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Indledning

Udgaven af brevbøgerne 1658 følger i det væsentlige principperne i 
de nærmest foregående bind. Ligesom i bindene 1651-57 er antallet af 
anvendte forkortelser nedskåret noget og af hensyn til tekstbehand
lingssystemets registerfunktion undgået i stednavne, bortset fra navne
ne Kbh., Sjæll., LolL og Jyll.

Om udgivelsesprincipperne henvises generelt til indledningerne i 
bindene for 1646, 1647, 1648 og 1651.

I personregisteret er ligesom i bindene 1651-1657 medtaget alle per
soner, også bønderne nævnt i breve om lettelser i skatter og landgilde
afgifter m.m., i mageskifter m.m., jf. indledningen til bindet 1651. Alle 
personer anføres så vidt muligt med stillingsbetegnelse og hjemsted, 
det sidste en købstad el. et landsogn, evt. også landsbyen el. gården, og 
hertil herredet, idet dog landsdelen el. lenet anføres, når en nærmere 
bestemmelse ikke har været mulig. Med angivelsen af hjemstederne er 
heller ikke bønderne trods deres noget ensformige navne blot anony
me.

Medtagelsen af bønderne har i bindene 1651-56 betydet en væsent
lig forøgelse af personernes antal, men på grund af krigen er der der
efter kun forholdsvis få bønder, og i stedet optræder et stort antal mi
litærfolk.

Ordlisten omfatter ligesom listen i bindene 1656-57 og i modsæt
ning til dem i bindene 1650-55 på grund af det voksende omfang ikke 
ordene fra listerne i bindene 1646 og frem til 1655, men blot de nye 
ord i bindet, jf. bindet 1656, s. 7.

Ligesom tidligere er det brevbøgernes tekster, der refereres, og de 
kan som tidligere være sammenholdt med bevarede koncepter og ind
læg. I flere tilfælde er det bemærket, at især større indlæg kan være 
mere fuldstændige med hensyn til angivne personer end brevbøgerne, 
men det er ikke fundet overkommeligt systematisk at supplere de gen
givne tekster på grundlag heraf.

Med forløbet af krigen med svenskerne, hvor København kom til at 
spille en central rolle, vedrører en stor del af brevene denne by, og 
derfor er en stor del af årgangens breve gengivet i O. Nielsens Køben
havns Diplomatarium, som det også vil fremgå af henvisningerne her.
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Men ejendommeligt nok er et stor antal breve, som egentlig burde 
have været medtaget i dette diplomatarium, alligevel ikke med.

I enkelte tilfælde rummer kopibøgerne i stedet for et brev blot en 
overskrift og derefter en tom plads. Sådanne er her udfyldt på grund
lag af koncepterne, hvor disse findes i Indlæg til Registre og Tegneiser. 
Enkelte breve, der fejlagtigt er blevet indført i Norske Registre og Nor
ske Tegneiser, er hentet fra disse.

Ved arbejdet med kopibogen har jeg haft god hjælp af universitets
lektor Helmuth Schledermann, Århus, dr. Wilma Gijsbers, Amster
dam, og Yvonne og Hans Kargaard Thomsen, og sidstnævnte har læst 
korrektur.

Forleningsbrevene er næsten alle udformet over samme skabelon, og 
denne var på mange punkter i 1650’erne den samme som i slutningen 
af 1500-årene, gengivet i Kancelliets Brevbøger 1596-1602, indlednin
gen s. III-VI, i 1648, gengivet i Kancelliets Brevbøger 1648, s. 10-11, og 
i 1651, gengivet i Kancelliets Brevbøger 1651, s. 10-12. Lensbrevene 
kan derfor i det væsentlige gengives med henvisning til en skabelon 
med faste rubrikker, hvis indhold ndf. er gengivet i referatform. Æn
dringerne ml. de nævnte tidspunkter var få. Mellem de to første gik tre 
rubrikker ud og to nye kom til, den gengivne skabelons nr. 17 og 18. 
Mellem de to sidste tidspunkter blev i 1650 truffet en beslutning af 
kongen og rigsrådet om, at kongen skulle have et års indtægt af len og 
gejstlige beneficier fordelt over 3 år. Dette gav nævnte år anledning til 
en ny rubrik, nr. 20; provenuet skulle anvendes til betaling af den hol
stenske gæld, jfr. C. Rise Hansen: Aktstykker og Oplysninger til Rigsrå
dets og Stændermødernes Historie i Frederik IH’s Tid, 1, 350, 404-05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. NN skal frede skovene og intet lade hugge til upligt el. skovska
de.

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

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

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

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

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

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



Forkortelser

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

afd.
al.
alm. 
bestall. 
bevill.
CCD

afdøde (afgangne)
alen
almindelig
bestalling
bevilling
Corpus Constitutionum Daniæ. Forordninger, 
Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks 
Lovgivning vedkommende, 1558-1660. Ed.
V. A. Secher, 1887-1918.

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

dansk(e)
Danske Magazin
dateret
Danske Kancelli
Danske Kirkelove, 3, 1889. Ed. H. F. Rørdam
daler
doktor
eller
enkende, i forbindelse med dL, dvs. dalermønter 
osv., idet formen gengiver kopibogens 
egen forkortelse, jf. osv.

w

FR 
frd.
FT 
fuldm. 
gd„ gde

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

generalløjtnant
gift med
herred
hovedgård, hovedgårde
hollandsk(e)
betegner ridder el. præst
hartkorn (også hvor kopibogen har korn = hartkorn) 
indlæg (Koncepter og indlæg til Registre og 
Tegneiser) i Danske Kancelli B 50, 53, 56, 59, 66, 
69, 74, 77, 80 og 83.

jf- 
JR 
JT 
K.
kane, 
kaptajnlt. 
KB 
Kbh.
KD

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

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

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

kur.
LAK 
LAO 
LAV

kurant (kurantdaler, daler kurant) 
Landsarkivet for Sjælland m.m. 
Landsarkivet for Fyn 
Landsarkivet for Nørrejylland

mag. 
magesk. 
mk.
ml.

magister
mageskifte (t) 
mark (møntenhed) 
mellem

ms.
N 
ndf.

missive (r)
ukendt person el. sted 
nedenfor

no.
NoR
NoT
No. Rigs-Reg.

norsk (e)
Norske Registre
Norske Tegneiser
Norske Rigs-Registranter, 12, 1891
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oberstlt.
orig.
osv7.

oberstløjtnant
original (t kongebrev) 
benyttes ved forkortelser 
foretaget af udgiveren, jf. etc.

ott. otting
pen. 
pd. 
prof.
RA 
rd. 
rgsk. 
Rise Hansen:

penning = ‘/12 skilling
pund
professor
Rigsarkivet (i Kbh.)
rigsdaler
regnskab (er)
C. Rise Hansen: Aktstykker og

Aktst. og Opl. 
t. RR.s og St. 
mødernes Hist. 
Rtk.
s.

Oplysninger til Rigsrådets og 
Stænderrnødernes Historie i Frederik III’s Tid, 
1959-75
Rentekammeret, Renteriet
sogn

SjR 
SjT 
sk. 
skbi. 
skp. 
SkR 
Skt. 
SkT 
sidi. 
sinst. 
SmR 
SmT 
spdl.
SV. 
sædv. 
td. 
teol. 
tidl. 
tilf. 
till.
T.K.U.A. 
tr.
ty-

Sjællandske Registre 
Sjællandske Tegneiser 
skilling 
skabelon, se Indledning 
skæppe(r) 
Skånske Registre 
Sankt 
Skånske Tegneiser 
slet(te)daler 
sammesteds, samme sted 
Smålandske Registre 
Smålandske Tegneiser 
speciedaler, rd. in specie 
svensk(e) 
sædvanlig(e, t) 
tønde (r) 
teologisk(e) 
tidligere 
tilføjelse 
tilladelse
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling 
trykt 
tysk(e)
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u.d.
udat.

uden dag 
udateret

udt. udtog
u.st. uden sted
vedr. vedrørende
å.b. åbent brev
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1. jan. (Kbh.) Lave Beck og Claus Pogwisch fik brev om at give Claus 
Juel 1 måneds besoldning efter den trykte kapitulation, tagende hans 
bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 303. K.

2. jan. (Kbh.) Frd. om dukaters forhøjelse. Kongen har med Danmarks 
Riges Råds råd anset for godt at forhøje dukater, så enhver af dem ind
til videre skal gælde 12 mk. da. SjR, 24, 138. (Udt.: CCD, VI, 365). K.

2. jan. (Kbh.) Lave Beck og Claus Pogwisch fik brev om at betale løjt
nant Lorentz Jensens enke hans resterende pension, som efter beret
ning andrager 145 rd., tagende hendes bevis, hvorefter det skal blive 
godtgjort i deres rgsk. Dermed etc. SjT, 34, 303.

2. jan. (Kbh.) Vincents Bille fik brev om med forderligste under sin 
hånd at give fra sig en rulle over adelens heste under sit kompagni og 
derunder holdt rostjeneste. SjT, 34, 303. K.

[Lige sådant brev fik Steen Holck, Erik Banner og Mogens Rosen
kran tz].

2. jan. (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om toldfrihed for vin til kon
gen af Polen. De skal lade hans faktor Johannes Rahdt passere med 24 
foder rhinskvin. Dermed etc. SjT, 34, 304. K. Indl. 26. sept. 1657.

2. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at forpagte maltaccisen til 
Thomas Bischop. Kongen er tilfreds, at de på nøjagtig forsikring igen 
må forpagte TB maltaccisen i Næstved, når den bliver ledig, for den 
årlige afgift. Befalendes etc. SjT, 34, 304. K. Indl. 29. dec. 1657.

2. jan. (Kbh.) Poul Klingenberg fik brev om med forderligste at levere 
2.678 rd. af de hollanske penge til rentemestrene til at betale skibs- 
tømmermændene, hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 
304. K.



16 1658

2. jan. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at komme til Kbh., hvor han 
skal fornemme kongens vilje. Dermed etc. SjT, 34, 304. K.

2. jan. (Kbh.) Ernst Albrecht von Eberstein fik brev om at have gene
ralkommando, og at der under hvert kompagni skal være 100 heste. 
Kongen kommer i erfaring, at officererne til hest angiver at være langt 
stærkere, end de er, til største udgift for borgere og bønder, som skal 
underholde dem. EAvE skal have generalkommando over Sjæll., Loll., 
Falster og Møn og have indseende med, at ingen officerer angiver fle
re heste el. folk under deres regimenter el. kompagnier, undersåtter
ne til besværing. Befindes nogen oberst el. ritmester i hvert kompagni 
efter kongens anordning at have mere end 100 heste, med både offi
cerer og enspændere foruden staben, skal de overlade dem til andre, 
som ikke er komplette. Dermed etc. SjT, 34, 305. K.

2. jan. (Kbh.) Rigens råd i Fyn fik brev om herefter ikke at overskikke 
flere officerer. Kongen har gjort en anordning, så der kan træffes lig
hed med tilførselen over alt Sjæll., så den ene bonde ej besværes mere 
end den anden. Dagligen befindes mange læg ikke at kunne overkom
me den første måneds tilførsel, med mindre adelen selv vil undsætte 
dem på deres gods. En del af kronens tjenere i Sjæll. og Loll. skal være 
så forarmede, at de ej uden deres totale ruin kan gøre den forordnede 
månedlige tilførsel. Det er kongens vilje, at de ej forskikker flere offi
cerer over til Sjæll., på det borgmestre og råd i Kbh. og de andre køb
stæder ej skal have videre at beklage, og de i købstæderne og på landet 
i disse tider bedre kan blive ved magt til at gøre tjeneste. FT, 7, 351. K. 
Indl. 21. jan.

2. jan. (Kbh.)1 Kaj Lykke fik brev om at bortfæste nogle tiender og bro
er til Kirstine Hansdatter. Han må til KH fæste Svenstrup og Løgstør ti
ender, så og de 3 broer Skibsted, Hals og Ludsholms, dog at hun lader 
dem holde ved lige. Befalendes etc. JT, 14, 122. K. Indl. udat. og 29. 
dec. 1657.
1) Efter brevet står: Hr. Henrik Rantzau m.fl. fik brev om at forhøre Jørgen 
Kruses rgsk., findes i Fynske Tegneiser den 3. jan. 1658. Ligeledes overskrif
ten: Ulrik Christian at forlenes med Skanderborg (se ndf., s. 20).

3. jan. (Kbh.) Ernst Albrecht von Eberstein, feltmarskal, fik brev om at 
skikke nogle officerer ud på landet og til Nakskov. Kongen tilskikker 
ham rullen over nogle underofficerer, som han skal fordele over land-
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folket på posterne og farlige avenuer, som han selv agter gavnligt. Des- 
ligeste nogle til fæstningen Nakskov at bruges over garnisonen, hvor
om han skal forstændige kommissarierne hvert sted, så de kan bekom
me traktement. Dermed etc. SjT, 34, 305. K.

3. jan. (Kbh.) Henrik Villumsen og Peder Charisius fik brev om, at 
kongen er tilfreds, at de forsikrer borgmestre og rådmænd i Amster
dam efter disses begæring med en ny obligation på de 100.000 rd. med 
forfalden rente, som beløber til dato 120.000 rd., på samme manér og 
forsikring, som de har bekommet for de 240.000 rd., som de nyligen 
har forstrakt kongen, med så skel, at de fremdeles vil forstrække kon
gen 400.000 hollandske gylden. Derimod forser kongen til, at de re
sterende subsidiepenge bliver erlagt uden ophold. Dermed etc. SjT, 
34, 306. K.

3. jan. (Kbh.) Bisperne i SjælL, Fyn, Skåne og Norge fik brev om taksi
gelse for Jæmtland. De skal gøre den anordning og tilholde præster
ne, at de af prædikestolen gør taksigelse for Jæmtland, som kongen 
ved sine retfærdige våben igen har bekommet til kronen, med forma
ning til Gud, at han fremdeles vil velsigne kongens våben. Dermed etc. 
SjT, 34, 306. Orig. i Fyns bispeark., LAO. (Tr.: DKL, III, 407).

Lige sådant brev fik bisperne i Skåne, Fyn og Norge.

3. jan. (Kbh.) Peter Lutzen, skibshøvedsmand, fik brev om at begive sig 
fra Kbh. til Middelfart, hvor han skal angive sig hos Ulrik Christian 
[Gyldenløve] og for ham gøre forslag om, hvor på Fænø et fort kan an
lægges til at beskyde indløbet til Lille Bælt, så og med flid erkyndige 
sig om dybet der ved landet kan synkes, og hvor mange og hvor store 
skibe der behøves dertil. Herforuden skal han erfare, hvor mange ski
be de svenske har i Middelfartsund og hvor store, og hvor mange styk
ker hvert fører og af hvad kaliber, og hidskikke relation om alting. SjT, 
34, 307. K. Indl. 31. dec. 1657.

P.S. Han skal og erkyndige sig, om flere skibe skulle være ved Søn
derborg, end dem, som allerede er ankommet i Middelfartsund.

3. jan. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om fortegnelse over 
fremmede. De skal gøre den anordning, at hver giver fra sig en rigtig 
fortegnelse over de fremmede, som de logerer i deres hus, med speci
fikation af, hvornår de kommer og hvorfra, og hvor længe de har væ-
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ret her og agter at forblive. SjT, 34, 307. (Tr.: KD, V, 421. Udt.: CCD, 
VI, 365-66). K.

3. jan. (Kbh.) Herman Kaas fik brev om uddeling af den svenske kon- 
tribution af Samsø. Kongen er tilfreds, at HK annammer og bruger de 
2.000 rd., som er lovet de svenske, til Buchwalds og den afd. rigsmarsks 
kompagnier. Dermed etc. SjT, 34, 308. K.

3. jan. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at erlægge 500 
rd. til Jochim Kórber, tagende hans bevis, hvilket skal blive godtgjort. 
Dermed etc. SjT, 34, 308. K. Orig. i DKanc. B 175.

3. jan. (Kbh.) Hr. Henrik Rantzau, Gunde Rosenkrantz, Otte Krag og 
Henning Pogwisch fik brev om med forderligste at forhøre Jørgen 
Kruses rgsk. for de penge, han har annammet og anvendt til militien, 
førend han efter kongens befaling forgangen sommer rejste til her
tugdømmet Holsten, og mens han var dér og siden kom tilbage til Fre- 
deriksodde, og efter befunden rigtighed kvittere. FT, 7, 352. K. Indi. 
27. dec. 1657.

3. jan. (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om, at 25 soldater 
af kaptajn Ernst Reichwings kompagni skal blive på Nyborg Slot og 
Preben Banner have andre i stedet. UCG har tilforn fået kongens ms., 
at PB under sit kompagni måtte bekomme de 25 soldater, som løjtnant 
Wulff tilforn havde. Kongen kommer i erfaring, at disse er af ERs kom
pagni, og vil, at de skal blive på Nyborg Slot til vagt med dem, som 
Otte Krag har tilvejebragt, indtil kaptajnen igen kommer på fri fod, så 
han igen kan bekomme dem el. kongen lader andet sige, hvorimod 
PB igen må bekomme et kompagni af de lens- og adelssoldater, som 
blev reddet ved Middelfart. Dermed etc. FT, 7, 352. K.

3. jan. (Kbh.)1 Hr. Christoffer Urne fik brev anlangende at gøre den 
anordning, at der i Strandskov under Odense provsti ved provstiets 
bønder bliver fældet og til Nyborg Slot ført en del palisader, som skal 
bruges til stedets defensión. Dermed etc. FT, 7, 353. K.
1) Efter brevet står: Peter Lützen fik ordre, læs Sjæll. Tegneiser 3. jan. 1658.

4. jan. (Kbh.)1 Daniel Collins fik brev om at vertere en bog på tysk. 
Nærværende DC har for kongen ladet andrage, at han er til sinds at
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translatere en engelsk bog, Enchiridion Francisci Quarles på tysk. Ef
ter begæring bevilger kongen, at han må vertere bogen på tysk og på 
egen bekostning lade den trykke og oplægge med Fjerde Centuria, 
som endnu er i trykken, og at ingen må trykke el. eftertrykke bogen i 
10 år. Fordrister nogen sig dertil, er de forbrudt, halvdelen til kongen 
og halvdelen til DC. Forbydendes etc. SjR, 24, 139. K. Indl. udat.
1) Efter brevet står: Saltkompagniets kontrakt om leverance, findes i Norske 
å.b. den 5. jan. 1658, fol. 68.

4. jan. (Kbh.) I.ave Beck fik brev om at være fru Eva von Bulows værge. 
Der skal holdes skifte ml. afd. Adam Henrik Pentz’ arvinger og enke. 
LB skal møde til stede og være EvBs lavværge, havende i agt, at hun ve
derfares det, ret er. Dermed etc. SjT, 34, 308. Indl. udat.

4. jan. (Kbh.) Lensmændene i Sjæll., Møn, Loll. og Falster fik tilskikket 
interimsordinans, hvorefter de skal lade give officererne og rytterne 
indkvarteret i lenet verpflegung. SjT, 34, 308. K. Indl. 29. dec. 1657.

4. jan. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre den anordning, at de 
officerer, som af generalfeltmarskal Eberstein bliver kommanderet på 
adskillige steder i Sjæll., Loll. og Falster, bekommer indkvartering og 
verpflegung hos borgerskabet i de nærmeste købstæder, eftersom bøn
derne ej kan udstå at underholde flere. Dermed etc. SjT, 34, 309. K.

4. jan. (Kbh.)1 Poul Klingenberg fik brev om med forderligste på Rtk. 
at levere 2.500 rd. af de hollandske penge, tagende bevis, hvorefter det 
skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 309. K.
1) Efter brevet står: Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om at lade Otte Skade 
være 2 arkelimestre følgagtig til Norge.

4. jan. (Kbh.) Lensmændene i Skåne, nemlig hr. Axel Urup m.fL, fik 
brev om efter kongens forrige befaling at gøre deres bedste til med 
forderligste at inddrage alt mulig proviant i fæstningen Malmø, uden 
nogen persons anseelse. Dermed etc. SkT, 9, 117. K. Indl. 12., 15., 19. 
og 22. dec. 1657 og udat.

Lige sådant brev fik Holger Vind i Landskrone, hr. Ove Giedde, Hel
singborg, Jacob Grubbe, Kristianopel, hr. Henrik Lindenov, Kristian- 
stad.
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4. jan. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev anlangende med forderligste un
der sin hånd til kongen at give sit betænkende, hvorledes og på hvad 
manér han eragter, at krigen i tilstående forår bedst kan fortsættes og 
føres mod fjenden, såvel som alle de tjenligste midler og veje, hvorved 
han kan tilføjes størst afbræk, efter den magt og force af militie, man 
allerede har, og hvor meget fodfolk, der skal hverves. Dermed etc. 
SkT, 9, 117. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.

4. jan. (Kbh.) Ulrik Christian Gyldenløve fik brev om, at kongen vil 
have ham forlenet med Skanderborg til Philippi Jacobi førstkommen
de el. så snart, fjenden derefter forlader Nørrejyll. Befalendes etc. JT, 
14, 122. K.

5. jan. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om at lade v^ere følg
agtig 6 stykker, hver på 6 pd., med tilhørende lavetter, af skibene til 
Køge og en konstabel til Halsnæs Skanse.1 SjT, 34, 309. K. Indl. 17. og 
27. dec. 1657 og 4. jan.
1) I Frederiksborg len, ved Isefjord.

5. jan. (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om på ansøgning at lade 
Laurids Jørgensen, køkkenskriver, bekomme 400-500 rd. af de sjæll. 
indkomne penge forordnet til hofstaten, tagende hans bevis, hvilket 
han skal levere til Hans Boysen, når han kommer hjem. SjT, 34, 310. K.

5. jan. (Kbh.) Matthias Villumsen fik brev om at være landsdommer i 
Blekinge. Kongen har forordnet nærværende MV at være landsdom
mer, at sidde og holde landsting i Blekinge, i hvilken bestilling han af 
yderste forstand og formue skal vide og ramme kongens og landets 
gavn og bedste og forhjælpe menige indbyggere dér og alle andre, der 
hænder at komme for ham i dom og ret, den fattige som den rige, ud- 
lændiske som indlændiske, uden al vild og venskab, efter den ed, han 
har gjort. For hans bestilling og umage bevilger kongen ham de bøn
dergårde med residensgården Saksemøre, som i hans fars, Vilhim 
Thomsens tid1 er forordnet til bestillingen. Kongen befaler alle tro un
dersåtter, riddersmændsmænd, købstadmænd, bønder og menige al
mue at rette sig efter at agte og holde MV for deres landsdommer. Han 
skal hjælpe alle og enhver i de sager, der bør ordeles til landstinget. 
Ladendes etc. SkR, 6, 464. K. Indl. dec. og 12. dec. 1657.
1) Kopibogen har sted, men K. har tid.
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5. jan. (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om at være Otte Christoffer Ul- 
feldts værge. Hr. Jørgen Brahe har tilforn bekommet kongens befa
ling1 til på OCUs vegne at overvære skifte efter hr. Knud Ulfeldt. JB 
kan formedelst lovligt forfald ikke efterkomme sådant. PR befales at 
være til stede i hans sted og have indseende med, at OCU vederfares 
det, ret er. Dermed etc. SkT, 9, 117. K.
1) Se KB 1657, 423.

5. jan. (Kbh.) Brev om opsættelse af fru NN1 Brockenhuus’ begravelse. 
Kongen har på begæring bevilget hr. Henning Valkendorf, befalings
mand på Lundenæs, at hans afd. mors begravelse må opsættes, så læn
ge han behøver det. Forbydendes etc. FR, 6, 312.
1) Anne.

5. jan. (Kbh.)1 Dr. Poul Moth fik brev om for sædvanligt fæste at fæste 
Kirstine Hansdatter Åsted tiende, som berettes at ligge i hans provsti. 
JT, 14, 122. K.
1) Efter brevet står: Hack Vind fik brev om med sit kompagni at støde til Fre
derik Henrik Holstein, findes i Sjæll. Tegneiser den 7. jan. 1658.

5. jan. (Kbh.) Saltkompagnierts kontrakt om leverance imod assigna- 
tion i nogle norske toldsteder. Kongen er ansøgt om konfirmation af 
følgende kontrakt, lyder: Peder Reedtz til Thygestup, Steen Hohen- 
dorff til Rønnovsholm og Mogens Friis til Favrskov, K.M.s rentemestre, 
kendes, at K.M.har befalet dem at akkordere med en del købmænd og 
godtfolk i Kbh, som allerede har forstrakt adskillig proviant til flåden 
og søfolkene, om en anselig leverance af viktualier til flåden og søfol
kene. De er komme i forhandling med borgmester Peder Pedersen, 
Herman Iserberg og Frederik Thuresen, borgere og handelsmænd i 
Kbh. og dirketører i Saltkompagniet i Danmark og søndenfjelds i Nor
ge, om at providee og forskaffe følgende proviant, beregnet til 2.000 
mand i 6 måneder, og har indgået følgende kontrakt: 300 skippd. 
flæsk å 16 rd. er 4.800 rd. 560 skippd. 6 lispd. 6 pd. kød, tønden å 6 rd., 
er 4.802'/2 rd. 22 B. 26'/2 læst '/2 td. '/2 ott. sild, tønden å 6 rd. er 1.911 
rd. 36 B. 32‘/2 læst 1 '/2 td. 1 fjdg. '/2 ott. 6 pd. torsk, tønden å 4 */2 rd. er 
1.763 rd. 15 B. 150 skpd. bergefisk å 10 rd. er 1.500 rd. 137'/2 skippd. 4 
lispd. 1 '/2 pd. smør, tønden å 20 rd. er 3.934 rd. 40 B. 16 læster 2’/2 td. 
3/4 ott. ærter, tønden å 2'/2 rd. er 496 rd. 46'/2 B. 2.909 td. /2 skæppe 
rug, tønden å 11 '/2 mk. er 5.575 rd. 71 B. 3.733 '/3 td. malt, tønden all 
mk. er 7.155 rd. 53’/2 sk. 76'/2 td. 1 fjdg. salt, læsten å 40 rd. er 170 rd.,
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in alles 32.099 rd. 44 B. Disse varer forpligter PP, HI og FT sig på samt
lige Saltkompagnis vegne at levere på Provianthuset ved Kbh.s Slot fra 
nedennævnte dato og til førstkommende maj måneds udgang i det al
lerseneste, ligesom proviantskriveren behøver det til udspisningen til 
de 2.000 mand. Varerne skal være godt, ustraffeligt købmandsgods, 
som de på egen omkostning, være sig konsumtion, told eLa., hvad be
kostning, der kan gå derpå, undtaget rugen og melet, der er forafske- 
diget, at kongen skal lade tage mål på lofterne med Kbh.s tøndes by
mål og svoren måler, så vidt de er liggende i Kbh., og siden lade opføre 
ved Provianthuset med kongens vogne. Det, de bekommer til skibs, er 
det bevilget dem at lade måle i skibet, så de ikke først skal lade det vin
de op på lloftet, men rentemestrene skal lade tage mål på skibet og 
derefter kvittere. Derimod tilsiges rentemestrene på gode tro og love 
på kongens vegne at assignere nævnte direktører, at de sikkerlig kan 
forlade sig på, at summen 16.099 rd. 44 B, såvel som de 12.4593/i rd. 18 
B, som de tilkommer efter de af Rtk. udstedte kvittanser sub 22. okt. og 
12. nov. 1657, at anname i følgende toldsteder af de toldpenge, som 
indkommer fra dato til førstkommende maj, og resten, som er 16.000 
rd., skal de i lige måde blive kontenteret af de indkommende toldpen
ge til Martini næst efter, hvorpå de straks skal gives assignation og skri
velser til tolderne på hvert sted el. hvem det vedkommer, og de be
gærer, nemlig på 2 terminer at annamme i Bergen toldsted 20.000 rd., 
i Laurvigen toldsted 6.700 rd., i Hurum og Drøbak toldsted 5.500 rd., 
i Holmestrand toldsted 4.700 rd., i Moss toldsted 3.000 rd. og i Svine- 
sund toldsted 4.659 rd. 38 B, hvorpå rentemestrene lover at forskaffe 
direktørerne kgl. konfirmation, så ingen assignation på nævnte steder 
skal ske dem til forhindring, førend summerne hvert sted bliver betalt 
dem. Til bedre forsikring, at kontrakten holdes på gode tro og love, 
har rentemestrene fuldbyrdet 2 enslydende og forseglet og underskre
vet med egne hænder. Kbh., den 1. dec. 1657. PR. SH. MF. Kongen 
konfirmerer kontrakten. NoR, 10, 68. K. (Tr.: No. Rigs-Reg., 120- 
22).

6. jan. (Kbh.)1 Generallt. og oberst til hest og fods Hans Schacks natu
ralisationsbrev. HS har nedsat sig i Danmark og derfor efter recessen 
begæret at måtte naturaliseres og nyde de privilegier, som indfødte 
adelsmænd er benådet med. Han har bevist sine adelige aner og her
komst, begivet sig sin livstid i kongens tjeneste og aflagt ed. Kongen 
bevilger med Danmarks Riges Råds samtykke, at HS og hans ægte
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børn må antages for danske adelsfolk. Forbydendes etc. SjR, 24, 139. 
K.
1) Efter brevet står: Krigsrådets bestalling, findes i bestallingerne den 6. jan. 
1658. SjR, 24, 140.

6. jan. (Kbh.) Henrik Villumsen fik brev anlangende Generalstaternes 
lovede assistens. Item om subsidiepenge og skibsmålingen. Af HVs re
lation erfarer kongen den af Generalstaterne tagne resolution. Han 
skal gøre sin flid, at der gives en vis specifikation af det, man med 
første åbne vand kan formode at have, remonstrerende dem, at jo sna
rere de for deres egen interesse resolverer noget vigoureusement, 
med des ringere omkostning kan de forrette det, anseende, at de end
nu kan gøre mere med en million, end måske i fremtiden med mange 
flere. Han skal også arbejde på blandt assistancen at tilvejebringe nog
le månedlige subsidiepenge til at underholde folk, der hverves, og at 
alting snarest iværksættes, thi havde kongen i begyndelsen, da han ved 
HV lod anholde derom, fået den begærede million, kunne den have 
været mere gavnlig end nu 2 el. flere. Om skibsmålingen tilskikkes han 
med forderligste instruktion. Dermed etc. SjT, 34, 310. K.

6. jan. (Kbh.) Henrik Villumsen fik brev om at handle med borgmestre 
og råd i Amsterdam om at indløse et håndskrift på 66.000 rd. fra Al- 
bret Bakser Berus’ arvinger. Disse har for nogle år siden forstrakt kon
gen dette, og denne er tilfreds, at HV efter deres begæring handler 
med borgmestre og råd om at erlægge pengene mod at indløse kon
gens obligation, hvorpå kongen vil udgive en ny til dem med lige for
sikring, som de har bekommet for de 240.000 rd., som de har forstrakt 
ham. HV skal gøre sin flid, at de 66.000 bliver lagt til de 120.000, som 
staden tilforn har lånt kongen, hvorom HV med forrige post har be
kommet kongens ordre.1 Han skal derforuden gøre sit bedste, at Am
sterdam bringer 14.000 rd. til veje i rede penge, på det den ganske 
sum kan andrage 200.000 rd. SjT, 34, 311. K.
1) Se ovf., s. 17.

6. jan. (Kbh.) Henrik Villumsen fik brev anlangende Jens Lassens for
rige assignation fra Gabriel Marselis. Med forundring erfarer kongen, 
at GM endnu ej til JL efter gjort assignation har betalt de 36.000 rd., 
som for kenge siden burde have været erlagt. HV skal gøre sit bedste 
til, at han uden videre ophold betaler. På det han skal lade sig finde 
desto villigere, skal HV af de førstkommende subsidiepenge el. og af
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dem, som Amsterdam fremdeles forstrækker, levere ham så mange, 
som de til ham gjorte assignationer andrager over dem, han allerede 
har oppebåret af HV. Dermed etc. SjT, 34, 311. K.

6. jan. (Kbh.) Gabriel Marselis fik brev anlangende jens Lassens for
rige assignation. Med forundring erfarer kongen, at GM endnu ej har 
efterkommet den gjorte assignation på 36.000 rd. til JL, da det dog er 
kongen magtpåliggende. GM skal uden videre forhaling lade ham den 
betale i lige mønt, som han har annammet. Kongen har befalet Hen
rik Villumsen af først indkommende subsidiepenge el. af dem, som 
Amsterdam vil forstrække, at lade ham betale så mange, som de til 
ham gjorte assignationer andrager. Dermed etc. SjT, 34, 312.

6. jan. (Kbh.) Henrik Würger fik brev om i Lybæk med forderligste at 
lade hverve 25 gode tømmermænd, hvilke han snarest muligt skal 
skikke til Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 312. K. Indl. 5. jan.

