thiennde oc Quæg Thienden, aff Borringh Sogn. Presten tiill Sontz Kir
cke skall haffue Halffpartten aff wor oc Kronens Partt aff Thienden aff forne 
Sontz Sogen. Presten tiill Ikaste skall haffue Halffpartten aff wor oc Cronens 
Part aff Thienden aff forne Ikaste Sogen. Presten tiill Skariild Kircke skall haf
fue aff wor oc Kronens Part aff Tienden aff fornc Skariild Sogen halvfierde Ør
tug Kom. Presten tiill Felling oc Assing Kircke skall haffue aff wor oc Kronens 
Part aff Tienden aff for"e Felling Sogenn fire Ørtug Kom. Presten tiill Ringøe 
Kircke skall haffue aff wor oc Kronens Part aff Thienden aff forne Ringøe 
Sognn fem Ørtug Korn. Presten till Molbeck Kircke skall haffue aff wor oc 
Kronens Part aff Thienden aff forne Molbeck Sogen thou Ørtug Kom. Presten 
till Veyen skall haffue aff wor oc Kronens Part aff Thienden aff forne Weyenn 
Sogenn thou Ørtug Kornn.

Oc ville wij, att saa alletiid holdis skall, som forschreffuen staar, oc haffue 
therfore her vnder ladit hengett wort Indszegell. Giffuit paa wortt Slott Køpen- 
haffn, Torsdagen nest epther Søndagen Jubilate, som er then niende Dag wdj 
Maij Monetth, Aar Christi M.D.L. paa thett fempte.

Christian
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Kommentarer
Kornn Thiennde korntiende, omfattede kornavlen.
Skal mue fange aff wor oc
Kronens Part aff Tienden skal oppebære af kongetienden. Tienden blev efter 

Reformationen delt i tre dele, hvoraf kongen oppe
bar den ene del. De to øvrige dele tilfaldt kirken og 
præsten.

Quæg Thiende Kvægtiende, omfattede kreaturerne og den animal
ske produktion. I områder med meget fiskeri, biavl 
o.lign, kunne fisk og honning indgå.

Lovgrundlag
Der ses intet lovgrundlag.

Anvendelsesmuligheder
Klemmebrevene udgør sammen med de mange enkeltdonationer, der blev gi
vet til fordel for præster, kirker, skoler og hospitaler i sidste halvdel af 1500- 
tallet, de centrale kilder til studiet af kirkens reorganisering efter Reformatio
nens indførelse.

Hvor findes kildetypen?
Klemmebrevet for Sjællands Stift findes i pergamentsamlingen (LAK), for 
Ribe Stift i Ældre lokalarkiver, Ribe kapitel (RA), for Århus Stift i Ældre lokal
arkiver Aarhus bispearkiv (RA), for Viborg Stift i Ældre lokalarkiver, Viborg 
bispearkiv (RA), for Vendelbo (Ålborg) Stift i Ældre lokalarkiver, Ålborg 
bispearkiv (RA), for Lund Stift er det uvist, om originalen er bevaret. Koncep
ter m.m. til alle klemmebrevene findes i Danske Kancelli, B25 (RA). For Fyns 
Stift findes der tilsyneladende ikke egentlige klemmebreve, men derimod en 
række breve til præsterne i Nyborg og Næsbyhoved Len fra 7. og 9. januar 
1555 med tilsvarende indhold. Disse findes i Ældre lokalarkiver, Odense bispe
arkiv (RA). For det øvrige Fyn findes lister med summarisk gengivelse af bre
venes indhold i Danske Kancelli, B25 (RA).

Klemmebrevene samt til dels også brevene og listerne fra Fyns Stift er gen
givet (delvist på grundlag af koncepterne) af H. F. Rørdam i: Danske Kirkelove 
samt Udvalg af andre Bestemmelser vedrørende Kirken, Skolen og de fattiges 
Forsørgelse fra Reformationen indtil Christian V’s Danske Lov 1536-1683, bd. 
1, Kbh. 1883, samt af Hans de Hoffmann, Samlinger af publique og private 
Stiftelser, Fundationer og Gavebreve, Kbh. 1755-80.

Litteratur
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78. Kaldsbrev
I forbindelse med et præstevalg udstedte den, der besad retten til at vælge præ
sten i det pågældende sogn, et kaldsbrev. Kaldsbrevet blev benyttet som doku
mentation overfor superintendenten ved den obligatoriske eksamination samt 
over for provst, lens- og amtmand og menighed ved indsættelsen i embedet. 
Kaldsbrevet var populært sagt den gejstlige embedsmands ansættelsesbrev.

Kaldsbrev for Niels Hansen Wange til Tranekær og Tullebølle sognekald 
1679
(LAO, Langeland godsarkiv, 10/1, dokumenter vedr. præste- og degnekald 
1674-1810, original med segl, dateret Kbh. 26. marts 1679)

Nr. 7 En Rixdaler
Jeg Friederich greffue af Ahlefelt til Langeland och Rixingen, 
friherre til Moersberigh, herre til Grabenstern och beg[g]e Soe- 
gaard, och in der Wiltniis, Ridder, hanß kongl. Maytt til Dan- 
nemarck och Norge Cantzeler, Geheime, Etats- och LandRaad, 
Præsident in Etats: und Cantzeliet Collegys, Gouverneur och 
Ambtmand til Sternborigh och Dithmerschen, Giöre hermed for 
alle witterligt, at Efftersom Sogne Presten til Tranekier och Tul- 
bulle Sogner, nu S[a]l[ig] Hr. Andres Pedersen er effter Guds 
Villie for nogen tid siden ved döden afgangen och Jeg nu af Er- 
bahr och Vellærde Nielß Hansen Wange underdanigst ansiöges 
hannem udj dend S[a]l[ig] Mands sted til samme vacante Preste 
Kald igien at kalde och bestille. Da som hanß kong[e]lige Maytt 
hafver mig, som Grefve til Langeland, det Jus Patronatus aller- 
naadigst undet och forlenet hafver jeg bemelte Niels Hansen 
Wange effter saadan hanß ansögning, formedelst hanß skickelig- 
hed, mig forberömter och effter det kongl. universitet udj Kio- 
benhafn hannem meddelte Testimonium eruditionis et idoneita- 
tis til Sogneprest udj forberörte Sogner légitimé igien kaldet och 
beskicket, efftersom Jeg hannem vigore hujus vocationis her
med der til vocerer och kalder; dog saaledis, naar forbemelte 
Candidatus af Hr. Superintendenten udj Fyen tilbörlig er exami- 
neret och effter befundenn Capacitet sambt och formeedelst sit 
förte Ehrbar Lif och Lefnet til Prediche Embede erkiendes och 
befindes dögtig, da hand sig til berörte hans Menigheder udj 
Tranekier och Tulbulle Sogner at forföye, sit Embede effter be- 
skicked brugelig ordination och introduction udj Herrens Naffn 
indtræe, Guds hellige Ord Reent och klart af dend sande kilde, 
de hellige prophetiske och Apostoliske skriffter, effter dend 
uforanderlige Augsburgiske Confessions anvisning for hanß til- 
hörere och Menigheder fremföre, dennem med gode christelige 
Exempler udj Lærdom, liff och leffnet at forrevandere, Med de
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Greven på Tranekær havde patronals- og kaldsret til alle kirker på Langeland på nær Rudkøbing 
og Skrøbelev. Her ses Tranekær omkring 1677, ca. 100 år før det blev til et grevskab. (Resen: 
Dansk Atlas).

hellige Sacramenter effter Christi indsettelse, troelig omga[a]es, 
sine tilhörere imod deris af Gud och landsens höye Offrighed til 
tilbörlig Ehre och reverentz, saa och til christelig broderlig kier
lighed under huer andre, fred och Enigheds fortplantelse med sit 
eget Exempell at anviise och formane, Gud bespottelse, Wildfa- 
relse, synd och skam, uden anseende /:dog udj alt personen 
u:benefnt:/ udj tilbörlig maade effter Guds Ord lydelse och chri
stelig beskedenhed straffe; Boed och Syndernes forladelse 
prædige; dend Elskelig Ungdomb udj Lutheri Cathechismo veil 
wndervijse och Ellers sig udj sit prædige Embede saaledis skall 
forholde, at det til Guds Ehre, och hanß Tilhöreres salighed op
byggelse kand gerade som hand for Gud och landsens höye Of
frighed udj sin Christen Samwittighed, som een retskaffnen, 
from och Christen Sognepræst, fredselskere, och troe Siel Sor
ger Eigner och Vel anstaaer at forsuare, och betiene.

lest paa Hans Derfor hand aarlig skall nyde ald dend lön och Indkomst som 
hÿgrefuelige hanß Antcessores forhen med Rette, och saa megit bewijses at 
Naadis birche-hafue hafft.

453



Kirke- og skoleforvaltningen

ting. Manda- Witterlig under min eegenhandige underskrifft och gewönlig 
gen den 25 graffl[igen] Signet. Kiöbenhafn d. 26 Martij A[nn]o 1679. 
Decemb[er]
A[nn]o 1684.
lest paa Hans
hÿgrefuelige
Naadis birche-
ting. Manda
gen den 7
Decemb[er]
A[nn]o 1685.
[segl] [signatur] Langlandt

Rixing

Kommentarer
Ved Reformationen overtog kongen alle bispernes og klostrenes rettigheder 
over sognekirkerne - herunder også kaldsretten. I Kirkeordinansen af 1537 
blev det bestemt, at landsognenes menigheder sammen med provsten selv skul
le vælge sognets præst. I købstæderne tilfaldt denne ret magistraterne på me
nighedernes vegne. Menighedernes valgret gjaldt dog ikke i de sogne, hvor 
kongen havde overladt patronats- og dermed også kaldsretten til en adelig 
godsejer, en skole eller et hospital. Efterhånden blev menighedernes kaldsret 
indskrænket som følge af kongelig indgriben og bortsalg af kronens patronats-
rettigheder.
Antecessores
Jus patronatus

forgængere.
patronatsret. Denne ret kunne gives af kongen til ade
lige godsejere, stiftelser, skoler m.v. Grever og friher
rer havde efter 1671 krav på denne rettighed i sæde
gårdssognet samt i de sogne, hvor mindst halvdelen 
af tiendeyderne var deres fæstere. Omfattede bl.a. 
kaldsretten.

Légitimé
Reverentz 
Testimonium 
eruditionis 
et idoneitatis 
Vacante
Vigore hujus vocationis 
Vocerer

retmæssig, 
agtelse, ærefrygt, 
bevis for uddannelse og duelighed. Efter 1629 skulle 
alle præster have en udtalelse fra universitetet (testi
monium) før de kunne opnå kald.
ledige.
i kraft af dette kaldsbrev, med dette kaldsbrev, 
vælger, udpeger.

Lovgrundlag
Kaldsbreve forudsættes anvendt i Kirkeordinansen 1537 (1539/42), men der 
var ikke tale om nogen nyskabelse. Også i senere lovgivning forudsættes kalds
breve anvendt.
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Anvendelsesmuligheder
Kaldsbrevene er en vigtig kilde til personal-, sogne- og præstehistorien.

Hvor findes kildetypen?
De originale kaldsbreve blev udleveret til præsterne, og findes derfor oftest i 
præstearkiverne (LAA). Kopier afkaldsbrevene findes i arkiverne fra de perso
ner eller myndigheder, der havde kaldsret, bl.a. i godsarkiverne, magistrats-, 
hospitals- og skolearkiverne (LAA) samt lens- og amtsarkiveme og Danske 
Kancellis arkiv (RA). Kopier findes tillige i de tilsynsførende myndigheders 
arkiver, nemlig bispe- og provstearkiverne (LAA).

Litteratur
Uno Hernroth: Studier rörande prästtillsätningen i Sverige och Danmark efter re

formationen, Uddevalla 1989.
C. T. Engelstoft: Om beskikkelse af kirkens tjenere i den danske kirke fra reformati

onen til vore tider, Theologisk Tidsskrift, 1841 og 1842.
H. E Rørdam: Bidrag til Præstekaldelsens Historie, Kirkehistoriske Samlinger, 
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H. F. Rørdam: Præstevalget i den danske Kirke, oplyst ved Aktstykker, Kirkehistori

ske Samlinger, 1869-71, s. 433-84 og 657-702.
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79. Kollats
For at ingen uden de rette kundskaber og evner skulle få et præsteembede, 
skulle den valgte præst eksamineres af biskoppen før indsættelsen i embedet. 
Efterhånden blev kravene til præsternes uddannelse skærpet, så ingen kunne få 
embede uden først at have studeret på universitetet. Fra 1629 skulle alle 
ansøgere til ledige embeder forevise en udtalelse fra universitet som bevis for 
deres uddannelse. Faldt biskoppens eksamination af kandidaten og kontrol af 
universitetsuddannelsen heldigt ud, gav han den kommende præst en skriftlig 
godkendelse, kaldet kollats. Sammen med kaldsbrevet var kollatsen præstens 
bevis for hans rettighed til kaldet.

Kollats for Friderich Pedersøn som sognepræstens kapellan og efterfølger 
i Vester Ulslev sogn på Lolland, 29. september 1667
(LAO, Fyns bispearkiv, Kaldsbreve og Testimonia publica m.m. 1572-1669)

Niels Bang superintendent ofver Fyens stifft, Giør witterligt, at
Efftersom nerværende Hæderlige oc Vellærde unge Mand, Hr. Friderich Peder
søn haffver for mig frembvijst min allernaadigste Herris oc Arffve Kongis naa- 
digst Benaading, at hand ey alene effter underdanigste ansøgning oc begiering 
er tillat oc bevilget, at være sin kiere Stiffaders den Hæderlig oc wellærde 
Mands Her Jacob Nielsøn Winter Sognepræst til Vester Ulsløff Sogn i Laal- 
land, hans medtiener oc Cappellan til bemelte Sogn; Mens endoch naar kaldet 
formedelst bemelte hans Stiffaders dødelige afgang eller j andre Louflige maa- 
der vaccerendis vorder, da at være oc blifve Sognepræst til forbemelte Vester 
Ulsløff Sogn; Da haffver Jeg bemelte Hr. Friderich Pedersøn først flitteligen 
Examineret, och af Guds Aands medvirckende Bistand befundet hannem baade 
i Leffned oc Lærdomb saa oc gafver at kunde Prædicke med ret dygtig oc 
beqvem til samme kald at forrestaae, hvorpaa hand Mig sin Eed oc forpligt gif- 
ved hafver: Oc siden efter den Hellige Apostoliske skick med Bøn til Gud oc 
henders paaleggelse obenbare j Herrens Menighed efter Kongl. May tes Ordi
nance til det Hellige Prædicke Embede oc Kircketieniste hafver Jeg hannem 
jndviet. Thi beder Jeg alle oc enhver, særdelis oc j synderlighed welbemelte Hr. 
Jacob Nielsøn Winter, at J for Guds ære oc dend Christne Menigheds gaufn, 
hannem annammer, oc til det bedste fordrer, forventendis Løn af Gud aller- 
mæctigste, som saadanne Velgieminger icke vill forglemme. Till ydermere vid- 
nisbyrd hafver Jeg dette med egen Haand oc Signete bekrefftet, Datum Otthen- 
se d. 29. septemb[e]r 1667.

L. S. Niels Bang
m.p.p.

Dette att være een richtig Copia effter originalen, vidner vi underskreffne 
Jørgen Knudssøn Hans Bredall
m.m. m.m.
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Kommentarer
Den Hellige Apostol
ske skik
Kongelig Mayestetes 
Ordinance
Stifffader
Vaccerendis

ceremoni med rødder i bibelen (Ny Testamente).

kongelig lov, her kirkeordinansen 1537. 
stedfader.
vacant, ledigt.

Lovgrundlag
Kirkeordinansen 1537 (1539/1542). Frd. 27. marts 1629,2-3. Christian 4.s Sto
re Reces 1643, 1-1-1 og 2. Danske Lov 1683, 2-3-2 og 3.

Anvendelsesmuligheder
Samlingerne af kaldsbreve og kollatser er vigtige kilder til gejstlighedens per
sonalhistorie. De er særlig nyttige til undersøgelse af rekrutteringen til de lave
re embeder i kirken (degn) og i skolen (hører), hvor vores viden generelt er 
mindre end for den højere gejstlighed, først og fremmest præsterne. Derudover 
belyser kalds- og kollatsbrevene også praksis ved kaldelse af præster, degne og 
skolelærere samt hvem, der udøvede kaldsretten.

Friedrich Petersens kollats 1667, hvor teksten s. 456 begynder. (LAO).
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Hvor findes kildetypen?
Kaldsbrevene findes som regel i bispe-, provste- og pastoratsarkiveme (LAA). 
Hvor en godsejer havde patronatsret til kirken, kan de også findes i kopi i gods
arkivet (LAA). I købstæderne findes der ofte kopier af kaldsbrevene i magi
stratsarkivet (LAA).

Litteratur
Uno Hernroth: Studier rörande prästtillsätningen i Sverige och Danmark efter re

formationen, Uddevalla 1989.
C. T. Engelstoft: Om beskikkelse af kirkens tjenere i den danske kirke fra reformati

onen til vore tider, Theologisk Tidsskrift, 1841 og 1842.
H. E Rørdam: Bidrag til Præstekaldelsens Historie, Kirkehistoriske Samlinger, 

1857-59, s. 92-120.
H. F. Rørdam: Præstevalget i den danske Kirke, oplyst ved Aktstykker, Kirkehistori

ske Samlinger, 1869-71, s. 433-84 og 657-702.
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80. Justitsprotokol (provstens)
Efter Reformationen blev sager vedrørende sognegejstlighedens embedsførelse 
behandlet af biskoppen og provsterne, men bestemmelserne var noget uklare. I 
1618 blev der indført provstemoder (landemoder, stiftssynoder) i hele landet. 
På provstemodet forsamledes stiftets provster under ledelse af biskoppen og 
stiftslensmanden/stiftamtmanden. Provsteretten var en del af provstemodet. 
Her skulle biskoppen og stiftslensmanden dømme i sager, der vedrørte den kir
kelige jurisdiktion samt gejstlige personers embeds- og livsførelse. Sagerne 
kunne enten være almindelige disciplinærsager, eller de kunne være rejst af 
menighedens medlemmer. Almindelige verdslige sager mod en præst skulle 
derimod føres ved det verdslige ting. I praksis var det provsten, der oftest fun
gerede som dommer, mens der kunne appelleres til biskoppen og stiftslensman
den på landemodet. Ligesom ved de verdslige ting blev der ført en retsprotokol, 
hvor referater af sagen samt afgørelsen blev indført. Efterhånden blev provste
retten afholdt på særligt indkaldte landemoder, overordentlige landemoder, der 
udelukkende fungerede som domstole.

Vindinge herredsprovsts justitsprotokol 18. juli til 28. august 1685
(LAO, Vindinge herreds provstearkiv -1808, Justitsprotokol 1685-1740, fol. 3- 
4)

Anno 1685 den 18. julij hafuer velEdle och velbyrdige Herr landsdommer Pe
der Lyxdorph til fiellebroe, ladet indstefvne Hederlig och Vellærd Mand Hr: 
Hans Pederssøn Sognepræst til Højerup och Giesteløfv Sogner, for nogle ære
rørige ord, som hand skall hafue talet om een hans Huss bondis Hustroe Karen 
Rasmus datter, Tomas Pederssøns i Bolteskov, saa och Mads Christenssøn udj 
Nørre Højerup, och blefv Sagen da foretagen udj Proustens Magister Hans Mu
lis och tvende Herritspræster, nemblig Magister Peder Friis udj Vindinge och 
Hr. Søren Sørenssøn i Skalckendrup deris Nerverelse, som vare Proustens As
sessores.