6. jan. (Kbh.) Markör (Marcus) Rodsteen fik brev om i Holland at an
tage 30 gode tømmermænd med en mestersvend og fremsende dem 
med allerførste skib, som går til Sundet. Pengene til hvervningen skal 
han annamme hos Marselis. Dermed etc. SjT, 34, 313. K. Indl., se 
foreg.

6. jan. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov m.fl. fik brev om malt til søstaten. HL 
skal lade gøre i malt de 1.497 td. byg, som er deputeret af lenets ind
komst til søstaten, så det med første åbne vand kan blive fremskikket 
til Provianthuset ved Kbh.s Slot. Dermed etc. SjT, 34, 313. K. Indl. 5. 
jan.

Lige sådanne breve udgik til: Hr. Frederik Reedtz, 500 td. Hr. Chri
stoffer Urne, 2.000 td. Hugo Lützow af Antvorskov og Korsør len, 500 
td.

6. jan. (Kbh.) Frederik Urne fik efter begæring brev om forlov til Kbh. 
for at lade sig kurere. Befalendes etc. SmT, 8, 168. K. Indl. 2. jan.

7. jan. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev om af lenets indkomst at for
skaffe 14 dages proviant til skibsfolket på den stettinske galiot, hvilket 
igen skal kortes i det, der af hans len er deputeret til søstaten. SjT, 34, 
313. K. Indl. 7. jan.
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7. jan. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om straks ved lenets bønder at 
lade hidføre 50 læs hø til kongens stald ved Kbh.s Slot. Dermed etc. 
SjT, 34, 313. K. Indl. 5. jan.

7. jan. (Kbh.) Lensmændene i Sjæll. fik brev om, at adelen skal lade 
klæde deres soldater. Item om det, som fattes i kompagnierne. Kon
gen kommer i erfaring, at adelens soldater, som har været på flåden og 
i marken, skal være så godt som ganske nøgne, så det er at befrygte, at 
dersom de ikke snart hjælpes, nu det er vinterdage, skal de blive gan
ske forkomne, syge og udygtige til at gøre tjeneste til foråret. Det er an- 
ordnet, at soldaterne på kronens gods skal have klæder af dem, som er 
syet i købstæderne, og sko og strømper af læggene. Adressaten skal 
forskrive adelen og dens fuldmægtige i lenet til at møde en vis dag til 
stede og handle med dem, så de gør det samme, anseende det er deres 
eget og det gemenes bedste, nu fædernelandet så højt behøver det. 
Desligeste skal de foreholde dem, at dersom nogle af deres soldater 
fattes, skal de lade dem fremkomme, så kompagnierne kan blive kom
pletteret. Dermed etc. SjT, 34, 314. K. Orig. i Frederiksborg lensark., 
LAK. Indl. 6. jan.

7. jan. (Kbh.) Peter von Steenberg fik brev om at marchere til Kbh. 
med sine folk, så mange som er karske, for at forrette tog og vagt. Der
med etc. SjT, 34, 315. K. Indl., se foreg.

7. jan. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at Clemend Clemendsen af Skanderborg uden nogen lysning i 
kirken af prædikestolen må lade sig vie til Mads Poulsens datter i Ran
ders, og at de må vies i huset på en søgnedag. HS skal gøre den anord
ning, at hvilken præst, de begærer, kan vie dem. Befalendes etc. SjT, 
34, 315. Indl. 26. dec. 1653 og 10. jan.

7. jan. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at HS må eksaminere Peder Corfitzen studiosus til at være præst 
i det omtvistede kald i Roskilde len, Karlslunde, så han siden kan blive 
kollationeret og ordineret af lensmanden, dog at han mod HS rever
serer, at dersom der bliver videre talt på kaldet og lensmandens og 
HSs dom modkendt, aftræder han godvilligen. Dermed etc. SjT, 34, 
315. K.
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7. jan. (Kbh.) Hack Vind fik brev om med sit kompagni til hest at støde 
til oberstlt. Frederik Henrik Holsteins eskadron og parere ham. Der
med etc. SjT, 34, 316. K. Orig. i DKanc. B 175.

7. jan. (Kbh.) Bertram Rantzau fik brev om, indtil der er blevet holdt 
krigsret over denne, at tage i arrest den ritmester, som har ladet de 3 
ryttere løs, som har brudt Hack Vinds kister op i Korsør. Dermed etc. 
SjT, 34, 316. Indl. 5. og 6. jan.

7. jan. (Kbh.) Ernst Albrecht von Eberstein fik brev om at lade sætte 
krigsretten over den ritmester under Bertram Rantzaus regiment, som 
har løsladt de 3 ryttere, der har opbrudt Hack Vinds kiste(r) i Korsør. 
Dermed etc. SjT, 34, 316.

7. jan. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om at tage Matthias Villumsen 
i ed. Kongen har tilforordnet nærværende MV at være landsdommer i 
Blekinge. NK skal tage ham i ed, på det han kan indtræde. SkT, 9, 118. 
K.

7. jan. (Kbh.) Lensmændene i Skåne fik brev om det forråd, der findes 
i købstæderne. De skal efter kongens forrige befaling fornemme, hvad 
der findes i forråd i købstæderne, at det kan vides, om det kan bevilges 
at udføre noget. Dermed etc. SkT, 9, 118. K. Indl., se SjT, 34, 314, 7. 
jan.

Fortegnelse over dem, som fik breve: hr. Axel Urup, hr. Henrik Lin- 
denov, hr. Joakim Gersdorff, Jacob Grubbe, hr. Niels Krabbe, hr. Ove 
Giedde, Holger Vind.

7. jan. (Kbh.) Georg Steding fik brev anlangende afd. hr. Knud Ul- 
feldts dragoners og officerers traktement. Kongen er tilfreds, at GS må 
beholde de dragoner, som han hidtil har haft under sin kommando si
den KUs død, så og at han som andre oberster må antage så mange of
ficerer, som mangler med stabspersoner, og traktere dem lige med an
dre efter trykt kapitulation og frd. SkT, 9, 118. K. Indl. 7. jan.

7. jan. (Kbh.) Johan Ghristoph von Kørbitz fik kvittans for en veksel. 
JCvK har på vegne af kongen bekommet en vekselseddel i Kbh., dat. 
Hamborg 22. juli 1657, af Leonhard Marselis, at annamme 40.000 rd. 
in spec., hvilken veksel han nu igen har leveret fra sig. Kongen kvitte-
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rer ham for sig og efterkommere, så den ej skal komme JCvK og efter
kommere til skade. FR, 6, 312. K.

7. jan. (Kbh.) Lensmændene i Fyn fik brev om straks af hver 4 helgde 
el. 8 halvgde i lenet, være sig kronens, adelens el. gejstlighedens bøn
der, ugedagstjenere alene undtaget, at forskaffe en god kornsæk, så og 
af hver bosiddende præst og gejstlig 2 gode øltønder, og lade dem le
vere til Hans Villumsen, proviantmester, til soldatesken. FT, 7, 353. K. 
Indl. 26. okt., 2. nov. og 21. dec. 1657, 4. jan. og udat.

7. jan. (Kbh.) Borgmestre og råd i købstæderne i Fyn fik brev om mod 
kvittering straks at lade levere til proviantmester Hans Villumsen til 
soldatesken, nemlig af Odense 300 gode øltønder, af Kerteminde 28, 
af Nyborg 50, af Svendborg 50, af Fåborg 10, af Assens 25, af Middel
fart 21, af Bogense 18, af Rudkøbing 16, hvilke skal blive godtgjort. 
Dermed etc. FT, 7, 353. K. Indl., se foreg.

7. jan. (Kbh.) Bispen i Fyn fik brev om at tilholde præsterne, at de hver 
ml. jul og påske skal lade age 2 læs proviant fra Nyborg og Odense til 
Middelfart og dertil låne sække, når det begæres af proviantmester 
Hans Villumsen. De skal blive konvojeret sikkert frem og tilbage, så de 
ingen overlast vederfares. Kongen tvivler ikke om, da det angår deres 
egen og hele landets konservation, at de godvilligt bevilger det. FT, 7, 
354. K. Indl., se FT, 7, 353, 7. jan. (brev 2).

7. jan. (Kbh.) Hans Villumsen fik brev om, at kongen er tilfreds, at han 
på regnskab beholder huderne af de øksne, som allerede er el. bliver 
slagtet til magasin dér, for den allerhøjeste pris, som de kan koste. Be
falendes etc. FT, 7, 354. K. Indl., se FT, 7, 353, 7. jan. (brev 2).

7. jan. (Kbh.) Otte Krag fik brev om, at han til sin egen fornødenhed 
må lade skyde 2 stykker vildt i dyrehaven ved Nyborg Slot. Dermed etc. 
FT, 7, 354. K.

7. jan. (Kbh.) Otte Krag fik brev om, at kongen efter hans anmodning 
er tilfreds, at kronens bønder i lenet indtil foråret må give ham så me
get hø og havre til 6 af hans heste, som til andre 6 rytterheste, efter 
den gjorte ordinans, hvorimod bønderne igen skal forskånes for rejser 
til Odense. Befalendes etc. FT, 7, 354. K.
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7. jan. (Kbh.) Otte Krag fik brev om af lenets uvisse indkomst dette år 
med ringest mulige bekostning at måtte lade reparere de brustne bjæl
ker i kirken under dronningens gemak på Nyborg Slot, så og brøstfæl- 
digheden på gemakket kaldet hertug Adolfs og tømmeret, hvor man 
går op til kongens gemak, hvilket skal blive godtgjort i regnskaberne. 
FT, 7, 354. K.

7. jan. (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev anlangende 250 af oberst 
Boths soldater. Han skal gøre den anordning, at de 250 soldater, som 
har været på flåden og var stillet under Bs regiment, nu anvises ham, 
på det de kan blive fordelt på kompagnierne, og de officerer, der fat
tes, antegnet. Dog at de bliver liggende i fæstningerne, hvor de er be
falet. Dermed etc. SmT, 8, 168. K.

8. jan. (Kbh.) Frd. om letfærdige kvindfolk, som føder børn på frem
mede steder. Kongen kommer i erfaring, at letfærdige kvindfolk ofte 
imod tiden, de skal føde, begiver sig på fremmede steder, hvor de er 
ubekendt, og siden, når de kommer tilbage igen, går med åbent hoved 
og på andre måder holder sig for piger, hvormed Gud storligen for
tørnes og opvækkes til retfærdig vrede. På det sådanne skammelige 
gerninger kan komme i lyset og de, som begår sådant, alvorligen kan 
straffes, vil kongen have forbudt alle, som låner sådant kvindfolk hus, 
1. At ingen lader nævnte kvindfolk komme fra sig efter deres barne
fødsel, før end de har tilkendegivet det for deres øvrighed, på det at 
det nøjagtigt kan erfares, hvem de er, hvem deres barnefader o. lign., 
som kræves til oplysning af sandheden, såfremt de ikke vil straffes med 
rømning af kongens riger og lande. 2. Hvis sognepræsten ikke straks 
tilkendegiver for øvrigheden og herredsprovsten, når barnet er krist- 
net af ham, mister han sit kald. SjR, 24, 140. (Tr.: CCD, VI, 366-67. 
DKL, III, 407-08). K.

8. jan. (Kbh.) Samuel Samuelsen, byfoged i Roskilde, fik efter be
gæring brev om skatte- og indkvarteringsfrihed som andre byfogeder i 
Danmark. Forbydendes etc. SjR, 24, 139 K. Indi. 4. og 5. jan.

8. jan. (Kbh.) Jens Brun på Samsø fik brev om at være oberst Jochim 
Korber, som er befalet landets defensión på Samsø, behjælpelig med 
folk til at grave og arbejde o.a. SjT, 34, 318. K.
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8. jan. (Kbh.) Ernst Albrecht von Eberstein og generallt. Hans Schack 
fik brev om med forderligste skriftligt at opsætte deres mening om, 
hvorledes et velformeret krigsråd bør forordnes i freds- og fejdetid. 
Dermed etc. SjT, 34, 316. K.

Lige sådant brev fik HS.

8. jan. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at forstrække 
nærværende 2 dragonofficerer, la Chapelle og Bois Fosse, hver 50 rd. 
til deres rejse til Fyn, hvorpå de skal tage deres bevis, som skal blive 
godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 316. K.

8. jan. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om af lenets indkomst at 
lade indkøbe 2 skippd. hør, som han skal levere oldfruen på stedet til 
at spinde af til daglig husgeråd, for hvilket han og skal betale væver
løn. Det skal blive godtgjort i lenets rgsk. på Rtk. Dermed etc. SjT, 34, 
317. K.

8. jan. (Kbh.) Hugo Lützow fik brev anlangende sognepræst til Gier
slev i Løve h. hr. Niels Christensens datter Birgitte Nielsdatter. Det er 
for kongen berettet, hvorledes hun har født et uægte barn i Skåne, og 
efter at hun igen er hjemkommet her skal gå med åbent hår og endnu 
holde sig for pige. HL skal tage hende til forhør, om hun er sin ulovli
ge gerning gestændig, hvem hendes rette barnefader er, og om hun 
kan bevise at være uskyldig i sit barns død, som skal være død 2 dage 
efter, at det blev kristnet. Dermed etc. SjT, 34, 317.

8. jan. (Kbh.) Hugo Lützow fik brev om, hvorvidt han skal befatte sig 
med Sæbygård len. Han har hos kongen anholdt om dennes mening, 
hvorledes han skal forholde sig med lenet. Det er kongens vilje, at her
regårdene i lenet skal være undergivet ham som lensmand, så vidt som 
kan forefalde at forrette på kongens vegne, efter som det intet ved
kommer den med Henrik Müller gjorte kontrakt.1 Anlangende at hol
de korporalen har kongen gjort den anordning og befalet HM at hol
de en af Sæbygård len. Hvad angår veddet, som plejer at føres til Kbh., 
så tilholder kontrakten ham at svare til bønderne og skovene og alene 
at have dermed at bestille, og kongen vil have HL forskånet. I det øvri
ge skal han forholde sig efter den med HM gjorte kontrakt. SjT, 34, 
318. K. Indl. 30. dec. 1657.
1) Se KB 1657, 374-75, jf. 398, 400.
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8. jan. (Kbh.) Henrik Müller fik brev om at holde en korporal af Sæby
gård, som er forpantet ham, eftersom det er anordnet, at enhver lens
mand skal holde en sådan. Dermed etc. SjT, 34, 318. K. Indl., se foreg.

8. jan. (Kbh.) Tønne Juel fik brev om at være Ove Langes værge. Niels 
Banner har tilforn bekommet befaling til at overvære skifte efter afd. 
fru Karen Lange og være OLs værge. NB har formedelst lovligt forfald 
undskyldt sig. TJ skal være til stede i NBs sted, havende indseende 
med, at OL vederfares det, ret er. Dermed etc. SjT, 34, 318.

8. jan. (Kbh.) Lensmændene i Sjæll. fik brev anlangende at holde bøn
dernes læg til ryttere. Christen Skeel: Kongen har ladet gøre anord
ning og overslag over underholdningen til rytterne, som er indkvarte
ret i Sjæll., så til hver rytters underholdning er lagt 4 fulde gde, hvilket 
i hans len beløber /: kronens og adelens ugedagstjenere deri beregnet 
:/ til 234 læg i alt [ ].' Han skal i lenet gøre den anordning, at enhver 
høj officer og ethvert kompagni kan vide sine sogne, så at enhver des 
bedre kan beskærme sit assignerede læg for al overlast. Dermed etc. 
SjT, 34, 319. K. Indl. 31. dec. 1657.

Lige sådant brev fik Oluf Brockenhuus om Svenstrup len, 11 læg. 
Jørgen Reedtz af Jungshoved len, 20 læg. Jørgen Seefeld af Ringsted 
len, 149 læg. Hr. Hans Lindenov af Kalundborg len, 172 læg. Hr. Chri
stoffer Urne af Dragsholm len, 134 læg. Erik Banner af Holbæk len, 
157 læg. Niels Banner af Abrahamstrup len, 66 læg, og i Voldborg h. 
96 læg. Frands Brockenhuus af Kbh.s len, 232 læg. Ove Skade af Ros
kilde len, 183 læg. Otte Pogwisch af Frederiksborg len, 162 læg. Arent 
von der Kuhla af Kronborg len, 165 læg. Hr. Frederik Reedtz af Vor
dingborg len, 317 læg. Hugo Lützow af Antvorskov, Sæbygård og Kor
sør len, 402 læg. N.B. I brevet til FR blev ml. tegnene [ ] indført: Men 
eftersom i adressatens len er indkvarteret 180 dragoner, da regnes på 
hvert 2 dragoner, når de på deres egen person forsynes med proviant 
af magasinerne, hvorfor Vordingborg len tilkommer at skaffe under
holdning til 227 ryttere og 180 dragoner. Item blev i HugoLs ml. sam
me to tegn indført: Men eftersom i adressatens kvartal er indkvarteret 
90 dragoner, da regnes på hvert rytterlæg 2 dragoner, når de på deres 
egen person forsynes med proviant af magasinerne, hvorfor Antvor
skov len tilkommer at skaffe underholdning til 357 ryttere og 90 dra
goner.
1) Tegnet [ ], se brevets slutning med adressaterne.
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8. jan. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik efter ansøgning forlov i 8 dage 
for at begive sig til Kbh. for at forrette sit ærinde. Dermed etc. SkT, 9, 
118. K.

8. jan. (Kbh.) Brev efter ansøgning om opsættelse af jomfru Mette 
Krabbes begravelse så længe, som hendes arvinger begærer. Forby
dendes etc. FR, 6, 313.

9. jan. (Kbh.) Jens Sørensen af Borup1 fik brev på sin fred. JS har for 
kongen ladet andrage, hvorledes han for en drabssag på sidst forledne 
herredage er blevet tilfundet at rømme Danmark, med mindre han vil 
lide på livet efter landsdommers dom. Han begærer, at kongen vil for
unde ham hans fred. Kongen er tilfreds, atJS i denne krigstid gør kon
gen tjeneste med 2 heste, og bevilger dette, dog skal han efter egen er- 
bydelse, så længe krigen varer, tjene kongen som hidindtil med 2 mun
derede heste. Thi forbyde etc. SjR, 24, 141 K. Indl. 9. juni 1656, 30. 
dec. 1657 og 8. jan.
1) If. Indl. fhv. ladefoged på Svenstrup.

9. jan. (Kbh.) Lensmændene i Sjæll., Fyn, Loll., Falster, Langel, og 
Møn fik brev anlangende forleden års stemplede papir. Adressaten er 
tilforn tilskikket stemplet papir til at uddele til dem, der i lenet be
gærer det for den forordnede betaling. Uanset at det er forseglet med 
forleden års stempel, skal han, da det skal forblive ved dette stempel, 
tilkendegive det i lenet, så de, der behøver det, kan vide at rette sig 
derefter. Dermed etc. SjT, 34, 320. K. Orig. i Frederiksborg lensark., 
LAK.

9. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende Hans Atkens accise
forpagtning i Slangerup. HA har for kongen ladet andrage, hvorledes 
han for ungefær 3 år siden1 har forpagtet maltaccisen dér og for op- 
pebørselen forpligtet sig til hver nytårsdag på Rtk. at levere 80 rd., hvil
ken forpagtning han ikke uden sin skade kan udstå længere, efterdi 
byen daglig aftager. Kongen er tilfreds, at adressaterne må akkordere 
med ham og forpagte ham den igen for den yderste pris, som han kan 
tåle. SjT, 34, 321. K. Indl. 16. dec. 1655, 12. nov. 1657.
1) En sådan kontrakt ses ikke i KB 1653-55.
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9. jan. (Kbh.) Poul Klingenberg fik brev om at levere kommissarierne 
Lave Beck og Otte Pogwisch 2.000 rd. af de fra Holland indkomne 
penge, tagende deres bevis, hvorefter det skal blive godtgjort i regn
skaberne. Dermed etc. SjT, 34, 321. K.

9. jan. (Kbh.) Bisperne i Sjæll., Skåne og Fyn fik brev om mandtal over 
det unge mandkøn. Adressaten har tilforn bekommet befaling til i 
Kane, at indskikke en rigtig fortegnelse over alle herreder, sogne og 
gårde i sit stift. Han befales at tilholde hver sognepræst i købstæderne 
og på landet over alt stiftet til sig at fremskikke en rigtig rulle og mand
tal på alt mandkøn, unge el. gamle, af hvad stand og kondition det 
være kan, som findes i sognet, hvilket han skal fremskaffe tillige med 
fortegnelsen. SjT, 34, 322. (Tr.: CCD, VI, 367). K. Orig. i Fyns bispe- 
ark., LAO. (Tr.: DKL. III, 408-09).

Lige sådan befaling fik bisperne i Fyn og Skåne.

9. jan. (Kbh.) Oberst Jochim Kt^rber fik brev om at forestille Herman 
Frandsen Kaas som oberstlt. over sit regiment. Hermed etc. SjT, 34, 
322. K.

9. jan. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev om at gøre den anordning, 
at Buchwalds desmunderede ryttere på Samsø med forderligste be
kommer gode heste hos bønderne. Dermed etc. SjT, 34, 322. K.

9. jan. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, at kongen kom
mer i erfaring, at afd. fru Karen Lange har været hr. Corfitz Ulfeldt en 
sum penge skyldig. De skal på skiftet efter hende gøre anfordring på 
pengene med rente såvel som siden med deres rgsk. forklare udgift. 
SjT, 34, 323. K.

9. jan. (Kbh.) Steffen Thim fik brev om at ligge i slotsloven i Kristian- 
stad. Kongen har forløvet Henrik Lindenov til Kbh. ST skal i hans fra
værelse ligge i slotsloven i Kristianstad, havende indseende med, at in
tet forsømmes. Dermed etc. SkT, 9, 118. K.

9. jan. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om reparation af det skånske ar
tilleri af skatterne, hvoraf han må bruge så meget, som uforbigængeli- 
gen behøves. SkT, 9, 119. K.
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9. jan. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om reparation af det skånske 
artilleri af skatterne i Skåne. Han må forbruge så meget, som uforbi- 
gængeligen behøves, hvilket skal blive godtgjort mod bevis. SkT, 9, 
119. K.

9. jan. (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om at skikke 2 ge
neraladjudanter til Skåne. Han skal overskikke en af de 2 generalad
judanter til Skåne, men dersom han eragter, at ingen kan mistes, skal 
han handle med dem, at de forbliver dér i landet, og at hver lader sig 
benøje med underholdning til 6 heste, eftersom landet ikke kan tåle 
mere. Dermed etc. FT, 7, 355. K. Indl. udat.

10. jan. (Kbh.) Hans Olufsen, tolder i Bodekul, fik brev på kaperi. HO 
agter med sine skiberum at pågribe svenske undersåtter i Øster- og 
Ves tersøen. Kongen bevilger, at han må lade tage alle de svenske som 
rigets fjender overalt, hvor han kan antræffe dem, til at gøre dem af
bræk og forhindre deres kommercier, såvel som alle dem, der bor i de 
lande, som er undergivet svensk jurisdiktion, som Finland, Livland, 
Pommern, Wismar, Øsel, Halland og Gotland og de steder i Preussen, 
som har svensk garnison. Deres skibe og gods må antastes som fri pri
se og føres til næste sted el. havn i kongens riger, hvor han skal lade 
hænde dom af borgmestre og råd det sted, skibene opkommer. Til 
den ende er borgmestre og råd o.a. dommere forpligtet til at dømme 
uden ophold efter denne kommissions indhold. Dersom frit gods i 
svenske skibe kan antastes, skal det i lige måde antastes. Så og alle kon
trabandevarer, ammunition, gewehr, sadler, hestetøj, skibsegetømmer 
o.a., som eragtes tjenligt til orlog og armatur til lands el. vands, des- 
ligeste alle slags viktualier, så vel som galmej, groft el. småt salt, alle va
rer, som udføres fra Sverige og alle manufakturer gjort af kobber, mes
sing og jern, kedler, bækkener, kattun, tråd, ankre, blade, søm og spi
ger, desligeste metal- og jernstykker, jernkugler, stangjern, garkobber, 
braktjære, master, spindeler og fyrretømmer, alt det, som henføres til 
nogen blokeret el. belejret plads i Sverige el. dets underliggende lan
de, alt det som føres fra Jyll. og Holsten, så længe fjenden er dér, med 
mindre kongen selv billiger det el. nogen undersåtter vil salvere deres 
gods derfra. De, som vil holdes for fri skibe og gods, skal bevise det 
med certifikation, som ikke skal stride mod de dokumenter, som fin
des ved skibet, el. købmændenes breve. HO skal under den ham givne 
kommis’ prætekst ingen fri person lade angribe, ej heller åbne el. op
bryde, men henføre alt under forsegling til de steder, hvor det skal
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påkendes. Kongen befaler sine admiraler, kaptajner, udliggere o.a., 
som HOs skiberum hænder at komme for, at de fremmer det til det 
bedste og lader det passere frit, ej gørendes ham ophold. SjR, 24, 142 
K. Indl. 7. jan. 1657 og udat.

10. jan. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, at kongen 
kommer i erfaring, at hr. Christian Friis har været Corfitz Ulfeldt en 
sum penge skyldig. De skal på skiftet efter ham gøre anfordring på 
pengene med rente såvel som siden med deres rgsk. forklare udgift. 
SjT, 34, 322. K.

10. jan. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om til Villum Lo- 
brechts underofficerer, som rejser fra Kbh. til Holland, at lade uddele 
300-400 rd., så enhver kan bekomme 1 måneds besoldning foruden 
heste, tagende enhvers bevis, hvorefter det skal blive dem afkortet på 
deres afregning. Dermed etc. SjT, 34, 323. K. Indl. udat.

10. jan. (Kbh.) Steen Ejlersen Bille fik brev om med sit kompagni at 
støde til Hans von Ahlefeldts regiment og indtil videre parere ham 
som sin oberst. Dermed etc. FT, 7, 355. K.

11. jan. (Kbh.) Christoffer Orning og Erik Orning fik brev om regi
strering af nogle breve for Niels Kruse til Engeltofte. NK har for kon
gen ladet andrage, hvorledes efter hans far Gabriel Kruses død adskil
lige ejendomsbreve angående hans og hans søskendes arvegods til 
bedste for dem alle er henlagt i et beslaget skrin og en fyrpakke og 
hensat i forvaring på NKs gård Engeltofte. Da samtlige dem vedkom
mende ejendomsbreve siden har stået urørt og deriblandt adskillige 
vedkommende Engeltofte, og de imod adskillige trætter er ham magt
påliggende, befaler kongen adressaterne i NKs nærværelse at åbne 
hans skrin og fyrpakke og overlevere ham brevene vedkommende En
geltofte hgd., bøndergods og ejendom, registrere de øvrige breve ved
kommende alle arvinger og under deres hænder og signeter levere en 
kopi til hver af arvingerne, på det de resterende breve igen kan kom
me i nævnte skrin og fyrpakke og forvares. Dermed etc. SjT, 34, 324. K. 
Indl. 9. jan.

11. jan. (Kbh.) Kaj Lykke fik brev om, at kongen kommer i erfaring, 
hvorledes ritmester Warhusen og nogle af hans ryttere i Vordingborg 
har begået store insolencer og overlast imod proviantmester Nicolaj
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Bennichs betjente, idet de ikke alene under gevalt har opbrudt døre
ne til provianthuset og selv udtaget, hvad de lystede, men endog imod 
ordinansen med W har affordret og nydt Ws fraværende løjtnants trak
tement og endda begæret mere. På det slig procedure, om den ikke 
blev straffet, ej skal følge skadelige konsekvenser og onde eksempler, 
skal KL lade tage W og hans ryttere i arrest og med forderligste lade 
sætte krigsret. Dermed etc. SjT, 34, 323. K. Indl. 9. jan.

11. jan. (Kbh.) Kommissarierne i Skåne fik brev om at annamme for
strækning af hr. Henrik Nissen, sognepræst til Lyngby og Gulev.1 HN 
har påtaget sig at forstrække kongen med varer og penge for l.OTO'A 
rd. 10% sk., hvoraf han i fæstningen Kristianstad skal levere 400 td. 
korn i rug, byg og malt, td. takseret overhovedet for 9 mk. da., og 13 
skippd. flæsk, hvert skippd. for 12 rd. Hr. Henrik Lindenov har be
kommet kongens befaling til at annamme dette. Det øvrige skal HN le
vere til adressaterne i sølv og penge, hvert lod hvid el. forgyldt sølv for 
3 mk. da., som de skal annamme og kvittere ham. Dermed etc. SkT, 9, 
119. K.

Kommissarierne, som fik breve: hr. Niels Krabbe, Iver Krabbe og 
Kjeld Krag.
1) Kopibogen har Ruelof

11. jan. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev om at annamme for
strækning af hr. Henrik Nissen, sognepræst til Lyngby og Gulev. HN 
har påtaget sig at gøre kongen en del forstrækning og deraf levere det
te i Kristianstad fæstning: 400 td. korn i rug, byg og malt og 13 skippd. 
flæsk, hver td. for 9 mk. da. og 1 skippd. for 12 rd. HL skal lade det an
namme i fæstningen og kvittere. Dermed etc. SkT, 9, 119. K.

11. jan. (Kbh.) Lensmændene i Skåne fik brev om adskillige poster, 
som er tegnet i margenen [disse poster er markeret med tallene]. 1. 
Fogederne følges til officerer med dem, som klager. Adressaterne skal 
tilholde byfogeder, ridefogder el. adelens fogeder i deres len, når der 
forefalder klagemål af borgere el. bønder over rytterne, hvor de er 
indkvarteret, at forføje sig med den, som klager, til officeren og med 
den forurettede foredrage sagen for ham, for at uret bedre kan blive 
forebragt og den skyldige straffet. 2. Udskrevne knægtes ugentlige ek
sercits og mønstring. De skal i lenet gøre anordning, at alle knægte på 
kronens, adelens og gejstlighedens gods, som nu er udskrevne, ufejl- 
barligen og under straf møder til stede, både til ugentlig eksercits og
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månedlig mønstring. 3. Flintebøsser i stedet for musketter. Kim mu
sketter ikke straks haves, skal de lade samle flest mulig flintebøsser, så 
de imidlertid kan lade sig eksercere. 4. Afd. hr. Knud Ulfeldts officers- 
verpflegung og forretning i fjendtligt indfald. Hertil har kongen an
set for godt at lade forlægge de af KU antagne officerer i Skåne, så de 
kan eksercere de udskrevne knægte, og lade gøre anordning, at office
rerne kan tillægges visse bøndergårde, hvoraf de kan have Verpfle
gung. Hvis fjendtligt indfald forefalder i Skåne, skal de straks retirere 
til næste fæstning, på det de kan befries for at geråde i fjendens hæn
der.

P.S. 5. Adelens og gejstlighedens forskrivning om kvarte rers beskaf
fenhed. Det eragtes fornødent, at fordelingen på bøndergårde i 
Skåne, som er tillagt rytteriet, kan forandres af årsag, at livregimentet 
og Ulrik Christians dragoner, som tilforn var indkvarteret dér, nu er 
fordret derfra, og indkvarteringen skal være bønderne des lideligere. 
Adressaterne skal forskrive adelen el. dens fuldmægtige samt kapitlet 
og menige gejstlighed til 22. jan. i Malmø. De kan gøre underretning 
om kvartererne, lenenes og egnens beskaffenhed og ligne nævnte for
deling bedre. 6. Hestes beredskab og dobbelt beslag og hjælp af ade
len. De skal gøre den anordning, at en del af de bedste heste i lenet 
haves i beredskab, og til hver hest dobbelt beslag med tilhørende he
stesøm, så det ene beslag kan følges med hesten, det andet beholdes i 
forråd. Til den ende skal de tilskrive adelen, at de vil gøre hjælp hertil. 
7. Borgeres og bønders konservation imod soldatesken. De skal an
vende al omhu, så disse bliver konserveret, og ikke tillade soldatesken 
at besvære dem over den forordnede takst. SkT, 9, 120. K. Indl. 5., 6. 
og 12. jan.

Fortegnelse over lensmændene, som fik breve: hr. Axel Urup, 
Malmøhus. Hr. Tage Thott, Børringe Kloster. Kjeld Krag, Froste h. og 
Heine Kirke. Holger Vind, Landskrone. Hr. Ove Giedde, Helsingborg. 
Hr. Henrik Lindenov, Kristianstad. Hr. Niels Krabbe, Sølvesborg. N.B. 
Jacob Grubbe skal intet brev have.

11. jan. (Kbh.) Iver Krabbe og Christoffer Valkendorf fik brev anlan
gende munition o.a. levering til Joakim Klinge og Helsingborg fæst
nings besigtigelse. De skal til JK overlevere alt det, der findes af am
munition, proviant o. a., så og besigtige det, der uforbigængeligen be
høves til fæstningen, og med forderligste indskikke det i Kane, beskre
vet under deres hænder SkT, 9, 121. K.
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11. jan. (Kbh.)1 Hr. Niels Krabbe fik brev anlangende, atjoakim Klinge 
som andre oberstløjtnanter til fods må godtgøres traktement som kap
tajn med behørige heste. Det skal blive godtgjort. SkT, 9, 121. K.