Och blefv først Stefvningen læst och paaskrefuit, deres meening och ind
hold, det Hr. Hans Pederssøn findis lovlig at være indciteret imod Vidners paa
hør, sampt beskyldning och dom, anlangende fornefnde ærerørige ord, som 
hand skall hafue talt paa Højerup almindelige Sognesteffvne tvert imod loven, 
med for meening, at hand saadanne ord bør at bevise, eller och derfor at lide ef
ter loven.

Stefningen er lovligen ved tvende Mænd forkyndt for velbyrdige [formo
dentlig fejl for »vellærde«] Hr. Hans Pederssøn den 11. julij sidst afvigt som 
kaldsmændene, nafnlig Hans Laurssøn i Røslinge, och Niels Rasmussøn i Aas- 
løfv, med egne hænder bekreftede, och Hr. Hans sielfv vedstoed.

Der paa frem kom velbyrdige Hr. landsdommers fuldmegtige, nafnlig Hans 
Hanssøn, paa Thomas Pederssøns Hustroes vegne i Bolteskov, och Kield Pe
derssøn paa Rønckebye-gaard efter Regimentskrifuer Munckis fulmegtigis 
Jens Pederssøns begiering i hans Principals absence, paa bondens Mads Chri- 
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stenssøns vegne i Nørre Højerup, som begierede at vidnerne maatte stedis till 
forhør.

Først fremstoed Rasmus Pederssøn i Højerup, och efterat Eeden tydeligen 
for hannem och de andre vidner var oplæst, da vant hand med opragte fingre 
ved Eed efter loven, at hannem udj Guds Sandhed var bevist, at hand hørde, at 
bemelte Hr. Hans sagde til Mads Christenssøn paa Gaden der de vare kommen 
af kircken, for nogen tid siden, at hand skulle erklere sig for det hand var skiel- 
det for paa mareken, da och der som hand det icke giorde, da ville hand for- 
meene ham Sacramentet, hvor til Mads Christenssøn svarede, at hand det icke 
viste førend nu. Da Adspurde Mads Christenssøn, hvo det hafde sagt, da suar- 
rede Hr. Hans, at hans karl sagde hannem det, hvorpaa Mads Christenssøn bad 
de Mend, som da tilstede vare, at dragis till minde, at[?J Hr. Hans sagde, at hans 
tiener Hans Anderssøn hafde sagt, at Mads Christenssøn var skieldet paa 
mareken for en Troldmand. Dette sagde hand var hands sandferdige vidne i 
denne Sag, saa sandt hielpe ham Gud och hans hellige ord. Hans Hanssøn vi
dere tilspurde Rasmus Pederssøn, om hand ej haffuer hørt af Her Hanssis 
Mund, at hand da eller nogen anden tid hafuer talt noget ærerørigt om Thomas 
Pederssøns Hustroe i Bolteskov, hvor til hand suarede Nej. Dernest fremstoed 
Jens Rasmussøn Sammesteds, och iligemaade vant efter loven med Eed och 
opragte fingre, at Hr. Hans samme forbemelte tid paa gaden hafde sagt till 
Mads Christenssøn, at hand holte hannem fra Sacramentet, indtil hand retirere
de sig for det hand var skielt for paa mareken: Saa spurde Mads Christenssøn 
Hr. Hans ad, hvad det var, da sagde hand, at de hafde sagt paa mareken, at hand 
var skieldet for en Troldmand, hvilket var saa sandt som Gud skulle hielpe ham 
och hans hellige ord. Videre tilspurde Hans Hanssøn, om hannem noget var be
vist, at Hr. Hans hafde talt nogen tid noget ærerørigt om Thomas Pederssøns 
Hustroe, enten før, da, eller siden, hvor til hand suarede Ney. Och var Hr. Hans 
her til vedermaals tale, och vedstoed, at ordene er passerit, som bemelte tvende 
mænd hafue vundet, och at hand icke hafue skieldet Mads Christenssøn, men 
alleniste i en god meening paa sit Embedes vegne, sagt sin Sognemand, hvad 
hannem var kommen for øren. Och videre tilspurde Hans Hanssøn paa fielle- 
broe foma/nde Hr. Hans Pederssøn om hand nogen tid hafuer talt noget ære
rørigt om Thomas Pederssøns Hustroe, eller hørt sin tiener tale sligt om hende. 
Der til suarede Hr. Hans Pederssøn, at hand viste hende intet at paa tale andet 
end alt got och Erligt, men at hans tiener hafuer sagt i hans paahør at Thomas 
Pederssøns Hustroe er skieldet for en Troldkone, kand hand icke negte. Kield 
Pederssøn paa Mads Christenssøns vegne formeente, det Hr. Hans Pederssøn 
lovligen med nøjagtig tingsvidne bør at bevise, hvem saadant om Mads Chri
stenssøns hafuer talet, eller och sielfv derfore at stande til rette. Och var Hans 
Hansssøn och Kield Pederssøn her paa skriftlig vidne begierendis om hvis her 
for retten passerit er.

Och efter som Hr. Hans pederssøn i den tagne stefning iligemaade befindis 
lovligen at vere kaldet imod beskyldning och dom, da til beskyldning sette i 
rette forø/nde Kield Pederssøn och Hans Hanssøn, om Hr. Hans Pederssøn
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icke saadan hans Saffn och ord bør at bevise, eller ochsaa at lide som vedbør, 
och var derpaa dom begierendis.

Sagen blefv optagen til manddagen førstkommende den 3de Augusti.

Den 3. August blef intet videre bestilt for retten, uden at Mats Christenssen 
fremkom med et indleg paa Hans Hansens vellbyr<7zg<? landsdommer Lyxtorfs 
fuldmechtiges oc sine egne vegne, dets Indhold som følger:

Hederlig Ehrverdig oc høilærde Magister Hans Mule proust i Vinding her
red, saa som den sag paa høyædle oc velbyrdige landsdommers Lyxdorfs til 
fiellebroe, saa oc Mats Christensse« i Høirup deriss vegne, contra Hr. Hans Pe- 
derssen til i dag er optagen, da foraarsages endnu videre ofuer hannem ved det
te at sette i Rette, om fornævnte Hr. Hans iche Jo pligtig er at bevise hans Snach 
udj sagen, som hand udj en gandsche Meenigheds forsamling hafuer talet om 
Mats Christenssen i Høirup, oc i ligemaaade suspect holder hans Moeder 
Thomas Pedersens hustru i Bolteschou for troldfolch, huilchet bevises med 
Prouste vinde af dato den 18. Julii 1685, der dog formodis aldrig schal kunde 
bevisis nogen anden Mats Christenssen derfor at hafue skieldet, end Hr. Hans 
Pedersse/r alene, som sees at hafue giort det af et hederligt oc afvindfuldt hier
te, dog hand sin Meening i Proustevindet anderledes explicerer, som beroer til 
videre, huorfor med formeening Hr. Hans Mats Christenssen oc hans Moeder 
saadan udedisch gierning oc loulig bør ofuer at bevise, eller oc at lide effter Lo
vens 6. bog 21. cap. 2. art. behager Prousten at gaa forbj Lovens 2. bogs 5. cap. 
20. art. staar til hannem self oc videre forsvar, her paa Ervarte vj en Retmessig 
dem dom, fiellebroe den 3. Augwsr 1685.

Mads ChristenSsøn Hr. Hanssen Brun

Sagen blef atter optagen til den 17. Augwsr som vaar i 14 dage.

Den 17. Augusti blefv Sagen igien anfanget, da fremkom Mads Christenssøn af 
Højerup och indlagde for Retten et Indleg saaledis lydende:

Hederlig och høilærde Mand Magister Hans Mule. Saasom Mand endnu al- 
deelis ingen fornøjelig beviisslighed af Hr. Hans Pederssøn hafe kundet erlan
ge, som Prousten veil sielfv seer, och af dets aarsag hafuer veret alt for hart nød 
(imod villien) dog efter lovens anledning, och endnu nødis megit ugierne til at 
sette vidner i Rette ofuer hannem, som til dags hafuer veret sparet, efterdi sees 
at fornæfnde Hr. Hans med formeening hafuer veret den, som hafuer veret 
imod loven, der taler och siger, at Præsten och hans Medhielpere intet saadant 
maae aabenbare, som Hr. Hans hafuer giort, paa det at en ringe misforstand 
icke imellom Naboer och venner skall komme en haderske uforligelighed. 
Denne uforligelighed befryctis er skeed, och det blot aleene for Hr. Hanssis i de 
maader Rundtalenheds skyld for en gandske Meenighed och anden forsamling 
paa gadestefvne, der de nyligen var kommen af kircken, der dog loven i særde- 
lished forbyder præsterne at søge Gadestefne, som denne giør etc. Mens lige- 
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som hand i de andre maader hafuer efterlefuit hans Maye.stetts lov, saa giør 
hand och i denne. Hand taler och trygler nock til forliig i Nyborg, naar andre 
det hører, och som det ej kand skee; mens hiemme i mit Huus, som det kunde 
och burde skee, hafuer hand aldrig nefvnet af sin Mund. Hvorfore, som før er 
meldt, och eftersom hand hafuer verit bekiendt, men meere hemmeligt, och det 
som burde vere tiet, eftersom det er och var tvilraadigt: Settis i Rette, om hand 
iche pligtig er och bør at lide efter lovens 2. Bog 9 Capit. 26 Articul, och er
statte denne af ham u-nødig foraarsagede processis omkostning, och er her paa 
een Retmessig och endelig dom begierende. Nyborg den 16. Augwst Anno 
1685.

Kongelig Mayestetts Rytterbonde

Mads ChristensSøn

Ellers paa Velbyrdig hr. Landsdommers Liixdorphs vegne paa hans bondes 
vegne maatte ingen i rette;
Med begge Parters samtycke er Sagen optagen til fredagen den 28. Augusti 
førstkommende.

Endelig den 28. Augusti er Sagen igien for Retten antaget och da er dommen 
falden saaledis som følger.

Efter tiltale giensuar och denne Sags beskaffenhed er saaledis for Retten af
sagt: at efterdj Hr. Hans Pederssøn icke sigter eller beskylder Mads Christens
Søn, eller Thomas Pederssøns Hustroe i Bolteskov, men tvert imod erklerer 
dem, at hand veed intet andet med dem, end det som erligt och got er; och siger, 
at hvad hand hafuer sagt til Mads Christenssøn, det hafuer hand icke sagt i no
gen ond Meening, men alleeniste efter Sagn, at hand vilde vare sin SogneMand 
ad, hvad hannem var kommen for øren om hannem, at hand kunde befrie sig 
for saadan Snach. Da viste Jeg icke, at kunde tilkiende Hr. Hans Pederssøn at 
lide noget derfor, videre, end at hand, fordj hand paa det Sted lod sig forlyde 
med saadanne ord, som de besuerge sig ofuer, bør at gifue tre slette daler till 
straff til fattige præste-Encker.

Och Begieret her paa Mads Christenssøn i Højerup dommen beskrefuen, 
som hand ochsaa fich.

Lovens 6. bog 21. cap. 2. art. Danske Lov 1683, 6-21-2.
Lovens 2. bogs 5.

Kommentarer
Explicerer 
Gadestefne

forklarer, udlægger.
gadestævne, bystævne, møde afholdt af bymæn- 
dene i det enkelte ejerlav.

I hans Principals absence 
Indciteret

i hans arbejdsgivers eller overordnedes fravær, 
stævnet, indbragt for retten.
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cap. 20. art.
Lovens 2. Bog 9. Capit.
26. Articul
Sognesteffvne

Danske Lov 1683, 2-5-20.

Vant

Danske Lov 1683, 2-9-26. 
sognestævne, kirkestævne, møde afholdt af sog- 
nemændene, som regel ved kirken.
vidnede, svor under ed.

Lovgrundlag
Landemodet blev indført ved lov 1. maj 1618, Christian 4.s Store Reces 1643, 
1-1-27, Danske Lov 1683, 1-6-8. Reskript 1. august 1741 og frd. 8. oktober 
1743.

Hvad kan kilden anvendes til?
Provsteretten kom i anvendelse i sager vedrørende præstens embede og em
bedsførelse. Provsternes justitsprotokoller er derfor vigtige kilder til belysning 
af forholdet mellem gejstlighed og menighed samt den interne gejstlige justits.

Litteratur
Se kilde nr. 81.
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81. Synodalmonita (provstemodeprotokol)
Synode er betegnelsen for et kirkemøde. Synodalmonita er betegnelsen for de 
referater, som blev taget i forbindelse med synoderne, oftest provste- eller lan
demoderne. De indeholder beslutninger og meddelelser, som provsterne skulle 
give videre til præsterne i provstiet. I nogle tilfælde gjorde provsterne selv op
tegnelser på mødet, som de siden gemte i arkivet. Efterhånden blev det imidler
tid almindeligt med et officielt referat, som blev sendt rundt til provsterne, så 
de kunne skrive det af. Synodalmonita består derfor ofte afen blanding af løs
blade, hæfter og i enkelte tilfælde egentlige protokoller.

Langeland Sønder herreds provstemodeprotokol 1719
(LAO, Langeland Sønder herreds provsti, Acta synodalia 1697-1786, provste
modeprotokol 1718-61)

Qvasimodog: Prouste moden 1719
No 4. Saasom det er at beklage at endeel Præster gandske glemmer Cathe- 

cismi Prædichen, som dog i Lovens anden Bogs 4 Cap: 14 Act: saa 
klarligen befalet, da saasom det ingen undersaatter tillat frivillig at for
glemme sin skyldighed imod kongens Lov, anordnis hermed, alvorli- 
gen at alle Præster i Fyen, Langeland, Alsøe og Ærøe anvender uden 
nogen forsømelse den siste 4 deel af Prædiche timen til Børne Lær
dom, baade paa Landsbyer saa og i kiøbstederne til aftensangs Prædi
chen under 1 rd: mult til de fattige i Sognet for hver gang det forsøm
mis.

No 5 Præsterne vilde formane enhver i Menighederne, som kand læse at 
kiøbe sig en Catechismum, og naar dend paa Prædiche stolen eller i 
Catechizationen efter tiennisten forklaris, da at give agt paa det i bo
gen, som forklaris; Disligest vilde de formane alle huus fædre og huus 
moder at hole aften bøn og Morgen bøn i deris huuse og flittelig efter
se om de giør det.

No 6 Hvilchen Degn som frivillig forsømmer undervisning om Søndagen 
skal for hver gang hand forsømer det give 1 mk. til mult.

No 8 Som mand fornemmer i nogle herreder Lovens ord i dend anden bogs 
16 Cap: 11 Art. iche i allemaader efter bogstaven holdis, da paa det at 
ingen uorden af sligt skal komme og Synodi Acta af Præsterne maa ef- 
terlevis, da bliver det hermed, som en lovsat, her efter at holdis, at 
Prousten naar hand hiem komer, forsamler sine Herrits-Præster, og 
med deler dem hvis paa Proustemodet forhandlet er, og alleniste Sy
nodalia til dem ansende, som iche er noch: Stædet bliver som sædvan
ligt er og aid gilde afskaffis, og alting efter Loven holdis. Skulle nogle 
af Herrits brødrene findis uvillig til at møde, da klagis hand af Præpo- 
sito for Biskopen, som sig sagen antager. Degnene og Skole betienter 
bør og at vide, hvad dem angaar som præsten bør at communicere 
dem, eller og svare self til dend forsømmelse, om der over for aarsagis.
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Karen Brahes bibliotek på 
Landsarkivet for Fyn. Den 
lærde adelsdame Karen 
Brahes (1657-1736) bibli
otek på omkring 4.000 tit
ler rummer adskillige af de 
katekismer, som var i brug 
i 1600- og begyndelsen af 
1700-tallet, og som omta
les i det viste kildeeksem
pel. (Foto Jesper Thomas
sen 2005).

81. Synodabnonita (provsteniodeprotokol

No 9 Kiercherne maa iche brugis til andet end helligt brug; hvorfor som tit i 
kiercherne skat skrivis, eller anden værslig Samling holdis, da maa 
sligt af Præsten hverchen giøris, eller tilladis andre, saa fremt Præsten 
seif, der skulde hellige Guds huus, iche vil ansees, som dend der van
helliger det.

Synod: Lolland: 1719
No 5 Om kierche disciplin og didhørende.

1. Præsterne i Lolland vilde til deris eget beste iagt tage, at under pub- 
licam absolutionem falder ingen Synder, uden de som ere notoria, det 
er saadan som folch veed og iche nægter, hvorfor naar nogen komer til 
en Præst, og begierer publice at confitere en Letfærdighed eller slig 
synd hvor ingen kiendsgieming, og kunde ey blive viterlig uden de 
self sagte dend, da maa de iche antagis til pub: absolut:, men befalis at 
tie med deris skam og privatim i skriftestolen bekiende og fortryde 
dem. Vil dem iche det da settes tilrette som et ont, ublue, og velmugligt 
løgn-agtigt menniske.
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2. Som det skeer tit at endeel fattige, gemene folch komme fra det sted 
hvor de henhører uden Pas og skudsmaal og sig i andre menigheder op
holder, eller fra et sted til et andet omvandrer, da i hvor vel det er rime
ligt og lovmæsigt slige fra alterets Sacramente for mangel af beviis at 
holde, saa er det dog tillige en retsindig Præst anstendig at hielpe dem 
til rette og med et amhygeligt hierte sørge for saadan et vild farende 
faar, som i hans menighed findis; thi bør hand efter Christi eksempel at 
søge det med flid og føre det bekiendelse, og om det ikke for fattigheds 
skyld kan skafe sig self attest om sit forhold eller reise saa langen vei, 
skrive til Præsten paa det stæd og giøre sin beste flied for at erskaffe for
ske dets tilstand, om det muegligt igen med første kunde komme til na- 
aderens Sacramente, og iche som en vantro løbe omkring til alles forar
gelse, thi det er iche noch at en Præst siger sligt: det lem er iche af min 
Menighed. Thi idet at det opholder sig der, hør det til menigheden og 
ihvor grove synder det og kunde have begangen, er det dog et object for 
ministerium, at arbeide paa. Hvad Raad i slige Casibus Præsterne af Bi
skopen er begierendes skal villig og gierne blive dem meddelt.
3. Det hender sig undertiden at visse propritarier negter at give deris 
under hørende pas, hvor ud over iche heller Præsten i det Sogn tør 
skrive noget Skudsmaal, imillertiid passerer sligt menniske i anden 
menighed, og som Præsten, der iche uden skudsmaal tør antage dem, 
gaa saadan et menniske her tit og ofte, og hele aar iche komme til Her
ren Naadvere. Hvorfor Synodus ordinerer, at naar sligt et menniske i 
nogen menighed, som inttet pas af sit Herskab kand faa, bør Præsten 
sig hos Herskabet at informere mundtlig eller skriftligt, og i fald som 
ingen dygtig aarsag kand finde der til og Herskabet ey heller vil lade 
sig sige, da biskopen det at lade vide, som det videre Hans kongl: 
Mayt: allerunderdanigst vil foredrage, har Personenene enten med ty
verier eller anden ugudelighed forseet sig, bør det at siges at dend of
fentlig kand afbede sin synd; men er det alene for resterende leiermaa- 
lesbøde, eller anden gæld, da man Personen ingen lunde holdes derfor 
gra Herrens Nadeve, men sagen efter loflig adfer søges.
4. Naar det hender sig i en Menighed, at nogen med ont ægteskab eller 
anden laster giør forargelse, saa at Præsten iche, før de lover bædring 
og bod færtig anstiller sig til Alterens Sacramente, kand antage, da re- 
commenderes Præsterne med slige Personer aid assiduitet, med lang
modighed og mildhed, saavit deris Samvittighed kand tilstæde, kand 
det intet hielpe, men Synderen bliver mere fremfarende, da formanis 
enhver Præst alvorlig at giøre ende paa sligt, og iche i flere aar lade 
synderen saaledis gaa hen, dem self til en bekommet?], rnen først for 
Øvrighed eller Herskab Personen angiver udi for haabning, at de af 
dem vorder truede og til rette sat, og naar de det har giort, og det end 
da vil iche hielpe, da indstefner sagen til Prousten og siden til Prouste- 
modet om fornøden giores efter Loven pag. 269.
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Dyon: Landemode 1719
No 6 Naar nogen nye Sogne Præst komme til et kald, da vilde Prousten dra

ge omsorg for, at h[an]d kunde blive undervist, om de synodaliers ind
hold, som for hans tider passeret er, paa det ham iche nogen tiid skul
de foraarsagis, at give skyld paa Prousten for slig uvidenhed.

No 7 Ved conventerne efter landemodet at holde bliver det saa lenge her ef
ter ind til Synodalia af Biskopen er Prousten tilsente skriftlige.

No 9 Naar det hender sig (hvilket dog iche uden allerhøyeste fornødenhed 
maa ske) at en præst hverchen self eller ved en anden ordineret Person 
kand forsiune Søndagstiennisten, da bør dend studenter, som prædi- 
cher, staaende i Choers Døren at oplæse paa sine stæder Collecter, 
Espistler og Evangelia og troen endelig af siungis.

No 10 Det forrige monitum om Prouste-skrivere blef igen recomenderet og 
begierede Biskopen at Prousterne vilde tilskrive ham de præsters naf- 
ne, som her udi findes modtvillige.

Kommentarer
I løbet af 1500-tallet blev den gamle skik med at bispen mødtes med sine 
provster, og provsten med sine præster, efterhånden ganske udbredt, uden at 
der fandt en officiel indførelse sted. Først i 1618 blev der formelt indført 
provstemoder, også kaldet landemoder eller stiftssynoder, hvor provsterne i 
stiftet to gange årligt mødtes med deres biskop. Oprindelig havde provstemo- 
det karakter af en domstol, hvor den gejstlige jurisdiktion blev udøvet under 
forsæde af stiftslensmanden. Efterhånden blev det almindelige provstemode 
det forum, hvor biskoppen instruerede provsterne i nye regler og love, og hvor 
forhandlinger om konkrete problemer i sognene kunne finde sted. Provstemo- 
det fik dermed beslutningsmyndighed, og hvad der blev meddelt eller vedtaget 
her, skulle alle præsterne efterkomme. Provstemodets dømmende funktion 
overgik efterhånden fra de almindelige til særligt nedsatte provstemoder (jf. 
kilde nr. 80). Provstemodet eksisterer endnu under betegnelsen landemode.

Nummereringen af indførslerne i det ovenfor gengivne uddrag af provste- 
modeprotokollen fra Langeland Sønder herred refererer sandsynligvis til en 
dagsorden, og enkelte punkter har ikke givet anledning til indførsler; derfor 
springer numrene.
Assiduitet
Begierer publice at 
confitere
Dyon: Landemode
Ere notoria 
Leiermaalesbøde

Lovens anden Bogs
4. Cap: 14. Art: 
Lovens anden bog

flid, vedholdenhed.
beder præsten om, at de må få lov til at bekende deres 
synd offentligt i kirken.
Skt. Dionysius dag, 9. oktober. Se: Qvasimodog: 
er åbenlyse, almindeligt kendte.
lejermålsbøde, bøde idømt en ugift person, der havde 
haft seksuelt samkvem (lejermål) med en anden. 
Danske Lov 1683, 2-4-14.

Danske Lov 1683,2-16-11.
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16. Cap: 11. Art: 
Monitum
Privatim i skriftesto
len bekiende
I slige Casibus
Propritarier
Præposito
Publicam absolutionem

Qvasimodog: 
Proustemoden

Synodus ordinerer

vedtagelse på provstemodet (synodalstatut).

at skrifte privat, dvs. kun for præsten.

i sådanne sager.
gårdmænd, landbesiddere, 
provsten.
offentlig tilgivelse, også kaldet offentligt skrifte. En 
synders tilståelse af sine synder i kirken med efterføl
gende tilgivelse.
Qavsimodo geniti, 1. søndag efter påske. Forordningen 
1. maj 1618 bestemte, at i Fyns stift skulle de to årli
ge provstemoder holdes henholdsvis onsdagen efter 
Qvasimodo geniti og onsdagen efter Dionysius’s dag. 
provstemodet befaler, at...

Lovgrundlag
Frd. 1. maj 1618. Christian 4.s Store Reces 1643, 1-1-27. Danske Lov 1683, 1- 
6-8 og 2-16-11 og 12. Resolution af 3. november 1682.

Anvendelsesmuligheder
Forhandlingerne på provstemodet vedrørte først og fremmest kirkens indre og 
ydre liv - fra gudstjenestens ceremonier og gejstlighedens måde at organisere 
sig på, til præstens forhold til menigheden og visa versa. De mange detaljer 
vedr. dagliglivet i sognene gør synodalmonita særlig velegnede til undersøgel
ser af sociale forhold såsom fattigdom, sædelighed og moral, forholdet mellem 
husbond og tjenestefolk m.v. - altså til studier af persongrupper, som kun i me
get ringe omfang selv har efterladt sig skriftlige vidnesbyrd om deres eksistens. 
Yderligere er synodalmonita velegnet til studier af gejstlighedens virke i prak
sis.

Hvor findes kildetypen?
I bispe- og provstearkiverne (LAA), som regel med betegnelser som »lande
modeakter« eller »acta synodalia«, og i Danske Kancelli (RA). I løbet af 1700- 
tallet blev det almindeligt at trykke og udgive landemodeakterne.

Litteratur
Vilhelm Bang: Uddrag af Biskop Henrik Gerners Synodalmonita, Kirkehistoriske 

Samlinger, 1893-95, s. 115-39.
H. F. Rørdam: Forhandlinger på Roskilde Landemode 1570-90, Kirkehistoriske 

Samlinger, 1867-68, s. 359-407.
H. F. Rørdam: Forhandlinger på Roskilde Landemode 1591-1613, Kirkehistoriske 

Samlinger, 1869-71, s. 23-62.
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H. F. Rørdam: Kirkelige Efterretninger fra Ribe Stift. Om Landemodet i Ribe Stift, 
Kirkehistoriske Samlinger, 1872-73, s. 633-57.

Bodil Scheller Nielsen: Fyns Stift 1588-1643, Kirkehistoriske Samlinger, 1975, s. 
61-95.
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82. Herreds- eller provstebog
Herreds- eller provstebøgerne indeholder hovedsageligt optegnelser om de 
økonomiske forhold i provstiets sogne, herunder om kirkens og gejstlighedens 
ejendom, rettigheder og indtægter samt om antallet af tiendeydere m.v. Beho
vetfor at holde rede på kirkens ejendom og indtægt har formodentlig allerede 
i middelalderen ført til en lokal registrering, hvilket bevidnes af enkelte beva
rede fortegnelser over særlig klostres og større kirkers skøder, gavebreve m.v. 
De store kirkelige reformer efter 1536 og ikke mindst kongens overtagelse af 
ansvaret for kirkernes og gejstlighedens økonomiske forhold ved Reformatio
nen, øgede imidlertid behovet for skriftlige oversigter. I Frederik 2. s tid tog 
antallet af indberetninger om præstekaldenes forhold til, og herefter træffes 
jævnligt stifts- og herredsbøger, der i deres enkleste form blot består af 
præsternes sammenhæftede indberetninger. I enkelte tilfælde blev bøgerne la
vet på en biskops eller provsts eget initiativ, men dette skete formodentlig for
holdsvis sjældent.

Provstebog fra Båg herred 1667
(LAO, Båg herreds provstearkiv, provstebog 1667)
[titelside]

Baaghherridtz Prouste Bog

En Bog Huor udj er Indført huad Kierche Tiennere Som ere Præste Och Dege
ne aff Guds Och Den Høye Øffrigheds Synderlig Benaadning i Bemelte Herrit, 
for deris Embedis och Tiennistis forretning Aarligen Haffuer At Oppebærre och 
Niude.

Were Sig Offer och Tiende; Bonum Mensale, Præste Gaard at Boe i oc Der 
tilliggende Affling; Annex Præste Gaard och det Deretillhørige Som och Nog
le Acte for Bono Mensali.

Jtem Breffue och Documenter, Som tilholder oc Stadfæster Præste och Deg
ne for Bemelte at Schulle Beholde och Niude.

Jtem Huormange Décimantes enhuer Præst haffuer, huad Capelaner och 
degne haffue Aarligen til Wisse Indkom;

Sampt Præste och Degne, Deris Klagemaall offuer Huis dem er frakommen, 
och de iche Nu Niuder.

[side 1]
Bogen Indeholder - 384 Paginas, inclusiv[e].
Paa den første visis, huor en huer Præstis och degens intrade er at søge och fin
de.
Flemløs, ...............................
Haarby, .................................
Dreßlette, .............................
Siøby med Turup, .................

Pag. - 3, -
Pag.-23, -
Pag., - 34 -
Pag.,-55-
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Den ældste provste- eller herredsbog fra Båg herred stammerfra ca. 1576-78. Optegnelserne om 
hvert sogn indledes her med en fortegnelse over de breve, som præsten opbevarede. (LAO).

Sønderby och Hellenes, ........ Pag., - 63, -
Assens med Kierum, ............ Pag., - 79, -
Gamtofte, ............................. Pag., - 127,
Barløs, ................................. Pag.,-133,
Sandager oc Holewad, .......... Pag., -151,
Tanderup, ............................. Pag., - 175,
Kierte, ................................... Pag.,-189,
Schydebierg och Orte, .......... Pag.,-201,
Wissenbjerg, ......................... Pag., - 207,
Ørstædt, ............................... Pag., - 223,
Wittoftte och Søllested .......... Pag., - 243,
Kiøngh, ................................. Pag.,-277, 

[Side 3-22 ikke gengivet (Flemløse)] 
[side 23]
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Belangende Haarby 
Da haffuer Sogne Præsten, och Sæde degnen 

som Boer i Haarby till deris vnderholding 
Som følger,

Præsten Offer forvden paa de store Høytider Juli, Paasche och Pindtze dag 
Niueder smaa offuer, aff Brudefolch, Jtem med Børn der Christnes, och aff 
Quinder der gaar i Kierche eftter deris Børen,
Tiende oppbærer hand den 30 Kierve aff det som Bindis i Kierve, 
Erter haffuer Præstenn hied indtill allene haft Tienden aff, 
Boeghuede-Tiendenn Niuder ey ichun den Tredie-deell aff,
Och fyll tiende och Bie Tiende allene haftt
Ellers den 3 part aff alt Quagtiende Nydes,
Aff Byrden Nemblig Ost och brød faar præsten den halffue part, 
[side 24]

Bona Mensalia
Haffuer præsten slet intet aff,

Præstegaarden Ligendis i Acherup Haffuer Sognepresten her at boe i,

Des Tilligende Affling Er Som følger,
Wdi Kierche Marchen
j toftte wed Haarby Mølle Løber øster och wester

Er hen wed ........................................................................ 5 ørter land,
j støche paa Aamoeseschiftt wed Velekier............................. 1 'A schp.land,
iiij smaa Stycher Bag Longebrinche och j lieden høffd ... Er . . 4 schpr.land, 
j liedet støche wed Longemoeße ........................................... 1 schpr.land
Nitle Ager ............................................................................ 2 schepl.
Dreiß Ager ............................................................................ 3 schepl.

j støche vnnder Longebrinche ............................................... 2 schepland,
Sorte Ager ............................................................................ 2 schepl.
j støche wed Oxmoßhaffue ................................................... 2 schepland,
Stampe Ager ........................................................................ 1 schepland,
j støche wed Aabromad ......................................................... 1 schepl.
iiij Hute Bag tyrne Høy ......................................................... 4 schepland 

[side 25-27 fortsætter opremsningen af agerland, fra nederst side 27-29 oprem
ses eng og græsarealer]
Eng Och Høebond
Wdi Kierchemarch
Aamoße hauffue Er till ................................................... 27? LæB høe,
Aamoße Enng .............................................................. 8 LæB høe,
J Floschen en Enng till ................................................... j LæB høe,
J SteenBiget en Enng till ............................................... j LæB høe,
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En lieden eng i Kastebull Till ....................................... j LæB høe,
Bagtyrne Høy till .......................................................... 2 LæB høe
Bag Egebierg till .......................................................... j LæB høe,[osv.] 

[nederst side 29-31]
Sognefolchene schouer for Præsten, her Naar hand det Begierer, och vdfører 
Gødningen Naar den tied Er; huilchet aff Arrilds tied her haffuer weret Wiß och 
schich.

Breffue,
De Breffue som findis udj den Gamle Prouiste Bogk Baade om et byggesteed 
som schulle høre till prestegaarden kaldit tagis Bøche i Haarby Och om en stu- 
bug som liger paa tronglongh som Nu Brugis till Høyrupe, der aff haff[ue]r 
mand indtet huist offuer et halftt hundrede Aar,

Dicimantes Som findis i Haarbye Sogen Heele, Halffue Gaarde och fierding 
Gaarder Er......  64,

Klagemaall
Her er ingen schou til Prestegaardenn huerchen till brendewed, eller Bygnings 
Tømmer, efttersom præstegaarden Bleff affbrendt i suenschens tied, Och iche 
endnu opbygt, ey heller Gierßell vden 2 smaa maall i Sinekier,
Jtem Presten haffuer ingen ting aff hamp och hør Ey heller Egbyrd, ey Ploug- 
byrd, eller Smørbyrd,

Degnens Jndkom,
Findis et Boeligt i Haarby som degnen i boer,
des tilligende affling Er som følger,

Vdi Kierche March
ij Støcher wed Kierche Laedet och en lieden
Hæffd for Enden paa samme støcher Er ................................... 4 Schpland
ij støcher paa tyrnehøy ... til ..................................................... 2 schpland
j støche paa Egebierig j lieden Kiele der hos
och j høffdt østen for enden som er tagen af samme støche till ... 3 schpland 

[på side 32 fortsætter opremsningen af degnens ager- og derefter england] 
[nederst side 32]
For samme holm [Klocherholm] Baade for Enggbond och forne sex smaa støc
her Jord, haffuer degnen Klocherne at holle vedlige med strenge, och smøre- 
lße.

Denn Gamle Prouiste Boeg formelder at degnens Jndkomst haffuer weret 
her aff Sognet 11 Ørter 1 Scheppe biug, Mens Nu Bekommer I: efttersom Sog
net er forringet, och en deell gandsche Øde:I ichun 9 ørter buig 1 schp.
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Degnen faar och offer aff Brudefolch, och Quinder der gaar i Kirche eftter 
deris Børn, Jtem och sin part aff quægtiende som er med de fattige den 3 deell, 
Och aff ost och Brød halffdeelen imod Presten.

Klagemaall
Degnen faar ingen Paasche Rendte Nemblig Egbyrd, som andre degner be
kommer.

Dette saa att Verre Vidner jeg 
med hand och segl Anno dns 1667 die 11 Oct[o]b[e]r 
Acherup. Severinus Andreæ m.P.

Kommentarer
Formålet med herredsbøgeme var at undgå tab af indtægter som følge af al
mindelig forglemmelse eller overgreb foretaget af lokale stærke enkeltperso
ner eller grupper. Allerede i kirkeordinansen 1539 var det derfor bestemt, at 
bisperne og lensmændene skulle lave registre over de økonomiske forhold i 
sognene. Senest fra 1553-55 blev der foretaget indberetninger om disse for
hold af gejstligheden i forbindelse med den første større omordning og for
bedring af kirkernes og gejstlighedens indtægter (om præsteindberetninger, se 
bind III, s. 252). Flertallet af provstebøgerne var lavet med udgangspunkt i 
indberetninger. Stifts- og herredsbøgernes indhold varierer som følge af de 
forskellige temaer, som blev lagt til grund for indberetningerne. I hovedsagen 
er de dog koncentreret om forskellige sider af gejstlighedens private samt 
embedets indtægter, foruden kirkens, skolens og de fattiges økonomiske for
hold.

De fynske herreds- eller provstebøger fra 1667-69 var ikke et resultat af en 
indberetning. De blev derimod til på biskop Niels Bangs eget initiativ, som 
»lod dette sætte i værk i en god mening for vore efterkommeres skyld«.

Indførelsen om Hårby sogn er kun gengivet i uddrag, da opremsningen af de 
mange agre og enge er meget omfattende og detaljeret. Beskrivelserne af andre 
af herredets sogne er endda endnu mere omfattende. 
Bona mensalia

Dicimantes
I suenschens tied

Sæde degnen

til præstens bord. Betegnelse for de indtægter og rettigheder, 
der hørte til præsteembedet.
decimanter, tiendeydere.
i svenskens tid: Præstegården i Hårby blev afbrændt under 
den svenske besættelse i 1658. Den blev herefter flyttet til 
Akkerup, hvor den lå indtil 1921.
degn, der boede i sognet. I de sogne, der lå tættest på køb
stæderne, blev degnetjenesten forrettet af latinskolernes æl
dre elever - de såkaldte løbedegne. I Haarby ses dette ikke 
at have været tilfældet, da degnen her var bosiddende i sog
net.
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Lovgrundlag
Kirkeordinansen 1537 (1539/42). De ældste kendte vidnesbyrd om indberet
ninger, der kan have ført til udarbejdelse af enkelte herredsbøger, er som føl
ger: Roskilde landemode 20. juni 1559 og Skt. Johannes landemode 1566, be
faling til Sjællands provster om at lade udarbejde forskellige registraturer over 
kirkernes og præsternes økonomiske forhold m.v. Reskript 26. juni 1568 om at 
provsterne skulle indberette om herregårde, bøndergårde, bol og gadehuse i 
alle sogne. Reskript 11. august 1559 til alle bisper om at lade provsterne udar
bejde registre til brug for stiftsbøgerne. Reskript af maj 1571 til alle bisper om 
at lave indberetning til kancelliet. Herefter foretages jævnligt indberetninger, 
hvoraf flere resulterer i herredsbøger.

Anvendelsesmuligheder
Herredsbøgerne er flittigt benyttet, særlig til lokal-, ejendoms-, landbrugs- og 
kirkehistoriske studier.

Hvor findes kildetypen?
Herredsbøgerne kan ikke altid adskilles som kildetype fra de mange forskellige 
præsteindberetninger samt stiftsbøgeme, da de kan indgå som elementer i beg
ge disse kildetyper. De tre kildetyper findes hovedsageligt i provste- og bispe- 
arkiverne (LAA). Desuden findes enkelte i form af indberetninger i Danske 
Kancellis arkiv (RA). Enkelte præsteindberetninger, herredsbøger og stifts
bøger findes i Det Kgl. Biblioteks håndskriftssamling. Lund Stiftsbog (med 
Bornholm) findes i LA i Lund. De fynske herredsbøger fra 1667-69 er bevaret 
fra Lunde, Bjerge, Vinding, Gudme, Sunds, Salling, Båg og Skam herreder 
(LAO).