11. jan. (Kbh.)1 Hr. Niels Krabbe fik brev om at lade hr. Henrik Nissen, 
sognepræst til Lyngby og Gulev sogne, være sit pantegods følgagtig. 
Kongen har imod forstrækning, som HN har gjort i denne fejdetid, 
udlagt og pantsat af kronens gde og gods, liggende i Skåne, Villands 
h., Gemse s., Gellenæs; Oluf Haagensen, skylder årligen 3 pd. smør, 3 
sk. skat, 2 fod tråd. Broggemål: Jens Gudmandsen, '/2 sk. hovpenge, 
1 l'/j sk. penge, 1 pd. smør. Bofald: Glemend Frostensen, 6 pd. smør, 1 
td. havre, 1 dl. skattepenge. Nebbo: Jon Jensen, 3 sk. skat, 1 pd. smør. 
Nesunr s., Klagstorp: Anders Nielsen, 18 sk. landgildepenge, /2 pd. 
smør, 1 skp. byg. Vestenå: Hagen Tygesen, 18 sk. landgildepenge, '/2 
pd. smør, 1 skp. byg; Jep Ohifsen, 26 sk. landgildepenge, 1 pd. smør, 2 
skp. byg. Nesum: Oisli Ibidem[?], 2'/2 mk. 4 sk. landgildepenge, 1 '/2 
pd. smør, 2 skp. byg. Blekinge, Bregne h., Hellerød3 s., Madvig: Ole 
Hansen, 2 mk. 14 sk. penge, 2 pd. smør. NJK skal lade ham det være 
følgagtig efter pantebrevet, ej gørendes osv. SkT, 9, 122. K.
1) Kopibogen har blot en overskrift, hvorfor teksten er hentet fra K. 2) K. har 
Xessme. 3) K. har Kellery.

11. jan. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev anlangende hr. Knud Ulfeldts 
officerers verpflegung af visse bøndergårde, om imod indfald at begi
ve sig i fæstningerne og om det nye folks eksercits. Han skal forlægge 
nævnte officerer i Skåne, så de udskrevne folk kan samles på de be- 
kvemmeligste steder og månedligt og ugentligt ekserceres. Til den 
ende skal han assignere officererne visse bøndergårde, hvoraf de kan 
have underhold. Skulle fjendtligt indfald ske, skal de retirere til de 
næste fæstninger. Dermed etc. SkT, 9, 122. K.

12. jan. (Kbh.) Jørgen Bjørnsen fik brev om at lade Georg Steding 
være følgende fanger følgagtig: Jens Pedersen, Andreas Matthisen, Ro- 
hif Torsen, til at være profos og stokkeknægte under hans regiment. 
Dermed etc. SjT, 34, 325. K.

12. jan. (Kbh.) Admiralitetet fik brev om at give den hollandske am
bassadør van Beuningen deres betænkning anlangende Lovis og Hen
rik Trip af Amsterdam. Hvad der for kongen er blevet andraget på
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nævntes vegne, kan adressaten se af hosfølgende dokumenter. De skal 
med forderligste give beskrevet skriftlig betænkende om sagen og 
overlevere det til vB. Dermed etc. SjT, 34, 325. K.

12. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade hr. Niels Krabbe af 
Rtk. bekomme fortegnelse og ekstrakt over alle kronens hele og halve 
gårde, bol og huse i Skåne, efter de jordebøger, som for nogle år siden 
efter kongens befaling blev indleveret af hver lensmand i Rtk. Dermed 
etc. SjT, 34, 325. K.

12. jan. (Kbh.) Jørgen Seefeld og Peder Reedtz fik brev anlangende 
pengenes forretning. De skal i kongens fraværelse el., når han befaler 
det, lade anvende og udgive de penge, som efterhånden indkommer 
af den godvillig udlovede kontribution og det, kongen ellers leverer. 
Dermed etc. SjT, 34, 326. K. Indl. 2. og 9. jan.; se også SjT, 34, 314, 7. 
jan.

12. jan. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade oberst- 
It. Frederik Ulrik Adelepfs1 bekomme det, han resterer af den forund
te pension efter bestallingsbrevet, tagende hans bevis, hvorefter det 
skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 326. K.
1) Overskriften har Adeliebssens.

12. jan. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om på afregning at 
lade levere 100 rd. til oberstlt. Johan von Kalthoff, tagende hans bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 326. K.

12. jan. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev anlangende at lade oberst 
Steding efter hans bestallingsbrev bekomme traktement og verpfle- 
gung lige ved andre oberster. Befalendes etc. SkT, 9, 122. K.

12. jan. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om at levere Holger Vind 200 
rd. til materialer til reparation af batterierne ved Landskrone fæst
ning, tagende hans bevis, hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SkT, 
9, 122. K. Indl., se SjT, 34, 326, 12. jan. (brev 1).

12. jan. (Kbh.) Georg Steding fik brev om, at kongen er tilfreds, at han 
gør de dragoner, som er bevilget ham, til 12 kompagnier, hvert på 150 
mand. SkT, 9, 122. K. Indl., se SkT, 9, 120, 11. jan.
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12. jan. (Kbh.) Fru Edel Rosenkrantz fik brev anlangende med forder- 
ligste under sin hånd at overlevere en fortegnelse over, hvor mange 
penge der er udgivet til hver høj og nedrig officer, som hr. Knud Ul- 
feldt havde antaget. Dermed etc. SkT, 9, 123. K. Indl. 10. jan.

12. jan. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om afd. hr. Went- 
zel Rothkircks børns værge og om Sneumgård. De befales med forder- 
ligste at kende og dømme ml. Peder Reedtz, Steen Reedtz, Anthon 
Reedtz ogJørgen Reedtz, samtlige WRs børns værger, anlangende den 
tvistighed, som begiver sig om Sneumgårds bygning. Dermed etc. JT, 
14, 122. Indl. 11. jan.

13. jan. (Kbh.) Hr. Axel Jacobsen fik efter begæring brev om at måtte 
lade sig kalde til hvilket præstekald, det lovligen kan ske efter ordi- 
nansen o.a. frd. Forbydendes etc. SjR, 24, 144. K.

13. jan. (Kbh.) Jochim Korber fik brev om at forestille Frederik Ulrik 
von Adelepfs1 som oberstlt. over JKs regiment. Dermed etc. SjT, 34, 
326. K.
1) Brevet har Adelepf, overskriften Adeliebsen.

13. jan. (Kbh.) Joachim von Breda og flere fik brev om med de andre 
krigsråder at sidde i krigsråd for at deliberere om militien til hest og 
fods efter den givne instruktion. SjT, 34, 326. K.

Lige sådanne breve fik: Feltmarskal Eberstein. Generallt. Schack. Jo
han Christoph von Kørbitz. Hr. Joakim Gersdorff at præsidere i sam
me krigsråd.

13. jan. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at bivåne krigsrådet, idet 
kongen har anset for godt at lade forordne et sådant i Kbh. i denne 
krigstid. Dermed etc. SjT, 34, 327. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.

13. jan. (Kbh.) Gabriel Marselis fik brev om mod kvittering på ansøg
ning at lade Kjeld Lange el. hans fuldm. bekomme 6.500 rd. af de hol
landske penge, hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 327. 
K. Indl. 31. dec. 1657.

14. jan. (Kbh.) Bestalling for hofmarskal Johan Christoph von Kørbitz 
til Hellerup, befalingsmand over Ide og Marker len. Kongen har anta
get JCvK til at være hofmarskal. Han har lovet at være kongen og hans
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riger huld og tro, ramme deres bedste og hindre skade. Han skal fore
stå hofmarskalembedet med vindskibelighed og troskab, hvor og på 
hvad sted kongens hofholdning er, i synderlighed have indseende 
med, at orden og god skik holdes blandt hofjunkere og andre hofbe
tjente, som er undergivet hans kommando, så enhver tilholdes at ef
terkomme det, som allerede er forordnet el. forordnes. Dersom én 
forser sig, skal han, når det er en hofjunker, tilkendegive det for kon
gen, og ellers uden persons anseelse efter hofretten lade denne straffe 
efter forseelsen, ulydighed el. genstridighed. Han skal have indseende 
med, at enhver er flittig til at forrette og efterkomme alt, som hans be
stilling kræver, og i synderlighed at alting i hoffet går ordentligt til, når 
fremmede herrer og gesandter er til stede. Til den ende skal han og 
have i agt, at ikke alle hofjunkerne forløves el. udebliver over den tid, 
der er bevilget dem, men at altid så mange er tilstede, at de kan for
rette den nødvendige opvartning, hvorfor de også skal lade anholde 
om forlov hos ham. Han skal afskaffe alle unyttige folk, drenge o.a., 
som ingen tjeneste gør. Dersom nogen opholder sig på slottet uden 
forlov, skal han ved fodermarskalen lade dem forvise fra hoffet. J(\K 
skal tage hof og husholdning med største flid efter den memorial, som 
er tilstillet ham. Han skal have indseende med kongens køkkenhaver, 
både i Kbh. og ved Nykøbing Slot, at der efter årstiden dagi igen kan 
blive leveret grønne og tørre urter, som behøves til hvert måltid, visse 
retter på kongens eget såvel som de andres tafler, også med køkkenet, 
sølvkammeret, bagerhusene, slagter- og røghusene. Han skal være sig 
angelegen at afskaffe det, der er til spilde og overflødigt. Han skal be
fale alle betjentene i nævnte embeder. Han skal hver uge se sedlerne 
igennem og underskrive og det, der underskrives af ham, godtgøres 
på Rtk. Dog skal de, som ugesedlerne vedkommer, være pligtige hvert 
år i rette tid at indlevere deres rgsk. på Rtk. Han skal kommandere 
hofskytterne og i overskænkens og jægermesterens f raværelse mund
skænken, fiskeri-, vin- og spisekælderbetjente i det, der gøres behov 
for til hofholdningen. Er overskænken til stede, skal JCvK alligevel og 
med denne have inspektion med kælderen, så ingen akkord om vin, 
fremmed øl el. andet må sluttes, ej heller gøres forandring med kæl
derordningen, uden det tilforn er kommunikeret ham. Efterdi her ej 
alt kan indføres, er det ham tilladt hos kongen at hente videre befa
ling, og til den ende tillades han fri tilgang til kongen. Kongen tilsiger 
ham i hans bestilling månedlig besoldning på 6 rideheste og 3 vogn
heste, hofklædninger til ham selvsyvende, kost til 4 tjenere og på hans 
egen person månedligt 100 rd. in spec., hvilket skal begynde fra bre-



1658 41

vets dato. Hofmønsterskriveren befales årligt at betale ham dette. SjR, 
24, 144 K. Orig. i DKanc. B 223CL Indl. 23. jan. og udat.

14. jan. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at lade Tønne Reedtz 
bekomme frit kvarter i Stubbekøbing til 10 heste og 5 personer. Der
med etc. SmT, 8, 169. K. Indl. 11. og 13. jan.

15. jan. (Kbh.) Breve om opsættelse af hr. Henning Valkendorfs og 
Herman Kaas’ begravelser. Efter begæring bevilger kongen, at HKs be
gravelse må opsættes så længe, hans efterladte hustru begærer det. 
Forbydendes etc. SjR, 24, 148.

Lige sådant brev udgik om HVs begravelse at opsættes 3 uger over 
den ordinære tid.

15. jan. (Kbh.) Bestalling for Philip Hacquart, livbarber. Kongen har 
antaget PH som livbarber. Han har lovet at være kongen og hans riger 
huld og tro, ramme deres bedste og hindre skade. I synderlighed skal 
han allevegne og på rejsen fli ttigen og i egen person lade sig finde hos 
kongens hofstat og uden synderlig betaling opvarte og forbinde og ku
rere kongens gemene hofbetjente i stald og køkken, når de i deres be
stilling tilføjes skade, og til den ende have et eget rejseapotek med sig 
og dertil på egen bekostning skaffe medicinalia. Kongen bevilger ham 
til årlig besoldning 100 rd. og månedligt til kostpenge 10 kur.dl. samt 
20 kur.dl. til 2 heste og 2 sædvanlige hofklædninger og til husleje 80 
rd. in spec. årligt, indtil han forsynes med fri våning, så og til en svend 
om måneden 4 rd. in spec. og til en dreng 4 kur.dl. til kostpenge. Det 
skal årligen betales ham af Rtk. el. hofmønsterskriveren og angå fra 
den 9. aug. sidstf bileden. Kongen befaler enhver, som det vedkom
mer, at betale ham dette. Ej gørendes osv. SjR, 24, 149 K.

15. jan. (Kbh.) Ove Skade, Peder Reedtz og Arent von der Kuhla fik 
brev om torn til nagler til flåden. Han skal i kronens skove i lenet lade 
hugge torn, som skal bruges til nagler i de blokke, som behøves til flå
den, og med forderligste hidforskaffe dem. Han skal lade dem hugge 
på steder, hvor det er mindst til skovskade. Dermed etc. SjT, 34, 327. 
Indl. 14. jan.

Lige sådant brev fik PR af Møns skove. AvdK af Kronborg lens skove.

15. jan. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om bøgeblokke og risege 
til flåden. Han skal i lenets skove lade hugge 6 bøgeblokke og 50 ris-
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ege, som behøves på Holmen til flåden. Han skal lade dem hugge på 
steder, hvor det er mindst til skovskade. Dermed etc. SjT, 34, 328. K. 
Indi., se foreg.

15. jan. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov og hr. Henrik Bielke fik brev om 
at overvære levering af Otte Christoffer Ulfeldts værgemål. Der skal 
med forderligste foretages skifte efter afd. hr. Knud Ulfeldt til Sven
strup. De skal overvære, når fru Edel Rosenkrantz og Otte Lindenov 
på vegne af KU s børn leverer det til Peder Reedtz, som er forordnet1 i 
Jørgen Brahes sted at påtage sig OCUs værgemål. Dersom nogen tvi
stighed kan falde, skal de enten forhandle med dem i mindelighed el. 
adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal de under deres 
hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom 
en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til 
stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efter
komme befalingen. SkT, 9, 123. K. Indi. 15. jan.
1) Se ovf.,s. 21.

15. jan. (Kbh.) Hans Schack fik brev om med forderligste at begive sig 
til Skåne for at bese soldatesken til hest og fods og fæstningerne, for 
med flid at erkyndige sig om deres tilstand, gørende den bedste an
ordning til landets defensión. Niels Krabbe og Iver Krabbe er befalet 
at gøre ham al fornøden hjælp. Dermed etc. SkT, 9, 123. K.

15. jan. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Iver Krabbe fik brev anlangende 
besigtigelse af soldatesken og fæstningerne i Skåne. Kongen har befa
let Hans Schack at begive sig til Skåne og erkyndige sig om soldatesken 
og fæstningerne, og gøre den bedste anordning til landets defensión. 
De skal bevise ham al mulig assistance. Dermed etc. SkT, 9, 124. K.

15. jan. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om på øen Avnø i sit len at lade 
hugge 20 store avnbøge til blokke til flåden. Han skal lade dem hugge, 
hvor det kan være mindst til skovskade. Dermed etc. SkT, 9, 124. K. 
Indi., se SjT, 34, 327, 15. jan.

15. jan. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om Fadder Olsen og borgmestre 
og råd i Ysted. Hvad FO har ladet andrage for kongen, kan AU se af 
hans hosføjede supplikation. Han skal tilholde borgmestre og råd, at 
de inden vis af ham forelagt tid kontenterer FO, såfremt de ej vil und-
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gælde det, lovlig medfart kan bringe, og det, retten gemæs er. Dermed 
etc. SkT, 9, 124. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.

15. jan. (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at forskaffe kvarter og 
verpflegung til oberst Boths officerer, så mange, som er til stede effek
tivt, lige ved andre, så snart de er forestillet for soldaterne. Befalendes 
etc. SmT, 8, 169. K. Indl. 12. og 13. jan.

15. jan. (Kbh.) Mikkel Pedersen fik brev på 2 gårde i Jyll. imod at hol
de ryttere. Han har hos kongen begæret at måtte bevilges 2 gde i 
Østrup, Dronningborg len, fri for landgilde, ægt og arbejde, erbyden
de sig af de 2 gde at ville holde 2 geworbne gode ryttere i freds- og fej
detider. Kongen bevilger MP dette hans livstid, dog skal han efter egen 
erbydelse tilvejebringe de 2 nævnte ryttere og underholde dem på 
egen omkostning. I værende krigstid skal rytterne underholdes under 
det kompagni, som kongen befaler. Men efter fredens slutning under 
samme ritmester og dennes kompagni som rostjenesten af Dronning
borg Slot. Dog skal han betale skat o.a. pålæg af gården lige ved andre 
af kronens bønder. JR, 13, 37. K. Indl. 6. og 13. jan. og udat.

16. jan. (Kbh.) Arent von der Kuhla, Otte Pogwisch og Frands 
Brockenhuus fik brev om resterende ved. Kongen erfarer, at der i hans 
len resterer 1.470 læs ved, som er påbudt at leveres på Provianthuset 
og Kongens Bryghus. Han skal med forderligste i disse varende føre 
lade det forskaffe hid. Dermed etc. SjT, 34, 328. K.

Lige sådant brev fik OP om fra Frederiksborg len at lade komme re
sterende ved, 1.107? læs. FB af Kbh.s len 732/2 læs.

16. jan. (Kbh.) Niels Banner fik brev om resterende ved. Kongen erfa
rer, at der i hans len for dette og forgangne år resterer 400' læs ved, 
som er påbudt at leveres på Provianthuset og Kongens Bryghus i Kbh. 
Han skal med forderligste i disse varende føre lade hidkomme så me
get som muligt. Det øvrige skal han lade ligge ved de næste steder, og 
henføre, hvorfra det bekvemmeligst kan ske til vands. Dermed etc. SjT, 
34, 328. K.
1) Mens der hér står 400, står der i den følgende sætning i kopibogen 4.000, 
men K. har 4.000 begge steder.

16. jan. (Kbh.) Hans Lindenov fik brev om på Samsø at lade udskrive 
og opbringe så mange gode rytterheste, som dér findes, og lade dem
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taksere ved uvildige mænd, på det Steen Henriksen Billes kompagni 
kan munderes dermed. Dermed etc. SjT, 34, 329. K. Orig. i DKanc. B 
175.

16. jan. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev om afslag i Kalundborg len. 
En del af kronens bønder dér har klageligen ladet andrage, hvorledes 
de næstforleden sommer har lidt stor misvækst på deres korn, foruden 
at græsset og høbjærgningen næsten skal være henvisnet, så de ikke 
kan blive ved magt, med mindre de må forundes afslag i deres landgil
de. Af HLs erklæring erfarer kongen, at deres angivende er sandfær
digt. De må være forskånet for dette, beregnet fra Philippi Jacobi 1657 
til årsdagen, som følger: Viskinge) Niels Olsen 2 pd. 1 td. byg; Hans Ol
sen 2'/2 pd. byg; Laurs Jensen d. U., 2 pd. 1 td. byg; Villum Larsen 2 pd. 
byg; Christen Jespersen 2 pd. 1 td. byg; Mads Andersen 2‘/2 pd. byg; 
Jens Astensen 4 pd. byg; Laurs Jensen d. Æ. 2 pd. 1 td. byg; Jep Peder
sen 1'/2 pd. 1 td. byg; Søren Poulsen 3 td. byg; Lars Nielsen 3 td. 2 skp. 
byg; Jørgen Pedersen 3 td. 2 skp. byg; Laurs Madsen 3 td. byg; Jep 
Astensen '/2 pd. byg; Christen Sørensen 1 pd. byg; Anders Larsen '/2 
pd. byg. Rugtved'. Jørgen Jensen 4 td. byg; Anders Andersen 6 td. byg; 
Søren Jensen 1 /2 td. byg; Villum Torbensen 2 td. byg; Niels Laursen 2 
td. byg. Saltofte'. Jens Poulsen 5 td. byg. Løgtved: Laurs Jørgensen 2 pd. 
byg; Christen Madsen '/2 pd. byg; Christen Christensen '/2 pd. rug; 
Mikkel Jensen 8 skp. rug; Hans Møller '/2 pd. rug. Stenrand’. Niels Mo
gensen 1 pd. byg; Oluf Oluf sen 1 pd. byg; Bjergsted: Morten Poulsen 1 
pd. byg; Morten Olsen 2'/2 td. byg; Morten Pedersen 2 td. byg; Peder 
Andersen 6 td. byg; Søren Andersen 1 td. byg; Hans Lauridsen 3 td. 
byg; Laurids Jensen 2 pd. rug; Niels Ibsen 1 pd. byg; Peder Ibsen 3 td. 
byg; Peder Nielsen 2 td. byg; Anders Mortensen 1 td. byg; Mads An
dersen 1 /2 td. byg; Rasmus Lauridsen 1 td. byg; Jens Olufsen 2 td. byg; 
Mads Jørgensen 2 td. byg; Niels Lauridsen 1 td. byg. Bregninge. Peder 
Madsen 1 pd. rug; Christen Christensen '/2 pd. rug; Peder Møller '/2 
pd. rug. Kaltred:1 Hans Pedersen 1 pd. rug; Christen Jensen 1 pd. rug; 
Peder Pedersen 1 pd. 5 skp. rug; Jens Pedersen 4‘/2 skp. rug; Niels Sø
rensen 4'/2 skp. rug. Alleshave. Christen Andersen 1 td. byg; Niels Jen
sen 1 td. byg; Morten Jensen 2 td. byg; Jørgen Pedersen 2 td. byg; An
ders Olesen 1 '/2 td. byg; Niels Sørensen 3 td. byg; Mads Mortensen 2 
td. byg; Gert Nielsen S/? td. byg; Hans Lauridsen 1'/2 td. byg; Niels 
Hansen 1 '/2 td. byg; Anders Rasmussen 1 '/2 td. byg; Anders Sørensen 2 
td. byg; Oluf Albertsen 2 td. byg; Rasmus Sørensen 1'/2 td. byg. Torpe. 
Rasmus Nielsen 1 '/2 td. byg; Jep Andersen 3 td. byg; Laurids Pedersen
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2 td. byg; Peder Laursen 2 td. byg; Morten Christensen 1 pd. byg; Oluf 
Jensen '/2 pd. byg; Jens Poulsen [mangler]. Gammelrand'. Laurs Peder
sen '/2 pd. rug; Peder Laursen 1 ott. smør; Jens Ibsen 7* pd. rug; Mik
kel Nielsen '/2 pd. rug; Mads Klokker '/2 ott. smør. Astrup: Madsjørgen- 
sen 1 '/2 fjdg. smør; Morten Nielsen 2'/2 fjdg. smør. Dauerup: Niels Laur
sen 1 '/2 fjdg. smør. Eskebjerg. Laurs Kjeldsen 2 pd. byg; Thomas Jensen 
2 pd. byg; Christoffer Andersen 1 pd. byg; Anders Villadsen 1 '/2 td. 
byg; Peder Mortensen 2 pd. byg; Jens Thomsen 1 pd. byg; Jens Olesen 
2 td. byg; Jens Andersen 2 td. byg; Hans Christensen 1 pd. byg; Søren 
Pedersen 2 td. byg; Peder Lauridsen 4%> td. byg; Jens Pedersen 4 td. 
byg; Christen Jensen 2 pd. byg; Niels Madsen 3 td. byg; Laurs Olesen 
1 '/2 pd. byg; Thomas Jensen 3 td. byg; Peder Lauridsen og Jens Ander
sen 2'/2 td. byg; Rasmus Laursen 37^ td. byg; Niels Jacobsen 3 td. byg; 
Erik Sørensen 3 td. byg; Jens Nielsen 6/2 skp. byg; Peder Mikkelsen 3 
td. byg; Fridberg Christensen 1 td. byg. Alkestrup: Poul Pedersen 2 td. 
byg; Rasmus Hansen 2 td. byg; Peder Andersen 2 td. byg; Jens Peder
sen 3'/2 td. byg; Peder Espensen 2 td. byg; Svend Hansen 17'2 pd. byg. 
Føllenslev? Niels Jørgensen 1 /2 pd. byg; Niels Laursen d. Æ. 1 pd. 8 skp. 
byg; Peder Jørgensen d. Æ. 5 td. byg; Laurs Olufsen 2 pd. byg; Rasmus 
Andersen 1/2 pd. byg; Peder Bing 5 td. byg; Peder Jørgensen d. U. 1 
pd. byg; Niels Pedersen 3 td. byg; Laurs Laursen 1 td. byg; Laurids 
Christensen 1 td. byg; Peder Madsen 2 pd. byg; Nicolaus Eriksen I/2 
td. byg; Jens Lauridsen 1 pd. byg; Hans Jensen /2 pd. byg; Jens Olsen 2 
td. byg; Rasmus Knudsen 2/2 td. byg; Søren Jensen 1 pd. byg. Egemarke: 
Jens Ibsen 2 pd. byg; Peder Pedersen 2 pd. byg; Ole Rasmussen 1 pd. 
byg. Rumperup: Jep Nielsen 1 pd. byg; Rasmus Christensen 17*2 pd. byg. 
Ny rand: Espen Rasmussen 2 pd. byg; Peder Nielsen 2 td. byg; Christen 
Christensen 2 td. byg; Christen Villadsen 2 td. byg. Kongstrup: Niels 
Nielsen 1 pd. byg; Rasmus Nielsen 1 pd. byg; Laurids Jensen 1 pd. byg; 
Knud Madsen 1 pd. byg; Niels Andersen 1 pd. byg; Villum Knudsen 1 
pd. byg; Søren Jørgensen 1 pd. byg, hvilket skal blive godtgjort i lens
regnskabet. Dermed etc. SjT, 34, 329. K.
1) Kopibogen har Mischende. 2) Kopibogen har Caldrer. 3) Kopibogen har Fol- 
lidsløf.

16. jan. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om varer, som Saltkompagniet 
må få til Kbh. Direktørerne har for kongen ladet andrage, at de har la
det indkøbe en del proviant i Skåne til flåden og indført i fæstningen 
Malmø, nemlig 40 læster kød, 100 skippd. flæsk, 1.000 td. rug og malt.
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AU skal lade varerne være dem følgagtig, på det de efter kontrakten 
kan levere i rette tid. Dermed etc. SkT, 9, 124. K.

16. jan. (Kbh.) Lensmændene i Skåne og Bornholm fik brev om for- 
færdigelse af rytteriets gewehr o.a. hestetøj af håndværksfolk. De skal 
gøre den anordning, at bøssemagerne og klejnsmedene, såvel som sa
delmagerne og remsniderne dér i lenet tilholdes at forfærdige rytte
riets gewehr, sadler og hestetøj, så det, der er brøstfældigt, straks kan 
blive færdiggjort. Arbejdslønnen skal blive dem betalt med korn o. a., 
når de i sin tid fremviser regnskab, som er underskrevet af adressaten 
el. overofficererne. SkT, 9, 124. K. Indl. 18. og 30. jan.

16. jan. (Kbh.) Holger Vind, hr. Ove Giedde, hr. Henrik Lindenov og 
Jacob Grubbe fik brev om altid at have kundskab om fjendens inten
tion, så man nogenledes kan vide, på hvad sted han står, hvor stærk og 
hvorhen han moverer, desligeste hvor han har sit magasin, hvorom 
adressaterne ofte skal tilskikke kongen relation. Omkostningen, de 
anvender, skal blive erstattet af krigskommissarius. SkT, 9, 125. K. 
Indl., se foreg.

Lige sådant brev fik OG, HL og JG.

16. jan. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om at erstatte lensmændene 
omkostninger for kundskab. Kongen har befalet hr. Ove Giedde, Hol
ger Vind, hr. Henrik Lindenov og Jacob Grubbe at beflitte sig på altid 
at have vis kundskab om fjendens forhold. Han skal erstatte dem det, 
de befindes at have anvendt. Det skal blive godtgjort imod enhvers be
vis. SkT, 9, 125. K. Indl., se SkT, 9, 124, 16. jan. (brev 2).

16. jan. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Iver Krabbe og Kjeld Krag fik brev om 
fortegnelse over adelens og kapitlets jordebøger i Skåne og om at ak
kordere om magasin til fæstningerne. De skal gøre deres bedste til at 
bekomme fortegnelser over adelens, kapitlets og gejstlighedens jorde
bøger. Kongen har befalet rentemestrene at skikke dem fortegnelser 
over kronens jordebøger, så der kan gøres likvidation og ligning til sol- 
dateskens underholdning dér. I synderlighed skal de overtale dem, 
som har midler, til i fæstningerne at indføre mel, salt, gryn, havre o.a. 
viktualier. De skal blive holdt skadesløs for den forsikring, de gør der
på. SkT, 9, 125. K. Indl. 12. og 15. jan.
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16. jan. (Kbh.) Hans Friis fik forsikringsbrev i Silkeborg len på 20.000 
rd., som han har forstrakt kongen. Kongen forsikrer ham og efter
kommere kapitalens afbetaling uden rente således, at han må gøre sig 
betalt i lenets indkomst i 10 år, beregnet fra den tid, Gud forlener 
fred, nemlig hvert år 2.000 rd., men for det øvrige af lenets indkomst 
skal han årligen gøre regnskab på Rtk. efter det ham givne forlenings- 
brev. Dersom han dør forinden, vil kongen straks af lenet el. andet for
sikre hans enke el. arvinger for den resterende kapital og siden betale 
med da påløbne renter fra hans død. JR, 13, 38. K. Indl. udat.

16. jan. (Kbh.) Hans Friis til Clausholm fik efter begæring brev på Vin- 
derslevgård. Han må nyde den årlige afgift på 100 rd., som jomfru Me
rete Høg giver af gården under Silkeborg len. Men når hendes bevil
lingsår ender efter det derpå givne bevillingsbrev, må han selv bruge 
gården og beholde den frit uden afgift. Forbydendes etc. JR, 13, 39. K.

17. jan. (Kbh.) Mikkel Jensen møllehugger i Skære Mølle1 fik efter be
gæring brev på en vejrmølle. Han må på egen bekostning lade opsæt
te en vejrmølle på en sandbakke, som ligger til nævnte mølle, Kål- 
havestedet, på det han herefter bedre kan afstedkomme sin skat og 
landgilde som tilforn uden afkortning, når han på Skære Mølle lider 
mangel på vand. SjR, 24, 150 K. Indl. 11. jan. og udat.
1) Kopibogen har Skirer Mølle.

17. jan. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om til hver af nær
værende Villum Lobrechts officerer at betale en måneds besoldning 
efter hosfølgende liste foruden heste, tagende hvers bevis, hvorefter 
det skal blive godtgjort i regnskaberne. Dermed etc. SjT, 34, 332. Indl. 
udat. (2).

Fortegnelse over VLs officerer, som meldes i forskrevne brev: Løjt
nant Gert von Techlenborg 30 rd. Løjtnant Isak Chanders 30 rd. Løjt
nant Henrik Hermans 30 rd. Løjtnant Vilhelm von Reinveld 30 rd. 
Fændrik Salomon Hennings 30 rd. Fændrik Ludvig Tilborg 24 rd. 
Fændrik Jan van Oudevater 24 rd. Fændrik Ludvig Bertins 24 rd. Fæn
drik Jan Huusman 24 rd. Fændrik Magnus von Botlar 24 rd. Fændrik 
Jürgen Joncher 24 rd. Fændrik Statz Querson 24 rd. Regimentskvar
termester Gert Leyne 24 rd.

17. jan. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev anlangende kongens fhv. agent 
i Danzig Vitus Bremers begravelse med skolen. VB er død i Kbh. HS
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skal tilholde skolen, at den uden betaling følger hans lig til hans be
gravelsessted, så at han kan blive begravet nogenledes hæderligt. Der
med etc. SjT, 34, 332.

17. jan. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Iver Krabbe fik brev om at befordre 
Hans Schack i hans forretning med mønstring o.a. Kongen har befalet 
HS at begive sig til Skåne for at besigtige soldatesken. De skal rejse om 
med ham i landet for at gøre ham underretning om alting / og møn
stre soldatesken til hest og fods, når han begærer det. / Derefter etc. 
SkT, 9, 126. K.

Lige sådant brev fik IK, dog det ml. disse tegn / / udeladt.

17. jan. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om i Skåne at forskaffe kvarter 
til Hans Schack og hans stab. SkT, 9, 126. K.

17. jan. (Kbh.) Knud [Axelsen] Urne fik forlov til at komme til skiftet 
efter afd. fru Karen Lange. Befalendes etc. SkT, 9, 126. K. Indl. 16. jan.

17. jan. (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om, at han efter 
fru Sofie Rosen kran tz’ begæring må lade så mange høje og fornemme 
officerer være følgagtig, som hun har fornødent til fra Frederiksodde 
at afhente liget af sin afd. husbond, hr. Anders Bille, fhv. Danmarks ri
ges marsk. Dermed etc. FT, 7, 355. K.

19. jan. (Kbh.) Gilles Jensen studiosus fik brev om efterladelse af lejer
mål. GJ har for kongen ladet andrage, hvorledes han for nogen tid si
den har forset sig i lejermål og derfor har udstået kirkens disciplin. 
Han begærer, at kongen vil efterlade forseelsen, så han kan komme til 
kald. Kongen gør dette, så han må lade sig kalde til hvilket skole- el. 
præstekald, han efter ordinansen o.a. frd. lovligen kan blive kaldet til. 
Forbydendes etc. SjR, 24, 150.

19. jan. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om at lade Hugo Liitzow be
komme 500 td. havre til kongens stald på Antvorskov Slot, hvilket han 
efterhånden skal godtgøre af lenets indkomst. Dermed etc. SjT, 34, 
332. K.

19. jan. (Kbh.) Nogle af Flensborg fik bevill. til toldfrihed på at op
lægge varer. Kongen har bevilget følgende, at de uden told i Kbh. må 
oplægge følgende varer: Anne Louterups 40 td. rug, 4 td. tran. Morten
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Jensen 10 td. rug, 7 td. malt, l1/? skippd. sækkehør, 1 skippd. 3 bundter 
hør. Peter Jensen 24 td. rug, 8 td. malt, 4 skippd. rusefisk. Asmus Lo
rentzen 15 td. rug, 2 skippd. 3 bundter hør. Niels Lorentzen 8 td. rug, 
2 td. tran. Jacob Wenglerbecker 12 td. rug. Skipper Christen Smed 4 
td. rug. Evert Mortensen i Kobbermøllen ved Flensborg 10 skippd. 
gamle kedler. Dog såfremt nogle af nævnte varer sælges, da skal tolden 
gives deraf. SjT, 34, 333. K. Indl. udat.

19. jan. (Kbh.) Ove Skade fik brev om afslag i Roskilde len. Følgende 
kronens bønder under Roskilde len befindes efter tingsvinder ikke at 
formå d.å. at udgive en del af deres landgilde, såfremt de skal blive ved 
magt, og anholder derfor om at være forskånet for følgende, fra Phi- 
lippi Jacobi 1657 til årsdagen: Sømme h., Herringløse: Peder Olufsen 
'/2 pd. byg; Anders Christensen 1 '/2 pd. byg. Gundsømagle: Niels Pe
dersen '/2 pd. byg. Jyllinge: Hans Andersen glarmester 9 skp. byg; Jør
gen Hansen '/2 pd. byg. Veddelev: Rasmus Jørgensen 15 skp. byg. He
degård: Peder Jørgensen 2'/2 pd. 9 skp. byg. Kattinge: Laurids Olufsen 
1 pd. byg; Jørgen Eriksen 1 pd. byg; Niels Hansen 1 pd. byg. Lerbæk: 
Søren Ibsen 1 '/2 pd. byg. Kornerup: Esben Sørensen '/2 pd. 15 skp. byg; 
Søren Pedersen 16‘/2 skp. rug, '/2 pd. byg; Peder Møller 6 skp. byg; 
Espen Nielsen '/2 pd. byg; Hans Jørgensen '/2 pd. byg. Asserupgårde: 
Peder Olufsen 2’/2 pd. byg; Jørgen Pedersen 1 pd. byg. Brordrup: Niels 
Knudsen '/2 pd. byg; Jens Lauridsen '/2 pd. byg; Oluf Knudsen '/2 pd. 
byg; Peder Pedersen '/2 pd. byg; Knud Sørensen ’/2 pd. byg; Jens Han
sen '/2 pd. byg; Jørgen Knudsen '/2 pd. byg; Morten Nielsen '/2 pd. byg. 
Darup: Christoffer Mortensen 1 pd. byg; Jens Nielsen 18 skp. byg. 
Kamstrup: Mikkel Jyde '/2 pd. byg; Hans Ibsen ’/2 pd. byg; Jens C^hristi 
1 pd. byg. Tjære by: Niels Andersen 18 skp. byg. Marbjerg: Bertel 
Frandsen 1 pd. 5 skp. rug, 1 pd. 6 skp. byg, 1 td. havre, '/2 bolsvin, 1 får, 
1 lam, 1 gås, 4 høns, 1'/2 rd. kopenge; Niclaus Sørensen '/2 pd. byg. 
Trellerup: Anders Jørgensen 1 pd. byg; Anders Hansen '/2 pd. byg; 
Christen Jensen '/2 pd. byg. Mosede: Niels Hansen 2 pd. byg, 2 td. hav
re, 1 dl. penge. Jersie: Niels Hansen 1 pd. 18 skp. byg, 2 td. havre, 1 
lam, 1 gås, 3 høns, 8 mk. penge. Voldborg h., Gevninge: Jep Jensen /2 
pd. byg; Peder Bentsen '/2 pd. byg; Peder Hansen '/2 pd. byg; Svend 
Nielsen '/2 pd. byg, 2 rd. penge. Lyngby: Oluf Nielsen 1 pd. byg, 6 td. 
havre; Jens Christensen 1 pd. byg, 6 td. havre; Laurids Hansen 1 pd. 
byg, 6 td. havre; Morten Hansen 2 pd. byg, 6 td. havre; Niels Nielsen 1 
pd. byg, 4 td. havre. Manderup: Hans Nielsen P/2 td. havre; Oluf Pe
dersen 1 '/2 td. havre; Jep Pedersen 1 '/2 td. havre. Merløse h., Jonstrup:
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Hans Jørgensen 1 pd. byg, 4 td. havre. Eskilstrup: Peder Nielsen 2 td. 
havre; Hans Hansen 2 td. havre. Alkestrup: Hans Nielsen 1 pd. byg, 2 
td. havre; Hans Jørgensen 1 pd. byg, 2 td. havre; Oluf Sørensen 2 pd. 
byg, 2 td. havre, 1 side flæsk, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 17 ink. penge; 
Jørgen Rasmussen ’/2 pd. byg, 1 td. havre. Hundige: Hans Rasmussen 2 
pd. byg, 1 dl. penge. Af OSs erklæring erfarer kongen, at dette befin- 
des således, og at de behøver afslag, og er tilfreds, at de må være for
skånet for dette, hvilket skal blive godtgjort. Befalendes etc. SjT, 34, 
333. K. Indl. 15. jan.

19. jan. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om afslag i sit len. Følgen
de bønder under Vordingborg len har ladet andrage, hvorledes de for
leden sommer har lidt stor misvækst på deres korn og hø, så de ikke 
kan føde deres eget kvæg og heste dermed vinteren over. Derover er 
de geråden i største armod og kan ej besidde gårdene, med mindre de 
må forundes afslag i deres landgilde. Af FRs erklæring erfarer kongen, 
at deres angivende er sandfærdigt. På det, de kan blive ved magt, må 
følgende være forskånet for halvparten af deres landgilde næstforle- 
den år, fra Philippi Jacobi 1657 til årsdagen, nemlig Stuby mænd, 
Snertinge bymænd, Svinninge,1 Skaverup og Kastelev2, Sallerup, Næs 
og Knudsby mænd, Ore bymænd og Stenbjerg, hvilket skal blive godt
gjort. Dermed etc. SjT, 34, 335. K.
1) Kopibogen har Sundinge. 2) Kopibogen har Hastelev.

19. jan. (Kbh.) Bevilling efter ansøgning for Fadder Olsen, Malmø, til 
at udføre 4.000 td. korn fra Malmø til Norge, dog at han beviser, at 
kornet ikke henføres til andre steder. Forbydendes etc. SkR, 6, 464. K. 
Indl. 16.jan.

19. jan. (Kbh.) Hans Friis fik brev om, at kongen vil have ham forlenet 
med Silkeborg til Philippi Jacobi førstkommende el. så snart, fjenden 
derefter forlader Nørrejyll. Befalendes etc. JT, 14, 123. K.

19. jan. (Kbh.) Hans Friis fik brev om af den forstrækning, som han 
har tilsagt kongen, at lade betale oberstlt. Frederik Holstein 1.000 rd., 
tagende hans bevis, hvorefter kongen siden vil lade HF det godtgøre. 
JT, 14, 123. K.

20. jan. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om konsumtionstold af 
soldater og Helsingborgs borgere i Helsingør. Kongen har anset for
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godt, at soldaterne indkvarteret i Helsingør til at holde vagt på Kron
borg fri for konsumtionstold må nyde deres korn, som de annammer i 
besoldning, såfremt de forbruger det til deres egen underholdning. 
Indbyggerne i Helsingborg er bevilget at bruge deres handel i Hel
singør, med fri frem- og tilbageførsel, og da de i Helsingborg er bevil
get at være forskånet for konsumtionstold, vil kongen, at de skal udgi
ve told af det, de overfører til Helsingør. Dermed etc. SjT, 34, 335. K. 
Indl. 2. og 15. jan.

20. jan. (Kbh.) Poul Klingenberg fik brev om at levere 1.200 rd. til ren
temestrene til tømmermænd på Holmen, tagende deres bevis, hvor
efter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 336. K.

20. jan. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik efter begæring brev om at 
måtte forløves for at bestille sine magtpåliggende ærinder. Dermed 
etc. SmT, 8, 169. K.

21. jan. (Kbh.) Johan Smidt fik brev om toldfrihed for Henrik Wiirger. 
Han skal lade være toldfri følgende varer, som HW forgangen år har 
leveret til kongen: 50 jernstykker, 1.000 kugler, 200 par hylstre, 149 par 
pistoler, 171 sadler, 81 bundter remmetøj, 1 kiste med 200 degener, 
111/.’ td. bryhan, 1 felteisen til Hans fyrstelige Nåde, 65 sadler, 10 stk. 
sejldug, 13 spændtøj, 13 sadler, 34 remmetøj, 68 par hylstre, 30 ban- 
delierrør, 36 par pistoler, 5 lange hager, '/2 og ’/2 tønde, deri 58 par 
stænger, 37 par stigbøjler, 3 par hylstre, 2 fade, 1 salttønde, deri har 
været bandelierer og gehæng til degener og musketter, 10 skippd. bly, 
5 ryttervåben, 42 sadler, 20 par hylstre, 3 td. og 1 korpf med våben, 
168 stk. spændtøj, 20 stk. tøj til dragonsadler, 9 bundter degenge
hæng, 35 par stigbøjler, 20 bandelierremme med hager, 25 sadler med 
tilbehør, 17 par stigbøjler med hylstre, 82 sadler og 82 par stigbøjler. 
SjT, 34, 336. K. Indl. udat.

21. jan. (Kbh.) Lensmændene i Sjæll., Loll. og Falster fik brev om at 
have flittig indseende med, at ingen af de soldater, som forgangen år 
har været i marken og hidindtil har gjort tjeneste, bliver forløvet el. 
omvekslet fra de regimenter og kompagnier, som de hidindtil har væ
ret under, men bliver stillet under de samme officerer. Dermed etc. 
SjT, 34, 337. K. Indl. 16. jan.
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21. jan. (Kbh.) Dr. Johan Diderichsen fik brev om at indtage nær
værendejon Hansen Hvid i Frederiksborg Skole i det sted, som Chri
stian Jørgensen aftræder, forordne ham under disciplin og ellers for
holde sig mod ham lige ved andre skolebørn. SjT, 34, 337.

22. jan. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at være oberst til hest over 
Dronningens Livregiment, som Frands Brockenhuus har frastået. Der
efter osv. SjT, 34, 337. K.

22. jan. (Kbh.) Markor Rodsteen fik brev om skibsankre, som Gabriel 
Marselis skal bestille. GM har bekommet kongens befaling til i Hol
land at lade gøre 30 ankre, som skal hidskikkes til flåden betimeligen 
til foråret, nemlig 6 hver på 3.000' pd., 8 hver på 2.500 pd., 8 på 2.250 
pd., 8 på 2.000 pd. MR skal tale med GM derom og hos ham befordre, 
at de bliver bestilt hos gode ankersmede, til hvilken ende han selv skal 
være til stede, når ankrene bliver proberede. Dermed etc. SjT, 34, 338. 
Indl. 21. jan. (2).
1) Efter K., kopibogen har 300.

22. jan. (Kbh.) Joachim von Breda fik brev om at tage løjtnant Martin 
Escherot i arrest til at svare til de beskyldninger, som bliver tillagt ham 
at have begået i Skåne. Dermed etc. SjT, 34, 338.

22. jan. (Kbh.)1 Hr. Axel Urup fik brev om at tilholde borgmestre og 
råd i Malmø i hans fraværelse at levere byens portes nøgler til Erik 
Quitzow og forholde sig dermed som i sidst forledne svenske krig. SkT, 
9, 126. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA. Indl. 19. nov. 1657.
1) Efter brevet står: Koinmissarierne i Skåne om Jørgen Ravns indvisning i no
gen kommissarietold, men brevteksten er ikke indført.

22. jan. (Kbh.) Mogens Mule i Odense fik efter ansøgning brev om at 
måtte nyde alle privilegier som andre professorer og gejstlige i byen 
nyder, forblivende under den gejstlige jurisdiktion, så og forskånelse 
for al indkvartering o.a., så længe han ingen borgerlig handel bruger. 
Forbydendes etc. FR, 6, 313. K. Indl. 16. jan.

22. jan. (Kbh.) Forleningsbrev1 for Hans Friis til Clausholm på Silke
borg Slot fra Philippi Jacobi 1659 med vist og uvist. Til genant til sig 
selv og til at lønne folk bevilges han årligt 412 dl., hver dl. til 80 sk., 9 
læster rug, 10 læster byg, 8? læst 4 td. havre, 14 td. smør, 24 nødekrop-
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pe, 100 får, 100 gæs, 350 høns, 3 td. ål, 200 brændsvin, 8 td. gryn, 3 td. 
honning, 3 fedekøer; hvad indkomsten af lenet udgør ud over denne 
genant efter jordebogens lydelse, skal HF føre kongen til bedste til 
regnskab. (Skbi. 2, 3, 4 (’/m af det uvisse), 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10 geruste 
heste), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. JR, 13, 40. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

23. jan. (Kbh.) Kvartalkommissarierne fik brev om at gøre anordning 
om indkvartering med lensmændene. Kongen befaler adressaterne til
lige med lensmændene i hvert kvartal at gøre anordning, hvorledes 
det ene len skal hjælpe det andet, eftersom indkvarteringen i hver 
købstad er stor til, og derefter uddele rytterlæggene, på det alting 
mest muligt kan gå ligeligt til. Ladendes det ingenlunde etc. SjR, 24, 
151 K. IndL 21. jan. og udat.

23. jan. (Kbh.)1 Otte Pogwisch fik brev om afslag i Frederiksborg len. 
Det er for kongen andraget, at følgende af kronens bønder i lenet har 
lidt stor skade og misvækst på deres korn formedelst den langvarige 
hede og tørke forleden sommer, så og at en del af deres kvæg er dødt 
og nogle skadet af ildebrand, så de er gerådet i armod, så de ikke kan 
blive ved magt, med mindre de får afslag i deres landgilde. Af OPs er
klæring erfarer kongen, at det befindes således, og er tilfreds, at de må 
forskånes, beregnet fra Philippi Jacobi 1657 til årsdagen, nemlig: Jør- 
lunde. Jørgen Jensen 1 pd. rug; Jens Mortensen 3 td. byg. Skenkelsø'. 
Niels Jørgensen 1 pd. rug, 1 pd. byg; Hans Jørgensens gd. 1 pd. rug; 
Peder Jensen 1 pd. rug; Niels Christensen og Christen Hansen 1 pd. 
byg. Hagerup. Jens Christensen 1 '/2 pd. rug, 1 '/2 pd. byg. Sundbylille. Ole 
Mogensen '/2 pd. byg; Jens Rasmussen 3 td. byg. Hørup'. 1 øde hus 2 
mk.; Peder Nielsen 1 pd. byg; Hans Andersen 1 pd. byg; Lars Olsen og 
Niels Jonsen 1 pd. byg. Jordhøj'} Niels Pedersen 3 td. byg; Anders Pe
dersen 1 pd. byg; Søren Nielsen 5 td. byg; Mikkel Christensen 2 td. 
byg. Græse. Laurids ("lansen '/2 pd. rug; Mads Klokker '/2 pd. byg; 2 øde 
huse 3 mk.; Espen Andersen 3'/2 td. byg; Hans Jensen 2 td. rug; Hans 
Nielsen 13 skp. rug, 2'/2 td. byg; Poul Pedersen 2 td. byg; Laurids Pe
dersen '/2 pd. byg; Morten Jørgensen og Jens Lassen '/2 pd. byg. Siger- 
slevvester. Jens Nielsen '/2 pd. rug; Hans Henriksen 3 td. byg; Jørgen 
Nielsen 1 pd. byg. Oppe Sundby'. Laurids Hansen 1 pd. rug; Hans Hen
riksen 1 pd. byg; Svend Rasmussen 1 pd. byg; Niels Hansen 3 td. byg; 
Erik Andersen 3 td. byg; Hans Eriksen 3 td. byg; Bent Svendsen 3 td. 
byg; Ole Pedersen 3 td. byg; Laurids Ibsen 3 td. byg. Tollerup: Svend
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Rasmussens øde gd. 3 pd. rug, 3 pd. byg, 1 bolsvin, 10'/2 mk. Ude Sund
by'. Niels Hansen 3 td. byg; Mads Pedersen 3 td. byg; Jens Gøg 2 td. byg. 
Sundbylille: Hans Simensen 1 pd. byg. Bonderup'. Henning Hansen 1 pd. 
byg; Peder Pedersen 2'/2 pd. rug, 2‘/2 pd. byg. Strø’. Laurids Jensen 1 
pd. byg. Strølille’. Anders Pedersen 1 pd. rug, 1 pd. byg; Mikkel Peder
sen 1 '/2 pd. byg; Peder Jensen '/2 pd. byg; Laurids Jensen 1 pd. byg. Si- 
gerslevøster. Mads Bertelsens gd. 1 ’/2 skp. rug, 3'/2 td. byg, 2 td. havre, 1 
gås, 2 høns; Peder Andersen 3 td. byg; Jørgen Andersen 1 pd. byg; Ole 
Clemensen 1 pd. byg; Oluf (Ole) Rasmussen 3 td. byg; Hans Duncher- 
sens gd. 1 pd. rug, '/2 pd. byg; Hans Rasmussen 1 pd. byg; Ole Larsen 1 
pd. rug, 1 pd. byg; Peder Hansen 1 pd. byg; Peder Nielsen 1 pd. byg. 
Skævinge: Anders Hansen 1 pd. rug; Jep Nielsen 1 '/2 pd. byg; Hans Pe
dersen, afbrændt, 1 '/2 pd. rug, 2 pd. byg, 3 td. havre, 1 gås, 4 høns, 1 
pd. byg, K.M. har ladet så til gården; Nelaus Madsen '/2 pd. byg; Ole 
Villumsen 1'/2 pd. byg; Jacob Rebersen 1 td. rug, 1 pd. byg; Peder An
dersen '/2 pd. byg; Ole Pedersen '/2 pd. byg; Hans Pedersen '/2 pd. byg; 
Hans Jensen '/2 pd. byg; Børge Hansen 1 td. rug, 3 td. byg. I Lille] Lyng
by. Oluf (Ole) Mortensen '/2 pd. byg; 2 øde huse 1 dl.; Hans Olsen '/2 
pd. rug, 1 pd. byg, 1 '/2 td. havre; Jørgen Jensen 1 pd. byg; Albret Cle- 
mendsen ’/2 pd. byg. Melløse: Niels Madsen 3 td. byg; Morten Nielsen '/2 
pd. byg; Anders Mikkelsen 3 td. byg; Jacob Jensen 3 td. byg; Laurids 
Pedersen 3 td. byg; Anders Hansen 3 td. byg. Alsønderup'. Rasmus Pe
dersen 1 pd. byg; Laurs Jørgensen '/2 pd. byg; Morten Pedersen '/2 pd. 
byg; Jens Laugmand 1 pd. rug, 3 td. byg; Peder Olufsen 3 td. byg; Jør
gen Pedersen 3 td. byg. Bendstrup: Jens Andersen '/2 pd. byg; Jep Ibsen 
'/2 pd. byg; Laurs Villumsen 1 pd. byg; Adser Olufsen '/2 pd. byg; Jens 
Olsen ’/2 pd. byg. Tulstrup'. Hans Mortensen '/2 pd. byg; Jens Pedersen 
'/2 pd. byg; Oluf (Ole) Madsen /2 pd. byg; Christen Hansen '/2 pd. byg; 
Søren Jensen */2 pd. byg; 1 øde hus 2 mk. Nejede Hans Laursen 3 td. 
byg; Niels Hansen 3 td. byg; Jens Olsen 3 td. byg; Jens Larsen 3 td. byg; 
Jens Hansen 3 td. byg; Hans Pedersen 3 td. byg. Ole Villumsen '/2 pd. 
byg; Albert Johansen 3 td. byg. Hårløse:'' Anders Jensen og Morten Pe
dersen 1 pd. byg; Rasmus Olsen ’/2 pd. byg; Hans Madsen '/2 pd. byg. 
Nødebo'. Troels Pedersen 1 ott. smør, 1 lam, 4 høns; Jens Pedersen '/2 
ott. smør; Hans Pedersen i Pederstrup 1 fjdg. smør. Grønholt'. Laurs Ol
sen 1 ott. smør; Troels Ibsen 1 ott. smør; Ole Hansen 1 ott. smør; An
ders Pedersen 1 fjdg. smør. Lønholt'. Hans Olsen ‘/2 pd. byg; Peder Erik
sen '/2 pd. rug, '/2 pd. byg; Christen Jyde '/2 pd. byg; Vilhim Smed '/2 
pd. byg; Peder Pedersen '/2 pd. byg; Niels Pedersen '/2 pd. byg; Peder 
Villumsen ‘/2 pd. byg; Laurids Saxen 1 td. byg; Jens Rasmussen 1 td.
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byg; Niels Sørensen 1 td. byg; Hans Nielsen 1 td. byg; Hans Christen
sen 1 td. byg; Jep Olsen 1 td. byg; Peder Nielsen 1 td. byg. Sørup: Peder 
Nielsen 7/2 skp. byg; Niels Hansen 7/2 skp. byg; Peder Pedersen 7'/2 
skp. byg; Hans Madsen 7‘/2 skp. byg. Lillerød'. Mads Nielsen 10 skp. byg; 
Peder Pedersen 10 skp. byg; Laurs Olsen 10 skp. byg; Mads Torbensen 
10 skp. byg; Rasmus Nielsen 10 skp. byg; Hans Christensen 10 skp. byg; 

Jens Jensen 5 skp. rug. Lerholt'Å Laurids Pedersen 1 td. byg; Ole Jensen 
2 td. byg; Ole Larsen 2'/2 td. byg. Lynge. Frederik Jensen 3 td. byg; Ole 
Pedersen 3 td. byg; Ole Madsen 3 td. byg; Jens Olsen 3 td. byg; Bent 
Olsen, den store, 3 td. byg; Jens Thorsen 3 td. byg; Hans Olsen d. U.s 
gd. 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns; Peder Madsen 
3 td. byg; Svend Jensen 1 pd. rug, 20 skp. byg; Peder Nielsen 3 td. byg; 
Mads Andersen 3 td. byg; Peder Boisen 3 td. byg; Isak Mikkelsen 3 td. 
byg; Oluf (Ole) Nielsen 3 td. byg; Peder Mogensen 1 td. byg; Esben 
Pedersen 1 td. byg; Anders Jensen 1 td. byg; Jens Olsen, den store, /2 
pd. byg; Peder Christoffersen /2 pd. byg; Hans Olsen Ibsens gd. 3 td. 
byg; Hans Olsen skomager 1 td. byg; Jens Nielsen 3 td. byg. Kollerød'. 
Jørgen Jørgensen /2 pd. byg; Jens Jørgensen /2 pd. byg; Ole Sørensen 
'/2 pd. byg; Jens Mogensen /2 pd. byg; Christen Pedersen /2 pd. byg; 
Peder Jensen /2 pd. byg. Uggeløse. Anders Svendsen 3 td. byg; Ole Ibsen 
3 td. byg; Anders Frandsen 1 pd. byg; Jens Olsen 1 td. byg; Villum Hel
lesen '/2 pd. byg. IÅndholm'. Jon Svendsen 1 '/2 pd. rug, l'/2 pd. byg, 3 td. 
havre. Badstrup'. Jørgen Thuesen '/2 pd. byg; Jørgen Jensen /2 pd. byg; 
Thorsten Sørensen /2 pd. byg; Niels Jensen '/2 pd. byg; Søren Jørgen
sen l/2 pd. byg; Anders Nielsen 1 td. byg. Uvelse. Hans Madsen, øde i 2 
år, 1 '/2 pd. rug, 1 /2 pd. byg, 3 td. havre, 17 sk., 1 /2 lam, 11/2 gås, 3 høns; 
Ole Nielsen 1 ’/2 pd. rug, 1 '/2 pd. byg, 3 td. havre; Søren Ibsen 1 pd. 
rug, 1 pd. byg; Christen Thomsen 1 */2 pd. byg; Jens Jensen 1 /2 pd. byg; 
Peder Jørgensen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre; Laurids Hansen L/2 
pd. byg; Ingvor Hansen 1 pd. rug, 1 /2 pd. byg, 3 td. havre; Peder Jen
sen 3 td. byg; Niels Hansen 3 td. byg; Anders Nielsen /2 pd. rug, 1 pd. 
byg. Lystrup: Hans Nielsen /2 pd. byg; Jens Olsen /2 pd. rug, 3 td. byg; 
Eske Bendtsen /2 pd. byg; Anders Lauridsen /2 pd. rug, 3 td. byg. 
Gørløse. Ingel Pedersen 1 td. rug, /2 pd. byg, 1 td. havre; Jens Olsen /2 
pd. byg; Laurids Sørensen /2 pd. byg; Oluf (Ole) Lauridsen /2 pd. byg; 
Tyge Nielsen /2 pd. byg; Christen Rasmussen /2 pd. byg; Jens Knudsen 
/2 pd. byg; Hans Nielsen /2 pd. byg; Ole Nielsen /2 pd. byg; Lars 
Svendsen /2 pd. byg; 1 øde hus 2 mk. Herlev: Niels Thorsen (Tirsen) 1 
pd. byg; Niels Christensen 1 pd. byg. Hammersholt: Hans Hansen 1 td. 
byg; Rasmus Frandsen 1 td. byg; Søren Andersen /2 pd. rug, /2 pd.
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byg. Freerslev: Peder Olsen /2 pd. rug; Peder Olsen slagter '/2 pd. byg; 
Peder Laursen 1 '/2 td. byg. Ølstykke. Bent Rasmussen 1 pd. byg; Jens 
Madsen 1 '/2 pd. rug, 1 ’/2 pd. byg, 3 td. havre; Børge Olsen 1 pd. byg; 
Jens Pedersen 1 pd. byg; Jep Hansen 1 pd. byg; Jens Olsen 1 ‘/2 pd. rug, 

1 pd. byg; Anders Svendsen 1 pd. byg; Laurids Jørgensen 1 pd. byg; 
Niels Pedersen 1 pd. byg; Bertel Simonsen 1 pd. byg; Oluf (Ole) Jen
sen 1 pd. byg; Anders Mogensen 1 pd. byg; Oluf (Ole) Andersen 1 pd. 
byg. Udlejre. Peder Olsen 1 /2 pd. rug, 1 /2 pd. byg, 3'/2 td. havre; Jens 
Nielsen L/2 pd. rug, 2 pd. byg; Adser Pedersen 5 td. byg; Rasmus An
dersen ’/2 pd. byg. Svedstrup'. Niels Pedersen '/2 pd. byg; Simon Jensen 
1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 1 lam; Anders Nielsen '/2 pd. rug, 1 
pd. byg; Hans Olsen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 2 mk. 4 sk.; Hans 
Hansen 1 pd. rug, 1 pd. byg; Peder Madsen '/2 pd. rug, 1 pd. byg; Mads 
Henriksen '/2 pd. rug, 1 pd. byg. Store Rørbæk: Jens Sørensen 15 skp. 
rug, '/2 pd. byg; Troels Andersen '/2 pd. rug, 1 pd. byg; Hans Madsen 1 
pd. rug, 1 pd. byg; Peder Jørgensen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 1 
lam, 1 gås, 3 høns. Lille Rørbæk: Hans Jensen 1 '/2 pd. rug, 1 '/2 pd. byg, 3 
td. havre, 1 lam, 1 gås, 3 høns; Jørgen Madsen 15 skp. rug, 15 skp. byg. 
Ølsted: Jørgen Rasmussen, afbrændt 15 skp. rug, 3 td. byg, 2 td. havre, 
1 lam, 1 gås, 2 høns; Ole Rasmussen 1 pd. byg; Lars Ibsen '/2 pd. byg; 
Jep Jensen 1 pd. byg. Havelselille. Hans Jørgensen 1 pd. byg; Rasmus 
Jensen 1 pd. byg; Lars Pedersen 1 pd. byg. Havelsemagle. Laurids Ibsen 
2’/2 pd. rug, 2/2 pd. byg, 5 td. havre; Lars Pedersen d. U. /2 pd. rug, '/2 
pd. byg, 1 lam, 1 gås, 4 høns; Niels Jørgensen 1 td. byg; Jens Larsen /2 
pd. byg; Jens Larsen */2 pd. byg; Lars Ibsen '/2 pd. byg; Mads Ibsen '/2 
pd. byg; Mikkel Olsen '/2 td. byg. Kregme Niels Jensen 1 pd. rug; Jens 
Olsen 1 pd. rug. Avderød: Jørgen Frandsen 1 pd. 1 skp. byg; Ole Olsen 
1 td. rug, /2 pd. byg; Niels Torch 1 pd. byg; Lars Ibsen 25 skp. byg; 
Rasmus Poulsen 1 td. byg; Jens Nielsen 1 pd. rug, 25 skp. byg; Søren 
Nielsen 2 td. rug, 2 td. byg; Rasmus Frandsen 25 skp. byg; Rasmus Stef
fensen 1 pd. byg; Niels Hansen 2 pd. byg; Ole Hansen '/2 pd. byg. Vin
derød: Lars Ejlersen 3 td. rug, 3'/2 td. byg; Lars Hansen 5 skp. byg; Hans 
Larsen '/2 pd. byg. Karsemose. Lars Pedersen 3 td. byg; Jens Nielsen 3 td. 
byg. Brederød: Ole Hven '/2 pd. rug, /2 pd. byg; Jørgen Ibsen '/2 pd. byg; 
Niels Ibsen 1 pd. byg; Jørgen Knudsen 1 td. byg; Lars Jørgensen '/2 pd. 
byg; Ole Knudsen 1 td. byg; Erik Larsen 1 td. byg; Jens Hansen 1 td. 
byg. Sonnerup: Jens Bay 1 pd. byg. Melby: Anders Valtinsen '/2 pd. rug, 
/2 pd. byg; Niels Hjulmand /2 pd. byg; Lars Fabiansen, øde, 2'/2 td. 
rug, 2’/2 td. byg; Jep Gregersen '/2 pd. rug, /2 pd. byg; Ole Pedersen '/2 
pd. rug, */2 pd. byg; Jep Olsen '/2 pd. rug, '/2 pd. byg. Hågendrup: Mads
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Christoffersen 3 td. rug, 3 td. byg; Villum Madsen '/2 pd. byg. Tollerup: 
Hans Jacobsen '/2 pd. rug. Torup'. Bendt Svendsen /2 pd. rug, '/2 pd. 
byg; Anders Mikkelsen '/2 pd. byg; Jep Larsen ’/2 pd. byg; Christen 
Christensen '/2 pd. byg. Hald’. Søren Mortensen '/2 pd. rug, 3 td. byg; 
Lars Pedersen '/2 pd. byg; Børge Ibsen /2 pd. byg; Villum Sørensen '/2 
pd. byg; Ole Jensen '/2 pd. byg; Peder Olsen /2 pd. byg. Rorup’. Bo Pe
dersen 1 pd. byg. Ellingegård-. Niels Andersen 1 td. byg. Ullerup'. Anders 
Jensen 5 skp. rug, 3 skp. byg. Toruplille. Mogens Erlandsen 1 td. byg; 
Jens Nielsen 2 td. byg; Peder Herhifsen 2 td. byg. Hvilket skal blive 
godtgjort i lensregnskabet. Dermed etc. SjT, 34, 338. K. Indl. 13. dec. 
1657.
1) Efter brevet står: Kvartalkommissarierne fik brev om at gøre anordning 
med lensmændene om indkvartering, findes i Sjæl!, å.b. 23. jan. 1658. 2) Ko
pibogen har Jordøje. 2) Kopibogen har Halløse. 4) Kopibogen har Lierild.