Litteratur
En oversigt over de bevarede præsteindberetninger med redegørelser for indberet

ningernes historik: Gunnar Olsen: Præsteindberetninger om sognekaldenes og 
kirkernes økonomiske vilkår, Fortid og Nutid, 19, 1954-56, s. 413-53.

Trykte præsteindberetninger og herredsbøger:
Lolland-falsterske herredsbøger, decimantlister m.v. fra tiden efter reformationen. 

Udg. af Troels Dahlerup, Carl Engelsen og Chr. Lisse, 1971.
C. Rise Hansen (udg.): Præsteindberetninger om fæs te vods m.v. i Vendelbo Stift 

1568 og 1599, Kbh. 1964.
D. H. Wulff: Statistiske Bidrag til Vendelbo Stifts Historie i det 16. og 17. Aarhun- 

drede, Ålborg 1872-74.
D. H. Wulff: Statistiske Bidrag til Aalborg Stifts Historie i Slutningen af det 17eAar- 

hundrede, Ålborg 1887-88.
H. F. Rørdam: Arts herreds provstebog, Ny kirkehistoriske Samlinger, 5, 1869-71, s. 
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83. Stolestaderegister fra købstadskirke
Efter Reformationens indførelse blev der efterhånden installeret bænke (stole) i 
kirkerne, så hele menigheden kunne sidde ned under de ofte meget lange guds
tjenester. Ved at leje stolestaderne ud fik kirken en ny indtægt, og stolestadere
gistrene er egentlig regnskabsbøger, hvor betalingen blev registreret. Samtidig 
fungerede registrene også som fordelingsnøgler, idet der meget ofte opstod 
strid om fordelingen af stolestaderne. Jævnligt skete det, at en strid om stole
staderførte til kongelig indgriben, og biskop eller provst blev pålagt at omfor
dele stolene og lave nye registre. Særlig menighedens fremmeste medlemmer 
lagde stor vægt på, at deres placering i kirken svarede til deres status og stand 
i det verdslige samfund.

Odense Set. Hans Kirkes stolestadeprotokol 1742-56
(Odense Set. Hans Kirkeinspektions arkiv, stolestadeprotokol 1742-56, s. 22)

NQ 22 Qvinde-Stollene i Dend Store Gang, Der af De fiire Øverste Slottet til Hørende

af- 
skrift- 
nin- 
gen

A[nn]o
42

af- 
skrift- 
nin- 
gen

A [nn Jo
43

af- 
skrift- 
nin- 
gen

A[nn]o
1744

af- 
skrift- 
nin- 
gen

Afnnlo
45

af- 
skrift- 
nin- 
1746 =

A[nn|o
46

af- 
skrift- 
nin- 
gen

A[nn]o
47

m. ß m. ß m. ß m. ß m. ß m. ß

Johan Ditlöfs
Enche Leyet
Sr Anders

betalt 1 bet. 1 bet. 1 betalt 1 betalt 1 betalt 1

Braabys Leyet 
til sin Könne betalt 1 bet. 1 bet. 1 betalt 1
Noch Eet Stade 
for hans pige 
Aplonne Ras- 
musses lejet til

betalt 1 bet. 1 bet. 1

sij sielf og betalt 1746 betalt 1 betalt 1

Kommentarer
Mænd og kvinder sad ikke sammen i kirken, men (så vidt muligt) i hver sin 
side af skibet. De bedste pladser var ofte forbeholdt menighedens fremtræden
de medlemmer. I det her viste tilfælde var de fire øverste (forreste) kvindestole 
forbeholdt Odense Slot.
Qvinde-Stollene kvindestolene, stolene i kirkens nordside, hvor kvinderne 

sad.
Sr seigneur (hr.).

Lovgrundlag
I Christian 4.s Store Reces 1643, 1-4-42 er der lovgivet om stolestader i køb
stadskirkerne. Der findes ingen samlet lovgivning om stolestaderne i landsby
kirkerne, hvor sædvanen oftest var afgørende for brugen og fordelingen af sto- 

477



%
/

z/-/- - 1

-ISsJ

/-

T

Kirke- og skoleforvaltningen

Udsnit af stolestaderegisteret fra Set. Hans kirke 1742-56 med afsnittet vedrørende » Mande st o- 
ele i den store Gang.« (LAO).

lestaderne. I flere konkrete tilfælde blev det befalet gejstligheden og menighe
den at omfordele og registrere stolestaderne ved bestemte kirker; ofte som føl
ge af opstået uenighed eller efter opsættelse af nye stole. Der er ikke lovgivet 
om førelsen af stolestaderegistre i almindelighed.

Anvendelsesmuligheder
Menighedens placering i kirken afhang først og fremmest af social status, rang 
og økonomisk formåen. Stolestaderegistrene giver derfor mulighed for at sup
plere studier af det enkelte sogns sociale struktur. Desuden indeholder registre
ne væsentlige oplysninger om kirkernes indretning.

Hvor Andes kildetypen?
Stolestaderegistrene kan findes i alle gejstlige arkiver, herunder i pastorats-, 
provsti- og bispearkiveme samt stiftsøvrighedens og kirkeinspektionemes arki
ver (LAA). Derudover kan de findes i kirkepatronernes arkiver, oftest gods-, 
skole- og hospitalsarkiverne (LAA).
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Litteratur
Stolestaderegistrene er ikke behandlet særskilt i litteraturen, men de kan være ind
draget i anden sammenhæng. Se f.eks. Jesper Thomassen: Kirker og godsejere i 
Vestslesvig i 1500-1600-tallet, Sønderjyske Årbøger 1998, s. 57-80, hvor et stolesta
deregister fra Møgeltønder landsogn er benyttet.
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84. Protokol over hjemmevielser
Oprindelig var det ikke påkrævet med gejstlig medvirken ved indgåelse af æg
teskab. I løbet af middelalderen blev det imidlertid almindelig praksis, og i 
1500-tallet synes den kirkelige vielse efterhånden at være blevet anset som en 

forudsætning for et ægteskabs retsgyldighed. Selv om lovgivningen ikke kræve
de, at vielsen foregik i kirken, så synes dette at have været underforstået. I 
1600- og 1700-tallet blev det almindeligt med hjemmevielser, også kaldet hus
kopulationer, særlig blandt adelen og købstædernes borgerskab. Ægteskabets 
indgåelse var normalt en offentlig handling. Hemmeligt ægteskab var på det 
strengeste forbudt. Det var derfor nødvendigt med en særlig tilladelse, en kon
gelig bevilling, til hjemmevielse, så denne mulighed ikke udviklede sig til en 
smutvej til indgåelse af tvivlsomme ægteskaber. Præsterne skulle sørge for at 
kontrollere, at der forelå en tilladelse til hjemmevielse. En del af præsternes 
løn bestod af betalingen for de kirkelige handlinger samt offeret, der blev givet 
af de deltagende gæster. For at holde styr på hjemmevielserne samt betalingen 
herfra, førte særlig købstædernes gejstlige ofte protokoller over disse begiven
heder.

Protokol over hjemmevielser ved Odense Skt. Hans Kirke 1720-1726 
(LAO, Odense Set. Hans Kirkeinspektions Arkiv, Indtægtsprotokol for hjem
mevielser 1720-1855)

S. Hansis Kirches Bog 
for dennem som 

udi Huuset copuleris efter 
Kongl. Allernaadigste Dispensation. 

Bogen består af 90 Blade.

Saasom een Hver Christens Pligt og Skyldighed er, at giøer got imod Guds 
Huuse og Kircker, særdeelis naar hand selv eet Lem af Meenigheden er: Og 
Hans Kongelige Majestet iche paa anden maade giver nogen forlov til at lade 
sig i Huset sammenvie, end at Kircken derved intet afgaar, men sin rættighed 
nyder, da efter H. K. M. Allernaadigste Villie, befalis Kircheværgen til St. Hans 
Kirche fra denne tid af med denne Bog at søge dem, som i Huusene copuleris, 
at de, ligesaavel som andre, til Kircken eet billigt giver, hvilchet iche mindre 
end Een Slet Daler være kand. Odense d. 31. Januari 1720.

P. Lente J. Lodberg

Anno 1720 d. 4. Febr: Det skal være mig af Hiertet Kiert, at Jeg, som den 
første, til dette Hellige verck gifuer j Rdlr.

Ursula, si. Hans Erichsens
denne Rix daler er ind ført i Kærkens Regenschap Kærchen til Jnd tægt d. 4. 
Febr. 1720. J. Leth, E. Bork
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Som den første i det gengivne kildeeksempel fra Set. Hans sogn i Odense ses en »Ursula, si. Hans 
Erichsens« at have givet 1 rigsdaler den 4. februar 1720. Af kirkebogen, se udsnittet ovenfor, 
fremgår det, at vielsen blev foretaget i hjemmet to dage efter, den 6. februar kl. 3, og at brud
gommen var Jes Kiersing. (LAO).

A° 1721 d. 6. Maij Gifve J Jesu Nafn til Kirchen Een Sid. Evert Ribbe, 
disse 4 mark er Jnd fort i Kærchens Regenschap d. 6. Maij 1721 J Leth, E. 
Borck.

d. 30. Aug: 1723 gifvet J Jesu Nafn til Kirchen Een Sletd:
N. Andersen

denne Slette daller er Jndført J Kierkens Reg: A° 1723 d. 30. Aug. Testerer Pe
der Simonsen, Kühl.

Jochum Jensen Snedker hafuer betalt Een Slet dahier. Hafde bryllup J Huset - 
1726, d. 4. Martj.

Jochum Jensen Snedker.

Kommentarer
J. Lodberg biskop i Fyns Stift.

Lovgrundlag
Fortegnelser over forrettede hjemmevielser blev ikke indført ved lov. Først i 
frd. 13. marts 1683 nævnes det som en mulighed, at der kunne ansøges om til
ladelse til hjemmevielse. Samtidig fremgår det dog, at dette allerede havde væ
ret praksis længe. Sammesteds hedder det, at præsten ikke må forlange et be
stemt beløb for at foretage vielsen - uanset om den foregik i kirken eller i 
hjemmet.
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Anvendelsesmuligheder
Protokoller over hjemmevielser kan bruges som et supplement ved undersøgel
ser af den folkelige kultur særlig i købstæderne. Hjemmevielser var uden tvivl 
et modefænomen, der slog igennem på forskellige tidspunkter i forskellige be
folkningsgrupper.

Hvor findes kildetypen?
Protokollerne over hjemmevielser findes i kirkeinspektionemes arkiver og i 
præstearkiverne (LAA). Hvor der ikke findes særlige protokoller over hjemme
vielser, vil oplysninger herom ofte være indført i ministerialbogen, som regel 
uden angivelse af betalingens størrelse.

Litteratur
Protokollerne over hjemmevielser er ikke behandlet særskilt i litteraturen. Et stort 
antal bevillinger fra perioden før 1660 findes anført i Kancelliets Brevbøger, 1551- 
1660, Kbh. 1885-2005.
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85. Kirkeregnskab for landsbykirke
Hvert år aflagde kirkeværgerne i landsognene regnskab i provstens overværel
se. Regnskabet blev skrevet ned i både provstens og kirkens eksemplar af kirke
regnskabsbogen. Regnskaberne findes for de fleste kirker tilbage til 1600-tal- 
let. Sammen med kirkens eksemplar findes der ofte delregnskaber og udgiftsbi
lag, mens provstens eksemplar som regel kun indeholder selve regnskabet i en 
forholdsvis summarisk form.

Pårup kirkeregnskab 1679/80
(LAO, Odense Gråbrødrehospitals arkiv, Pårup kirkeregnskabsbog 1679-97, s. 
7-9)

Paarop Kirckis 
Regenskab, for it Aar. Bereignit 
fra Philippi Jacobj dag 1679 
til Philippi Jacobj dag 1680.

Capitels Taxten
dette Aar Er

Td. Rug 7 mark, Td. Biug 6'h. mark.
Jndtegt

Tindens afgifft kunde dette Aar iche Selgis efter Capitelskiøb, og der 
for blef overliggende som er
Rug 5 pd.
Biug 8 pd.

Midsommerstinde
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Lamb 8 a 20 ß er ...............................................
Penge ................................................................

1 rd. 4 mark
2 mark 4ß

Summa Jndtegt Er 2 rd. 4ß

Udgifft
Viin till Kirken dette Aar 9 kander a
l'A mark er......................................................... 2 rd. 1 mark 8ß
Brød for ............................................................ 1 mark 8ß
2 Wox lius.......................................................... 4 rd.
Cathedraticum ................................................... 1 rd.
Studij Schat ....................................................... 1 rd.
Provstens Visitaz og Regnskabs penge .............. 1 rd. 1 mark 8ß
Doctor Bangs Enche efter Kongl. Benaading ... 1 rd.
for Kirchen at meje og feje og Ornamenterne at
holde Reene ....................................................... 4 mark
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Kort tegnet 1734 over sognebyen Rise på Ærø med kirke og præstegård samt de omkringliggen
de marker. (Ærø provstearkiv, Jordebog over Ærøs præstegårde og kirkejorder 1734, LAO).

Ladet giøre it nyt Kloche leder til Klochen................ 1 rd.
1680 dend 9 february lod flj en loge som var
gandsche j stycher, der till En deele for..................... 12 ß
Søm for...................................................................... 4 ß
Arbeidsløn................................................................ 8 ß
dito gifuet Lars Smed j Ottenße for Kloche-
knablen som var j stycher at for ferdige..................... 1 rd.
Lod giøre en nye port efter som dend anden
gandsche var for raadned, kosted med dehler
hengßler Søm ArbeidBløn og alt ............................... 6 rd.
Lod oplegge og forferdige 4 favfne af
Kirchegaards muren som var nederfalden, for
hver favn 2 mark er ................................................... 1 rd. 2 mark
Noch betalt resterende Cathedraticum for
1677 og 78 Aarlig 1 rd. er ......................................... 2 rd.
Iligemaader resterende Studij schat for
Samme tvende Aar..................................................... 2 rd.
Kirchevergen for Sin Vmage..................................... 2 rd.

Summa Udgift ........................................................... 27 rd.

Ligned og lagt Blifver Kirchen skyldig
till Kirkeskrifver......................................................... 24 rd. 5 mark 12 ß

484



85. Kirkeregnskab for landsbykirke

Derimod hafver Kirken Ibehold det ofverliggende tindekorn som er 
Rug 5 pd.
Biug 8 pd.

Actum vt Supra

Kommentarer
Kirkens udgifter blev i løbet af året afholdt af kirkeværgerne, som også oppe
bar indtægterne. Ved regnskabsaflæggelsen blev værgernes udgifter og indtæg
ter gjort op. Resultatet blev enten en gæld til værgerne, som de måtte vente 
med at få indfriet til næste regnskabsaflæggelse. Eller det blev et overskud, 
som enten blev opbevaret af kirkeværgerne eller lånt ud mod renter.
Capitels Taxten kapitelstakst. Hvert år blev der på grundlag af indberetninger 

fra præsterne og amtets betjente fastsat en takst for rug, byg 
og havre. Prisen blev benyttet ved salg af bl.a. tiendekornet.

Cathedraticum 
Deele
Ligned og lagt 
Studij Schat 
Wox lius

afgift til biskoppen, til dækning af udgifter ved visitatsrejser. 
dæle, bræt, planke.
indtægterne fratrukket udgifterne.
afgift til Københavns Universitet, 
vokslys.

Lovgrundlag
Kirkeordinansen 1537 (1539/42). Christian 4.s Store Reces 1643, 1-4-20 samt 
23, 28-33 og 81. Danske Lov 1683, 2-22-13 og 14.

Anvendelsesmuligheder
Kirkeregnskabernes mange oplysninger om nyanskaffelser, reparationer og an
det benyttes flittigt til bygningshistoriske og kunsthistoriske undersøgelser. 
Regnskaberne indeholder også vigtigt materiale til belysning af sognenes øko
nomiske struktur. Alt efter reparationernes størrelse eller sværhedsgrad blev 
der anvendt lokale håndværkere eller specialiserede håndværkere langvejs fra. 
Sognets menighed skulle betale tiende, men den kunne også regne med at fæste 
kirkegodset eller få lån af kirkens formue.

Hvor findes kildetypen?
Kirkeregnskaberne findes i præstearkiverne samt de myndigheders eller insti
tutioners arkiver, der enten havde tilsynspligt med eller administrerede kir
kens økonomi eller som oppebar tienden - først og fremmest bispernes, 
provsternes, kirkeinspektionernes, hospitalernes og de højere skolers arkiver 
samt gods- og byarkiverne (LAA). Regnskaber, der har været indsendt til re
vision, findes i Danske Kancellis arkiv eller i de særlige rækker af regnska
ber (RA).
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Litteratur
Registratur over kirkeregnskaber: fra Sjællands og Maribo stifter: Fortid og Nutid, 

8, 1929-30, s. 81-130; fra Fyns stift og Als: sammesteds, s. 279-300; fra Nørrejyl
land: Præstearkiver og kirkeregnskabsbøger, Oversigter 1, Landsarkivet for 
Nørrejylland, 1962; fra Sønderjylland: Landsarkivet for de sønderjyske Landsde
le. En oversigt, 1944, s. 95-110 og 124-26.

Chresten Klit: Kirkernes administration i Vandfuld herred, Hardsyssels Årbog 1992, 
s. 127-41.

Nationalmuseet: Danmarks Kirker, 1933 ff.
Birthe Mosegaard Nielsen: Skanderborgegnens kirker: Bygningsreparation og in

ventaranskaffelse, Århus Stifts Årbøger 1971-73, s. 57-135.
Sven Rask: Kirkeregnskaberne fra Ulfborg herred 1584-1645, Kristian Dalsgaard og 

Bodil Bay Nielsen (red.): Landskab og bebyggelse i Ulfborg herred fra vikingetid 
til 1850, Ulfborg Projektets Skrifter, 3, Århus 1995, s. 47-56.

Sven Rask: Kirkerne i Hardsyssel 1000-1700, Kristian Dalsgaard og Bodil Bay 
Nielsen (red.): Landskab og bebyggelse i Ulfborg herred fra vikingetid til 1850, 
Ulfborg Projektets Skrifter, 3, Århus 1995, s. 7-45.

Georg Rasmussen: Landsarkivet i Aabenraa, Nordslesvigske præstearkiver, 101. 
Ullerup præstearkiv: C a 1 Kirkeregnskabsbog 1606-1650, Flensborg 1997.

486



86. Kapitelstakst

86. Kapitelstakst
Kapitelstaksten var oprindelig den takst, som domkapitlerne fastsatte for af
løsning af kornydelser til kirken. Efter Reformationen blev den brugt som årli
ge gennemsnitspriser for korn til brug ved afløsning af tiender og landgilde
korn m.v. samt ved salg af kirkens kom. Efterhånden blev den udvidet til også 
at omfatte andre landbrugsvarer som smør og flæsk. Også mange andre insti
tutioner end kirken benyttede kapitelstaksten ved prisfastsættelser. Kapitels
taksten blev hvert år fastsat af stiftsøvrigheden på grundlag af oplysninger ind
samlet fra præsterne og amternes betjente. Oplysning om årets takst blev der
efter tilsendt alle relevante myndigheder og embeder.

Kapitelstakst for Fyns stift 1688
(LAO, Fyns bispearkiv, Regnskaber, kapitelstakster og folketællingstabeller, 
kapitelstakst 1688)

Af de saavel fra Amptmanden, som fra Præsterne indkommene Attester, an
gaaende Kornkiøbeet her i Landet, fornemmes paa de fleste steder, én tønde 
Rug at komme paa sex march, én tønde Biug iligemaader sex march og én tøn
de Aur paa halffierde m[arch], Hvorfore og Capittels kiøbet for indværende 
A[nn]o [ 16]88 saaledes er besluttet

Nemblfig]..................... 1 td. Rug ..................... sex m[archj.
1 td. Biug ................... sex mfarch].
1 td. Aur ..................... halffierde m[arch].

Huilchet effter Hans Mayt.ls allernaadigste Befalning alle vedkommende til eff- 
terretning.
Ottense Slott dend 31. Decemb[e]r: A[nn]o 1688.

Winterfeldt T. Kingo

Kommentarer
Aur havre.
T. Kingo biskop i Fyens Stift.
Winterfeldt Helmuth Otto Winterfeldt, stiftamtmand på Fyn.

Lovgrundlag
Chr. 4.S Store Reces 1643, 1-4-11. Danske Lov 1683, 2-22-16. Reskript 9. de
cember 1699.

Anvendelsesmuligheder
Kapitelstaksterne angiver niveauet for kornpriserne i hver egn af landet. De 
kan primært bruges til studier af konjunkturer i økonomien og landbruget. Med 
stor forsigtighed kan de også anvendes ved beregninger af prisniveauer. Ved
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sådanne beregninger er det vigtigt at tage højde for, at måleenhederne ikke er 
entydige, men varierer geografisk og over tid.

Hvor findes kildetypen?
I bispe- samt amts- og lensarkiveme (LAA) og Rentekammerarkivet (RA).

Litteratur
K. Glamann: Om kapitelstakster og kornmål, Historisk Tidsskrift, 1953-56, s. 489- 

504.
Fridlev Skrubbeltrang: Kapitelstakster og Kirkekøb på Sjælland i det 18. Aarhund

rede, Festskrift til Erik Arup, 1946, s. 225-49.
Troels Dahlerup: Om tienden, Fortid og Nutid, XXIX, 1981-82, s. 3-14.
Jens Holmgaard: Bortforpagtningen af baroniet Lindenborgs tiender ca. 1720 til 

1752, Festskrift til Johan Hvidtfeldt, Aabenraa 1978, s. 147-65.
Kapitelstakster i ældre og nyere tid, Statistiske Meddelelser, 4. rk. XV, 1, 1909.
Ole Degn: Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 

1560-1660, 1, Århus 1981, s. 413-14, 434 og 2, tabelbilag 75 og 77.
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87. Fundats for almueskole
En fundats er et retsgyldigt dokument med bestemmelser om, hvordan en for
mue eller anden ejendom skal komme en bestemt institution til gode. Ofte in
deholder fundatserne tillige retningslinjer for, hvordan institutionen skal dri
ves. Som regel er der tale om institutioner med et almennyttigt formål, f.eks. 
hospitaler, skoler, legater eller stiftelser. Fundatserne skulle godkendes af kon
gen, før de trådte i kraft. Dette var påkrævet, fordi fundatserne ofte båndlag- 
de ejendom, som giverens arvinger ellers ville have krav på. Der var altså tale 
om tilsidesættelse af de retskrav, som andre måtte have. Mange fundatser 
trådte da også først i kraft ved giverens død, og de fik dermed testamentarisk 
karakter.

Fundats for de kateketiske skoler i Odense 1720
(LAO, Fyns bispearkiv, de kateketiske skolers fundatser 1720-1831)

Vii Friderich den fierde af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Ven
ders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormam og Dytmarsken, Greve 
udi Oldenborg og Delmenhorst, giøre alle vitterligt, at eftersom hos Os allerun
derdanigst er bleven ansøgt og begiert, Vores allemaadigste Confirmation paa 
efterfølgende Fundatz, lydendes ord efter andet som følger:

[Herefter følger en redegørelse for bestemmelserne i krigssekretær og fyrsteli
ge kammerråd Rasmus Mules testamente 10. september 1717 og 13. marts 
1718. Professor ved gymnasiet i Odense Erik Mule indsættes som executor, 
hvorefter en række familiemedlemmer m.v. tilgodeses. Der afsættes også 3.000 
rigsdaler til et gudeligt formål, hvilke Erik Mule efterfølgende benyttede til 
fordel for tre skoler i Odense]

Thi haver ieg [Erik Mule], til denne gudelig intention at i verkstille og til ende
lig Slutning at befordre, ey allene nøye overveyet hvis den Salige Mand saavel 
udi dette sit Testamente som ellers udi andre hans Breve og Papiirer skriftlig 
haver efterladt sig om denne Materie, mens end og med flid eftertenkt hvis 
hand herom vit løftigen, og med meere omstændigheder, mundtlig med mig ha
ver confereret. Og befinder ieg da intet Publico tienligere og intet til Ungdom
mens optugtelse undervisning og nytte meerd fornøden eller med den Salige 
Testatoris agt og tanke meere conform og overeensstemmende, end at de Lega
ta, saavel de, som hand nu virkelig ad pios usus har destineret, som og de, hvil
ke hand eventualiter, og paa visse vilkaar dertil haver beskikket, samtlige kun
de anvendies til Skoler her i Byen for Ungdommen at oprette og vedlige holde, 
hvorfor ieg og udi Den hellige Trefoldigheds navn, og paa hans Majts forvente
lig kongelig alldernaadigste approbation og tilladelse denne Fundation til en 
Ævig og stedsvarende efterretning for Vedkommende saaledes, som følger 
Postviis haver forfattet.
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Odense ved midten af 1700-tallet. Kun de færreste af byens indbyggere sendte deres børn i latin
skolen. Der var derfor stort behov for et skolevæsen, der kunne tage sig af de mange børn fra by
ens nederste og mellemste befolkningslag. (Erik Pontoppidan: Danske Atlas/

1. Der skal herefter være trende publiqve Skoler her i Byen til at lære Ung
dommen at læse, skrive og Regne i dansk og tydsk, og særdeles for at give den- 
nem kundskab udi deres Saligheds Sag efter Catechismi maade. Der skal være 
en Skole i S‘ Knuds Sogn, for uden den, som allerede er bygt ved Kirken, og 
hvortil særdeles Legata forhen var Funderede. Den anden Skole skal være i s‘ 
Hans Sogn og den tredie i Vor Frue Sogn. Og skal disse trende Skoler saaledes 
være Situerede, at den ene er ikke den anden for nær, ey heller nogen af dem alt 
for nær ved den som ved S1 Knuds Kirke er bygt.

2. Til hver af disse Skole skal være en Skolemester som skal have disse reqvi- 
sita, at hand lever et gudfrygtigt, Ædrue og stille levnet, er from og ikke barsk, 
kyndig i Saligheds Lærdom og mægtig for at lære andre, og som skriver og 
regner vel. Skulle alle disse Poster ikke være i fuldkommenlighed hos han
nem, saasom at hand vel var drevet i Saligheds Lærdom, men ikke saa god 
Scribent, eller og god Scribent og RegneMester, men ikke saa gandske grun
dig funderet i Lærdommen, da skal hand, saa fremt hand sligt et Embede vil 
betiene, være forbunden til, det hand fatter, ved en Medhielpere at opfylde: 
nemlig om hand fattes noget i Skriven og Regnen, holde sig en dygtig Karl 
dertil, og, dersom ikke i Lærdommen er nok grundet, holde sig en habil Stu- 
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diosum, som kand hielpe ham; Men uden got Testimonio Vitæ maa ingen 
antages, og særdeles eftersiun, at hand ikke med nogen Vrang Lærdom er be
hæftet.

3. Meere end disse fire publique Skolemestere bør ikke at være i Odense, und
tagen det kunde være en eller tvende adstadige qvinder, som kunne sette sig 
ned, for at lære og agte paa de smaa Børn, og maa da disse have Drenge-Børn i 
deres Skole indtil sex Aar, og ikke ældre, men have og beholde de ældre Pige- 
Børn for sig i Skole, dog ikke saaledes at de holde dennem fra af rette Skole
mestere at blive informerede.

4. De trende Skolemestere skal af dette den Salige Mands Legato nyde Aarli- 
gen 50, siger Halvtrediesindstyve Rigsdaler hver, som er Et Hundred og Halv- 
trediesindstyve Rigsdaler til dem alle trende, og det af de Renter, som af den 
Capital paa de Tre Tusinde Rigsdaler Aarligen indkomme. Disse trende Skole
mestere skal saa længe ieg lever ikke uden min samtykke antages, men af mig 
tillige med de andre Inspecteurers eller Forstanderes raad og Samtykke beskik
kes, og ligesaa efter min død af ham, som i mit sted til denne administration 
Succederer, med Forstandernes raad, som da ere, udvælges og beskikkes, og 
skal de af Biscopen udi min overværelse, mens ieg lever, og efter død, udi hans, 
som træder i mit sted, saavelsom og udi Sognepræstens og Medtienerens til det 
Sogn, hvor Candidatus henhører samtlige deres paahør examinerer, og, om 
dygtig befindes, approberes.

5. Jeg skal, saalænge ieg lever, være saavel Stipendii som disse Skolers Epho- 
rus og Forstander, men tillige med Biscopen samtlige Sogne Præster og Med
tienere, en af Magistraten og fire af de beste Borgere i Byen, som og samme In
spection og Forstanderskab haver. Disse fire Borgere søger ieg første gang at 
formaa dertil, siden naar en af dem døer, coopteres en anden af samme Colle- 
gio i hans sted, men Platzen maa ikke være vacant. Efter min død bør den nær
meste af den Salige Testatoris paarørende, som alder og tilstand der til haver, 
og her i Byen eller i Fyens Land er boende, være Ephorus i mit sted, og her til 
med at alting ret med dette Legato tilgaar efter Testatoris intention og Fun- 
datzens ord, og til lige med Forstandernes Raad Skolemesterne udvælge og be
skikke, som af Biscopen ligesom i forige Articul meldt er, blive examinerede 
og approberede, men hvis nogen saaledes af den Salige Mands paarørende eller 
anforvandte ey findes, da kand hans paarørende og anforvandte, som i andre 
Lande Boer en anden god Mand her i Byen dertil beskikke. Ja skulle og Fami
lien udgaa, da skal Biscopen med Collegio optere en anden ærlig og retsindig 
mand her paa stedet til Inspector i den sted, som parørende skulle være, saadan 
en, som baade haver lyst til Verket og Verket kand have nytte af. For disse Sko
lers Capitaler og deres sikkerhed sørger dette Collegium, som de dertil ville 
svare, og haver ellers almindelig Inspection over alle Stadens danske Skoler, at
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Børnene i Guds sande frygt oplæres, og det saavel i den Skole ved S1 Knuds 
Kirke og andre qvinde Skoler, som udi disse trende der nu vorder oprettede, saa 
at disse trende Skolers Forstandere end og maa visitere den fierde Skole ved S1 
Knuds Kirke, og Skolemesteren ingenlunde sette sig derimod, og hvad feyl de 
finde der, søge i alle mulige maader at forandre og forbedre, og i fald det ikke 
lykkes, søge Magistratens hielp, som have Nomination til Skolen, eller om det 
ikke endda Virker, det for Stiftsbefalingsmanden og Bicopen at andrage, hvor
imod de, som til disse trende nu oprettede Skoler antage, skulde med Regnen 
og Skriven Skolerne forsvarligen forsyne; saa at hverken Øvrigheden eller no
gen billigen derover kan klage.

6.1 Skolerne skal de Børn antages som Forældrene did selv godvilligen sender 
for en billig betaling og efter deres ævner; Men enhver Skolemester skal være 
forbunden til, Tyve fattige Børn af Sognet gratis at informere, settes fleere fat
tige Børn til ham, da skal hand have noget af hvert, ligesom Collegium med 
ham derom kand Accordere.

7. Der skal af hver Skolemester ikke alleneste i disse trende, men end og i den 
fierde, som er ved S' Knud Kirke, holdes en Protocol over de Børn, som de 
have i deres Skoler, hvo de ere, deres Alder, deres Forældre, tiden naar de kom 
i, og tiden naar de qvitterer Skolen igien, som Collegio skal foreviises, naar de 
det begierer, paa det der af kand erfares baade hvo der lade og hvo der forsøm
mer, efter Loven, at holde deres Børn til Skole, da aid mulig omsorg af Ved
kommende bruges til at faa de forsømmelige til bedre tanker.

[I post 8-19 er der yderligere bestemmelser om forholdene i skolen. Afslut
ningsvis redegøres for nogle slægtninges accept af fundatsens bestemmelser, 
og kongen konfirmerer og stadfæster derefter fundatsen. Dateret Frederiksborg 
Slot, den 7. juni 1720].

Kommentarer
Det lavere skolevæsen, almueskolen, blev først reguleret i 1700-tallet. Indtil da 
var det overladt private skoleholdere mod betaling at forestå undervisningen i 
læsning, skrivning og regning, mens undervisning i den kristne børnelærdom 
blev givet af degnen i kirken. På landet blev de første egentlige skoler oprettet 
på ryttergodserne i 1720, men allerede 1739 blev det ved lov påbudt at indrette 
skoler i alle landets landsogne. Rytterskolerne og skoleloven 1739 afspejler en 
generel øget interesse for uddannelse af børn. Det offentlige almueskolevæsen 
blev suppleret af skoler, som private enkeltpersoner funderede. På landet var 
det ofte den lokale godsejer (eller hans frue), der stod bag skolerne. I købstæ
derne kunne det være magistraterne eller medlemmer af den gejstlige stand. 
Sidstnævnte var bl.a. tilfældet i Odense, hvor konrektor ved gymnasiet Erik 
Mule stod bag oprettelsen af tre kateketiske skoler til varetagelse af den lavere 
undervisning - først og fremmest for fattige børn.
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Fundatsens bestemmelser blev efterfølgende gældende for hele det lavere 
skolevæsen i Odense, inklusive den eksisterende skole ved Skt. Knuds Kirke. 
1740 skænkede Erik Mule yderligere noget bøndergods til skolerne. Også rek
tor Thomas Bircherods enke, Anna Mule, betænkte skolen. I 1756 tilfaldt yder
ligere 1.500 rigsdaler efter Pernille Nauer, født Mules død. 
Ad pios usus til fromme formål.
Got Testimonio Vitæ godt vidnesbyrd om livsførelsen.
Optere vælge.

Lovgrundlag
Der findes intet lovgrundlag for udformning af fundatser.

Anvendelsesmuligheder
Fundatser og lignende stiftelsesdokumenter er vigtige er kilder til undersøgelse 
af skole-, kirke-, fattig- og hospitalsvæsenets materielle historie. Derudover 
kan de med fordel udnyttes til ånds- og mentalitetshistoriske studier - overvej
ende for samfundets økonomisk og intellektuelt dominerende gruppers ved
kommende.

Hvor findes kildetypen?
Fundatserne findes bl.a. i de enkelte institutioners arkiver (LAA). I afskrift el
ler original findes de tillige ofte i de tilsynsførende myndigheders arkiver, bl.a. 
i de gejstlige og kommunale arkiver (LAA). Da fundatserne skulle have konge
lig godkendelse, findes de også i Danske Kancellis arkiv (RA).

Litteratur
Skolevæsenet i Odense er behandlet af Anne Riising: Gudsfrygt og oplysning - 

Odense 1700-1789, Odense 1981.
Adskillige fundatser er gengivet af Hans de Hoffmann, Samlinger af publique og 

private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve, Kbh. 1755-80.
Oplysninger om en lang række fundatser findes i:
H. R. Hiort-Lorenzen, F.P.G. Salicath og E. Rosendal: Repertorium over Legater og 

milde Stiftelser Danmark med Færøerne, Island, Grønland og de vestindiske Øer, 
stiftede før Udgangen afAaret 1894, 1-6, Kbh. 1896-1904.
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88. Discipelprotokol
Discipelprotokollerne var egentlig fortegnelser over skoleeleverne, men blev 
efterhånden udbygget med talrige oplysninger om elevernes forhold og skole
gang. I forordningen 23. juli 1756 blev det nøje bestemt, hvad der skulle stå i 
protokollen: »Rector skal holde rigtig protocol over alle Skolens Discipler, udi 
samme protocol skal han ved hver Discipels Navn, nøye og saavidt det sig paa 
enhver kand passe, antegne, naar han er fød, hvem hans forældre ere, eller 
have været, hvem der har sat ham udi Skolen, givet den udi § 2. ommeldte Re
vers for ham, og hellers taget sig af ham? hvad Tiid han blev sat til Skolen? 
hvor gammel han samme Tiid var? hvem der havde underskrevet den ham sam
me medgivne Attest? hvorledes samme lyde? hvad profect han virkelig den tiid 
havde giort? i hvilken Classe han blev sat? og hvad sted udi samme Classe 
ham blev anviist? naar han først begyndte at oppebære noget af Skolens Sti- 
pendiis? hvormeget han siden hvert Aar er tillagt af slige Stipendier og Benefi
cier, i hvad Navn det end maatte have, og af hvad Beskaffenhed de end maatte 
være? Om han alt det ham saaledes er tillagt af Stipendiis, virkelig har oppe- 
baaret, eller om noget og hvormeget deraf er giemt til Nytte for ham i fremti
den? hvad Caracteer ham aarlig ved hver Examen og Ingeniorum-Prøve er gi
vet hver gang, og paa hvad Tiid han fra én Classe til en anden er forflyttet, med 
hvad der videre i Henseende til én eller anden Discipel i Særdeleshed kand 
være at observere. Dersom en Discipel efter kort eller lang Tiids Forløb forla
der og qvitterer Skolen, uden at forsendes til Academiet, da skal udi samme 
Protocol rigtig anføres Aarsagen hvorfor? og Maaden, paa hvilken det er 
skeet, samt om, og hvad Testimonium Vitæ ham er givet?«. Protokollen skulle 
forevises biskoppen ved hvert besøg. Desuden skulle den foreligge ved alle 
prøver og eksamener samt ved uddeling af stipendierne.

Discipelprotokol fra Odense Katedralskole 1757
(LAO, Odense Katedralskole, Discipelprotokol 1757-1786).
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Aar 1757 4
2.
Forældre

3. 
Indsættelse 
udj skolen, i 
hvad klasse 
og paa hvad 
sted

4.
Af hvem 
indsat og 
med hvad 
Attest og 
Revers

5.
Hvem der 
tager sig 
hannem An

No 1.
Disciplenes 
Navne og 
Alder

7 mester-Le- hans fader kom fra pri blev satt i bliver af
ctie Chri Heeritsfo- vat informa Skolen af hans fader,
stian Bus get her i tion i hans fa hans fader saavidt hans
Fød 1739 landet ders huus ind kræfter kan

udj mester- tilstrække,
lectie 1756 in underholdet
Junio

8 Christian hans fader kom fra pri underholdes
Faaborg købmand vat informa af faderen
Fød 1740 her i Byen, tion i mester uden nogen

navnl. Ja lectie neder tilstød af
cob Faa ste Part 1757 skolens
borg ved Paaske Beneficiis

Tiden

onen duelig 
og beqvem

6. 7. 8. 9. 10.
Translation Aarlige Sti Om noget Hvad Cara- Om hand fra sko
og derved af pendia og straf op cteer hand len er til Univer
hvad Beskaf naar hand lægges ved hvert sitetet dimitteret
fenhed og først nød den Aars Exa eller hand er gi
forhold Di men haver vet Testimonium
sciplen er erholdet Vitæ, af hvad 

aarsag og hvad 
Testimonium

haver ved 1756 fik han Jntet af temmelig blev antagen til
translationen kosten paa got haab, Gymnasium ved
vist skikkelig Closteret naar han St. Hans Dag
Prøve paa 1757 derfor kuns vil 1758
hans profect uden 4 rdl. li

geledes for 
1756 6 [rdl.]

være flittig

haver vist sig Jntet af meget er endnu i skolen
ved translati- got haab

9 Hans Reini- hans fader blev satt i hun kan ey
ke Fød var Sogne- skolen af hielpe meget
1738 Præsti hans mo- paa ham, da

Ærøes- der, som hendes orn
Kiøbing, nu er Enke stændighe-
død der ey tilla

de det

88. D
iscipelprotokol

haver ved 1756 fik han Jntet af et stort er endnu i skolen
translationen kosten paa haab
sei givet Closter. 1757
prøve paa derforuden 5
hans exem- rdl. 4 ß 8 for
plariske fliid 1758 ligeledes
og skikkelig 9 [rdl.] 1 [ß]
hed
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Det var ikke kun i skoletiden, at der blev ført kontrol med eleverne - de kommende præster og 
lærere. Her ses et uddrag af biskoppens fortegnelse over alle de teologiske kandidater, der op
holdt sig i Fyns Stift 1736-42. Foruden de her viste oplysninger (navn, fødested, forældre, alder, 
dimissionsskole) fremgik det også, på hvilket universitet vedkommende havde studeret, hvad ved
kommende havde lavet mellem den filosofiske og den teologiske eksamen, testimonium (attest 
med karakter eller udtalelse), samt om vedkommende havde lært sin teologi ved egen flid og ar
bejde. (LAO).