23. jan. (Kbh.) Lund Hospital fik brev om frihed efter deres forrige 
privilegier. Efter ansøgning bevilger kongen, at Helliggejsts1 bønder i 
Lund i Skåne må nyde deres gamle friheder, som de hidindtil har haft 
i kongens forfædres tid. Thi forbyde etc. SkR, 6, 465. (Tr.: CCD, VI, 
367). K. Indl. 28. og 29. dec. 1657.
1) Lund Hospitals bønder.

23. jan. (Kbh.)1 Kommissarierne i Skåne, hr. Niels Krabbe, Iver Krabbe 
og Kjeld Krag, fik brev om indvisning i kommissarietold for Jørgen 
[Hansen] Ravn i Kbh. De befales af resterende kommissarietold i Kri- 
stianstad, Kristianopel, Rønneby og Ysted med allerforderligste at be
tale JR 1.350 rd. for fisk, som på vegne af kongen er afkøbt ham og le
veret på befalede steder, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive 
godtgjort i deres rgsk. (Overskrift i SkT, 9, 126). K. Indl. 20. jan.
1) Efter K., idet brevet ikke er indført i kopibogen, kun overskriften.

23. jan. (Kbh.) Brev efter begæring om, at jomfru Anne Lykke til Bu- 
derupholms begravelse må opsættes så længe, det begæres. FR, 6, 313. 
Indl. 22. jan.

23. jan. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om, at kongen er 
tilfreds, at JCvK i sine rgsk. godtgøres de 40 artilleriheste, som han ef
ter anmodning fra Ulrik Christian [Gyldenløve] har købt, tillige med 
de 2 rustvogne til munitionen, deslige det tøj, som i Odense er gjort til 
de 40 heste, så og de penge, han har været forårsaget at optage i Oden-
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se på rente til at mønstre afd. hr. Christian Friis’ 2 kompagnier drago
ner, 350 rd., hvilke nu til 20. dag sidst forleden igen er betalt af krigs
kassen med rente. Tilmed de 400 rd. som efter begæring af UCG er le
veret af krigskassen til rejsepenge og fortæring til officererne tilfor
ordnet at traktere med fjenden om kartellet. Deslige til akvavit og 
rhinskvin, de har medtaget på rejsen, og pengene at erlægges af krigs
kassen. Så og de 3.000 rd., han bekom forleden, da de holstenske regi
menter bekom en månedssold for at forstrække Anders Billes regi
ment. Deslige 1.000 rd. til oberst Jens [von Løwenklau] og hans folk, 
såvel som pengene, der behøves til at komplettere månedssolden til 
nævnte regiment. Dermed etc. FT, 7, 355. K. Indl. 23. jan.

24. jan. (Kbh.) Fadder Olsen, Malmø, fik skølingsbrev over borgmestre 
og råd i Ysted. FO har for kongen ladet andrage, hvorledes disse ved 
herredagsdom og siden lovlig ved Rigens Ret ført proces er tilfunden 
at rømme el. og kontentere ham, hvilket de endnu ikke har efterkom
met, med begæring, at han må forhjælpes at blive deres personer 
mægtig. Kongen befaler lensmænd, fogeder og alle andre, som på 
hans vegne har befaling og hermed besøges, at de gør ham el. hans 
fuldm. al mulig befordring, at han kan blive nævnte personer mægtig, 
hvor de kan betrædes. SkR, 6, 465. K. Indl. 28. okt. 1656, 16. jan. 1657, 
21. jan., 24. febr. og 22. marts.

24. jan. (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om mest muligt at 
afskaffe officerer af staben, landet til bedste, når nogen ryttere el. sol
dater dør. Fyn er belagt med stor indkvartering, i synderlighed med de 
mange stabs- og vognheste, hvormed ringest tjeneste gøres, og dog går 
meget med at underholde dem. Han skal føre officererne til gemyt, at 
de afskaffer mest muligt af deres stab, indtil de igen skal gå i marken, 
så det øvrige rytteri til landets bedste des bedre kan underholdes. Her- 
foruden skal han tilholde officererne til hest og fods ved deres under
officerer at angive, når nogen rytter el. soldat afgår ved døden, at det 
landet til bedste kan kortes, eftersom officererne noksom har så me
get af landet, at de kan komme til rette uden at tage verpflegung af 
folk, som de ikke har. Dermed etc. FT, 7, 356. K. Indl. 15. og 23. jan.

24. jan. (Kbh.) Frederik Hertel, kongens livkarl, fik brev på Gåbense 
færge med det hosliggende krohus o.a., kvit og frit sin livstid og så læn
ge, han holder gode og dygtige færger, så og holder husene ved magt. 
Hertil skal han af lensmanden på Nykøbing Slot udvises fornødent
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bygningstømmer. Dog vil kongen selv ved lensmanden lade færgebro
en og krohuset vedligeholde. Han skal imod kgl. frd. og mandater in
gen overføre hemmeligt el. åbenbart og ej heller med ubillig færgeløn 
el. i anden måde molestere dem, som overføres. For dem, som har fri
pas, vil kongen årlig lade erlægge 1 pd. byg af Nykøbing Slot. Han skal 
i alle måder forholde sig efter udgangne ordinanser el. det, der her
efter bliver påbudt. SmR, 7, 119. K. Orig. i DKanc. B 165A. Indl., se 
SmT, 8, 169, 24. jan.

24. jan. (Kbh.) (Christoffer Lindenov fik brev om årligen at lade kon
gens livkarl Frederik Hertel, som er forundt Gåbense færgested, be
komme 1 pd. korn og brændeved, som er forundt ham for at overføre 
dem, som har fripas. Det skal blive godtgjort i lensregnskaberne. Han 
skal og årligen lade ham bekomme 50 læs ved af vindfælder el. forfor- 
nede træer. SmT, 8, 169. K. Indl. udat.

25. jan. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om mod bevis at lade 
oberst Georg Steding være 1.272 musketter med banteler følgagtig. 
SjT, 34, 344. K. Indl. udat. (2).

25. jan. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende opsigelse af den li
den ladegård ved Frederiksborg, idet kongen er tilsinds til Philippi Ja- 
cobi 1658 selv at lade den bruge. SjT, 34, 344. K.

26. jan. (Kbh.) Peter Kalthoff fik brev anlangende at lade Jochim 
KtSrber på Samsø være følgagtig 3 jernstykker, hver på 3 pd., et på 2’/a 
pd., 300 stk. kugler, 10 centner krudt, 20 bundter lunter, 5.000 mu
sketkugler og 1 td. krudt til rytteriet, tagende hans bevis. SjT, 34, 344. 
K. Indl. 29. jan. og udat. (2).

26. jan. (Kbh.) Frands Brockenhuus, Arent von der Kuhla, Otte Pog
wisch og Niels Banner fik brev anlangende noget resterende ved. Kon
gen erfarer, at der af FBs len resterer 549'/2 læs ved, som er påbudt le
veret derfra til Provianthuset ved Kbh.s Slot. Han skal med forderligste 
i disse varende føre lade det forskaffe. Dermed etc. SjT, 34, 344. K. 
Orig. i Frederiksborg lensark., LAK.

Lige sådant brev fik AvdK om fra Kronborg len at lade komme re
sterende 1.460 læs ved. OP fra Frederiksborg len resterer 877 læs ved. 
NB fra Abrahamstrup len resterer 2.000 læs ved.
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27. jan. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende kvarter på Sjæll. til 
Mathis Geissler, stykjunker, og Niels Pedersen, proviantmester. Der
med etc. SjT, 34, 345. Orig. i DKanc. B 167D.

27. jan. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev anlangende mag. Christian Wi- 
gant. Kongen erfarer, hvorledes CW i nogle år skal have forholdt sig 
med Guds ords forsømmelse og det hellige alterets sakramentes brug, 
til ikke ringe forargelse. Da han nu igen over for HS har tilbudt for
bedring, er kongen tilfreds, at han må være fri for at stande åbenbar 
skrifte og tilstedes til hemmelig skrifte, med så skel, at han uden vide
re ophold indstiller sig til sakramentets brug og ej videre begår sådan 
forargelse. Indl. udat. SjT, 34, 345. (Tr.: DKL, III, 409).

27. jan. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende Thomas Bischop, 
tolder i Næstved, og maltaccisen dér. TB har ladet anholde om malt
accisens forpagtning dér og erbyder årligt at give 50 rd. mere end Jør
gen Lauridsen rådmand, som nu har den. Kongen er tilfreds, at TB 
forpagter den på videre ratifikation i 3 næstfølgende år mod kaution. 
Dermed etc. SjT, 34, 345. K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl. 24. jan.

27. jan. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at betale Henrik Vinterbergs 
enke noget af hans besoldning til hans begravelse, tagende bevis, hvor
efter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 346.

27. jan. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende, at Jacob 
Weyer skal stille Jørgen Koch1 borgen. JK har taget lavdom over JW om 
at efterkomme en dom af Danmarks Riges Råd, så vidt ham angår. 
Adressaterne skal tilholde ham enten at deponere så mange penge i 
retten, som den omtvistede kapital med billig omkostning beløber, el. 
stille kaution til sagens uddrag til førstkommende herredage. Dermed 
etc. SjT, 34, 346. Indl. 20. jan.
1) Indl. har Jørgen Jørgensen Koch.

27. jan. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev anlangende Peder Søren
sen og Christen Jensen, borgere i Århus. Kongen er tilfreds, at PS og 
CJ efter begæring må løslades af deres arrest, dog at de ikke begiver sig 
hjem førend efter kongens anordning. Dermed etc. SjT, 34, 347. Indl. 
24. dec. 1657, 19. og 20. jan.
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27. jan. (Kbh.) Kommissarierne fik brev om efterhånden at betale 
voldmester Oluf van Steenwinckel i fæstningen Kristianstad hans be- 
soldning, tagende hans bevis, hvilket skal blive godtgjort. SkT, 9, 127. 
K. Indl. 21. og 24. jan.

27. jan. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om at handle med Helsing- 
borgs borgere om at underholde garnisonen i fæstningen, eftersom 
ingen proviant formedelst den hårde vinter kan komme dér. De skal 
blive kontenteret med proviant, når den kan komme derover. SkT, 9, 
127. K.

27. jan. (Kbh.) Philip Barstorff fik brev om med forderligste at forskaf
fe ritmester Jens Kaas 60 rytterheste til hans kompagni og indskikke 
skriftlig fortegnelse i Kane. Dermed etc. SmT, 8, 170. K. Indl. 21. og 
23. jan.

27. jan. (Kbh.) Erik Rosen kran tz fik brev om at lade ritmester Jens 
Kaas og hans underofficerer, som han selv har hvervet, bekomme 2 
måneders besoldning, hvilket skal blive godtgjort. SmT, 8, 170. K. 
Indl., se foreg.

28. jan. (Kbh.) Katharina Holst fik brev på sin livstid at måtte beholde 
det hus, hun nu ibor. SjR, 24, 151 K.

28. jan. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om, at kongen har for
undt Nicolaus von Merlow 3 bøge, hvilke FB skal lade ham bekomme 
af lenets skove, hvor det er mindst til skovskade. Dermed etc. SjT, 34, 
347. K. Indl. 25. jan.

28. jan. (Kbh.) Niels Kruse og Otte Friis fik brev om at registrere nogle 
breve o.a. af hr. Knud Ulfeldts og Otte Christoffer Ulfeldts. KUs hustru 
og arvinger har begæret denne kongens befaling til adressaterne. De 
befales med forderligste at registrere breve, guld, sølv o.a. løsøre, som 
findes i Kbh. efter KU under forsegling, og som vedkommer arvinger
ne til skifte. Desligeste skal de registrere OCUs breve, guld, sølv o.a., 
som står i byen under forsegling. Det, de forretter, skal de i 2 registre
ringer under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til arvin
gerne og OCUs værger. Dermed etc. SjT, 34, 347. Indl. 28. jan.
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28. jan. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om en måneds 
sold til Niels Rosenkrantz’ kompagni dragoner, så de kan have noget 
til klæder o.a. til den hårde vinter, tagende deres beviser, hvorefter det 
skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 348. K.

28. jan. (Kbh.) Mogens Friis fik brev om at være værge for fru Edel Ro
senkrantz, enke efter hr. Knud Ulfeldt, på skifte efter KU, eftersom 
Gunde Rosenkrantz, som tilforn har bekommet befaling1 dertil, er for
hindret i andre af kongens forretninger. SkT, 9, 127. K.
1) Se KB 1657, 411.

28. jan. (Kbh.)1 Hr. Henrik Lindenov fik brev anlangende, at Mogens 
Madsen i Kristianstad skal stille Peder Jørgensen Kniphoff kaution. 
PJK har for kongen ladet andrage, at han efter landstingsdom er til
fundet at gøre udlæg for sin arvepart efter sine afd. forældre i MMs, 
hans tilforordnede formynders bo. Men han forhindres formedelst 
herredagsstævning, som MM har taget til første herredag, som PJK 
mener til ophold. Han befrygter, at MM skal blive så uvederhæftig, at 
han ikke kan svare. HL skal tilholde MM at stille PJK kaution til sagens 
uddrag el. deponere så mange penge i retten, som arveparten kan an
drage. SkT, 9, 127. K. Indl. 26. jan. og udat.
1) Efter brevet står: Niels Kruse og Otte Friis fik brev om at registrere nogle 
breve o.a. af hr. Knud Ulfeldts og Otte Christoffer Ulfeldts, findes i Sjæll. Teg
neiser 28. Jan. 1658.

29. jan. (Kbh.) Joakim Walspurger, slotsfoged, fik brev om straks at 
skikke liggere fra Kbh. og ud i Kbh.s, Frederiksborg, Kronborg og 
Abrahamstrup len, dér at gøre anfordring, at den [brænde]ved, hvor
om tilforn er udgået kongens befaling, straks fremkommer, så og med 
flid erkyndige sig om, hvis skyld det er. Såfremt det befindes, at kon
gens befaling endnu ikke er iværkstillet, da skal han påminde fogeder
ne og skriverne, at det straks efterkommes, såfremt de ikke uden vide
re ophold vil være kasseret fra deres bestillinger. Herforuden skal JW 
også ved portene ved byen dagen efter lade anholde og til Provianthu
set føre alt det ved, som bønderne fører til torvet. SjT, 34, 348. K.

29. jan. (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev om at tilholde lenets bønder, så 
vidt deres part kan tilkomme, at de er Malmøhus lens bønder behjiel- 
pelig med at hugge og køre de 1.000 elletræer til Malmøhus fæstning,
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enten i hans lens el. i Malmøhus lens skove, hvor de bedst og belejligst 
er at bekomme. SkT, 9, 128. K. Indl. 27. jan. og udat.

29. jan. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om, at de nyudskrevne kompag
nier må stå under Georg Steding, så længe ingen anden oberst gives 
dem el. er til stede. SkT, 9, 128. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA. 
Indl., se foreg.

29. jan. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at skikke major Morten Her
berg til Kristianopel fæstning og dér af de andre kompagnier lade ud
drage et på 108 mand til ham. SkT, 9, 128. Orig. i Axel Urups privat
ark., RA.

30. jan. (Kbh.) Hans Eriksen i Korsør fik efter begæring frihed for 
skrifte. Kongen bevilger, at HE, hvis hustru er kommet noget for tidlig 
med sin barnefødsel, såvel som også hun denne gang må være fri for 
åbenbar skriftemål og annammes til hemmeligt skrifte. Forbydendes 
etc. SjR, 24, 152. Indl. 20. jan.

30. jan. (Kbh.) Bestalling som vinskænk for Johan Adolf [Meyer]. Kon
gen antager sin hidindtil en tid lang værende rejsevinskænk JA som 
vinskænk i Kbh. Han har lovet at være kongen og hans riger huld og 
tro, ramme deres bedste og hindre skade. Han skal som kongens 
mundskænk opvarte ved hans hofstat og selv udtappe den vin, som 
skænkes, hvilken han selv skal opføre på kongens taffelsal og iskænke, 
havende indseende med, at drikkekarrene holdes smukt rene og kla
re. I vinkælderen skal han have i agt, at vinen forvares, så ingen, som 
ikke bør have deraf, bekommer noget uden overskænkens el. hofmar
skalens konsens. Han skal til den ende holde regnskab ved dag- og 
ugesedler. Han skal respektere hofmarskalen og overskænken og skik
ke sig efter sin ed og pligt. Kongen bevilger ham til årlig besoldning 60 
kur.dl. og til en tjener 20 kur.dl. og månedligt til kostpenge 8 kur.dl. til 
ham selv og 4 til en tjener og til husleje årligen 40 rd., som årlig skal 
betales ham af mønsterskriveren. Herforuden skal af Klædekammeret 
årligen gives ham 2 sædv. hofklædninger, og når kongen ikke selv be
høver de ledige vin- og ølfade til andet brug, må han beholde dem 
uden betaling, dog hermed ikke ment de halve vinammer el. fade på 2 
tønder, som gøres på kongens bødkerhus, hvilke skal leveres til bryg
husskriveren, ikke heller de styk- o.a. fade, som kongen selv lader for-
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dre. Hans bestilling skal begynde fra brevets dato. Rentemestrene be
fales årligt at give ham dette. SjR, 24, 152. K.

30. jan. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om mod bevis at lade 
oberst Georg Steding være følgagtig 5 centner krudt, 5 centner kugler 
og 10 store bundter lunter, 1.000 par svinfedere, med 6.000 tilhørende 
nagler. SjT, 34, 344. Indl., se SjT, 34, 344, 25. jan. (brev 1).

30. jan. (Kbh.) Admiralitetet fik brev anlangende den hollandske am
bassadør på vegne af Sorlinggreverne af Amsterdam og nogle kapere i 
Kbh. Hvad den hollandske gesandt van Beuningen har begæret af 
kongen, kan de se af hosføjede dokumenter. De skal tilholde de inter
esserede kapere at rette sig efter kongens forrige resolution, såfremt 
de ikke vil svare til det, der kan forårsages formedelst deres ophold. 
SjT, 34, 348. K.

30. jan. (Kbh.) Niels Juel fik brev om at skaffe Johan Christoph von 
Kørbitz en galiot til at hidføre hans gods fra Nyborg. Dermed etc. SjT, 
34, 349. K. Indl. 23. og 30. jan.

30. jan. (Kbh.) Jørgen Jendtzmehr, fiskemester, fik brev om hver uge at 
levere Johan Christoph von Kørbitz 2 retter fersk fisk. Dermed etc. SjT, 
34, 349. Indl., se foreg.

30. jan. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om, at han indtil 
1. marts må annamme sin fulde generalkrigskommissariusgage, som 
skal erlægges ham af krigskassen af zahlmester Nicolaus Nissen el. den 
efter ham kommende generalkrigskommissarius. Befalendes etc. FT, 
7, 356. K.

31. jan. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz og Jørgen Reedtz fik brev om ved 
deres lens bønder i lenets skove at lade hugge 1.000 palisader og, 
mens dette føre står, lade dem overføre til Kbh., eftersom de behøves 
til fæstningen. Dermed etc. SjT, 34, 349. K. Indl. 30. jan.

Lige sådant brev fik JR.

31. jan. (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om på kongens vegne på skiftet 
efter fru Karen Lange at gøre anfordring på de penge, hun har været 
skyldig til hr. Corfitz Ulfeldt, gørende sit bedste til at bekomme dem,
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og siden levere dem til Lave Beck og Otte Pogwisch. Dermed etc. SjT, 
34, 349. K.

31. jan. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev om at gøre den anordning, 
at de 2 overskikkede konstabler på Samsø bekommer deres under
holdning, nemlig Rasmus Lauridsen Nykøbing månedligt 6 rd. og Ej
ler Pedersen Vordingborg 5 rd. Dermed etc. SjT, 34, 350. K. Indl. 30. 
jan.

31. jan. (Kbh.) Lensmændene i LolL og Falster fik brev om at lade hid
føre båndstager. Adressaten skal ved lenets bønder på slæder lade 
overføre de fad bånds tager, som er hugget i lenet efter kongens tidl. 
befaling, så de len for len kan blive overført. Dermed etc. SmT, 8, 170. 
K. Indl. 30. jan.

Lensmændene, som fik disse breve: Christoffer Lindenov, Philip 
Barstor ff, Frederik Urne.

1. febr. (Kbh.) Otte Skade fik brev om at kommandere på Kronborg, 
eftersom stedets beskaffenhed er ham bedst bekendt. Dermed etc. SjT, 
34, 350.

1. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre den anordning, at 
nærværende svenske ritmester bekommer logement på Frederiksborg 
Slot på gemakket over for den mellemste port, skaffende ham derhos 
underholdning. Dermed etc. SjT, 34, 350. K.

1. febr. (Kbh.) Christen Skeel fik brev om straks at gøre den anord
ning, at hver 2 bønder i det ganske Sjæll. skal age 2 læs hø til Kbh. Des- 
ligeste, at bønder o.a. slagter af deres kvæg og straks hidfører det. Der
med etc. SjT, 34, 351. K. Indl. 1. febr.

1. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev med befaling til al- 
lersnarest muligt at lade forfærdige et par hundrede frisiske ryttere, 
hver 12 fod lang, hvilket de skal iværkstille samme dag. SjT, 34, 351. 
(Tr.: KD, V, 422). K.

1. febr. (Kbh.) Anders Isaksen fik brev med befaling til med forderlig- 
ste at begive sig til Kbh. med 3 kompagnier af sine underhavende dra
goner med god justits langs på vejen; men det ene, som er liggende i
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Korsør, skal han lade forblive indtil videre. Dermed etc. SjT, 34, 351. 
(Tr.: KD, V, 422). K.

1. febr. (Kbh.) Kaj Lykke fik brev om at hiddrage sit regiment og om 
ordonnansryttere og vagt ved Vordingborg. Han befales med forder- 
ligste at sammendrage sit regiment i Kbh. Dog skal han ved Vording
borg lade holde forvagt med 50 heste og en god officer og derfra til 
Kbh. holde ordonnansryttere på hver mil. Dersom forvagten fornem
mer nogen fjendtlig magt, skal officeren med god orden retirere til 
Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 351. (Tr.: KD, V, 422). K.

1. febr. (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om, at kongen har befalet Ber- 
tram Rantzau med sit regiment at drage sammen i Slagelse og holde 
forvagt i Skælskør og Korsør. HL skal gøre anordning herom. SjT, 34, 
352. K.

1. febr. (Kbh.) Bertram Rantzau fik brev om at sammendrage sit regi
ment i Slagelse og holde god forvagt i Skælskør og Korsør, så og en 
ordonnansrytter for hver mil til Roskilde. Dersom han fornemmer no
gen fjendtlig magt fra Fyn el. andetsteds, som han ikke er bastant, skal 
han retirere til Kbh. med sine tropper. Bagage- og rustvognsheste, 
hvormed ingen tjeneste gøres, skal han lade blive i kvartererne. Der
med etc. SjT, 34, 352. K.

1. febr. (Kbh.) Henrik Wolrath Both m.fl. fik brev om med sit regiment 
straks at begive sig til Kbh. o.a. steder. SjT, 34, 352. (Tr.: KD, V, 422). K.

Lige sådant brev fik oberst Munnichhausen. Oberstlt. Thott med sit 
kompagni til hest til Køge. Axel Sehested med sit kompagni til Køge. 
Steen Brahe at begive sig ind i Nakskov fæstning med sit kompagni. Så 
ogjens Kaas med sit.

1. febr. (Kbh.) Major Carsten Poulsen fik brev om straks at sammen
drage alle sognerytterne i sit regiment i Køge. Dermed etc. SjT, 34, 
353. K.

1. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om på Kronborg at ind
samle alt det brændeved og alle slags viktualier o.a., som kan tilveje
bringes og uforbigængeligen behøves til fæstningen, uden forskel 
hvem det og tilhører. SjT, 34, 353. K.
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1. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at udvise og lade hid
føre brændeved, så og at lade gærdsel hidage ved bønderne. Kongen 
har befalet 100 bådsmænd en dags tid el. to i lenets skove at hugge og 
fælde brændeved på de steder, FB anviser dem. Han skal anvise dem 
de steder, han eragter mindst til skovskade, og befale bønderne på 
Amager på samme tid at begive sig did med deres vogne og slæder og 
føre det til Provianthuset. Herfor uden skal han bestille 50 bøndervog- 
ne med høsthaver, som kan skove en del gærdsel og levere det til vold
mesteren. Dermed etc. SjT, 34, 353. K.

1. febr. (Kbh.) Niels Juel fik brev om at kommandere 100 bådsmænd 
med økser, som på en dags tid el. to kan skove på de steder, som de bli
ver udvist af Frands Brockenhuus el. ridefogeden. Dermed etc. SjT, 34, 
354. K.

1. febr. (Kbh.) Nogle lensmænd, Jørgen Seefeld o.fl., fik brev om at 
indbringe korn af deres eget og andres til Provianthuset. Adressaten 
skal lade kongen bekomme det korn o.a., som han selv har el. tilveje
bringer dér i lenet hos borgere el. bønder, så at det straks leveres til 
Provianthuset, hvorom kongen erbyder forsikring. Dermed etc. SjT, 
34, 353. K.

Lige sådant brev fik Christen Skeel. Frands Brockenhuus. Ove Ska
de. Christoffer Urne.

1. febr. (Kbh.) Nogle lensmænd, Otte Pogwisch o.fl. samt kvartalkom- 
missarierne fik brev om, at landfolket skal komme hid. Adressaten skal 
gøre den anordning, at alt landfolket i Frederiksborg len med aller- 
forderligste møder med deres gewehr ved Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 
353. K.

Lige sådant brev fik Arent von der Kuhla om landfolket af Kron
borg. Christen Skeel af Tryggevælde. Ove Skade af Roskilde len. Land- 
kommissarierne i hver sit kvartal.

1. febr. (Kbh.) Lensmændene fik brev om at samle sognerytterne i 
Køge og skaffe dragoner hid. Item at fremskaffe fourage og at anord
ne ordonnansryttere. Adressaten skal, så snart han bekommer denne 
befaling, lade alle sognerytterne i lenet ufortøvet begive sig til Køge, 
hvor regimentet er befalet at samles. Til den ende skal han og forskaf
fe fourage og underholdning dér og de tilforn udskrevne bønderdra
goner. Dermed etc. SjT, 34, 355. K. Indl. 1. febr.
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N.B. Af Tryggevælde, Ringsted, Roskilde og Frederiksborg len skal 
underholdning og fourage til rytteriet skaffes hid til byen.

P. S. Eftersom der er forordnet ordonnansryttere på hver mil ml. 
Kbh., Korsør og Vordingborg, skal han i lenet gør anordning til at un
derholde disse.

N.B. De breve, som denne P.S. blev skrevet på, var disse: Frands 
Brockenhuus. Ove Skade. Jørgen Seefeld. Hugo Lützow. Christen 
Skeel. Jørgen Reedtz og hr. Frederik Reedtz.

1. febr. (Kbh.) Peter Bredal fik brev om skibene ved Nyborg anlangen- 
de fjendens ankomst. Adskilligt spargeres om fjendens attak og an
komst til Fyn. Dersom han eragter for fjendens gevalt ikke at kunne 
maintenere skibene, som han har hos sig, skal han enten stikke dem i 
brand el. bore dem i grund, så fjenden intet bemægtiget sig. FT, 7, 
357. K.

1. febr. (Kbh.) Erik Rosen kran tz fik brev om at gøre sit bedste for at 
drage det loll. og falsterske landfolk ind i fæstningen Nakskov, så og 
lade indføre al den fourage og underholdning, som kan bekommes af 
landet. Dermed etc. SmT, 8, 170. K.

2. febr. (Kbh.) Nogle lensmænd, Otte Skade o.fl., fik brev om hø af 
bønderne, og at hvert 4. nød skal slagtes. Adressaten skal ufortøvet til
holde hver 2 bønder i lenet uden forhaling el. undskyldning straks til 
Kbh. at hidføre et godt læs hø. Så og at hver bonde føres til at slagte el. 
selv slagter hvert 4. høved, som skal føres til Provianthuset. Dermed 
etc. SjT, 34, 355. K. Indl., se SjT, 34, 355, 1. febr.

Lige sådanne breve fik Frands Brockenhuus. Otte Pogwisch. Hr. 
Christoffer Urne. Arent von der Kuhla.

2. febr. (Kbh.) Nogle lensmænd fik breve anlangende adelens solda
ter. Adressaten skal straks af adelen begære, at de skaf fer til stede alle 
deres soldater under deres kompagnier med tilhørende klæder og 
gewehr, så de ved nat og dag fremkommer til Kbh. Dermed etc. SjT, 
34, 356. K. Orig. i DKanc. B 165B. Indl. udat.

Dette brev udgik til følgende lensmænd: Christen Skeel. Hr. Frede
rik Reedtz. Ove Skade. Erik Banner. Jørgen Seefeld. Hugo Lützow.

2. febr. (Kbh.) Bispen i Sjæll. fik brev om bøn. Han skal gøre den an
ordning, at dagligen i alle kirkerne i byen bliver holdt ordinære bede-
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stunder, nemlig om formiddagen kl. 8, om eftermiddagen kl. 5, til at 
afbede den for øjne svævende og påhængende Guds vrede. Til hvilken 
ende han og skal forordne fornøden bøn, som kan læses af prædike- 
stolene. Dermed etc. SjT, 34, 356. K.

2. febr. (Kbh.) Kvartalkommissarierne fik brev om ufortøvet til Kbh. at 
fremskaffe alt det felt- o.a. artilleri og stykker samt munition og artille
rifolk, som findes på posterne ved strandsiderne omkring i deres kvar
tal. SjT, 34, 357. (Tr.: KD, V, 423). K.

Brevet udgik til Jørgen Reedtz, Oluf Brockenhuus, Oluf Rosen- 
krantz og Hugo Liitzow.

2. febr. (Kbh.) Oluf Rosen kran tz og fru Ingeborg Arenfeldt fik brev 
om kongens vogne til hidførsel af korn, som Frands Brockenhuus for
strækker. FB har erbødet til kongen at levere en del korn, som findes 
på hans gård Svanholm. OR skal uden ophold være ham behjælpelig 
med vogne af sine egne bønder til at age kornet. Har han selv noget 
korn, han kan forunde kongen, skal han med allerforderligste lade 
det komme hid el. forstændige kongen sin mening derom. Dermed 
etc. SjT, 34, 357. K.

Lige sådant brev fik 1A.

2. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om med forderligste ved sit lens 
bønder at lade hidskikke alt det hø, som findes på Frederiksborg La
degård. Dermed etc. SjT, 34, 357. K.

2. febr. (Kbh.) Jens Kaas fik brev om straks at begive sig til Kbh. med sit 
kompagni. Dermed etc. SjT, 34, 358. (Tr.: KD, V, 423). K.

2. febr. (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om at forskaffe kvæstede ryttere 
og soldater, som efterhånden kommer over fra Fyn, kvarter og under
holdning, enten i købstæderne el. på landsbyerne. Dermed etc. SjT, 
34, 358. K.

2. febr. (Kbh.) Bertram Rantzau fik brev om straks hid til Kbh. iligen 
ved dag og nat at hidforskaffe alt det hø og fourage, som kan opbrin
ges ved hans kvarter. Dermed etc. SjT, 34, 358. K.

P. S. Dersom han formærker fjendens ankomst, skal han fordærve 
den fourage og proviant, som han ikke kan få med.
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2. febr. (Kbh.) Jochim Korber fik brev om at gøre den anordning, at 
de tropper af ryttere, som ligger på Samsø, med forderligste, og så 
snart de kan komme over isen, begiver sig til Kbh. Men dersom de ikke 
kan komme over isen, skal de forhugge skovene og defendere sig dér 
det længste muligt. Dermed etc. SjT, 34, 358. K.

2. febr. (Kbh.) Jochim Korber ogjosias Breide1 Rantzau fik brev om at 
samle rytterne fra Fyn. JK skal straks begive sig fra Kbh. til Korsør for at 
sammensanke alle de ryttere, som kunne komme over fra Fyn, være sig 
fra oberst Jens [von Løwenklau]s, hr. Steen Billes el. oberst Hans von 
Ahlefeldts regimenter. Men de, som er kvæstet el. beskadiget, skal op
tages i Korsør el. Slagelse og verpfleges. Dermed etc. SjT, 34, 359. K.

Lige sådan befaling fik oberstlt.JBR til at samle dem, som af hans og 
oberst Sehesteds regiment kunne komme herover.
1) Kopibogen har, ligesom senere, Breda.

2. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at gøre den anordning, at 
rytteriet liggende i Skåne så snart muligt, og de er i stand til det, skal 
komme over isen til Kbh. Ej tagendes osv. SkT, 9, 128. K. Orig. i Axel 
Urups privatark., RA.

2. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om, at adelens rostjeneste og 
nogle af dens egne kompagnier skal blive i Skåne. Han har tilforn be
kommet kongens ordre til, at rytteriet skal komme over fra Skåne. 
Kongen er tilfreds, at adelens rostjeneste og 4 kompagnier af deres re
giment må forblive, men resten skal ved nat og dag begive sig til Kbh. 
Dermed etc. SkT, 9, 129. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.