Kommentarer
Det kunne være et stort problem for ubemidlede at sende deres børn i skole, 
men hvis børnene i øvrigt havde tilstrækkelige evner og udviste den nødvendi
ge flid, blev der gjort meget for at hjælpe og støtte dem. I ovenstående eksem
pel ses dette at være kommet præstesønnen Hans Reinike fra Ærøskøbing til 
gavn. Som præstesøn, der oven i købet i forvejen havde modtaget privat under
visning, kunne det med rette forventes, at han ville følge i faderens fodspor i 
kirkens tjeneste.
Benificii de indtægter, legater m.v., som var lagt til skolen, og som

eleverne kunne få andel i.
Dimitteret sendt til, optaget på universitetet.
Lektie, mesterlektie klasse (klassetrin) i latinskolen. Mesterlektion var øverste 

klasse, hvor rektor underviste.
Testimonium vitæ vidnesbyrd om levned, dvs. en udtalelse om eleven, når 

denne forlod skolen.

Lovgrundlag
Frd. Angaaende Fattige Børns Antagelse i de publique Latinske Skoler og For
sendelse til Academiet, Ingeniorum-Prøve og stipendiorum Uddeling, med vii- 
dere, af 23. juli 1756, § 4.
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Anvendelsesmuligheder
Discipelprotokollerne er blandt de første kilder, der gør det muligt at foretage 
undersøgelser af alle eleverne i de lærde skoler. Det gælder særligt, fordi de in
deholder oplysninger om alle eleverne; både dem, der senere gjorde karriere i 
det lærde miljø som præster, lærere m.v., og dem, der ikke gennemførte skole
forløbet, eller som ikke afsluttede studierne på universitetet. Oplysningerne om 
forældrenes stilling samt skoleopholdets finansiering gør det muligt at foretage 
undersøgelser af rekrutteringen til det lærde miljø og betydningen af den socia
le og økonomiske arv.

Hvor findes kildetypen?
I latin- og katedralskolernes arkiver (LAA).

Litteratur
Discipelprotokollerne er anvendt i latinskolehistorier samt i biografier over elever

ne, se bl.a.:
Anne Riising: Gudsfrygt og oplysning - Odense 1700-1789, Odense 1981, s. 216- 

21.
Anne Riising: Odense Katedralskoles historie 1283-1983, Odense 1984.
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89. Distributionsprotokol
Distributionsprotokoller er fortegnelser over uddelingen af en skoles, en stif
telses eller et hospitals legater. Formålet med protokollerne var først og frem
mest at kunne dokumentere, at uddelingen var foregået under overholdelse af 
de krav og bestemmelser, som måtte gælde for de enkelte legater. Udover nav
nene på modtagerne og de uddelte beløb indeholder de derfor også en mere el
ler mindre udførlig beskrivelse af selve uddelingshandlingen.

Distributionsprotokol fra Odense Katedralskole 1718
(LAO, Odense Katedralskole, Distributsbog for legater og beneficier 1718-74, 
s. 2-3)

Anno 1718 d: 25de April Skeed distrubition af Renter og andre Indkomster till 
Schol Bornene i dend latinsche Schol i Ottense i Biskopens, d. 3de Sogne- 
Præsters og Con Rectoris (saa som Rector Sielf var Siug) og Collegarum Nær
værelse, hvilken distribut forleden aar skulle hafve været skeet, men formedelst 
Renternis sildige Indkomst indtill nu maatte vorde opsat, og blef da uddelt dend 
Summe = 224 Rdr-Courant, hvor af Biskoppen af de sædvanlige Scholens 
Legatis lefverede 98 rd (saa som hans SI. For-mand efter hans Frues indgifne 
Regns[kab] havde udlagt ungefehr 2 Rdr mere end hand burd i det forige Aar) 
med hvilche 98 Rdr fulte 6 Rixtr lagie procent paa Croner, som giör tilsammen 
= 104 Rdr. De öfrige 120 rd ere af Rectore Schol lefveret, som ere indkomne af 
Terminder og Liig Penge, som i Scholens Regenskab videre skal forklaris, og 
skeed denne distribut i dend latinsche-Schole saaledis, som efter folger.

Supremæ Classis Alumni Rdr Mark ß Stipendi Mulenianae
Rixtr Mark

1. Niels Archtander 4 - 3 3
2. Simon Möller 4 - -
3. Jacob Valther 4 - -
4. Peiter Peiterßen 6 3 3
5. Hans Hvid 4 3 3
6. Jorgen Poulßen
7. Mathæus Piesner

3 - -

8. Henning Piesner 13 - -
9. Thomas Barfoed 4 3 -
10. Præben Vandal 3 - -
11. Hans Vandal 3 - -
12. Jens Zeuther 
[osv.]

2 3 3
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Kommentarer
Eleverne i latinskolerne og på universitetet havde ikke alle mulighed for at 
modtage økonomisk støtte hjemmefra. Særligt gjaldt det præste- og degnesøn
nerne fra landet eller byen, som ikke desto mindre udgjorde en meget stor an
del af den personskare, som var nødvendig for opretholdelsen af kirke- og sko
levæsnet. Det var derfor nødvendigt at støtte eleverne økonomisk, og både sta
ten og privatpersoner stiftede legater og kommuniteter til fordel for latinskoler
nes disciple. Uddelingen af midler fra de indstiftede legater kunne være penge
beløb, men ofte var der også tale om mad, tøj og skolesager.

Supremæ Classis Alumni øverste klasses elever (alumner).

Con Rector 
Lagie

konrektor, dvs. vicerektor.
opgæld, tillæg ved betaling i småmønt i stedet for 
dalere.

Liig Penge ligpenge. Eleverne i latinskolen havde ret og pligt til 
mod betaling at synge i kirken ved begravelser. De 
indkomne penge blev anvendt til skolen og elever
nes underhold.

Stipendi Mulenianae 1670 gav højesteretsassessor Hans Jørgensen Mule 
700 rd. til fattige skolebørn i Odense skole. Legatet 
skulle forvaltes af biskoppen og byens tre sogne
præster, og kapitalen skulle udlånes til 6% i rente. 
Renterne skulle fordeles til 10 fattige lovende skole
børn, der var født af ærlige, ægte forældre.

Lovgrundlag
Der er ikke lovgivet særskilt om førelsen af distributionsprotokoller.

Anvendelsesmuligheder
Distributionsprotokollerne kan anvendes som et supplement til discipelproto
kollerne, da de ofte er ældre end disse. De er nyttige kilder til undersøgelser af 
de enkelte skolers og skolevæsnets ældre historie samt til belysning af den lær
de stands rekrutteringsforhold.

Hvor findes kildetypen?
Distributionsprotokollerne kan findes hos alle myndigheder og institutioner, 
der forvaltede legater og andre stiftelser. Udover ved latin- og katedralskolerne 
findes de også ofte i hospitalernes arkiver samt i de gejstlige arkiver i alminde
lighed i form af legatprotokoller (LAA).

Litteratur
Distributionsprotokollen fra Odense katedralskole er bl.a. anvendt i:
Anne Riising: Gudsfrygt og oplysning - Odense 1700-1789, Odense 1981, s. 216- 

21.
Anne Riising: Odense Katedralskoles historie 1283-1983, Odense 1984.
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Kirke- og skoleforvaltningen

Distributionsprotokoller er i almindelighed anvendt i afhandlinger om enkelte sko
ler, hospitaler og stiftelser foruden til personalhistoriske afhandlinger, hvoraf som 
et nyere eksempel kan nævnes

Carl E.Jørgensens artikler i Personalhistorisk Tidsskrift, 1997, s. 29-58, 1999, s. 66- 
105, 2001, s. 242-261 om skolereduktionerne 1740 i henholdsvis Ribe Stift, Fy
ens og Lolland-Falsters Stift og Sjællands Stift, samt i Personalhistorisk Tids
skrift, 2003, s. 193-201 og 202-211 om henholdsvis Elever i Grenå Latinskole 
1700-1736 og Nordjyske latinskoleelever 1700-1740.
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Om forfatterne

Ole Degn
Født 1937, dr. phil., tidl. arkivar og seniorforsker ved Landsarkivet for Nørre
jylland, Viborg. Har arbejdet med dansk forvaltningshistorie og økonomisk og 
social historie 1550-1800, herunder byhistorie, søfartshistorie og toldhistorie. I 
1981 udkom disputatsen Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i 
Ribe-samfundet 1560-1660 og i 1988 Christian 4.s kansler. Christen Friis til 
Kragerup (1581-1639) som menneske og politiker. Har desuden udgivet Kan
celliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1651-1660, 1995-2005 
og skrevet bl.a. hæfter om toldarkiver, rådstuearkiver og folketællinger i Arki
vernes Informationsserie.

Karl-Erik Frandsen
Født 1940, dr. phil. og docent ved Institut for Historie ved Københavns Uni
versitet. Har arbejdet med dansk landbrugs- og forvaltningshistorie, især efter 
1660. Disputatsen Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrar
strukturer i Danmarks landsbyer 1682-83 udkom i 1983, og året efter fulgte 
Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660. Desuden kan nævnes 
afsnittet om perioden 1536-ca. 1720 i Det danske landbrugs historie, 1, 1983, 
samt Egnen i 1600-årene, Før byen kom. Esbjergs historie, 1, 1996, og Afsnit
tet om perioden 1523-1588 i Esben Albrechtsen, Karl-Erik Frandsen og Gun
nar Lind: Dansk udenrigspolitiks historie, 1, 2001.

Grethe Ilsøe
Født 1933, mag. art. og fhv. landsarkivar ved Landsarkivet for Sjælland, Lol
land-Falster og Bornholm. Var medlem af styringsgruppen for projektet Stat, 
forvaltning og samfund. Har arbejdet med dansk forvaltningshistorie i 1700- 
og 1800-tallet. I 1978 udsendte hun bogen Vejen til embede og i 1992 sammen 
med Knud Prange Underdanigst Pro Memoria. Medredaktør af antologien På 
given foranledning, 1995, hvortil hun også bidrog med artiklen Den enkelte og 
forvaltningen - registrering som parameter.

Leon Jespersen
Født 1953, lic. phil., arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet, København. Har 
især beskæftiget sig med Danmarks og Nordens historie i 1500-1600-tallet. 
Har skrevet Aptare se tempori summa est prudentia. De statsretlige strømnin
ger i Danmark i 15-1600-tallet, 1983 (licentiatafhandling), Adelsvældens skat
ter 1536-1660. Dansk skattehistorie, 3, 2004, The constitutional and admini
strative situation, A revolution from above? The Power State of 16th and 17th 
Century Scandinavia, 2000. Har udgivet At skikke sig efter tiden er den største 
klogskab. To betænkninger fra 1658-60, 2004, og er medudgiver af Som jeg har
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ment mit fædreland det vel... Rigsråd Christen Skeels politiske optegnelser 
1649-1659, 2004.

Christian Larsen
Født 1974, cand.mag., arkivar i Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafde
ling. Har forsket i kirke- og uddannelseshistorie og bl.a. skrevet om lærerud
dannelsen 1824-1857 i værket -for at blive en god lærer. Seminariet i to århun
dreder, 2005, om statens og kommunernes overtagelse af private gymnasiesko
ler 1918-1919 i Uddannelseshistorie 2003 og om præsteuddannelse omkring år 
1800 i Uddannelseshistorie 2004. Har bl.a. udgivet visitatsindberetninger fra 
Sjællands biskopper Peder Hersleb 1739-1745, 2003, og N. E. Balle 1783- 
1807, 1999-2002, samt Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2004, 
2005; Kirken i byen, Set. Nikolaj kirke i Aabenraa. En bykirke gennem 750 år, 
2002.

Jørgen Mikkelsen
Født 1959, ph.d., arkivar og seniorforsker ved Landsarkivet for Sjælland, Lol
land-Falster og Bornholm. Har især forsket i byhistorie ca. 1700-1850, sund
hedsvæsenets historie ca. 1800-1920 og fængslernes historie ca. 1750-1930, 
men har også beskæftiget sig med andre aspekter af 1700-1800-tallets admini
strations- og retshistorie. Har publiceret Bag tremmer. Ældre straffeanstalter 
og deres arkivalier, 2002, en række artikler i tidsskrifter og antologier samt fle
re bidrag til samleværker.

Jesper Thomassen
Født 1967, ph.d., arkivar og seniorforsker ved Landsarkivet for Fyn, tidligere 
ved Landsarkivet for Sønderjylland. Har arbejdet med kirke-, adels- og byhi
storiske emner, herunder forholdet mellem stat og kirke i 1500-1600-tallet. Har 
bl.a. skrevet artiklerne Kronens afhændelse af dens fynske jus patronatus 1646- 
1698, Historie, 1994; Kongens præster 1536-1660. Om rekrutteringen af su
perintendenter, Kirkehistoriske Samlinger, 1998; Kirker og godsejere i Vests
lesvig i 1500-1600-tallet, Sønderjyske Arbøger, 1998.

Asbjørn Romvig Thomsen
Født 1974, cand.mag., arkivar ved Rigsarkivet. Har især arbejdet med dansk 
landbo- og socialhistorie i 1700- og 1800-tallet. Udsendte 2005 bogen Uægte 
børn og ugifte forældre - udstødte eller integrerede? og bidrog 2002 med ar
tiklen Hor: om ægteskabsbruddets udbredelse og baggrund i 1700- og 1800- 
tallets landbosamfund, Den jyske Historiker, nr. 98-99. Deltog desuden 2004- 
2006 i Statens Arkivers forskningsprojekt Elektroniske Registres Indførelse i 
CentralAdministationen med en undersøgelse af CPR-registerets oprettelse 
(udkommer 2006 i Ny viden - gamle idéer).
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Registeret omfatter de vigtigste ord og emner, der er nævnt ved de enkelte kilder. 
Selve kildeteksterne samt de administrationshistoriske indledninger er i reglen 
ikke dækket af registeret. Person- og stednavne samt kildernes proveniens er 
heller ikke medtaget. Tallene henviser til kildernes numre, ikke til sidetal.

Accise 17-18, 73-74
Accisebetjente 73
Acciseboder 73
Accisebog 74
Acciseprotokol 73
Adelen 1, 11-12, 14, 84
Adelspatent 12
Adelsvælden 5, 16
Admiral 21
Adresseringsformer 11
Af- og tilgangsbog 32 
Afkortning 15, 49, 52, 59 
Alderspensionsforsikring 8 
Alenmål 32
Algiersk søpas 10
Almindelige Enkekasse 8
Almueskole 87
Amtmand 16, 41,78
Amtmandsrettigheder 13
Amts- og slotsbetjente 16 
Anbringerpenge 34 
Ansøgninger 4-5, 7, 79
Antegnelser 56, 59
Arbejdsfolk 17
Arbejdspenge 1
Artillerikorpset 34

Baroni 13
Beboerruller 42
Befalingsbog (parolprotokol) 36
Benådninger 16
Bestallinger 5, 21
Bestallingsbrev 6
Bevidnelsesbrev 2
Bevillinger 7, 74
Bilag til skatteregnskab 54
Birkeret 12-13
Biskop 78, 80-84, 86
Borgelejepenge 15
Borgered 64
Borgerkompagnier 31

Borgerskab 60, 64, 84
Borgerskabspenge 64
Borgerskabsprotokol 64
Borgmestre 28, 31,65, 71
Brandretsprotokol 67
Budgetter 16
Byfogder 17, 40
Byhyrde 68
Bymark 68
Bystævne 80
Bønder 11,38,51,55,61
Bønskrifter 7
Børnehuset 17
Bøsseskytter 15
Bådsmandshvervningsskat 17

Centraladministrationen 6-7, 32
Ci semestre 17
Civiletater 29

Dagbøger 36
Danske Kancelli 4, 41
Danske Lov 1, 80-81
Decimanter 82
Defensionsskib 37
Degn 82
Delefogder 15
Delsbrev 45
Discipelprotokol 88
Distributionsprotokol 89
Domkapitler 86
Domstol 36, 43-45, 80-81

Eds- og tovsprotokol 62
Edsaflæggelse 31, 33
Edsprotokol 33, 62
Ejendomme 1,13, 39, 45-46, 63, 65, 75-76, 

82, 87
Ejendomsskatter 76
Ekkepenge 15
Eksercits 36
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Ekstrarulle 42
Ekstrasessioner 41
Eligerede Borgere 40
Embede 4-7, 18, 77, 79
Embedsmænd 6, 8, 19, 38, 66
Enevælden 5, 11-12, 14, 16,44
Engarealer 68
Erektionspatent 13
Erridspenge 1

Faktor, fuldmægtig i handelsanliggender 19
Fattige 77, 82
Fattigprotokol 69
Fiskeri 42, 77
Fjerdinger 75
Flåden 17, 37, 39, 42
Foderøksne 1
Forarmelse 52, 54
Fordelsbrev 45
Forhandlerfuldmagt 26
Forleningsbrev 48
Formalingskonsumtionen 73
Forpligtelser 3, 48, 71
Forpligtsbog 62
Forprang 9
Fredstraktat 28
Fribytter 21
Friherre 13
Friherreskab 13
Frimandsprotokol 34
Frimænd 34-36, 41
Fripas 41
Fuldmagt 24
Fundats for almueskole 87
Fæstningsarbejde 35
Fæstningskommandantskab 38

Gadestævne 80
Garnisonsjournal 38
Garnisonstjeneste 41
Gavebreve 82
Gejstlige 16, 77-89
Genanter 15
Generalhvervekommission 34
Generalkrigskommissær 41
Generalprokurør 41
Gesandter 27
Godsejere 41, 78, 87
Godser 41
Greve- og friherrestand 13
Grevens Fejde 21

Grevskab 13
Grundarealer 76
Grundtakst 76
Græsningspenge 73
Guldmønt 17
Gældssager 46

Hals- og håndsret 12
Halvbefaren 42
Handelsskibe 21
Havnekæmner 66
Helbefaren 42
Herredagen 30, 44
Herredagsdombog 44
Herredsbog 82
Herredsfogeder 31
Herredssegl 14
Heste 18, 30-31,48,51
Hjemmevielser 84
Hof-, jagt- og staldbetjente 16
Hoffet 11, 16-17
Hofholdningen 16
Hospitaler 16, 87
Hovedbogholderikontor 16
Hovedgård 52
Hovedkonsumtionsprotokol 73
Hovedruller 42
Husbog for Nyboder 39
Huskopulationer 84
Hustakster 76
Hvervede soldater 31,41
Hvervekommandoer 34
Hvervekontrakt 32-33
Hvervning 21, 33-35
Hyldning 14
Hyldningsfuldmagt 14
Højesteret 43
Håndfæstning 3
Håndpenge 32
Håndværkere 17, 38, 49

Indberetninger 9, 42, 82, 85 
Indkvartering 13, 15, 36, 40, 51 
Indkvarteringsprotokol 40
Indrullering 31
Instruks 5, 7
Instruktion 27
Inventarliste 57-58

Jordebog 49, 51, 63
Justitsprotokol 47, (provstens) 80
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Kaldsbrev 78
Kaldsret 78
Kaper 21
Kaperbrev 21
Kapitelstakst 86
Kapitulation (hvervekontrakt) 33
Kaution 6
Kejseren 21, 25-29
Kirkemøde 81
Kirkeordinans 78-79, 82
Kirkeregnskab for landsbykirke 85
Kirkestævne 80
Kirkeværger 85
Kirkevæsenet 89
Klemmebrev 77
Klædekammeret 17
Kollats 79
Kollegiet til Evangeliets Udbredelse 8
Kommandosprog 36 
Kompagnichefer 35 
Kompagnier 31, 35-36 
Kongens håndbog 29
Kongens og Rigens Råds Domme 44-45
Kongens Retterting 43-45
Konrektor 89
Konsumtion 4
Konsumtionsbetjente 73
Konsumtionsdusør 42
Konsumtionsforvalter 73
Konsumtionsprotokol 73 
Kontraktbog 20 
Kontrakter 20, 70
Kopibøger 37
Kopulationspenge 73
Korntiende 51, 77
Kran- og vejermester 66
Kreaturer 77
Kreditiv 25
Krige 21
Krigserklæring 21, 23
Krigskommissarier 16, 33 
Krigstjeneste 41 
Krongods 30, 76
Kvarter 40
Kvartermester 34-35
Kvittansiarum 59
Kvittering 18, 20, 36, 49, 59 
Kvæg 1, 18, 48
Kvægtiende 77
Kæmner 65
Kæmnerregnskab 64-65

Købmænd 9, 38, 66
Købstæder 17, 61, 65, 76, 78, 84

Landemode 80-82
Landetaten 16, 33
Landeværnsordning 31
Landgilde 15,49,51
Landgildekorn 86
Landmilitæretaten 8
Landofficerernes Enkekasse 8
Landprang 9
Landrekrutter 41
Landruller 42
Landsdommere 16
Landsoldater 41
Landsting 14, 43
Lastepenge 18
Latinskoler 89
Lavdagsbreve 46
Lavsartikler 70
Lavsprotokol 70
Lavsskrå 70-71
Lavværge 47
Ledig stilling 4
Legater 87, 89
Lejermålsbøde 81
Lensmænd 17, 30-31,48-49, 52, 56-57, 59,

82
Lensregnskab 49
Lensregnskabsbilag 50
Lensregnskabsekstrakt 55
Ligningslister 30
Listebog 35
Logbøger 37
Lygtepenge 72
Lægd 41
Lægdsforstanderier 41
Lægdsnummer 31
Læge 8, 35
Lærde 38
Løfte 3-4
Låsebrev 46

Magistrater 40, 42, 74, 78, 87 
Maleværkskonsumtionen 73 
Mandtalsregister 17
Manufakturer 9
Mark- og engbog 68
Milepenge 73
Milits 31
Militæretat 29
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Missionskollegiet 8
Missive 20
Mønstringslister 30
Mønstringsruller 31
Mønt 17
Møntmester 17
Mål sjællandsk 32

Nationale soldater 41
Nationalrekrutter 41
Nedslag 15
Norske sager 7

Offentligt skrifte 81
Officerer 21, 29, 32, 34-36
Officersgårde 15
Okser 48
Oldermænd 61,70-71
Oprejsningssager 46
Orlogsflåden 21
Overslag 15

Parolbøger 36
Parole 36
Paroljournaler 36 
Partikulærkammeret 16
Patron 4
Patronatsret 12-13,78
Patrulje 36
Pensioner 16
Pensionsansøgning 8
Pensionskasser 8
Plakater 7
Portkonsumtionen 73
Portsedler 38
Port vagter 38
Postbudeskat 17
Privilegier 7, 9, 12-13,30, 72
Profession 31
Protokol over hjemmevielser 84
Provstebog 82
Provstemode 80-81
Provstemodeprotokol 81 
Provster 78, 80-83 
Provsteretten 80
Præstevalg 78

Rang 11
Rangforordninger 11
Rangklasse 11
Rangordningen 11
Rangssamfundet 11

Rapportbøger 35
Ratifikationer 28
Referater af magistratens forhandlinger 60
Regiment 35
Regimentschef 41
Regnskaber 19, 41,49, 59, 65, 85
Regnskabsbilag 49
Rejsepas 42
Rekreditiv 25
Religion 31
Rentekammeret 4, 7, 9, 16-18, 20, 49, 52, 55- 

56, 59
Rentemesterregnskab 15, 17
Rentemestre 17, 20
Renteskrivere 56
Reserverulle 41
Restancebog 18
Restanceliste 18
Restanceskriver 18
Retsbetjente 43
Revisionstegnebog 19
Rigens dombog 45
Rigens forfølgningsbog 46
Rigens indsegl (sigillum ad causas) 45
Rigens kansler (justitiarius) 45-46
Rigsråd 14, 45
Rostjenestetaksation 30
Rømningsbrev 46
Rømningsgods 48
Rådmænd 14, 31
Rådstueprotokol 60, 64

Sandemænd 14
Segl 1,46, 77
Sekretariat 7
Sessioner 41
Sessionsprotokol 41
Sigillum ad causas 46
Skatteliste 75
Skattemandtal 52
Skatter 52
Skatteydere 54
Skibsjournal 37
Skibsværfter 21
Skifteprotokoller 47
Skillingshvervning 36
Skippere 38, 42
Skoleelever 88
Skole 16,78, 82, 87
Skolevæsnet 89
Skove 57-58
Skovfortegnelser 7
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Skøde I, 82 Tingbog 47
Skøde- og pan teprotokoller 47 Tingstævnere 54
Skødning 1 Tingsvidner 2, 49, 52
Skånske Krig 31, 37 Tjenestefolk 38
Slagtepenge 73 Tobakstold 4
Småtold 18 Told 4, 17-18,49
Sognestævne 80 Toldbod 72
Soldater 21, 29-31,33-36, 38, 40-41 Toldbøger 72
Stadsbog (rådstueprotokol) 60 Toldere 17,42
Stadsfysikus 8 Toldindtægter 16
Stambog 31-33 Toldofficianter 16
Stamrulle 31 Traktat 24, 27-28
Stand 9, 11, 14,54 Troskab 5, 33
Stavnsbåndet 41 Tyske sager 7
Stemplet papir 4 Tøjhusbygningen 34
Stiftamtmand 9, 80
Stiftelse 78, 87, 89 Udgiftsbilag 85
Stiftsbøger 82 Udgiftsreglement 16
Stiftslensmand 80 Udskrivning 41
Stiftssynoder 80-81 Udskrivningschef 41
Stolestaderegister fra købstadskirke 83 Udskrivningsdistrikt 41
Strømtolde 17 Udskrivningsofficer 42
Styrmænd 42 Udspisning 52
Stævning 43 Udspisningsregnskab 52
Stævningsbog 43 Ugedagstjener 52
Superintendent 78 Underofficerer 31-35
Svarbrev 23 Ungdomsruller 42
Synodalmonita (provstemodeprotokol) Universitetet 78-79, 89

O 1
Synode 81 Vagtposter 36
Synsforretning 57-58 Vagttjeneste 36
Syvårskrigen 30 Valgkonger 3
Søetaten 16 Vangvogtere 68
Søfart 10, 42 Vedtægter 61-62, 70-71
Søfartsbøger 42 Vejerhusbog 66
Søfolk 38-39, 42 Videbog 61
Sølimitter 42 Værneting 47
Søpas 10
Søpatent 42 Zahlkammeret 16
Sørulle 42 Zise 17

Taksationsliste 30 Ægteskab 35,49,71,84
Tegnebøger 19
Tiender 86 Øde gods 49, 52
Tiendeydere 82 Øksne 48
Tildeling af rang 11 Øresundstolden 4, 16-17
Tilgangsprotokoller 42 Øresundstoldregnskab 72
Tiltaleform 11
Ting 1-2, 43, 54, 80 Årlige byskat 17
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Fællesregister over kildetyper i bind I-V

Registeret omfatter kildetyperne i alle fem bind i værket »Kilder til dansk for
valtningshistorie«. I tilfælde, hvor en kildetype er betegnet med flere nøgleord, 
er alle ord anført som opslagsord. Romertallene angiver bindets nummer, ara
bertallene kildetypens nummer i bindet, ikke sidetallet.
De fem bind er følgende

I Vor gunst tilforn. Kilder til dansk forvaltningshistorie før 1750, Kbh. 2007.
II På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920, Kbh. 1998.
III Efter bemyndigelse. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1920-1970. Under 

udgivelse.
IV Slesvig, Preussen, Danmark. Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie, 

Kbh. 2004.
V Nordatlanten og Troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, 

Grønland, Island og Tropekolonieme, Kbh. 2007.

Accisebog 1,74
Adelspatent 1,12
Administrative retningslinjer IV,38
Af- og tilgangsbog 1,32
Afgangsbevis for børnehavelærerinde 111,31
Afgiftsberigtigede motorkøretøjer, protokol 

for 111,99
Afholdelse af offentlig forlystelse, ansøgning 

om IV,64
Afhøring af udlænding under observation 

111,126, - i forbindelse med udstedelse af 
opholdsbog III, 125

Afhøringsskema fattigvæsenet 11,84
Akthæftefortegnelse IV,37
Alderdomshjem, skema vedrørende betaling 

for ophold 111,80
Algiersk søpasprotokol V,56
Alimentationsprotokol 111,20
Almueskolefundats 1,87
Altingsbog V,37
Amtet, protokol for IV, 11
Amtskort med beretning fra amtsskolekonsu

lent 111,23
Amtspas 11,25
Amtsskolekonsulents beretning (amtskort) 

111,23, - tilsynsprotokol IV,76
Anbragte plejebørn, protokol over 11,87
Anholdelsesprotokol 111,16

Ankomne rejsende, protokol over V,69 
Anmeldelse af dødfødte 11,91 
Anmeldelsesprotokol 111,17 
Ansættelseskontrakt for »økonom« ved fattig

gården IV,57
Ansøgning om afholdelse af offentlig forly

stelse IV,64, - om alderdomsunderstøttelse 
11,85, - om embede 1,4, - om erindringsme
dalje III, 111, - om indfødsret III, 129, - om 
statsstøtte til kunst og videnskab 111,36, - 
om tilskud til folkehøjskoler og landbrugs
skoler 111,30, - til Dansk-Islandsk Fond V,54 

Antegnelser 1,56
Arbejder- og bonderåd, protokol for IV,65 
Arbejdsledig, stamkort for 111,85 
Arbejdsordning IV,53
Arkiveringssystemer 111,1-6 
Arkivfortegnelse IV,27
Artikelbog IV,44
Auktionsbog, repsstyrerens V,48 
Auktionsprotokol 11,49
Autorisation til fremstilling af fødevarer med 

henblik på eksport 111,58

Befaling 111,109
Befalingsbog (parolprotokol) 1,36 
Begæring om optagelse på valglisten til fol

keafstemningen IV,70
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Beretning (forvaltning) IV,39, - medicinal -
II, 103, - (om Socialdemokratiet) IV,43

Besigtigelse af fredede mindesmærker, indbe
retning 111,89

Beskæftigelsesforanstaltning, forslag til
III, 86

Bestalling (embede) 1,5, - (kaperbrev) 1,21 
Bestallinger, konfirmation af slesvigske IV,2 
Bestallingsprotokol 11,9
Besøgsrapport (fagkonsulent) 111,28
Betaling for ophold på alderdomshjem, ske

ma vedrørende 111,80
Betænkninger og forslag til Landkommissio

nen 1770-71 V,40
Bevidnelsesbrev 1,2
Bevilling (amt) 11,19, - (toldfrihed) 111,95
Bilag (lensregnskab) 1,50, - (skatteregnskab) 

1,54
Bispens kirkevisitatsprotokol 11,62, - skolevi- 

sitatsbog 11,75
Boligtælling 111,113
Borgerskabsprotokol 1,64
Brandforsikringsprotokol 11,21 
Brandretsprotokol 1,67
Brandtaksationsprotokol IV,30
Brandvæsenet på øen Sild 1888, Oversigt 

over IV,61
Brevbog 11,4
Brevkopibog 11,4, V,1
Broer, indberetning om V,13
Bygdeprotokol V, 17
Byggegodtgørelse 111,91
Byggeri, indberetningsskema III, 117
Bygningsfredninger, hvide læg med oplysnin

ger 111,90
Bygningstegning (jernbane) 111,41 
Byplanvedtægt med tilhørende kort 111,87 
Børnehavelærerinde (afgangsbevis) 111,31 
Bådetal, fortegnelse V,16

Censorindberetning 111,29
Cirkulære vedrørende jernbanedriften 111,44

Dagbog for fattiggård 11,82, - for indbyrdes 
undervisning 11,68, - for politistation eller 
vagtværn 111,18

Dansk-Islandsk Fond, ansøgning til V,54
Dansk-Islandsk Nævns forhandlingsprotokol 

V,53
Decemberpapirer V,24
Deklaration husmandsbrug 111,54
Deliberationsprotokol 11,3

Den internationale Kommissions (CIS) politi
myndighed (rapport fra gendarmeridistrikt) 
IV,69

Dépêche III,8
Det nationale register 1921 IV,72 
Digereces IV, 10
Discipelprotokol 1,88
Dispensation fra Fabriksloven 111,66 
Distributionsprotokol 1,89
Distriktssag for statsskovbruget 111,60 
DK-systemet III,3
Dobbeltsproget forhandlingsprotokol (grøn

landske forstanderskabers) V,34 
Dombog, rigens 1,46 
Domprotokol 11,43 
Domænebeskrivelse IV,74 
Driftsberegning 111,47 
Driftsbog for statsskovdistrikt 111,61 
DSB, protokol over møder mellem afdelin

gerne i 111,45
Dødsattest 11,95

Edsprotokol 1,33
Egnsudviklingsstøtteansøgninger, oversigt 

over III,71
Eksamensbevis lærere 11,72 
Eksamensprotokol (folkeskolen) 11,70, -

(mellemskoleeksamen) 111,26
Eksport, autorisation til fremstilling af føde

varer med henblik på 111,58 
Ekspropriationskommissionsprotokol 111,39 
Ekstrakt lensregnskab 1,55 
Ekstraktindberetning 11,30
Ekstraordinære industrileverancer 1940-45

111,69
Elevkarakteristikker 111,77
Embedsbog (liber daticus) 11,54 
Engbog 1,68
Erektionspatent 1,13
Erhvervstælling III, 115
Erindringsmedalje, ansøgning om III, 111

Fabriksliste 111,62
Fabriksloven, dispensation 111,66
Fag- og timefordeling med lærerfortegnelse

111,24
Fagkonsulents besøgsrapport 111,28 
Fangemandtal 11,52
Fangstliste V,21
Fartøjer, protokol over indkomne V,68 
Fattigkommissionsindberetning IV,36 
Fattigligning 11,78, V,45a

510



Fællesregister over kildetyper i bind I- V

Fattigordning IV,35
Fattigprotokol 1,69
Fattigregnskab 11,79, - opgørelse af V,45c
Fattigvæsenets afhøringsskema 11,84 
Filmcensurkort 111,34
Fiskeregnskab V,42a
Flurbuch (parcelbog) IV,45
Flækkekollegiets forhandlingsprotokol IV,32 
Flækkeprivilegium IV,31
Fogedprotokol 11,46 
Folkebiblioteksansøgning 111,35
Folkebiblioteksberetning 111,35 
Folkehøjskoler, ansøgning om tilskud 111,30 
Folkeregisterkort 111,123
Folketal, fortegnelse over V,16
Folketælling 1769, 1855 og 1916 11,12, - 

1703 (Island) V,38, - (Ostindien) V,59, - 
(Vestindien) V,70

Folketællingsgældsbog V,44
Foreningsmedlemsliste IV,42
Forestillingsprotokol 11,1
Forfattere (indstilling om statsstøtte) 111,37
Forhandlerfuldmagt 1,26
Forhandlingsprotokol (amtsråd) 11,28, - 

(Dansk-Islandsk Nævn) V,53, - (deliberati- 
onsprotokol) 11,3, - (dobbeltsproget, grøn
landske forstanderskabers) V,34, - (Flæk
kekollegiet) IV,32, - (sundhedskommissi
on) 11,99, - med bilag III,4

Forleningsbrev 1,48
Forligelseskommissionsprotokol 11,23 
Forligsmandsprotokol IV,56
Forpligtsbog 1,62
Forslag til beskæftigelsesforanstaltning 111,86 
Forsørgelsesplan 11,77, V,45b
Fortegnelse over folke- og bådetal V,16, - 

over ind- og udgående skibe 111,96
Forvaltningsberetning IV,39 
Fredningsnævn, kendelsesbog 111,88 
Fredstraktat 1,28
Fremmede handelsrejsende, protokol over 

11,37
Fremmedprotokol III, 124
Fribrev for slave V,66
Frimandsprotokol 1,34
Fuldbårenhedsskema 11,92
Fuldmagt 1,24
Fundats for almueskole 1,87
Færgejournal 111,49
Færøsager, Justitsministeriets V,6 
Fæsteafløsningskommissionsprotokol 111,53 
Fæsteprotokol for kongsjord V,8

Fødevarer, autorisation til fremstilling med 
henblik på eksport 111,58

Fødselsanmeldelse for levendefødte børn 11,94

Gagebog V,23
Garantisag vedrørende drift af privatbane

III, 46
Garnisonsjournal 1,38
Gebäudesteuerrolle IV,47 
Gendarmeri-rapport IV, 14, IV,69, IV,73 
Generalrapport for sundhedsvæsenet IV,60 
Generalsuperintendentens visitatsprotokol

IV, 21
Gesellschaftsregister IV,50
Gewerbesteuer IV,48
Gratialprotokol 11,8
Grinderegnskab V, 15
Grundbog IV,46
Grundtakst 1,76
Grænsegendarmeriet, rapport om smugleri fra

IV,73
Grønlandsk skoleberetning V,32 
Grønlandstilladelse V,12
Grønlænderbog V,23 
Gymnastikberetning 11,67

Handels- og håndværkskoncession IV,8 
Handelsbog (kgl. handel på Færøerne) V,10, -

(kgl. handel Island) V, 426
Handelskompagnioktroj V,63 
Handelsregister 111,64
Handelsregnskab, islandsk V,42 
Handelsrejsende, protokol over fremmede

II, 37
Helbredskort 111,76
Herredagsdombog 1,44
Herredsbog 1,82
Herrnhuterkirkebog V,28 
Hjemmevielsesprotokol 1,84 
Hjælpekasseregnskab V,20 
Hovedbog (skat) 11,32
Hovedregistrant for modtagere af sociale 

ydelser 111,74
Husassistent-undersøgelsen III, 119 
Husbesøgsbog V,43
Husbog for Nyboder 1,39
Husdyrvoldgift 111,12
Husmandsbrug, købekontrakt og deklaration