3. febr. (Kbh.) Konsumtionens og told- og maltaccisens afskaffelse i 
Kbh. Efter borgerskabets indstændige begæring har kongen indtil vi
dere bevilget, at konsumtionstolden må være afskaffet, så og maltacci
sen ophøre i betragtning af den store indkvartering, som haves, og ef
tersom det meste øl skal konsumeres af soldatesken. Thi forbyde etc. 
SjR, 24, 154. (Tr.: KD, III, 474-75. Udt.: CCD, VI, 368). K.

3. febr. (Kbh.) Vincents Bille fik efter begæring brev om at måtte lade 
sin hustrus lig indsætte i en kirke, indtil Gud vil forlene bedre tider. 
SjR, 24, 154. Indl. udat.
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3. febr. (Kbh.) Jochim Korber fik brev om til Kbh. at forskaffe alt det 
hø og fourage, som kan opbringes i Kalundborg len, og det iligen ved 
nat og dag. Når han bekommer sine kompagnier fra Samsø, skal han 
begive sig med dem til Kbh. og undervejs medtage al den fourage, han 
kan bekomme, men fordærve og ruinere det øvrige, med så skel, han 
formærker fjendens ankomst. Dermed etc. SjT, 34, 359. K.

3. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om brændeved, vik
tualier o.a., som i en hast skal indsamles på Kronborg, uden forskel, 
hvem det tilhører. Det er kongens vilje, at enhver igen skal blive kon- 
tenteret, når Gud giver bedre tilstand. Kongen tvivler ikke på, at en
hver god patriot kommer ham og fædernelandet til hjælp. Dermed 
etc. SjT, 34, 359. K. Indl. 2. febr.

3. febr. (Kbh.) Ove Skade fik brev om, at stabsfolket i Roskilde skal hid
samle proviant og fourage, som var ordineret rytteriet dér. Ingen flere 
ryttere er liggende i Roskilde. OS skal bruge stabsfolket til at tilveje
bringe den befalede proviant og fourage, så han kan eksekvere det hos 
de bønder, som ej godvilligen bekvemmer sig dertil. Dermed etc. SjT, 
34, 360. K.

3. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd på Christianshavn fik brev om 
oberst von Ense (Enss)’ inspektion. Kongen har befalet nærværende E 
at have inspektion på posterne i Christianshavn. De skal bevise ham al 
mulig hjælp med at forskaffe ham tømmer o.a., som han har fornø
dent, så og anordne, at 50 af borgerskabet dér i byen forsyner vagten 
på de dem befalede poster. Dermed etc. SjT, 34, 360. (Tr.: KD, V, 423). 
K.

3. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade staldfolket bekom
me noget til underholdning af Provianthuset. Dermed etc. SjT, 34, 
360. K. Orig. i DKanc. B 179M.

3. febr. (Kbh.) Poul Klingenberg fik brev om at levere rentemestrene 
18.000 rd. til bådsfolk. Dermed etc. SjT, 34, 361. K.

3. febr. (Kbh.) Kvartalkommissarierne i landet1 fik hver brev om at 
fornagle og sænke stykker. Adressaten har tilforn bekommet kongens 
befaling til at hidskikke stykkerne af sit kvartal. Nu er kongen tilfreds, 
at han lader dem, som han ikke kan bekomme til Kbh., fornagle og



72 1658

synke under isen ved strandsiden, så de igen i sin tid kan tages op. Der
med etc. SjT, 34, 361. K.
1) De anføres på K.: Jørgen Reedtz, Oluf Brockenhuus, Hugo Lützow, Oluf 
Rosenkrantz.

3. febr. (Kbh.) Lorentz Tuxen, foged på Hørsholm, og Peter Holmer, 
fiskemester på Ibstrup, fik brev om at hidskaffe hø og fourage, som 
dér findes. SjT, 34, 361. K.

Lige sådan ordre fik PH.

3. febr. (Kbh.) Hugo Lützow fik brev om at undsætte Peter Bredal, 
skibshøvedsmand, med vand o.a. Han skal gøre sin flid til, at PB med 
lette slæder kan forsynes med frisk vand fra Sprogø,1 så og at han se
kunderer ham efterhånden med gryn, brød el. a. viktualier. Befalen
des etc. SjT, 34, 361. K.
1) Kopibogen har Spro.

3. febr. (Kbh.) Kbh.s højlærde og borgmestre og råd i Kbh. fik brev om 
at konferere med hverandre. De skal med allerforderligste deputere 
nogle af deres midte til at holde lighed med indkvarteringen o.a. i dis
se tider. SjT, 34, 362. (Tr.: KD, V, 423). K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 
12 03, RA.

Lige sådant brev fik borgmestre og råd om at konferere med de høj
lærdes midte her i byen.

3. febr. (Kbh.) Jesper Vognsen fik brev om med sit kompagni straks at 
begive sig til Kbh., så snart han erfarer noget fjendtligt, og han skal 
med sig tage det, som er forordnet dem til underholdning af de dertil 
forordnede bønder. Dermed etc. SjT, 34, 362. (Tr.: KD, V, 423). K.

3. febr. (Kbh.) Rektor og professorer i Kbh. fik brev om, at studenter
ne skal indstille sig til fælles defensión. De skal for studenterne på aka
demiet remonstrere den farlighed, som nu ses for øjne, førende dem 
til gemyt, at det og vel anstår dem i sådan gemen fare efter andre aka
demiers eksempel at indstille sig godvilligen til fælles defensión. De, 
der vil bekvemme sig dertil, må adressaterne selv for deres part under
holde tillige med officererne, som kongen forordner over dem, og så 
være forskånet for andre soldater el. ryttere, såfremt det kan træffe 
den proportion, som tilkommer dem. De skal forfatte en rulle og med
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forderligste levere den til efterretning. SjT, 34, 362. (Tr.: KD, V, 424). 
K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA.

3. febr. (Kbh.) Lensmændene over købstæderne fik brev om at tilhol
de alle unge mandkøn af håndværksfolk og købsvende, som findes i 
købstæderne i lenet, at møde uden for Kbh. med deres gewehr den 8. 
febr., havende hver med sig 4 dages underholdning, da kongen selv vil 
mønstre dem. Befalendes etc. SjT, 34, 362. K.

P.S. Herforuden skal han på kongens vegne af borgerskabet be
gære, at enhver vil skikke til kongen og låne ham det gewehr, han har, 
hvilket igen vil blive tilstillet ejermanden el. betalt.

3. febr. (Kbh.) Lensmændene i Sjæll. fik brev anlangende at tilskrive 
adelen i lenet, at de til Provianthuset skal fremskikke alle deres øksne, 
korn, fourage o.a. imod forsikring om betaling i bedre tilstand, så det 
kan komme kongen og deres fæderneland til tjeneste og fjenden ikke 
blive det mægtigt, om han i værende hårde vintertid kommer til lan
det, det Gud afvende. Dermed etc. SjT, 34, 363. K.

P.S. Kongen er tilfreds, at adressaten indtil videre opsætter herreds
tingene i lenet, på det kongens befalinger des bedre kan efterkom
mes, hvilket han skal forkynde.

3. febr. (Kbh.) Anders Sandberg fik brev om at begive sig hid med sit 
kompagni og tage fourage med sig. Han befales straks at begive sig til 
Kbh. med så mange ryttere af sit regiment, som er i landet. Det, som er 
forordnet dem til underholdning af Kronborg og Frederiksborg len, 
skal de tage med sig. Dermed etc. SjT, 34, 364. (Tr.: KD, V, 424). K.

3. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla og Otte Pogwisch fik brev om at 
skaffe Anders Sandbergs ryttere tilførsel til Kbh. Kongen har befalet 
AS at lade sine ryttere komme til Kbh. AvdK skal tilholde bønderne i 
Kronborg len, som har gjort tilførsel til rytterne i Helsingør, at de 
fremdeles forskaffer det til Kbh. SjT, 34, 364. (Tr.: KD, V, 424-25). K.

Lige sådant brev fik OP om Frederiksborg lens bønder.

3. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at lade affordre de 
bedste af dronningens hopper og foler på Ebbekøb tillige med det fo
der, som findes dér. Påkommer noget fjendtligt, skal han bedst muligt 
lade dem forvare på slottet i hvælvingen el. andetsteds. Dermed etc. 
SjT, 34, 364. K.
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3. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om, at Dronningens Livregi
ment må blive i Skåne. Han har tilforn bekommet kongens befaling til 
at lade rytteriet komme over fra Skåne. Kongen er tilfreds, at Dron
ningens Livregiment og adelens rostjeneste må blive, hvorimod de an
dre 4 kompagnier af AUs regiment skal begive sig til Kbh. SkT, 9, 129. 
K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.

3. febr. (Kbh.) Laurids Galtung og Enevold Frederik Akeleje fik brev 
om uden ophold at komme til Kbh., hvor han skal blive forstændiget 
om kongens vilje. SkT, 9, 129. K.

Lige sådant brev fik EFA.

3. febr. (Kbh.) Befaling til officerer o.a. på skibene ved Slipshavn. Kon
gen hilser sin kommandant så vel som alle andre over- og underoffice
rer med gemene soldater og matroser på sine 4 orlogsskibe ved Slips
havn. De erindres om deres ed og pligt og formanes at forholde sig 
som tro og mandhaftige officerer og soldater, nu fornødenhed kræver 
det. Han forsikrer, at han vil erkende det med forfremmelse og beløn
ning, så de skal have ære deraf, andre til eksempel. Dersom skibene 
ikke kan holdes for fjenden, skal de stikke dem i brand, førend de 
kommer fjenden til gavn. FT, 7, 357. K.

3. febr. (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev anlangende fru Anne Elisa
beth von der Groeben (Greben) om stykkerne på Orebygård. Han 
skal straks begive sig til hende og gøre sin flid til at bevæge hende til at 
afstå alle sine stykker og al anden munition til fæstningen Nakskov, 
hvortil han skal anvende al flid ved nat og dag at forskaffe det. SmT, 8, 
170. K.

3. febr. (Kbh.) Fru Anne Elisabeth von der Groeben (Greben) fik brev 
om stykker og munition. Kongen beder hende om, at hun vil forunde 
ham alle stykker o.a. gewehr og munition på hendes gård Oreby og 
lade det være følgagtig til Nakskov, når Erik Rosenkrantz begærer det, 
for hvilket han igen vil lade hende forsikre om betaling i fredstid. Der
med etc. SmT, 8, 171. K.

3. febr. (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om jern og palisader til Nak
skov fæstning. Item om stykkerne, som findes på posterne. ER befales 
at gøre sin yderste flid til, at kommandanten i Nakskov fæstning får så 
meget jern, som han behøver. Kongen er tilfreds, at 5.000 palisader af
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risege og bøg må hugges i Halsted Klosters skove, idet der haves ind
seende med, at der mest muligt arbejdes på fæstningen til dens defen
sión, i synderlighed, at den forsikres mod strandsiden. Dermed etc. 
SmT, 8, 171 (her er P.S. glemt og derfor her gengivet efter K.). K. Indi. 
3. febr.

P.S. Dersom der på landet formenes nogen fare af fjenden, skal ER 
gøre den ordning, at stykkerne, som findes rundt om på posterne, 
straks indføres i fæstningen, og om det ikke så hastigt kan ske, fornag
lede nedsænkes i stranden.

4. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at være behjælpelig 
hos borgerskabet i Helsingør, at de godvilligen sammensanker 150 fyr
bøsser, som de ryttere, Anders Sandberg skal kommandere, kan blive 
munderet med, hvilket enhver igen skal ihændestilles. Desligeste skal 
han forskaffe vogne til at hidbringe disse bøsser, så og det hø og foura
ge, bønderne deromkring allerede har indbragt, så han ved lenets 
bønder med forderligste lader det føre til Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 
364. K.

4. febr. (Kbh.) Major Gabriel Prytz fik brev om straks at begive sig med 
alt sit folk, som han har salveret fra fjenden, fra Korsør til Kbh., hvor 
det indtil videre anordning skal kommanderes af ham. Dermed etc. 
SjT, 34, 365. (Tr.: KD, V, 425). K.

4. febr. (Kbh.) Christoffer Due fik brev om med alt det folk, han har 
salveret fra fjenden, straks at begive sig fra Loll. til Kbh., hvor det skal 
kommanderes af ham. Dermed etc. SjT, 34, 365. (Tr.: KD, V, 425). K.

4. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om, at en del af Skovsho
ved Skov skal fældes til stadens forsyning. Han skal dér lade udvise et 
parti skov, som kan gives til pris til at hugges og forbruges til ilde- 
brændsel i Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 365. (Tr.: KD, V, 425). K.

4. febr. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om at lade kongens 
page Gersdorff bekomme de materialer, som behøves til at fylde 100 
håndgranater. SjT, 34, 366. K.

4. febr. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om af nærværende 
skipper Jacob Sibrantsen Schmit fra Vlieland at annamme så meget
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krudt, som han har inde, og kvittere ham derfor, hvorpå han siden 
skal søge kongens forsikring. SjT, 34, 366. K.

4. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om til hvert kompagni til hest, 
som enten allerede er ankommet el. ankommer i Kbh., at assignere 
visse steder og landsbyer i nærmeste len, hvor de selv kan indhente 
fourage. Dermed etc. SjT, 34, 366. K. Orig. i DKanc. B 167D.

5. febr. (Kbh.) Christen Cornelissen fik brev om, at han formedelst sin 
trolovede fæstemøs sygdom må lade sig vie i huset. Forbydendes etc. 
SjR, 24, 154.

5. febr. (Kbh.) Jægermesteren fik brev anlangende at gøre den anord
ning, at herefter ufejlbarligen bliver leveret til hoffet, nemlig fra dec. 
til marts hver uge 3 dådyr /: el. i stedet et godt stort stykke vildt:/ samt 
1 dådyr, 3 rådyr og 8 harer; fra maj til dec. om ugen 2 stykker stort 
vildt, 2 dådyr, 2 rådyr og 6 harer el. 4 i det ringeste, tagende herpå køk
kenmesterens bevis, hvilket skal præsenteres hofmarskalen el. den, 
der kommanderer i hans sted, til underskrif t og an tegnes i den for
ordnede bog, såfremt det skal eragtes at være leveret. Dog heri ube- 
regnet vildt til ekstraordinær udspisning, som hofmarskalen anordner. 
Befalendes etc. SjT, 34, 366. K. Indl. udat. (2).

5. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om vogne til bygme
steren m.v. og dem, som arbejder på befæstningen. De befales at gøre 
den anordning, at Albertus Bygmester hver dag om morgenen tidlig 
ved 5-6 slet kan bekomme 10 gode borgervogne med tilbehørige stær
ke heste, som kan fremage det tømmer, som eragtes nødigt til fæstnin
gens og voldenes fortifikation i denne store fare. Vognene skal straks 
forordnes, så de daglig findes på arbejdet, på det dette des snarere kan 
gå for sig, eftersom i denne tid højeste magt er anliggende derpå. Ef
tersom erfares, at folket daglig løber hjem fra arbejdet, er kongens vil
je, at der over nævnte arbejdsfolk forordnes rodemestre, som kan have 
opsigt med dem, så de, der findes at gå hjem uden forlov, kan straffes, 
andre til eksempel. Dermed etc. SjT, 34, 367. (Tr.: KD, V, 425-26). K.

5. febr. (Kbh.) Åben befaling til levering af konsumtionen til konsum
tionsforvalter Niels Lassen. Kongen har befalet NL at indsamle det, 
der er indkommet af den påbudne konsumtionstold, og levere det til
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landkommissarierne. Kongen befaler lensmænd, borgmestre og råd 
o.a. at lade NL være følgagtig det, der er indkommet. SjT, 34, 368. K.

5. febr. (Kbh.) Peter Mytzen, forvalter på Sparepenge, fik brev om der
fra med forderligste at lade hidskikke alt det bedste af kongens tøj, 
hvortil lensmanden skal forskaffe ham vogne. SjT, 34, 368. K.

Lige sådant brev fik [lensmanden] på Frederiksborg Slot.

5. febr. (Kbh.) Befaling til nogle af hver af stændernes fuldmægtige i 
Kbh. anlangende indkvarteringen. Kongen hilser Joakim Gersdorff, 
Christen Skeel etc., så og Lave Beck og Otte Pogwisch. En belejring af 
Kbh. er at befrygte, og der kommer klagemål over indkvartering, idet 
somme er fri og somme besværet for meget, hvorover forårsages des
ordre. Adressaterne befales at møde 6. febr. ved 9 slet om formidda
gen på Islandske Kompagni med alle de andre stænders forordnede i 
byen, som kongen har ladet forskrive, nemlig rector magnificus og 
bispen, kongens betjente Cornelius Lerche og Henrik Muller, 2 af de 
ældste borgmestre i byen og 2 af de øverste renteriskrivere, og de kan 
dér sammen ligne den forestående indkvartering uden nogen under
sked, eftersom Rigens Råd erbyder sig også at tage derimod, så vidt til
kommer dem pro kvota, så længe den påhængende fare står på. Der
med etc. SjT, 34, 368. (Tr.: KD, V, 426). K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 
12 03, RA. Indl. 6. febr. og 15. marts (2).

Lige sådant brev fik rector magnificus og bispen mutatis mutandis. 
HM. (X. 2 af de ældste borgmestre i Kbh. De 2 øverste renteskrivere 
mutatis mutandis.

5. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om med forderligste at forstær
ke fæstningen Malmøs garnison med folket, som ligger på Helsing
borg Slot og fæstningen Landskrone, hvorimod han skal lade de 2 ste
der igen besætte med det unge udskrevne mandskab i Skåne. Befalen
des etc. SkT, 9, 129. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.

6. febr. (Kbh.) Trykt benådning for dem, som lader mønte. Til videre 
anordning bevilger kongen, at enhver af sit eget guld el. sølv på kon
gens mønt må lade mønte dukater, sietdalere1 og 2 mk.stykker, dog 
med kongens stempel, efter den skrot og korn, som er befalet mønt
mesteren. Den fortjeneste, som kan falde, må enhver, som vil lade 
mønte, selv beholde. SjR, 24, 155. (Tr.: CCD, VI, 368). K.
1) Formentlig om sølvkronen = Vs speciedaler.
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6. febr. (Kbh.) Jørgen Madsen, kaptajn, fik brev om at begive sig til 
Kbh. med sit kompagni. Dermed etc. SjT, 34, 369. K.

6. febr. (Kbh.) Major Steen Andersen fik brev om at kommandere nog
le af landfolket og kompagniet af dragoner i Vordingborg len til Kbh. 
Dermed etc. SjT, 34, 369. K.

6. febr. (Kbh.) Hugo Lützow fik brev om at lade stykkerne på skibet 
Delmenhorst holde i beredskab til at lade synke under isen, så snart 
han fornemmer nogen fjendtlig fare. Dermed etc. SjT, 34, 369. K.

6. febr. (Kbh.) Otte Skade fik brev om, at kongen har befalet1 borger
skabet i Helsingør at hjælpe til at forse vagten på Kronborg i disse far
lige tider. OS skal også på kongens vegne på bedste manér anmode 
dem derom. Dermed etc. SjT, 34, 370. K. Indl. 5. febr.; se også SjT, 34, 
359, 3. febr. (brev 2).
1) Se flg. brev.

6. febr. (Kbh.) Befaling til Helsingørs borgere om vagten på Kron
borg. Den øjensynlige fare svæver for øjnene. Kongen tvivler ikke på, 
at de godvilligen indstiller sig til tog og vagt på Kronborg, så vagten al
tid forsynes med 300 mand. Kongen vil vide at erkende enhvers villig
hed heri. SjT, 34, 370. K. Indl., se foreg.

6. febr. (Kbh.) Henrik Müller fik brev om at lade Frands Brockenhuus’ 
regiment bekomme 100 kjoler og 100 par bukser, tagende hans bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort. SjT, 34, 370. K. Indl. 6. febr.

6. febr. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om af Tøjhuset at lade 
generailt. Hans Schack være følgagtig så meget munition og lunter 
o.a., som han behøver og begærer. SjT, 34, 370. K.

6. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at gøre den anordning, at ge
neralmajor Jochum Trampe den følgende morgen med AUs og hans 
eget regiment logerer i Roskilde len på de steder, han er assigneret af 
Otte Pogwisch. Han skal holde ordre, at undersåtterne ingen overlast 
vederfares, og lade holde god vagt, både imod Ringsted og Køge, og 
dersom han fornemmer noget fjendtligt straks begive sig til Kbh. Der
med etc. SjT, 34, 370. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.
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6. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om kvarter til generalmajor Jo- 
chum Trampes regiment i Roskilde len. Kongen har befalet hr. Axel 
Crups og JTs regimenter at begive sig fra Kbh. og logere i Roskilde len 
på de steder, han er anvist af OP. OP skal til dem assignere så mange 
landsbyer, som han eragter fornødent. Dermed etc. SjT, 34, 371. K. 
Orig. i DKanc. B 167D.

6. febr. (Kbh.) Arnold Cooper fik brev om straks at begive sig til fæst
ningen Landskrone og som kommandant dér i Casper Dues svaghed 
have indseende med fæstningen og garnisonen. SkT, 9, 129. K.

6. febr. (Kbh.) Holger Vind fik brev om, at kongen har befalet Arnold 
Cooper, oberstlt. under generalmajor Henderson, at begive sig til fæst
ningen Landskrone at være kommandant dér, imidlertid Casper Due 
er behæftet med sygdom. Derefter osv. SkT, 9, 130. K.

6. febr. (Kbh.) Holger Vind fik brev om oberstlt. Arnold Coopers offi
cerers traktement i Landskrone. Kongen har befalet AC at begive sig 
over til Landskrone. HV skal gøre den anordning, at hans underoffi
cerer, 1 major, 2 kaptajner, 2 løjtnanter og 2 fændrikker, bekommer 
lige traktement og verpflegung ved andre officerer af lige kvalitet i 
Skåne. SkT, 9, 130. K.

6. febr. (Kbh.) Johan Brockenhuus fik brev om at fouragere. Kongen 
kommer i forfaring, at (B lider mangel på fourage til sine ryttere. Han 
er tilfreds, at JB fouragerer på alle de herregårde og alle steder, hvor 
han kan bekomme det. Dermed etc. SkT, 9, 130. K.

6. febr. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev om at anordne, at Frands 
Brockenhuus’ u munde rede ryttere under Dronningens Livregiment 
bekommer så mange heste i lenet, som de behøver, så de kan gøre tje
neste. Ladendes etc. SkT, 9, 130. K.

6. febr. (Kbh.) Hr. Axel Crup fik brev om straks at begive sig til Skåne 
for at sætte landet og fæstningerne i god stand. Befalendes etc. SkT, 9, 
130. K. Orig. i Axel Crups privatark., RA.

6. febr. (Kbh.) (Hi ristoffer Lindenov fik brev om på Nykøbing Slot og i 
byen at samle så meget af det beværede landfolk, som han eragter at 
være nøjagtigt til stedets defensión, og indsamle proviant o.a. fornø-
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dent, så fjenden sker forhindring, og stedet bliver holdt til kongens tje
neste. SmT, 8, 171. K.

7. febr. (Kbh.) Jochum Trampe fik brev om at holde god justits over 
det ham befalede rytteri i Roskilde len, så at ingen af bønderne be
sværes udover billighed, men at rytterne lader sig nøje med det trakte
ment, de gives af dem, anseende, at lenet er forordnet til kongens eget 
taffel. Kongen ser derfor gerne, at det mest muligt forskånes. Dermed 
etc. SjT, 34, 371. K.

7. febr. (Kbh.) Ove Skade fik brev anlangende generalmajor Jochum 
Trampes rytteres indkvartering i Roskilde len. Kongen har befalet hr. 
Axel Urups ogJTs regimenter at forlægges i Roskilde len. OS skal være 
Otte Pogwisch, som er befalet fordelingen, behjælpelig ved sin fuldm. 
el. i anden måde, så at alt kan gå ligeligen til. Dermed etc. SjT, 34, 372. 
K.

7. febr. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om af Tøjhuset at lade 
Kaj Lykke mod kvittering være følgagtig 300 pd. krudt og 50 pd. bly, 
når han begærer det. SjT, 34, 372. K.

7. febr. (Kbh.) Kaptajnen over generallt. Ulrik Christian [Gyldenløve]s 
dragoner, som ligger i Vordingborg len, fik befaling til med sit kom
pagni straks at begive sig til Kbh. SjT, 34, 372. (Tr.: KD, V, 426). K. Indl. 
6. febr.

7. febr. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre den anordning, at 
Balthasar Seckman leverer Frands Brockenhuus 100 kjoler og 100 par 
bukser til hans regiment, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive 
godtgjort. Dermed etc. Orig. i Rtk. 216.209. SjT, 34, 372. K.

7. febr. (Kbh.) Lensmændene fik brev om at tilholde præsterytterne, 
at de straks forføjer sig til deres forordnede kompagnier. Dermed etc. 
SjT, 34, 373. K.

7. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om, at mandskabet skal 
møde i Kbh. Han befales at gøre den anordning, at alt mandskabet i 
hans len møder ved Kbh. den følgende el. næstfølgende morgen med 
deres gewehr. Dermed etc. SjT, 34, 373. (Tr.: KD, V, 427). K.
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7. febr. (Kbh.) Otte Skade fik brev om, at kongen har befalet, at nær
værende kompagni skal indlægges på Kronborg til forstærkning af gar
nisonen. OS skal gøre den anordning, at de lige med de andre folk bli
ver underholdt, og gøre sin flid til, at de drager ind i fæstningen, hvis 
det gøres fornødent, så at alt tages i agt, både med isen o.a., om fjen
den tenterer noget. Dermed etc. SjT, 34, 373. K.

8. febr. (Kbh.) Erik Banner fik brev om med forderligste at forskaffe 
det umunderede rytteri af Christoffer Hvas’ regiment så mange heste 
som mest muligt i lenet. Dermed etc. SjT, 34, 374. K.

8. febr. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz og Jørgen Seefeld fik brev anlan- 
gende deres hidkomst. FR befales at rette sig efter at begive sig til 
Kbh., om han fornemmer fjendens ankomst. Dermed etc. SjT, 34, 374. 
(Tr.: KD, V, 427). K.

Lige sådant brev fikJS.

8. febr. (Kbh.) Bispen i Sjæll. fik brev om bøn anlangende traktaternes 
fortgang. Der er berammet møde ml. kongen og kongen af Sverige 
om fredstraktater. Adressaten skal af alle prædikestole i stiftet lade 
bede, at den gode Gud vil velsigne traktaterne, så alting må komme 
hans guddommelige navn til ære og kongehuset til reputation og un
dersåtterne til gavn. Dermed etc. SjT, 34, 374. K.

8. febr. (Kbh.) Ernst Albrecht von Eberstein fik brev om at tilholde of
ficererne straks uden forskel, hvem det og tilhører, af landet til Kbh. at 
indskaffe al den fourage, som de kan overkomme. Dermed etc. SjT, 
34, 375. K.

9. febr. (Kbh.) Patent til Kbh.s indvånere om deres pligt i denne tid. 
Kongen befaler borgmestre og råd og menige borgere i residenssta
den Kbh., at de i disse besværlige, forvirrede og bedrøvelige tider be
tænker deres ed og pligt til at gøre mod deres konge og fæderneland 
som ærlige og tro patrioter anstår. Han lover derimod ikke alene at 
holde dem ved deres gamle privilegier, men endog at forbedre dem, 
så de skal have årsag at takke. SjR, 24, 155. (Tr.: KD, III, 475). K. Indl. 
udat.

9. febr. (Kbh.) Jens Kaas fik brev om med forderligste at begive sig til 
Frederiksborg Slot for at kommandere landfolket, som bliver forord-
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net dér, eftersom han ser kan være tjenligst. Dermed etc. SjT, 34, 375. 
K.

9. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om med forderligste at gøre den 
anordning, at 100 velbeværede karle af det unge mandkøn i lenet ved 
nat og dag forføjer sig til Frederiksborg Slot til slottets defension med 
musketter o.a. gewehr samt 100 dages kost. Dermed etc. SjT, 34, 375. 
K.

9. febr. (Kbh.) Hans Schack fik brev om, at kongen har befalet, at de 
bedste knægte af de skånske garnisoner skal komme til Kbh. over isen. 
Han skal af de i Kbh. indkomne sjæll. knægte lade lige så mange igen 
overskikke til hvert sted, som de kommer fra. Dog ikke førend de skån
ske er kommet. Dermed etc. SjT, 34, 375. K.

9. febr. (Kbh.) Mag. Jacob Fincke fik brev om på Tøjhuset mod kvitte
ring at lade levere de musketter o.a. gewehr, som han kan have, for 
hvilket kongen i sin tid vil lade betale. Dermed etc. SjT, 34, 376. K.

9. febr. (Kbh.) Poul Klingenberg fik brev om til køkkenskriveren at le
vere 200 rd. til kongens kommissariers fortæring, tagende hans bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 376. K.

9. febr. (Kbh.) Laurids Galtung og Niels Juel fik brev om altid at være 
på flåden. LG skal skiftes til med NJ ved nat og dag at være på flåden 
og have omsorg for dens konservation og forsvare den mod fjendtligt 
attak, til hvilken ende alle stykkerne bagud skal lades. Dermed etc. SjT, 
34, 376. K. Indl. udat.

9. febr. (Kbh.) Nicolaus Helt fik brev om at ligge på prammen ved 
blokhuset med 100 mand og tilhørende officerer, som bliver forord- 
net ham af hr. Henrik Bielke, og dér holde vagt. Herforuden skal han 
tilholde de fremmede hollændere, at de til deres egen konservation 
selv flittigt vækker uden for skibene. Befalendes etc. SjT, 34, 376. K. 
Indl., se foreg.

9. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at gøre sit bedste til af 
lenet at skaffe Tyge Sandbergs umunderede ryttere heste. Dermed 
etc. SjT, 34, 377. K.
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9. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at lade gøre den an
ordning, at det krudt, som findes i Køge, med forderligste kommer til 
Kbh. og leveres på Tøjhuset. Dermed etc. SjT, 34, 377. K.

9. febr. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev om med forderligste ved lenets 
bønder at lade hente 2 stykker med deres lavetter, som står på afd. 
Rønnov Billes gård Sandbygård, og levere dem til kommandanten på 
Frederiksborg Slot. Dermed etc. SjT, 34, 377. K.

9. febr. (Kbh.) Fru Anne Hohendorff fik brev om at forunde kongen 
de 2 metalstykker med lader og tilbehør, som står på hendes gård 
Sandbygård, og lade Jørgen Seefeld være dem følgagtig på anfordring, 
på det de ikke skal komme fjenden til gavn, for hvilket kongen igen vil 
forsikre betaling i fredstid. Dermed etc. SjT, 34, 377. K.

9. febr. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om på ansøgning at 
lade Niels Rosen kran tz bekomme 4 feltstykker med tilbehør af lavet
ter, krudt o.a. SjT, 34, 378. K.

9. febr. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om mod kvittering at 
lade kongens ridefoged Frederik Frederiksen være følgagtig 3 lispd. 
slangekrudt, når han begærer det. SjT, 34, 378. K.

9. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om straks ved nat og dag over 
isen til Kbh. at lade komme de 400 mand af fæstningen Malmøs garni
son såvel som anden garnison af fæstningerne Landskrone og Hel
singborg, som er vel bevaret. Hvorimod kongen igen vil overskikke 
lige så mange herfra til hvert sted. Imidlertid skal borgerskabet hvert 
sted forsyne vagten. Befalendes etc. SkT, 9, 131. K. Orig. i Axel Urups 
privatark., RA.

10. febr. (Kbh.) Trykt brev til indbyggerne i Sjæll. anlangende at flytte 
deres gods og beskadige møller. Fjendens ankomst til Sjæll. befrygtes. 
Kongen befaler alle i Sjæll., som vil holdes for tro undersåtter, af hvad 
stand og kondition de være kan, at de vil indflytte al deres formue, 
mest muligt, rørende og urørende, til Kbh., Frederiksborg el. Kron
borg, så fjenden ej skal blive noget mægtigt. Dersom han kommer, skal 
enhver møller, på vand- el. vejrmøller, afbryde kværnen og enten bort
kaste el sønderslå den ene sten, så fjenden ingen gavn kan have deraf. 
Gør nogen herimod el. er fjenden behjælpelig, vil kongen i sin tid vide
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at straffe det og forblive de tro undersåtter bevågen. SjR, 24, 156. (Tr.: 
CCD, VI, 368-69). K.

10. febr. (Kbh.) Senech Carstens fik brev om, at kongen har forordnet 
ham at være toldskriver i Helsingør. Han skal fremme kongens bedste 
i alle måder, og for hans tjeneste bevilger kongen ham samme besold- 
ning som andre toldskrivere. Forbydendes etc. SjR, 24, 156. K.

10. febr. (Kbh.) Lennart Lauridsen fik brev om, at kongen har forord
net ham at være toldskriver i Helsingør. Han skal fremme kongens 
bedste i alle måder. Dog skal han ingen besoldning nyde, førend en 
anden toldskriver afgår ved døden, og imidlertid vedligeholde Chri
sten Davidsens toldbog og i hans svaghed forvalte hans sted på toldbo
den, men efter hans el. en anden toldskrivers død skal han nyde sam
me besoldning som andre toldskrivere. Forbydendes etc. SjR, 24, 157. 
K.

10. febr. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om imod kvittering 
at lade Jens Kaas være følgagtig 3 feltstykker, når han begærer det. SjT, 
34, 378. K.

10. febr. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om straks at antage 
så mange konstabler, som han kan bekomme. SjT, 34, 378. K.

10. febr. (Kbh.) Hans Schack fik brev om med forderligste til fæstnin
gen Malmø at kommandere major Lorentz Fein med hoshavende 80 
mand af landfolket, så og 70 mand af landfolket i Kalundborg og Hol
bæk len, item Poul Sørensen med 84 mand, nok en kaptajn af Trygge- 
vælde med 100 mand og tilhørende officerer, til at forsyne garnisonen 
dér. Dermed etc. SjT, 34, 378. K. Orig. i DKanc. B 175.

10. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende at gøre den 
anordning, at Jens Jacobsens hustru og børn i hans fraværelse bliver 
dér, hvor de nu har til huse, til han igen kommer hid, eftersom han er 
udskikket i kongens ærinde. Ladendes det etc. SjT, 34, 379.

10. febr. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om med forderligste at besøge 
enhver af hofbetjentene med den rulle, som han har over hofstaten, at 
de skriftligt kan resolvere, hvad enhver godvillig vil kontribuere med 
heste, sadler, pistoler, kortiner o.a. gewehr til folkets mundering, og
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hvor mange penge enhver vil udgive til at besolde folket. Kongen vil i 
fredelig tilstand vide at erkende enhver sådant med kgl. gunst. Der
med etc. SjT, 34, 378. K.

10. febr. (Kbh.) Befaling til vedkommende om, at Jens Kaas skal kom
mandere på Frederiksborg Slot. Kongen har befalet JK at kommande
re dér. Alle, som han besøger om noget til kongens tjeneste, befales at 
bevise ham al mulig hjælp. Ladendes det etc. SjT, 34, 378. K.

10. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at tilholde hver 
lavsoldermand i Kbh., at de fra sig giver en rulle på, hvor stærk hver 
håndværksmand i lavet befindes at være på mandskab i sit hus, og hvor 
mange beværede folk hvert lav kan udgøre til at gå til volds. Herom 
skal de med forderligste tilskikke Hans Schack underretning. Dermed 
etc. SjT, 34, 380. K.

10. febr. (Kbh.) Poul Klingenberg fik brev om med forderligste at le
vere Lave Beck og Otte Pogwisch 1.000 rd., tagende deres bevis, som 
siden skal blive ham godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 380. K. Indl. udat.

10. febr. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om med forder
ligste at betale følgende regimenter og officerer en månedssold for
uden deres vognheste, nemlig Kongens Livregiment med officerer, 
general hr. Axel Urups officerer over hans regiment, generalmajor 
Trampe og hans officerer såvel som de geworbne Moltzanske enspæn
dere og oberst Bertram Rantzaus regiment. Dermed etc. SjT, 34, 380. 
K. Indl., se foreg.

10. febr. (Kbh.) Kaptajn Matthias Lauridsen fik brev om straks at mar
chere til fæstningen Malmø og dér tage vare på tog og vagt. SkT, 9, 
131.

10. febr. (Kbh.) Erik Quitzow fik brev om, at kongen har befalet kap
tajn Matthias Lauridsen at inddrage med sit folk i fæstningen Malmø- 
hus, hvor de skal bruge tog og vagt. Dermed etc. SkT, 9, 131. K. Indl. 9. 
febr. og udat.

10. febr. (Kbh.) Erik Quitzow fik brev om de folk, som overskikkes til 
Malmøs garnison. Kongen har befalet 484 mand at begive sig over til 
fæstningen Malmø i stedet for det folk, som er kommet derfra. EQskal
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indtage dem til forsvar, forordnende dem kvarter og underholdning li
gesom de andre tilforn har bekommet. SkT, 9, 131. K. Indl., se foreg.

11. febr. (Kbh.) Om rytteriets og soldateskens insolentier. Kongen 
kommer i forfaring, at en del ryttere og soldateske understår sig i Kbh. 
og på landet i kvartererne og på alfarveje at begå allehånde insolen
tier og trakterer deres værter ilde og med magt fratager dem det, de 
ejer, og det, som føres til byen, på marken og på gaden i Kbh. Kongen 
befaler alle officerer og gemene knægte under livsstraf at entholde sig 
fra sligt, og at ingen, undtagen dem, som er forordnet til vagten, efter 
7 slet om aftenen lader sig finde på gaden, men enhver er i sit kvarter. 
Til den ende skal værterne, som de logerer hos, tilkendegive de høje 
officerer at straffe dem, som efter den tid opholder sig uden for deres 
kvarterer. Hvorefter alle og enhver etc. SjR, 24, 157. (Tr.: KD, III, 475. 
CCD, VI, 369-70). K.

11. febr. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, til hvem de 
skal uddele de penge, de tilforn er befalet. De har dagen forinden be
kommet kongens befaling til at uddele penge til rytteriet. De skal in
gen officerer el. gemene knægte give penge, uden dem, som virkelig 
er til stede og kan gøre tjeneste. Men de stabspersoner, som ej gør tje
neste, skal de overtale til at patientere til en anden tid, da skal de blive 
betalt det, de resterer. De penge, som udgives til Kaj Lykkes regiment, 
skal de levere ham selv, at han selv kan uddele dem. Dermed etc. SjT, 
34, 381. K.

11. febr. (Kbh.) Hans Rostgaard, ridefoged over Kronborg len, fik brev 
om at lade de gamle bønder i lenet gå hjem og gøre deres bedste til at 
hidføre hø, ved o.a. efter forrige befaling. Dog skal han fratage dem 
det gewehr, som de har, og mod kvittering lade det levere på Tøjhuset. 
SjT, 34, 381. K.

11. febr. (Kbh.) Helsingørs indvånere fik brev om at flytte deres for
mue ind i Kronborg fæstning. De har tilforn erfaret kongens vilje1 om 
at lade indføre brændeved, viktualier o.a. løsøre på Kronborg. Han vil 
endnu have dem befalet at lade al munition, proviant, viktualier samt 
moverendes gods og boskab med forderligste indføre på slottet, på det 
at det ikke skal komme fjenden til gavn. Det, der fortæres af krigsfol
ket, skal enhver blive betalt, når Gud forlener fredelig tilstand. Kon-
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gen vil ellers mod alle, som findes redebon, erkende det med kgl. 
gunst. Dermed etc. SjT, 34, 381. K. Indi. 2. febr.
1) Se ovf., s. 78.

11. febr. (Kbh.) Kaj Lykke fik brev om at uddele penge til officerer og 
gemene ryttere. Kongen har befalet Lave Beck og Otte Pogwisch til 
ham at levere de penge, som skal gives hans regiment til en måneds
sold. KL skal uddele dem til dem, som er til stede. Dermed etc. SjT, 34, 
382. K.

11. febr. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om straks af Tøjhu
set at lade generalmajor Trampe levere 800 lispd. bly og 500 lispd. pi
stolkrudt. SjT, 34, 382. K.

11. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om, at Helsingborg, Landskro
ne og Malmø garnisoner skal besættes med det udskrevne landfolk. 
Item oberst Georg Steding at begive sig ind i Malmø. Kongen kommer 
i erfaring, at der skal være mangel på proviant i fæstningerne Lands
krone og Helsingborg, så den fulde garnison ej kan holdes. AU skal 
gøre den anordning, at slottene bliver besat hver med 108 mand ge
mene knægte af det nyudskrevne folk, som er beværede med de bed
ste bøsser, som kan bekommes, samt med officerer. Siden kan det øvri
ge af fæstningernes garnison kompletteres med det øvrige af de nyud
skrevne knægte i Landskrone og Helsingborg len og straks marchere 
ind i fæstningen Malmø. Herforuden skal han befale GS med forder- 
ligste at begive sig ind i fæstningen Malmø med de dygtigste officerer 
og folk, han har hos sig, til at forstærke garnisonen, og i Erik Quitzows 
svaghed antage sig stedets defensión. Dermed etc. SkT, 9, 131. K. Orig. 
i Axel Urups privatark., RA.

11. febr. (Kbh.) Lensmændene i Skåne, hr. Tage Thott og flere, fik 
brev om [brænde]ved til corps de garder og fæstningerne. TT: Han 
skal ved hver bonde i lenet fra kronens næst hosliggende skove lade 
indføre et godt læs brændeved i rådhusgården til corps de garder i 
fæstningen Malmø, og bønderne kvitteres derfor og antegnes, at de 
har leveret det. Dermed etc. SkT, 9, 132. K. Indi. 8. febr.

Lige sådant brev fik Kjeld Krag. Hr. Axel Urup. Hr. Ove Giedde. Hr. 
Henrik Lindenov. Jacob Grubbe. Holger Vind, at enhver til næsthos- 
liggende fæstninger skal lade indføre ved. Hr. Niels Krabbe.
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11. febr. (Kbh.) Lensmændene i Skåne, nemlig hr. Axel Urup med fle
re, fik brev. AU: Han skal tilholde enhver præst, foged og hel bonde
gård i Malmøhus og Børringe Kloster len, at de straks fremskikker et 
slagtenød i det ringeste af vægt 8 lispd. til Malmøhus garnison. Der
med etc. SkT, 9, 132. K. Indi., se foreg.

Lige sådant brev fik Kjeld Krag om Froste h.s bønder at skikke til 
Malmø garnison. Holger Vind at skikke til Landskrone garnison. Hr. 
Ove Giedde til Helsingborg garnison. Hr. Henrik Lindenov til Kri- 
stianstad garnison. Hr. Niels Krabbe og Jacob Grubbe til Kristianopel 
fæstning.

11. febr. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev anlangende i hr. Axel Urups 
fraværelse at antage Skåne lands og fæstningers defensión. Befalendes 
etc. SkT, 9, 132. K.

11. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd i Ysted fik brev om at begive sig 
med deres korn og proviant i Kristianstad, på det intet forråd skal for
blive i Ysted, fjenden til nytte. Befalendes etc. SkT, 9, 133. K. Indi., se 
SkT, 9, 132, 11. febr. (brev 1).

11. febr. (Kbh.) Stænderne i Skåne fik brev om at indføre proviant og 
fourage i fæstningerne. De bedes tillade, at det korn, hø, øksne, flæsk 
o.a. proviant, de har, straks bliver indført i næste fæstning af næst om
liggende bønder, hvem de end er. Af det, der forbruges til kongens 
krigsfolk, skal enhver ske pant i jordegods. Ladendes etc. SkT, 9, 133. 
K. Indi., se foreg.

12. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om, at kongen har befa
let Christoffer Giedde med sit kompagni at begive sig til Kronborg Slot 
for at forstærke garnisonen. AvdK skal indtage ham med folket og for
ordne dem underholdning, gørende sit bedste til af alle slags at ind
samle mest muligt, så stedet kan være forsikret mod fjendtligt attak. 
Dermed etc. SjT, 34, 382. K.

12. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om straks at hidskikke 
stykker af det skånske artilleri, som er bestående på slottet, hvortil han 
skal låne borgerskabets heste i Helsingør. Dermed etc. SjT, 34, 383. K.

12. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om, at kongen har befa
let Iver Børgesen, skibshøvedsmand, at begive sig til Kronborg for dér
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at hjælpe til, om fjenden tenterer noget. AvdK skal forordne ham lo
gement på slottet. Dermed etc. SjT, 34, 383. K.

12. febr. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om at forskaffe Iver Bør
gesen med en tjener underholdning i Helsingør, så længe han bliver 
på slottet. Dermed etc. SjT, 34, 383. K.

12. febr. (Kbh.) Iver Børgesen, skibshøvedsmand, fik brev om at begi
ve sig til Kronborg og dér hjælpe til med artilleri o.a. til at gøre mod
stand, om fjenden skulle tentere noget. Dermed etc. SjT, 34, 383. K.

12. febr. (Kbh.) Befaling til at parere Iver Børgesen, skibshøvedsmand, 
i Kronborg fæstning. Kongen hilser guvernør, kommandant og geme
ne knægte på Kronborg. Han har befalet IB at begive sig dertil og have 
inspektion med artilleriet og dets betjente, hvorpå enhver kan vide at 
rette sig og artilleribetjentene at være ham lydig til at forrette det, han 
befaler. SjT, 34, 384. K.

12. febr.1 (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev om, at kongen har for
ordnet nærværende Hans Casper Muehlig at være arkelimester på 
Kronborg. AvdK skal lade ham bekomme underholdning lige med 
den forrige. Dermed etc. SjT, 34, 384. K.
1) K. har 12. febr., kopibogen 11. febr.

12. febr. (Kbh.) Tøj mester Peter Kalthoff fik brev om at lade arkelime
ster Hans Casper Muehlig bekomme 300 fyldte og 100 ufyldte hånd
granater til Kronborg. Dermed etc. SjT, 34, 384. K.

12. febr. (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om at hidskikke nogle heste. 
Med forundring erfarer kongen, at han ikke allerede har hidskikket 
de bedste af kongens stodheste o.a., da han har fornemmet fjendens 
ankomst på landet. Han skal straks med en berider fremskikke de bed
ste og rareste heste til Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 384. K.

12. febr. (Kbh.) Hans Schack fik brev om ved fjendens ankomst at af
brænde det af forstæderne, som ej er afbrudt. Kongen har befalet 
borgmestre og råd i Kbh. at afbryde forstæderne ved fæstningen. Han 
skal, så snart fjendens ankomst fornemmes, lade antænde det, som da 
ikke befindes afbrudt. SjT, 34, 385. (Tr.: KD, V, 427). K.
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12. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at afbryde for
stæderne. De befales med forderligste at lade afbryde forstæderne ved 
fæstningen og i staden indføre det, som kan bruges deraf, så fjenden 
ingen fordel kan have deraf, om han kommer. Dermed etc. SjT, 34, 
385. (Tr.: KD, V, 427). K.

12. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om indkvartering på 
Amager. Kongen vil ej have videre indkvartering dér, før end den høje
ste nød trænger, på det han deraf kan bekomme det, som gøres fornø
dent til sin hofstat. Derefter osv. SjT, 34, 385. (Tr.: KD, V, 428). K.

12. febr. (Kbh.) Rektor ved Kbh.s Universitet fik brev om, at studen
terne skal samles og gå til volds. Universitetets studenter har tilsagt at 
bevise deres troskab og mandhaftighed, om noget fjendtligt skulle ten- 
teres, og at gå til volds med gewehr som andre af kongens tro under
såtter. Adressaten befales at gøre den anordning, at alle de studenter, 
som findes på akademiet, samme dags eftermiddag ved 2 slet møder 
på Slotspladsen, så kongen kan gennemse dem og lade dem give vide
re ordre. Dermed etc. SjT, 34, 385. (Tr.: KD, V, 428). K.

12. febr. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at ise ved Christians
havn m.m. Han befales at have flittig indseende med, at der bliver væk
ket og iset om Christianshavn, så og tilhjælper at fornødent batteri o.a. 
defensión i en hast bliver forfærdiget på voldene. Dermed etc. SjT, 34, 
386. (Tr.: KD, V, 428). K.

12. febr. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at assignere 
oberstlt. Rantzau og hans desmunderede ryttere nogle landsbyer i le
net, hvor de kan have underholdning, indtil de kan komme ind i Kbh. 
Dermed etc. SjT, 34, 386. K.

12. febr. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev anlangende ud
deling af penge til rytteriet. De har tilforn bekommet befaling1 til at 
lade uddele en månedssold til rytteriet. Midlerne vil ej så hastigt 
strække til en fuld måned, så nu er kongens befaling, at de først den 
følgende morgen lader alle tilstedeværende officerer og ryttere, som 
virkelig kan gøre tjeneste, bekomme */2 månedsbesoldning, med for
sikring, at den resterende '/2 måned skal erlægges så snart muligt. Der
som det kan strække til sognerytterne, så de des bedre kan vedligehol
de deres gewehr, skal de pro kvota give enhver af dem, ef tersom pen-
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gene strækker til. På det rytterne desbedre kan nyde pengene, skal de 
til hver regimentsoberst levere de penge, som skal uddeles, så han selv 
uden afkortning kan udgive dem. Dermed etc. SjT, 34, 386. K.
1) Se ovf., s. 85.

12. febr. (Kbh.) Å.b. om, at undersåtterne i Skåne med deres formue 
skal Hytte ind i fæstningerne, item om møllesten. Det befales alle, un
der militærisk eksekution, at indflytte i fæstningerne med al deres for
mue, mest muligt, rørendes og urørendes, så og korn og fourage, så 
fjenden ej skal blive det mægtigt. Dersom hans ankomst fornemmes, 
skal hver møller afbryde sin kværn, være sig vand- el. vejrmølle, og en
ten bortkaste el sønderslå den ene sten, så fjenden ingen gavn kan 
have deraf. I lige måde skal alle smede på landet borttage deres bælge 
og indføre dem i fæstningen. SkR, 6, 465. (Tr.: CCD, VI, 370). K.

Lige sådanne breve fik alle lensmænd i Skåne, undtagen Erik Krag, 
med påtegning af sekretæren, at de skulle læses på tilbørlige steder.

12. febr. (Kbh.) Befaling til officererne i Skåne om at holde sig rede. 
Kongen befaler, at de under livsstraf betænker deres ed og pligt imod 
ham og forholder sig som ærlige og tro officerer imod fjenden i alle 
okkasioner. Ligesom kongen erkender deres troskab og gode forhold 
med kgl. affektion, vil han straffe al utroskab med militærisk straf. SkT, 
9, 133. K.

12. febr. (Kbh.) Hans Steensen fik brev om at begive sig til fæstningen 
Malmø for at kommandere det dertil skikkede sjæll. landfolk. SkT, 9, 
133. K.

12. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om, at oberstlt. Hans Steensen 
skal blive i Malmø for at kommandere det dér ankomne sjæll. land- 
folk. SkT, 9, 133. K.

12. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om straks at begive sig over til 
Skåne for at tage fæstningerne og landets defensión mod fjendtligt 
overfald i agt. SkT, 9, 134. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.

12. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om straks over isen at overskik
ke det, som i fæstningen Malmø findes af det skånske artilleri med alt 
af rustvogne o.a., hvortil han skal låne heste af borgerskabet. SkT, 9, 
134. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.
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12. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om den svenske ritmester. Kon
gen tilskikker ham den fangne ritmester Kulbars, som han indtil vide
re skal forvare i fæstningen, dog så, at han bekommer underholdning. 
SkT, 9, 134. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.

13. febr. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade sig 
være angelegen indkvarteringen så vel som fourageringen på landet 
o.a. tilførsel, så at alt så vidt muligt kan gå til uden alt for stor desordre. 
Heri er Ernst Albrecht von Eberstein befalet at bevise dem al mulig as
sistance. Dermed etc. SjT, 34, 387. K.

13. febr. (Kbh.) Ernst Albrecht von Eberstein fik brev om hidførsel af 
fourage. Kongen har befalet Lave Beck og Otte Pogwisch at lade sig 
være indkvarteringen så vel som fourageringen på landet o.a. tilførsel 
angelegen. Han skal bevise dem al mulig assistance. Dermed etc. SjT, 
34, 387. K.

13. febr. (Kbh.) Hans Schack fik brev om kvarterer til volontører. Kon
gen er tilfreds, at de desmunderede officerer, som vil gøre tjeneste 
som volontører til hest el. til fods, må bekomme kvarter i Kbh. Befa
lendes etc. SjT, 34, 387. K.

13. febr. (Kbh.) Facultas medica fik brev om deres censur anlangende 
Ulrik Christian Gyldenløves hofsmed. De skal til sagens grundige op
lysning give deres censur om badskærerens efterretning anlangende 
UCGs hofsmed, som er ihjelstukket i Kbh. og fra sig levere deres skrift
lige mening til de 16 mænd, som skal sværge i sagen. SjT, 34, 388. K.

13. febr. (Kbh.) Jens Kaas fik brev om igen med sit folk og ammunition 
at komme til Kbh. fra Frederiksborg. Dermed etc. SjT, 34, 388. K. Indl. 
12. febr.

13. febr. (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om at tilholde altfruen på Ant
vorskov at salvere og til Kbh. flytte så meget af K.M.s mobilier på slottet 
som mest muligt, til hvilken ende han tilskikkes kongens pas til hende. 
Dermed etc. SjT, 34, 388. K.

13. febr. (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om 14 dages proviant til Anders 
Olsens skib Frederikstad, hvilket siden kan blive afkortet i hans afreg
ning. Dermed etc. SjT, 34, 388. K.
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13. febr. (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om at gøre den anordning, at 
der flittigt brygges og bages på Kongens Bryggers og Provianthuset. 
Dermed etc. SjT, 34, 389. K. Orig. i DKanc. B 179M.

14. febr. (Kbh.) Brev efter begæring om opsættelse af Arent von der 
Kuhla til Løgtveds begravelse så længe, hans enke fru Anne Vind lyster 
og lader nedsætte liget i slotskirken på Kronborg. Forbydendes etc. 
SjR, 24, 158.

14. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at indkvartere 
rytteriet hver i sin gade. De befales at gøre den anordning, at rytteriet 
straks bliver ordentlig indkvarteret, så enhver kan vide sit kvarter. På 
det indkvarteringen kan gå des bedre til, skal de, som skal gøre den, 
lade konferere med Ernst Albrecht Eberstein og Hans Schack, hvorle
des de eragter rytteriet bedst kan indkvarteres, så hvert kompagni kan 
bekomme kvarter i sin gade ved sit regiment og hos sin standard. Kon
gen har befalet Lave Beck og Otte Pogwisch at hjælpe derved. Befa
lendes etc. SjT, 34, 389. (Tr.: KD, V, 428-29). K.

14. febr. (Kbh.) I.ave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at gøre assi
stance ved at indkvartere hvert kompagni af rytteriet i sin gade. Kon
gen har befalet straks at lade rytteriet assignere kvarter i Kbh., så at 
hvert kompagni bliver logeret sammen i sin gade med sin standart. De 
skal bevise al mulig assistance, at alting kan gå ordentligt til. Dermed 
etc. SjT, 34, 389. K.

14. febr. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev anlangende de 
kgl. tjenere, som ikke vil tage indkvartering. Kongen kommer i erfa
ring, at nogle af betjentene anstiller sig modvillige til at tage indkvar
tering. Han skal fordre for sig sådanne, som ikke vil antage billetterne, 
og alvorligen tilholde dem, at de i disse besværlige tider lige som an
dre bekvemmer sig dertil pro kvota, såfremt de vil beholde deres privi
legier og tjeneste. SjT, 34, 390. K.

14. febr. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om mod kvittering at 
lade Niels Juel være 100 fysils1 følgagtig, når han begærer dem. SjT, 34, 
390. K.
1) Kopibogen har Physils.
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14. febr. (Kbh.) Albertus Bygmester fik brev om at gøre den anord
ning, at tidligt den følgende morgen ved den runde kirke uden for 
Østerport møder nogle tømmermænd, som kan nedtage det, der end
nu er bestående af stillinger inde i kirken. SjT, 34, 390. K.

14. febr. (Kbh.) Jørgen Bjørnsen fik brev om som viceadmiral på Hol
men at lade gøre den anordning, at den næste morgen tidligt møder 
så mange bådsmænd ved den runde kirke uden for Østerport, som 
gøres fornødent til at være de tilforordnede tømmermænd behjælpe
lige med at nedbryde det, der endnu befindes af stillinger inde i kir
ken. JT, 34, 391. K.

14. febr. (Kbh.) Kaj Lykke fik brev om at gøre sit bedste til at overtale 
sine officerer til at fortøve nogle dage med deres besoldning, med for
sikring, at de skal bekomme den inden 3-4 dage. Siden skal han udde
le pengene, som bliver leveret ham af kommissarierne, til de gemene 
ryttere, så enhver bekommer en fuld månedsbesoldning. SjT, 34, 391. 
K.

14. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at tilholde amagerne 
til køkken- el. proviantskriveren at levere oste, smør, lam, får o.a. vik
tualier, som de kan have, så at fjenden intet bemægtiget sig deraf, hvil
ket kongen igen vil lade betale. SjT, 34, 391. K.

14. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om over isen at forskaffe mest 
muligt hø til Kbh. Dermed etc. SkT, 9, 134. K.

14. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om straks til Kbh. at forskaffe 
de 300 td. havre, som findes i fæstningen Malmø. SkT, 9, 134. K.

14. febr. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om så snart muligt, og når 
midlerne strækker til, at lade oberstlt. til fods Hans Steensen bekom
me 1 måneds besoldning efter den trykte kapitulation, tagende hans 
bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. SkT, 9, 134. K. Orig. i DKanc. 
B 167C.

15. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at gøre den anord
ning, at der næste morgen tidlig ved 6 slet og siden hver dag holder 10 
slæder fra Amager med tilhørende heste i beredskab bag slottet ved
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kongens stald, og at de ingen kører for, med mindre de har kongens 
el. hofmarskalens ordre. SjT, 34, 392. K.

15. febr. (Kbh.) Befaling til adelen i Malmø om straks at komme til 
Kbh., eftersom kongen har noget højt magtpåliggende at kommuni
kere med dem. SkT, 9, 135. K.

15. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om uden ophold for adelen at 
lade forkynde et å.b., som tilskikkes ham. SkT, 9, 135. K.

16. febr. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om at lade Niels Ro- 
senkrantz mod kvittering være følgagtig 3 feltstykker med lavetter og 
karduser samt 3 konstabler, når han begærer det. SjT, 34, 392. K.

17. febr. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om, at proviant 
til 800 mand på Christianshavn skal leveres fra Provianthuset. Han skal 
lade de af borgmestrene tilforordnede på Christianshavn bekomme 
kød og gryn til 800 mand i 4 dage efter Holmens takst, tagende bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort. SjT, 34, 392. (Tr.: KD, V, 429). K. 
Indl. 16. febr.

18. febr. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at levere de af hofbetjentene 
udlovede 1.600 rd. til kommissarierne Lave Beck og Otte Pogwisch, ta
gende deres bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. SjT, 34, 392. K.

18. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at gøre den anord
ning, at der næste morgen tidlig, som dagen skinner, i beredskab ved 
slottet holder 20 slæder fra Amager med tilhørende heste, som kan 
følge kongens ved fredstraktaterne forordnede kommissarier til Ros
kilde. Dermed etc. SjT, 34, 393. K.

18. febr. (Kbh.) Hugo Lützow fik brev om at sekundere skibshøveds
mand Peter Bredal med det, han kan behøve til skibenes fornøden
hed. Dermed etc. SjT, 34, 393. K.

P.S. Han skal forstændige PB, at han, som kongen tiltror, fremdeles 
forholder sig vel, eftersom stilstand formodes inden 2 dage, da skal 
han straks blive hjulpet.

18. febr. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om efter den 
trykte kapitulation at erlægge en månedsbesoldning til afd. Christof-



96 1658

fer Hvas’ søn foruden vognheste af hans afd. fars resterende besold- 
ning til dennes begravelse, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive 
godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 393. K.

18. febr. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at levere Kaj 
Lykke 10.500 rd. til at uddele til alle 10 kompagnier under hans regi
ment. I lige måde til Ove Thott 9.500 rd. til at uddele til Ulrik Chri
stian [Gyldenløve]s regiment. Nok til Bertram Rantzau 6.000 rd. til 
hans regiment og til generalmajor Stobs betjente 500 rd., hvortil Hans 
Boysen er befalet at levere 1.600 rd. Dermed etc. SjT, 34, 393. K.

18. febr. (Kbh.) Kaj Lykke med flere officerer og oberster fik brev om, 
at kongen har befalet Lave Beck og Otte Pogwisch til ham at levere 
10.500 rd., som han skal lade uddele ligeligen til alle 10 kompagnier 
under sit regiment. Dermed etc. SjT, 34, 394. K.

Lige sådant brev fik Ove Thott om at uddele 9.500 rd. til sit regi
ment. Bertram Rantzau om 6.000 rd. til sit regiment.

19. febr. (Kbh.) Om svensk salvegarde på Frederiksborg. Kongen af 
Sverige har henlagt sin overhofjægermester Wolf Diderich von Steens- 
louff til at salvegardere Frederiksborg Slot. Kongen befaler alle høje 
og nedrige krigsofficerer og alle andre krigs- el. civile betjente ej at 
ufyrrne el. beskadige denne, men lade ham uskadt. SjR, 24, 159. K.

19. febr. (Kbh.) Jægermesteren fik brev om straks at lade skyde og 
ufejlbar i beredskab holde 6 stykker stort vildt, 6 stykker dåvildt, 10 
rådyr og 16 harer, som skal forbruges på søndag el. mandag til hof- 
spisningen. Dermed etc. SjT, 34, 394. K. Indl. udat.

19. febr. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff og Christen Skeel fik brev om 
den skånske adels og Malmøs begæring. De tilskikkes en kopi af nævn
tes begæring. De skal så vidt muligt tage den i agt i traktaterne. Der
med etc. SjT, 34, 394. K.

19. febr. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev anlangende bønnerne på Sorø 
Akademi. Kongen kommer i forfaring, at andre bønner og litanier 
bruges på Sorø end andetsteds i riget. Han skal tilholde præsterne, at 
de bruger de samme, som overalt er forordnet. Dermed etc. SjT, 34, 
395. K.
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19. febr. (Kbh.) Peter Bredal fik brev om fremdeles som hidindtil at 
forholde sig vel og mandhaftig med de hos sig havende skibe mod 
fjenden. Thi inden 2-3 dage skal der blive stilstand ml. kongen og 
kongen af Sverige. Da skal PB blive videre forstændiget derom. FT, 7, 
357. K. Indl. udat.

20. febr. (Kbh.) Forsikringspas til den svenske post. Det er ml. konger
ne af Sverige og Danmark blevet akkorderet, at posten fra Hamborg 
må rejse gennem Danmark til Sverige og derfra igen til Danmark. 
Kongen befaler alle høje og nedrige krigsofficerer og civile betjente 
og lensmænd, at de lader posten frit passere og repassere med postsæk 
og breve. Ej gørendes osv. SjR, 24, 159. K.

20. febr. (Kbh.) Svenske betjentes pas til general Stenbock. Kongen af 
Sverige har affærdiget nærværende betjente til S. Kongen befaler alle 
høje og nedrige krigsofficerer og civile betjente og lensmænd, at de la
der posten frit passere og repassere med postsæk og breve. Ej gøren
des osv. SjR, 24, 160. K.

20. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende det, som 
plyndres. Kongen kommer i forfaring, at rytteriet dagligt udplyndrer 
kronens bønder i lenet omkring Kbh. Han skal gøre den anordning, at 
hvor der hos borger el. rytter findes gods, som er frataget undersåtter
ne med magt, og det tilkendegives ham, skal han straks lade ejerman
den komme det i hænde, og de, som imod ordre har taget el. købt slig 
bemægtiget vare, bør stå til rette. SjT, 34, 395. (Tr.: KD, V, 429). K.

20. febr. (Kbh.) Generalauditør Paul Tscherning fik brev om med for- 
derligste af grev hr. Corfitz Ulfeldts gård i Kbh. at udflytte al Ulrik 
Christian Gyldenløves mobilier og løsøre, som findes dér. Dermed etc. 
SjT, 34, 395. K.

20. febr. (Kbh.) Otte Krag fik brev anlangende at gøre den anordning, 
at skibshøvedsmand Peter Bredal med forderligste bekommer det, 
han behøver til skibene, eftersom freden ml. kongen og kongen af 
Sverige allerede er sluttet. Dermed etc. FT, 7, 357. K. Indl., se FT, 7, 
357, 19. febr.

20. febr. (Kbh.) Peter Bredal fik brev anlangende stilstand og det, han 
behøver til skibene. Kongen har befalet Otte Krag med forderligste at
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forskaffe ham det, han behøver til skibene, eftersom freden allerede 
er sluttet. Befalendes etc. FT, 7, 358. K. Indl., se foreg.

21. febr. (Kbh.) Patent under seglet alene, som med trompeter og he
rold blev udråbt om stilstand. Det gøres vitterligt, at det nu ved den Al
lerhøjestes bistand ved venlig underhandling er kommet så vidt, at 
fredsartiklerne ml. Fr. 3. og Karl Gustav er sluttet summariter og ratifi
ceret på begge sider. Derfor er bevilget armistitium og stilstand af 
våbenet, såsom det hermed forkyndes alle undersåtter, hvorved al 
hostilitet og fjendskab afskaffes. SjR, 24, 160. K.