III, 54
Husskatregister IV, 16
Hvide læg med oplysninger om bygningsfred

ninger 111,90
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Hyldningsfuldmagt 1,14 
Håndfæstning 1,3 
Håndværkskoncession IV,8

Idrætsstatistik III, 118 
Immatrikulationsprotokol 111,32 
Ind- og udgående skibe, protokol over III, 96 
Indberetning (amt) 11,18, - (broer) V,13, - 

(byggeri) III, 117, - (besigtigelse af fredede 
mindesmærker) 111,89, - (bygdeskolein- 
spektion) V,5, - censor-111,29, - ekstrakt
li,30, - fattigkommissions- IV,36, - (fødte, 
konfirmerede, viede og døde) V,71, - gym
nastik- 11,67, - (inspektør) V, 18, - (jorde- 
modervæsenets indretning) 11,90, - Lag
tings- V,13, - (landingssteder) V,13, - plan
tage- V,67, - (politiadjudant) IV,75, - prov- 
ste-11,61, - præste-11,55, IV,22, - (regn
skab til Landøkonomisk Driftsbureau)
III, 57, - (skoleinspektion) V,5, - (skole
væsenet før 1814) 11,63, - (sprogforhold til 
Den slesvig-holstenske Provinsialregering)
IV, 5, - statskonsulent-111,59, - (stifternes 
økonomiske forhold) 1,9, - (sundhedsfor
holdene i 1743-44 (Jessenske relationer))
II, 89, - (Udenrigsministeriet) III,7

Indberetningsskema for byggeri III, 117 
Indfødsret, ansøgning om 111,129 
Indkomne fartøjer, protokol over V,68 
Indkomstskat til staten, skatteberegningsliste

III, 100
Indkvarteringsprotokol 1,40 
Indsendt jordebog 11,13
Indstilling (om statsstøtte til forfattere) 111,37, 

- (om sterilisation) 111,78, - (til Marshall- 
hjælp) 111,70

Industriel produktionsstatistik III, 116 
Industrileverancer 1940-45, ekstraordinære 

111,69
Industristatistik IV,51
Inspektørens indberetning V, 18 
Instruks (for kancellister) 1,7, - (for general

guvernør) V,64, - (for statholderen) IV,4 
Instruktion 1,27
Invalidenævnssag (Krankenblatt) IV,71 
Inventariebog fattiggård 11,83
Inventarliste (len) 1,58, - (skole) 11,74, - 

(toldkammer) 111,92
Inventarprotokol (museer) 111,38 
Inventarprædiken V,31
Islandsk handelsregnskab V,42 
Islandske sager, Udenrigsministeriets V,52a

Jernbanedriften, cirkulære vedrørende
111,44

Jessenske relationer 11,89
Jordebog (adeligt gods) 11,13, - (købstad)

I, 63,-(len) 1,51
Jordemoderbeskikkelse 11,27
Jordemoderprotokol 11,93
Jordemodervæsenets indretning, indberetning

II, 90
Jordlovsudvalgets administrationssager 111,54
Journal (karantænevæsenet) 11,97, - (Rente

kammeret) 11,6
Journalplansystem III,2
Journalsagssystem med faste numre III, 1 
Journalsystemer III, 1 -3
Junipapirer V,24
Justitsprotokol (provstens) 1,80, - (tingbog, 

herredsfoged) 11,40

Kadetbedømmelse 111,106
Kalds- og kollationsprotokol IV,23 
Kaldsbrev 1,78
Kancellisystemet III, 1
Kaperbrev 1,21
Kapitelstakst 1,86
Kassebog (skat) 11,31
Kaution 1,6
Kendelse i oprejsningsnævn 111,15
Kendelsesbog for fredningsnævn 111,88
Kirkebog 11,53, - herrnhuterne (Grønland)

V,28
Kirkeregnskab for købstadkirke 11,59, - for 

landsbykirke 1,85
Kirkevisitatsprotokol bisp 11,62
Klage over brud på overenskomst 111,83 
Klemmebrev 1,77
Kodetelegram V,52b
Kogsoktroj IV,34
Kollats 1,79
Kollektbog (vulkanudbrud) V,41
Kolonibestyrerens mandtalsliste V,22
Koloniens udgiftsliste V,26
Kommandorapport V,4
Kommunal hovedregistrant for modtagere af 

sociale ydelser 111,74
Kommunale journalsystemer III,3
Kommunalt mandtal 111,121
Kommuneprotokol V,45
Konfirmation af slesvigske bestallinger IV,2 
Kongens håndbog 1,29
Konossement V,27
Konsistorialprotokol IV,25
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Konsumtionsprotokol 1,73
Kontraktbog 1,20
Kopibog (indkomne breve) 11,26. Se også 

brevkopibog, brevbog
Krambodsbog V,42b
Krankenblatt IV,71
Kreaturtælling 1703 (Island) V,39
Kreditiv 1,25
Kredslæges eftersynsprotokol 11,101
Krigserklæring 1,22
Krisehjælp til landbruget, skema 111,73
Kunst (ansøgning om statsstøtte) 111,36 
Kvittance 11,33
Kvittansiarum 1,59
Kvittering 1,59
Kyholm-pas 11,98
Kæmnerregnskab 1,65
Købekontrakt og deklaration husmandsbrug 

111,54
Københavns Politis registerblade 111,122 
Køreplan (jernbane) 111,43

Ladninger til og fra Indien V,58
Lagtingsindberetning V,13
Lagtingsprotokol V,7
Land- eller plovmatrikel IV, 15
Landbrug, skema til krisehjælp 111,73
Landbrugsskoler, ansøgning om tilskud 111,30
Landbrugstælling III, 114
Landdagsvalgliste IV,41
Landingssteder, indberetning V,13 
Landkommissionen 1770-71, betænkninger

og forslag til V,40
Landsbyvedtægt IV,33
Landsnævnsforhandling V,14
Landøkonomisk Driftsbureau, regnskabsind

beretning 111,57
Lavsartikler 1,71
Lavsbog 1,70
Lavsprotokol 1,70
Lavsskrå 1,71
Lensregnskab 1,49
Lensregnskabsbilag 1,50
Lensregnskabsekstrakt 1,55
Leveranceforretning V,25
Levnedsmiddelkontrolkort 111,67
Liber daticus 11,54
Licentregnskab IV,20
Liste over ansatte ved kolonien V,19
Listebog 1,35
Lodsjournal 111,50
Logbog V,57

Lægdsrulle 11,24 
Lærekontrakt 111,84
Læreres eksamensbevis 11,72 
Lærerfortegnelse 111,24 
Lærerne i Nord- og Mellemslesvig, spørge

skema IV,68
Lærlingevoldgift 111,13

Mandtal (fanger) 11,52, - kommunalt 111,121,
- skatte-1,53 

Mandtalsgældsbog V,44 
Mandtalsliste 111,101, - grønlandske missio

nærers V,29, - kolonibestyrerens V,22 
Mark- og engbog 1,68
Marshall-hjælp, indstillinger til 111,70 
Martspapirer V,24
Materieltegning (jernbane) 111,42 
Matrikel over studerende 111,32 
Matriklen 1662 11,14,- 1664 11,14,-1688

11,15,-1844 11,17 
Medicinalberetning 11,103 
Medlemsliste forening IV,42 
Melderegister IV,49 
Mellemskoleeksamensprotokol 111,26 
Militær rejserapport 111,107 
Militæretat 1,29 
Militært nodehæfte III, 112 
Mindesmærker, indberetning om besigtigelse 

af fredede 111,89
Missionsdesignation V,29 
Motorkøretøjer, protokol for afgiftsberigtige-

de 111,99 
Museumsinventarprotokol 111,38 
Mutterrolle (artikelbog) IV,44 
Mæglingsforslag 111,81 
Mødereferat (råd og nævn ved uddannelsesin

stitutioner) 111,27, - (Udenrigspolitisk 
Nævn) 111,10

Mødrehjælpssag 111,79 
Mønsterrulle 1,31
Mønstringsprotokol 111,98 
Mønstringsrulle 1,31

Naturalisationsansøgning IV,40 
Navneforandringsprotokol III,21
Negerliste V,65 
Negotiebog V,62 
Nodehæfte, militært III, 112 
Normaltegning (jernbane) 111,41 
Norske registre og tegneiser vedrørende

Færøerne og Island V, 1 
Notarialprotokol 11,47
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Note (Udenrigsministeriet) III,7
Næringsbrev IV,55
Næringsbrug, protokol over skadelige 11,100 
Næringsprotokol 111,63
Nødhjælpsarbejder, spørgeskema 111,72

Observation, afhøring af udlænding under 
111,126

Odder-systemet III,3
Officer, stamblad for 111,104
Oktroj for handelskompagni V,63 
Opdragelsesanstalt, stambog 111,75
Opgørelse af fattigregnskab V,45c
Opholdsbog, afhøring i forbindelse med ud

stedelse af 111,125
Oplysningsskema for nyansatte lærere 11,71 
Oprejsningsnævn, kendelse 111,15 
Ordensreglement 11,80
Overenskomst 111,82
Overenskomst, klage over brud på 111,83
Overformynderiprotokol 11,22
Overpolitiretsprotokol 11,20
Oversigt over brandvæsenet på øen Sild 1888 

IV,61, - over egnsudviklingsstøtteansøg
ninger 111,71, - over varer sendt og modta
get med Kleinbane IV,52

Overslag 1,15

Palaberbog V,61
Panteprotokol IV, 12
Parcelbog IV,45
Parolprotokol 1,36
Patentansøgning 111,65
Patientprotokol II, 102
Pensaopgivelser 111,25
Pensaprotokol V,33
Pensionsansøgning 1,8
Personalakt 111,48
Personregister (Standesamtsregister) IV,77 
Planbog 111,40
Plantageindberetning V,67
Plovmatrikel IV, 15
Plovregister IV, 17
Politiadjudantens indberetning IV,75 
Politiprotokol 11,41
Portkonsumtionsbog 11,35
Postvæsenet, rapportbog III,51
Privatbane, garantisag vedrørende drift 111,46 
Privilegium for flække IV,31 
Programoversigt for radioudsendelser 111,33 
Protokol for afgiftsberigtigede motorkøretøjer 

111,99, - for amtet IV, 11, - for arbejder- og

bonderåd IV,65, - over anbragte plejebørn 
11,87, - over ankomne rejsende V,69, - 
over hjemmevielser 1,84, - over indkomne 
fartøjer V,68, - over møder mellem afdelin
gerne i DSB 111,45, - over skadelige 
næringsbrug 11,100

Provstebog 1,82
Provsteindberetning 11,61 
Provstemodeprotokol 1,81
Provstens skolevisitatsbog 11,76 
Præsteansøgning V,3
Præstedagbog V,30
Præsteed 11,57
Præsteindberetning 11,55
Præstens indberetning før visitats IV,22, V,2 
Præstevalgsprotokol IV,24

Radioavis V,36
Radioudsendelser (programoversigt) 111,33 
Rapport fra gendarmeridistrikt IV,69, - fra 

grænsegendarmeriet om smugleri IV,73, - 
gendarmeri IV, 14, - om løsøre, repsstyre
rens V,49

Rapportbog fra postvæsenet 111,51 
Rapportjournal 111,93
Realregister 11,44 
Registerblade, Københavns Politi 111,122 
Registre og tegneiser, norske V,1 
Registreringsbog, repsstyrerens V,47 
Reglement for Hjem til Optagelse af Alder

domsunderstøttede 11,86, - ordens-11,80, - 
spise-11,81

Regnskab, fattig-11,79, V,45c, - fiske- V,42a,
- grinde- V, 15, - hjælpekasse- V,20, - is
landsk handelsregnskab V,42, - kæmner- 
1,65, - købstadkirke 11,59, - landsbykirke
I, 85, - Landøkonomisk Driftsbureau 111,57,
- lens-1,49,1,50,1,55, - licent- IV,20, - 
rentemester-1,17, - skatte-1,54, - udspis- 
nings-1,52, - Øresundstold-1,72, - års-
II, 29

Regnskabsindberetning til Landøkonomisk 
Driftsbureau 111,57

Regnskabssystem III,5 
Rejserapport, militær 111,107 
Relationsprotokol IV,7 
Rentemesterregnskab 1,17 
Repartitionsliste V,35
Repsprotokol V,45 
Repsstyrerens auktionsbog V,48, - rapport 

om løsøre V,49, - registreringsbog V,47, - 
økonomiske tabel V,50
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Resolutionsprotokol 11,1
Restanceliste 1,18
Revisionstegnebog 1,19
Rigens dombog 1,45
Rigens forfølgningsbog 1,46
Rigsrådsvalg, stemmegivningsprotokol IV,3
Rostjenestetaksation 1,30
Rotuli 11,2
Rådstueprotokol 1,60

Sageliste 11,39
Schulkronik (skolekrønike) IV,63
Sekretrådsprotokol V,55
Selvangivelse 111,102
Separations- og skilsmisseprotokol 111,22
Sessionsprotokol 1,41, IV,9
Sjæleregister V,2, V,43
Skadelige næringsbrug, protokol over 11,100 
Skansejournal V,9
Skatteberegningsliste for indkomstskat til sta

ten 111,100
Skattehovedbog 11,32
Skatteliste 1,75
Skattemandtal 1,53
Skatteregnskabsbilag 1,54
Skema vedrørende betaling for ophold på al

derdomshjem 111,80, - vedrørende krise
hjælp til landbruget 111,73

Skibe, fortegnelse over ind- og udgående 
111,96

Skibsjournal 1,37, V,57
Skibsliste IV,28
Skibsregister 111,97
Skibstegning 111,108
Skifteprotokol 11,48
Skoleberetning 11,65, - grønlandsk V,32
Skoleinspektion, indberetning om V,5 
Skolejournal 11,69
Skolekrønike IV,63
Skolelokaler, statistiske oplysninger om 11,73 
Skoleplan 11,64
Skolevisitatsbog, bispens 11,75, - provstens 

11,76
Skyld- og panteprotokol (skøde- og pantepro

tokol) IV, 12
Skøde 1,1
Skøde- og panteprotokol 11,45, IV, 12
Skødegenpart 111,14
Slesvigske stænderforsamling, valgliste for 

valg til den IV,6
Sociale ydelser, kommunal hovedregistrant 

for modtagere af 111,74

Socialforsikringsliste IV,58
Sogneafstemning (spiritusudskænkning) V, 11 
Sognemandtal V,43
Spisereglement 11,81
Sprogforhold, indberetning til Den slesvig- 

holstenske Provinsialregering IV,5
Spørgeskema i forbindelse med visumudste

delse 111,127, - om lærerne i Nord- og Mel
lemslesvig IV,68, - om nødhjælpsarbejder
III, 72

Spørgsmål vedrørende retsvæsenet IV,67 
Stadsbog (rådstueprotokol) 1,60
Stamblad for officer og værnepligtig 111,104 
Stambog 1,31, - fra opdragelsesanstalt 111,75 
Stamkort for arbejdsledig 111,85
Stamrulle 1,31
Standesamtsregister IV,77
Statholderen, instruks for IV,4
Statistik industri- IV,51
Statistiske oplysninger om skolelokaler og 

sundhedsforhold 11,73
Statskonsulentindberetning 111,59 
Statsskovbrug, distriktssag 111,60
Statsskovdistrikt, driftsbog 111,61
Statut for tvangslav IV,54
Stavnregister IV, 19
Stemmegivningsprotokol ved rigsrådsvalg

IV, 3
Sterilisation, indstilling om 111,78
Stolestaderegister fra købstadskirke 1,83, - fra 

landsogn IV,26
Straffebog 111,105
Strafferegister 11,50
Studentermatrikel 111,32
Stænderforsamling, valgliste for valg til den 

slesvigske IV,6
Stævningsbog 1,43
Sundhedsforhold, Statistiske oplysninger om 

11,73
Sundhedsvæsenet, generalrapport for IV,60 
Supplikprotokol 11,7
Svarbrev 1,23
Svendeprøvekommissionsprotokol 111,68 
Synodalmonita 1,81
Synodeberetning IV,62
Synsforretning 1,57
Synsprotokol (kirker og præstegårde) 11,60
Sætningsinstrument IV, 18
Søforhør III, 11
Søpas 1,10
Søpasprotokol V,56
Sørulle 1,42
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Tamperretsprotokol 11,56
Tegnebog 1,19
Testamentprotokol 11,10
Tiendeafløsningen, tiendeliste 111,52
Tiendeliste i forbindelse med tiendeafløsnin

gen 111,52
Tienderegnskab og fattigligning V,45a 
Tildeling af rang 1,11
Tilgangsbog 1,32
Tilsynsprotokol, amtsskolekonsulentens IV,76
Tingbog (herredsfoged) 1,47,11,40 
Tingbogsblad 111,14
Tingsvidne IV, 13
Tjenestefordelingsliste 111,94
Toldbog 11,34
Toldfrihed, bevilling til 111,95
Toldkammerinventarliste 111,92
Traktatindgåelse III,9
Tvangslav, statut for IV,54
Tyendeprotokol 11,51
Tyske Kancelli Indenrigske Afdelings topo

grafisk ordnede sager IV, 1

Uddannelsesinstitutioner, mødereferat 111,27
Uddelingsbog 1,69
Udenrigsministeriets islandske sager V,52a 
Udenrigspolitisk Nævn, mødereferat 111,10 
Udenrigstjenestens arkivsystem III,6 
Udgiftsliste, koloniens V,26
Udgiftsreglement 1,16
Udlænding under observation, afhøring af 

111,126
Udlændingesag 111,128
Udnævnelsesbrev 1,5
Udskiftningsforretning 11,16
Udspisningsregnskab 1,52
Udstykningskort 111,55
Udtægtsprotokol V,46
Udvandrerregister 111,19
Underskrivelsesbog 11,5
Undervisningsplan 11,66
Ungdomskommissionens ungdomsenquete 

111,120

Vaccinationsprotokol 11,96
Vagtjournal 11,36
Valgbog, ikke-hemmelige valg V,51
Valgliste (Landdag) IV,41, - (valg til den 

slesvigske stænderforsamling) IV,6
Valglisten til folkeafstemningen, Begæring 

om optagelse på IV,70
Vandrebogsprotokol IV,29
Vedtægtsbog 1,61
Veje, indberetning om V,13
Vejerhusbog 1,66
Verbalnote III,7
Veteranenbeihilfe IV,59
Videbog 1,61
Videnskab (ansøgning om statsstøtte)

III, 36
Visdomsbog II, 11
Visitats, præstens indberetning før IV,22, - se 

også sjæleregister
Visitatsprotokol for generalsuperintendenten

IV, 21
Visumudstedelse, spørgeskema i forbindelse 

med 111,127
Vitaprotokol 11,58
Vivisektionsprotokol 111,56
Voldgift (husdyr) 111,12, - (lærlinge) 111,13 
Voteringsprotokol 11,42
Vurderingsfortegnelse 111,103 
Vælgerforeningens udvalgsbetænkninger

IV,66
Værgerådsdekret 11,88
Værnepligtig, stamblad for 111,104

Wandergewerbeschein (næringsbrev) IV,55

Öffentliche Lustbarkeiten (ansøgning om af
holdelse af offentlig forlystelse) IV,64

Økonomiske tabel, repsstyrerens V,50 
Øresundstoldregnskab 1,72
Øvelsesrapport III, 110

Årsberetning (toldkammer) 11,38 
Årsregnskab 11,29

516