21. febr. (Kbh.) Brev efter begæring om opsættelse af hr. Holger Ro- 
senkrantz til Ørups begravelse. Hans enke, fru Vibeke Thott, må op
sætte den 8 dage over den ordinære tid. SjR, 24, 161.

21. febr. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om, at kongen er til
freds, at Ingvold Carstensen beskikkes som byfoged på Ghristianshavn 
og birkefoged på Amager i afd. Søren Jespersens sted. JG skal på vegne 
af kongen forordne ham og tage ham i ed. Dermed etc. SjT, 34, 395. 
(Tr.:KD,V, 429-30). K.

21. febr. (Kbh.) Ove Juel fik brev anlangende Iver Gaspersen i Køge. 
IC har for kongen ladet andrage, at en af kongen af Sveriges officerer 
logerende i hans gård har skikket ham bud at skulle sig hjemforføje, 
medmindre han ville give 400 rd. el. og hans gård skulle afbrydes. OJ 
skal hjælpe IC til rette, at han ingen overlast sker, helst fordi stilstan
den nu er publiceret på begge sider. Dermed etc. SjT, 34, 396. K.

21. febr. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at gøre an
ordning, hvorledes de 2.000 ryttere bekvemmeligen kan logeres i Hel
singør og i Kronborg, Abrahamstrup og Kbh.s len, nok Kalundborg by 
og len og Roskilde by og len, så rytterne kan bekomme verpflegung og 
underholdning, når de kommer ud af Kbh., hvilket kongen eragter jo 
før jo bedre. De skal bekomme videre ordre, når uddelingen er sket. 
SjT, 34, 396. K.

21. febr. (Kbh.) Lensmændene i fæstningerne i Skåne samt Bohus, 
Trondhjem og Kronborg fik brev om at holde inde med al hostilitet. 
Axel Urup: Stilstand af våbenet til videre fred og enighed ml. kongen
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og kongen af Sverige er sluttet og publiceret, hvorfor de indtil videre 
skal holde inde med al hostilitet. SkT, 9, 135. K.

Lige sådant brev fik hr. Henrik Lindenov, Jacob Grubbe, Holger 
Vind, Joakim Klinge, kommandant i Helsingborg, hr. Iver Krabbe, Pe
der Vibe, Jørgen Bielke, hr. Niels Trolle og Otte Skade på Kronborg.

22. febr. (Kbh.) Niels Juel fik efter begæring brev på en haveplads. 
Han må nyde den haveplads med damme o.a., som ligger ved kongens 
gård i Kbh., som han er forordnet at bo i. Dog skal han holde pladsen 
med planker o.a., som den nu forefindes. Forbydendes etc. SjR, 24, 
161. (Tr.: KD, III, 476-77). K.

22. febr. (Kbh.) Trykt forbud mod, at nogen køber andens fratagen 
vare. Der er ved Guds nåde stiftet fred ml. kongen og Karl Gustav, kon
gens kære frænde og nabo. Kongen advarer alle undersåtter mod, ef
ter at freden er publiceret, at tilforhandle sig andres gods el. varer, 
som kan være frataget dem, med mindre de vil stande til rette som for 
andet uhjemlet. SjR, 24, 161. (Tr.: GGD, VI, 371). K.

22. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om over isen at lade overføre 
mest muligt ved fra Malmøhus, så det kan blive leveret på Provianthu
set. SkT, 9, 135. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.

23. febr. (Kbh.) Christian Jørgensen Urne fik brev på 1.000 rd. pen
sion. For villig og tro tjeneste bevilger kongen ham dette, som skal be
gynde fra brevets dato og kontinuere, indtil han kan blive aflagt an
derledes. SjR, 24, 162. K.

23. febr. (Kbh.) Lave Beck fik brev om at følge nogle regimenter til de 
svenske. Kongen har befalet generalmajor Trampes og oberst Bertram 
Rantzaus og oberst Christian Urnes regimenter den følgende dag, den 
24. febr., at begive sig fra Kbh. til Køge Kro. LB skal følge dem did og 
overlevere dem til de dertil forordnede svenske kommissarier, simule
rende, at kongen vil lade dem konjugere med kongen af Sveriges 
armé. Til hvilken ende LB også den følgende morgen tidligt forud 
skal advisere den svenske konge om sin ankomst. Dermed etc. SjT, 34, 
397. K.

23. febr. (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om straks at lade forsyne skibe
ne hos Peter Bredal med nødtørftig fornødenhed. Dermed etc. SjT, 
34, 397. K.
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23. febr. (Kbh.) €Christian Jørgensen Urne fik brev om at marchere 
imod Køge Kro. Han skal den følgende morgen tidligt lade forsamle 
sit regiment og i god orden marchere ud af byen mod Køge Kro, hvor 
han skal blive forstændiget videre om kongens vilje. Dermed etc. SjT, 
34, 397. K.

23. febr. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff og Christen Skeel fik brev anlan
gende brandskat, som fordres af de svenske i Ringsted len. Hvad Jør
gen Seefeld har ladet andrage for kongen, kan de se af hans hosføl
gen de skrivelse. De skal så vidt muligt hjælpe til rette, eftersom freden 
er publiceret. Dermed etc. SjT, 34, 397. K.

23. febr. (Kbh.) Rigens Råd fik brev om deres betænkende anlangen- 
de afståelse af Svabsted og feudum til hertugen af Holsten efter kon
gen af Sveriges begæring, til satisfaktion for hertugen af Gottorp for 
hans sønner og mandlige linje. De skal skriftlig forstændige kongen 
om deres mening, og at det bevilges kongen og hans mandlige linje re- 
ciproquement lige såvel, så kongen og hans hus ikke skal være under
givet kondition med hertugen. Dermed etc. SjT, 34, 398. K.

23. febr. (Kbh.) (Christian Jørgensen Urne fik brev anlangende, at kon
gen har forløvet Knud Axelsen Urne fra hans majortjeneste under 
CJUs regiment, efter at han har leveret det på forordnede steder. I lige 
måde er forløvet ritmestrene Steen Reedtz, Tage Krabbe og Enevold 
Bille, når enhver har leveret sit kompagni fra sig. CJU skal forestille en
hver løjtnant for troppen, om han er dygtig dertil og kan føre den. Be
falendes etc. SkT, 9, 135.

24. febr. (Kbh.) Mag. Mikkel Henriksen fik brev om at opvarte med tje
nesten i slotskirken, så vidt som dr. Johan Diderichsen selv er forhin
dret ved sygdom el. andet lovligt forfald. SjT, 34, 398. K.

24. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre deres 
bedste til at overtale borgerskabet til, at de låner deres vogne til at 
hente ved til corps de garder, på det forstæderne ved staden ikke skal 
afbrydes dertil. Dermed etc. SjT, 34, 398. (Tr.: KD, V, 430). K.

24. febr. (Kbh.) Lensmændene i Skåne, Bohus og Trondhjem fik brev 
om lenenes levering til de svenske. [Hr. Axel Urup]: Skåne skal med 
forderligste overleveres til kongen af Sveriges fuldmægtige. Adressa-
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ten skal 1. marts overlevere Malmøhus Slot, fæstning og len til hans 
fuldm. med jordebøger o.a. efterretning, men artilleri og krigsmuni- 
tion, være sig stykker, musketter, sidegewehr, lunter, krudt, kugler, pro
viant o.a., såvel som klokkerne og det træboskab, som eragtes tjenligt, 
skal han lade skikke til Kbh., hvortil kongen selv vil fremsende en del 
skuder og skibe, som kan overføre det, såfremt der ikke hos adressaten 
findes nok. Korn og proviant i beholdning skal og fremføres til skibs, 
og kongen er tilfreds, at adelen, borgerne el. andre må tilstilles deraf 
så vidt, som de har forstrakt til fæstningen. Restancen i lenet skal han 
indkræve så snart muligt. Af krigsfolket skal det gevorbne overskikkes, 
mens de andre officerer over landfolket aftakkes tillige med landfol- 
ket at drage, hvor de lyster, efter at over- og undergewehr er taget fra 
dem. Det ved, som er i forråd, vil kongen og selv lade afhente, når der 
gives specifikation. SkT, 9, 136. K. (Tr.: CCD, VI, 371).

Lige sådant brev fik Holger Vind om at levere Landskrone 28. febr. 
Hr. Ove Giedde om Helsingborg 27. febr. Hr. Henrik Lindenov om 
Kristianstad 4. marts. Jacob Grubbe om Kristianopel 15. marts. Hr. 
Iver Krabbe om Bohus 18. marts og at levere krudt til Aggershus. Pe
der Vibe om Trondhjem og Jæmtland 1. maj. Hr. Joakim Gersdorffom 
Bornholm 15. marts. Nok Albret Friis om Bornholm.

25. febr. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om tilførsel til ryt
tere liggende i Kbh. De skal med forderligste opsætte, hvilke len og 
landsbyer der eragtes de dygtigste og bekvemmeligste til at gøre tilfør
sel til rytteriet liggende i Kbh., alene undtaget Kronborg og Frederiks
borg len. Dermed etc. SjT, 34, 399. K.

25. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om kvarterernes for
andring og de ryttere, som marcherer ud. De befales at gøre den an
ordning, at rytteriets indkvartering i staden til borgerskabets forlin
dring bliver forlagt anderledes, eftersom de 3 regimenter, som dagen 
før blev overleveret til kongen af Sverige, er udgangne af kvartererne. 
Dersom nogle af samme regimenters ryttere endnu er liggende i kvar
tererne, så har de dog ikke længere noget at nyde dér, eftersom deres 
regiment, hvorunder de hører, er bortgangen. Dermed etc. SjT, 34, 
399. (Tr.: KD, V, 430).

25. febr. (Kbh.) Lænsmændene i Skåne samt Bohus og Trondhjem, 
item Jørgen Bielke fik brev om at indsende gewehret. De befales med 
forderligste at lade indsamle alt over- og undergewehr, som i denne
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krig er blevet meddelt soldaterne el. landfolket el. tilvejebragt i deres 
len, så det bliver leveret på Tøjhuset ved Kbh.s Slot. SkT, 9, 136. K.

Lige sådant brev fik Holger Vind, hr. Henrik Lindenov, Jacob Grub
be, hr. Ove Giedde, hr. Niels Krabbe, Kjeld Krag, Peder Vibe og hr. 
Iver Krabbe. Hr. Joakim Gersdorff, Jørgen Bielke om folket under ar
méen.

25. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
adelens rostjeneste i Skåne hjemforløves. SkT, 9, 137. Orig. i Axel 
Urups privatark., RA.

26. febr. (Kbh.) Brev efter anmodning om opsættelse af fru Ingeborg 
Arenfeldts og Gasper Gersdorffs begravelser. IAs begravelse må opsæt
tes 3 uger efter den ordinære tid. Forbydendes etc. SjR, 24, 162.

Lige sådant brev udgik om, at GGs begravelse opsættes.

26. febr. (Kbh.)1 Hvens bønder fik brev om at søge Sjæll.s landsting. 
Hvens indbyggere har hidindtil søgt Skåninge landsting. De skal her
efter søge Sjællandsfar landsting med de sager, som er begyndt ved de
res birketing el. herefter indstævnes. Landsdommerne dér befales at 
tage Hvens sager for sig og dømme lige som i andre sjæll. sager, som 
bliver indstævnet for ham. SjR, 24, 175. (Tr.: GGD, VI, 372). K. Indl. 
31. marts.
1) Brevet er indført under 26. marts, og i margenen står: Denne kopi tilhørte 
at indføres den 26. febr. nærværende år. - Indl. af 31. marts kunne, helt selv
modsigende, synes at være baggrunden for brevet, men det hører snarere til 
under SjR, 24, 189, se ndf. , s. 209, under 7. maj, i hvis sammenhæng det passer.

26. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende, at kon
gen har befalet Hans Schack ej at tilstede videre indkvartering end de 
2 regimenter til hest, som nu er liggende. Dersom nogen selv imod 
værtens vilje vil tiltage sig kvarter, skal han forhindre det, og kongen 
har til den ende befalet Otte Pogwisch andetsteds at kvartere de øvrige 
officerer, som intet regiment el. kompagni har, så at staden derved 
kan blive forlindret. Dermed etc. SjT, 34, 399. (Tr.: KD, V, 430). K. 
Indl. 25. febr.

26. febr. (Kbh.) Hans Schack fik brev anlangende en del officerer og 
ryttere af dem, som er overleveret til de svenske. Borgerskabet i Kbh. 
har for kongen ladet beklage, at en del officerer og ryttere endnu til-



1658 103

holder sig deres forrige kvarter, uanset at deres regimenter og kom
pagnier er overleveret til kongen af Sverige, så en del andre officerer, 
som intet kompagni el. tjeneste har, kan indkvarteres. Når borgerska
bet for HS beklager, at nogen kvarterer sig selv imod værtens vilje, skal 
han hjælpe dem til rette ved soldater, så de kan blive befriet for sådan 
overvold. Dermed etc. SjT, 34, 400. K. Indl., se foreg.

26. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om i Helsingør, Slangerup, 
Roskilde el. andetsteds at lade indkvartere de officerer, som er liggen
de i Kbh. el. endnu er i tjeneste og kommer andetsteds fra og intet re
giment el. kompagni har, dog at de ej får videre verpflegung end til 
egen person. Dermed etc. SjT, 34, 400. K. Orig. i DKanc. B 167D. Indl., 
se SjT, 34, 399, 26. febr.

26. febr. (Kbh.) Lave Beck og Jørgen Reedtz fik brev om at følge den 
svenske armé ud. Freden er ved den Allerhøjestes bistand sluttet ml. 
kongerne af Danmark og Sverige. Kongen har anset for godt at med
give 2 præstarer, som kan følge den svenske armé gennem Sjæll., Fal
ster og LolL, så alt kan gå rigtigt til og ingen indvånere lide skade, men 
de klagende kan hjælpes til rette. Adressaterne befales og får fuldmagt 
til straks at for føje sig til kongen af Sverige, angivende, at de er over- 
skikket efter kongens befaling for at følge arméen, så de kan tilkende
give for den svenske konge, om klagemål påkommer, på det de kan bli
ve remederet og undersåtterne så vidt muligt forsvaret for al videre 
overvold. Dermed etc. SjT, 34, 401. K.

26. febr. (Kbh.) Poul Klingenberg fik brev om at lade gesandterne i 
Roskilde bekomme 300 rd. Dermed etc. SjT, 34, 401. K.

26. febr. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev anlangende at kongen er til
freds, at Christian Spormands og hans fæsteenke, Kirsten Mortensdat
ter, enke efter mag. Thøger Pedersen, uden lysning af prædikestolen 
o.a. ceremonier må lade sig vie i deres logement af sognepræsten i det 
sogn, hvor de er, hvorefter HS skal gøre fornøden anordning. SjT, 34, 
401. K.

26. febr. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev om at lade Dronningens Livre
giment med forderligste og, om muligt er, på isen komme over til Kbh. 
SkT, 9, 137. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.
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26. febr. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om godtgørelse af bekost
ning på hans og Iver Krabbes kommission. Kongen er tilfreds, at de 
må leje fornødne vogne, for hvilke fragten skal blive godtgjort i deres 
kommissarieregnskaber med anden omkostning på rejsen tillige med 
det, den tilforordnede enspænder behøver, hvilket de skal lade ham 
være følgagtig. SkT, 9, 137. K.

26. febr. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev anlangende straks i Blekinge 
at lade bestille et parti egeklapholt og båndstager, så det kan forskaffes 
til Kbh. i marts måned. I lige måde skal han holde i forråd det langved, 
som bønderne dér resterer med, så det med første åbne vand kan 
føres til Provianthuset. SkT, 9, 137. K. Indl. udat.

26. febr. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Iver Krabbe fik brev anlangende 
fæstningernes overlevering i Skåne. Skåne skal efter oprettede trakta
ter tillige med fæstningerne overleveres til kongen af Sveriges fuld
mægtige, hvorom hvert steds guvernør og lensmand har bekommet 
befaling. De skal som kommissarier være til stede ved overleveringen, 
nemlig på Helsingborg 27. febr., Landskrone 28.' næst efter, Malmø 
2.2 marts, Kristianstad og resten af Skåne 4. marts, Kristianopel 15. 
næst efter, havende indseende med alt. Derhos skal de på kongens 
vegne forstændige nævnte steders indbyggere, at kongen lader dem le
dige og fri for den troskabs-, hørsomheds- og tjenesteed, hvormed de 
hidindtil har været forbundet med kongen og Danmarks krone. SkT, 
9, 137. K.
1) Således K., kopibogen har 8. 2) Således K., kopibogen har 1.

26. febr. (Kbh.) Joakim Klinge fik brev om at lade hr. Ove (hedde af 
Helsingborg Slot flytte munition, proviant o.a., som kan udføres inden 
dets overlevering. SkT, 9, 138. K.

27. febr. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev anlangende at forandre bøn
nen. Fred og enighed er sluttet ml. kongen og kongen af Sverige. HS 
skal lade forandre bønnen, der har været forordnet til de påbudne be- 
destunder. Dermed etc. SjT, 34, 402. K.

27. febr. (Kbh.) Tyge Sandberg og Anders Sandberg fik brev om at føl
ge nogle svenske regimenter af landet til Skåne. Kongen kommer i for
faring, at kongen af Sverige vil overskikke 2 regimenter til hest og 2 til 
fods til Skåne. De skal begive sig til regimenterne og følge dem forbi
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Hven, havende indseende med, at undersåtterne ingen overlast sker. 
Påkommer klager, skal de tilkendegive det for de høje officerer, på det 
de kan blive remederet. Dermed etc. SjT, 34, 402. K.

27. febr. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om for højest mulige pris at le
vere det sølv, hoftjenerne har givet, til møntmesteren til at gøre i pen
ge og efter forrige ordre levere pengene til Lave Beck og Otte Pog- 
wisch. Dermed etc. SjT, 34, 402. K.

27. febr. (Kbh.)1 Borgmestre og råd i Helsingør fik brev om, at kongen 
har befalet Josias Breide Rantzau at begive sig til byen for på kongens 
vegne at salvegardere den for de tropper, der kunne komme. De skal 
forskaffe ham kvarter og underholdning. Dermed etc. SjT, 34, 403. K.
1) Brevets K. er indført i kopibogen 2 gange efter hinanden og det følgende 
K. er sprunget over, jf. følgende.

27. febr. (Kbh.)1 Borgmestre og råd i Kbh. fik brev med befaling til at 
forskaffe major Gieffke2 kvarter i staden, eftersom hans kompagni er 
liggende dér. [SjT, 34, 403]. K.
1) Brevet er gengivet efter K., der ikke er indført, idet det foregående K. i ste
det er indført 2 gange, jf. dette. 2) Påskriften på K. har CÅej'Jueke.

27. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om den følgende 
morgen tidligt ved Tøjhuset at lade fremkomme 12 af de fra Skåne til
bagekomne artilleriheste med tilhørende folk. Dermed etc. SjT, 34, 
403. K.

27. febr. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev om at gøre den anord
ning, at soldaterne på Lillø straks leveres i Kristianstad fæstning, 
førend den overleveres. SkT, 9, 138. K. Indl. 26. febr.

27. febr. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og hr. Iver Krabbe til Vegholm fik 
brev om at handle med de svenske kommissarier om, at kongens folk 
fremdeles kan blive i Skåne. Det lader sig anse, at den svenske armé 
ikke så hastigt kan komme af landene, hvorover det vil falde kongen 
besværligt så hastigt at overføre det folk, som nu er liggende i fæstnin
gerne i Skåne. Adressaterne skal handle med de svenske kommissa
rier, som skal annamme fæstningerne af dem, at kongen af Sverige vil 
være tilfreds, at kongens folk til hest og fods, som nu er i landet efter 
fæstningernes evakuation, bliver liggende at nyde verpflegung, indtil
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det bekvemmeligt kan overføres og disse lande efter traktaterne blive 
entlediget for den svenske armé. SkT, 9, 138. K.

28. febr. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at låne K.M. vog
ne. De skal gøre den anordning, at samme dags aften møder ufejlbar- 
ligen i Roskilde 10 borgervogne med tilbehørige heste, som kan hente 
kongens gesandt såvel som den engelske gesandt derfra til Kbh., til 
hvilken ende enhver også skal medtage havre og foder på en nats tid. 
Kongen agter førstkommende tirsdag at begive sig med en del af hof
staten til Frederiksborg Slot, hvor kongen af Sverige forventes om an
dendagen. Adressaterne skal gøre deres bedste for hos borgerskabet i 
byen at tilvejebringe 50 vogne med tilhørige heste, som til den tid kan 
følges derhen, i betragtning, at ingen bøndervogne i denne onde og 
besværlige tid kan tilvejebringes. Dermed etc. SjT, 34, 404. (Tr.: KD, V, 
431). K. Indl. [28. febr.].

28. febr. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev anlangende postvogne. 
Kongen agter førstkommende tirsdag at begive sig til Frederiksborg 
Slot. De skal til den tid låne ham 12 gode postvogne med heste, som 
med de tilforordnede hofbetjente kan følges dertil. Til den ende skal 
enhver medtage havre og foder til en nats tid. Dermed etc. SjT, 34, 
404. K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA. Indl., se foreg.

28. febr. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at gøre den anord
ning, at både de hollandske og danske byer på Amager holder 110 
vogne med heste i beredskab til at age, hvor de bliver befalet, hvoraf 
den følgende morgen ganske tidligt ufejlbarlige» skal være 22 og re
sten førstkommende tirsdag. Til den ende skal enhver medtage havre 
og foder til en nats tid. Dermed etc. SjT, 34, 404. K. Indl., SjT, 34, 404, 
28. febr.

28. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om kvarter til kongens og de 
svenske eskadroner ved Frederiksborg. Kongen er til sinds førstkom
mende tirsdag med hofstaten at komme til Frederiksborg Slot, hvor 
han formoder, at kongen af Sverige kommer til samme tid. Derforu
den medtager han 2 eskadroner til hest, desligeste kongen af Sverige. 
OP skal gøre anordning, at rytterne kan blive logeret i de omkringlig
gende landsbyer. Dog at kongens og kongen af Sveriges ikke kommer 
i kvarterer tilhobe. Dermed etc. SjT, 34, 405. K.
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28. febr. (Kbh.) Hans Schack fik brev om, at kongen vil have ham for
lenet med Riberhus til Philippi Jacobi førstkommende. Befalendes etc. 
JT, 14, 123. K.

1. marts (Kbh.) Hans Olsen fik bestall. som køkkenskriver. Kongen an
tager HO som hofkøkkenskriver. Han skal være kongen og hans riger 
huld og tro, ramme deres bedste og hindre skade. I synderlighed skal 
han lade sig finde flittig, når noget fra lenene el. Provianthuset, korn, 
smør, flæsk, talg, øksne, får, lam, svin o.a. skal leveres til kongens hof
stat, så at intet bliver annammet uden det, som findes godt. Dersom 
han befinder det anderledes, skal han tilkendegive det for hofmarska
len el. den, som kommanderer i hans fraværelse. Når viktualier bliver 
indkøbt for penge el. ved kredit, skal han efter hofordningen tilken
degive det for førnævnte officerer og intet handle uden deres samtyk
ke. Han skal have flittigt indseende med udspisningen af viktualierne 
dagligen og til hvert måltid, så det indkommer rigtigt i køkkenet, og 
intet forkommes el. uddeles andre steder, men bliver udspist efter hof
marskalens anordning, nemlig hvor mange borde og hvor mange ret- 
ter på hvert bord, så at sådan udspisning uden hofmarskalens viden 
hverken formeres el. formindskes. Han skal ej uden hofmarskalens vi
den og samtykke for gunst bortgive noget til nogen uden for hoffet. 
Til hvert måltid skal med underskrevne sedler tilkendegives hofmar
skalen el. den, der kommanderer i hans fraværelse, hvad han har leve
ret til køkkenet. Og når han anretter, skal han selv være til stede, el. 
dersom han formedelst vigtigt forfald er forhindret, underkøkkenskri
veren være der. Køkkendrengene skal ej alene antegne det, der fore- 
falder i køkkenet, han skal til hvert måltid give hofmarskalen, om han 
begærer det, en seddel og fortegnelse over udspisningen på alle borde 
og retter, på det at denne kan have bedre rigtighed, når ugeregnska
bet skal underskrives, og køkkenskriveren kan være uden mistanke. 
Han skal, når ugen er endt, slutte sit ugeregnskab og om mandagen el. 
i det længste tirsdagen overlevere det til hofmarskalen til at konfirme
res og underskrives. Han skal og tilkendegive hofmarskalen og hos 
ham lade føre til bogs, når han bekommer rede penge, på det denne 
kan se, hvad der bliver indkøbt med rede penge, og at kredit ej bliver 
brugt for meget, så at folk, der tilforn er blevet [be]spist i borgestuen, 
bekommer deres rigtige kostpenge. Han skal ej tilstede nogen ind
købere el. skriverdrenge at komme ind i køkkenskriveriet uden hof
marskalens viden. Og ingen skal antages dertil, uden de er bekendt 
som kommet af gode ærlige folk og kan stille kaution hos hofmarska-
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len, eftersom indkøberne har barpenge under hænderne og derfor
uden, såvel som skriverdrengene, har at bestille med kongens viktuali
er og indtægt og udgift, hvorfor hofmarskalen skal have indseende 
med, at sådanne personer bliver antaget uden al passion. Han skal be
vise hofmarskalen respekt og efterkomme hans befaling. Han skal, ef
ter at regnskaberne er underskrevet af hofmarskalen, levere dem på 
Rtk. Eftersom det er umuligt her at specificere alt, hvad hans tjeneste 
vedkommer, og hvad der skal anordnes, skal han rette sig efter de me
morialer og ordinanser, som kongen el. hofmarskalen udgiver. For 
hans tjeneste giver kongen ham 150 kur.dl. og en hofklædning på 
hans egen person og på en indkøber 20 kur.dl. og en hofklædning og 
til 2 skriverdrenge 20 kur.dl. og 2 hofklædninger, hvilken besoldning 
skal erlægges ham på de steder, hvor andre hofbetjente bekommer de
res besoldning, men hofklædningerne på Klædekammeret. Han skal 
ligesom sin formand participere i foræringer og drikkepenge, som gi
ves i køkkenskriveriet. Det skal begynde fra brevets dato. Forbydendes 
etc. SjR, 24, 163. K.

1. marts (Kbh.) Niels Juel fik brev om at løsgive de svenske fanger, der 
er i arrest på Bremerholm. Desligeste skal han med forderligste for
skaffe skibshøvedsmand Peter Bredal fire jern bol te til fanger. Dermed 
osv. SjT, 34, 405. K.

1. marts (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev anlangende afd. sognepræst til 
Skt. Peders i Næstved hr. Niels Andersens hustrus arvelod dér, som er 
deputeret til præsteenker. Kongen kommer i forfaring, at enken er 
død og ingen børn el. arvinger har efterladt sig, hvorover hendes ar
velod, '/2 af NAs bo, er tilfaldet kongen. Kongen vil have den perpe- 
tueret til fattige præsteenker i Sjæll.s stift. HS skal have indseende 
med, at den bliver rigtigt indskrevet, så at det, NAs bo kan beløbe sig 
højere end tilforn angivet, kommer præsteenkerne til gode. Dermed 
etc. SjT, 34, 406. K.

1. marts (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende arvelodden 
efter afd. hr. Niels Andersens hustru i Næstved. Kongen har perpetue- 
ret denne til fattige præsteenkers underholdning i Sjæll.s stift. Han 
skal på ansøgning lade den være dr. Hans Svane følgagtig. Denne er 
befalet at have indseende med, at pengene ikke anvendes til anden 
brug. Befalendes etc. SjT, 34, 406.
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1. marts (Kbh.) Hans Schack fik brev anlangende at have indseende 
med, at vagterne ikke brænder borgerskabets tømmer og plankeværk, 
al den stund de selv vil forskaffe dem det, de behøver. Dermed etc. SjT, 
34, 407. K. Indl. 1. marts.

1. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff og Christen Skeel fik brev anlan
gende kongen af Sverige, som forventes til Frederiksborg. Kongen for
moder kongen af Sveriges ankomst til Frederiksborg førstkommende 
onsdag, og har anordnet hertug Ernst Günther at tage imod ham i 
Roskilde. Så snart adressaterne fornemmer kongens ankomst til Ros
kilde, skal en af dem med kongens hos dem værende kusk følge den 
svenske konge til Frederiksborg. Herhos skal de anordne, at de til de
res opvartning hos dem værende herremænd følger til Frederiksborg, 
såvel som betjentene med alt taffelsølvet, vinskænkens pager, foder
marskalen og kokken. Dersom det og er muligt hos EG i Roskilde at 
tilvejebringe et middagsmåltid, var det desto bedre. Dermed etc. SjT, 
34, 407. K. Indl. udat.

1. marts (Kbh.) Kaj Lykke og Ove Thott fik brev anlangende ved sit re
giment at forskaffe kongens edelknaber 8 gode klepper med sadel og 
tøj, så de den følgende dag, den 2. marts, så tidligt dagen begynder, 
kan være ved kongens stald. Dermed etc. SjT, 34, 408. K.

Lige sådant brev fik OT om 10 klepper til H.M.s trompetere.

1. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev anlangen- 
de proviant til gøngerne på rejsen til Frederiksborg. De befales at 
handle med borgerskabet om, at enhver vært forskaffer sine gønger af 
kongens livdragoner 3 dages proviant med til Frederiksborg, og de 
skal gøre deres bedste til at bringe 5 vogne med tilbehørige heste, som 
kan føre nævnte proviant og ammunition med. Dermed etc. SjT, 34, 
408. (Tr.: KD, V, 431). K.

1. marts (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev anlangende, at kon
gen har befalet sin page Christoffer Gotly Gersdorff og undertøjme
ster Mikkel Andersen at begive sig til Frederiksborg med 10 feltstykker 
og dertil hørende munition. SjT, 34, 408. K.

1. marts (Kbh.) Peter Bredal fik brev anlangende, at freden ml. kon
gen og kongen af Sverige nu er ganske sluttet. Han skal salvere skibe-
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ne i Slipshavn, Nyborg el. andet bekvemt sted, så de ingen skade lider 
afisen. FT, 7, 358. K. Indl., se FT, 7, 357, 19. febr.

1. marts (Kbh.) Erik Rosenkrantz og Philip Barstorff fik brev om at an
namme Nakskov fæstning, der den 4. marts bliver overleveret af de 
svenske til kongens dertil forordnede kommissarier. De får fuldmagt 
til at annamme fæstningen af de dertil deputerede svenske kommissa
rier og at gøre den anordning, at mest muligt af landfolket samles og 
indlægges deri. Dermed etc. SmT, 8, 171. K.

2. marts (Frederiksborg) Fru Anne Vind fik brev om at lade gøre den 
anordning, at alle præste-, foged- og bøndervogne, som muligt er at 
tilvejebringe af Kronborg len, møder ved Frederiksborg Slot den føl
gende dags aften. Til den ende har kongen også befalet Otte Skade til 
Kærbygård ved soldater at lade de modvillige tilholde, at de ufejlbar- 
ligen indstiller sig med deres vogne. Befalendes osv. SjT, 34, 409. K.

2. marts (Frederiksborg) Otte Skade fik brev om at tilholde bønderne 
i Kronborg len, at de med deres vogne forføjer sig til Frederiksborg. 
Kongen har befalet, at flest mulig bøndervogne i lenet skal tilvejebrin
ges og den følgende aften være ved Frederiksborg. OS skal ved solda
ter tilholde de modvillige bønder, at de uden undskyldning indstiller 
sig. Dermed etc. SjT, 34, 409. K.

2. marts (Frederiksborg) Slotsskriveren på Kronborg fik brev om at 
forskaffe de viktualier, der kan tilvejebringes i lenet, og efter begæring 
levere dem til Jonas Heinemark, tagende hans bevis, hvorefter det skal 
blive godtgjort i regnskaberne. SjT, 34, 409. K.

2. marts (Frederiksborg) Jørgen Seefeld fik brev om at lade den heste
gilder, som sidder fanget i Ringsted Kloster, stå sin ret dér ved stedet, 
uanset at det mord, han har begået, er gjort i et andet herred, på det 
at al vidtløftigt ophold i processen og bekostning kan spares. Dermed 
etc. SjT, 34, 410. Indl. udat.

3. marts (Frederiksborg) Rigens hofmester fik brev anlangende Svend 
Poulsens dragoners aftakning og at forsikre ham selv kgl. nåde. Kon
gen kommer i forfaring, at SPs dragoner er kommet til Sjæll. Han er
agter bedst i disse tider, da landet er udplyndret, at de aftakkes. Adres
saten skal handle med SP, at han lader dem gå fra hverandre, så en-



1658 111

hver kan søge tjeneste her i landet. SP selv skal han forsikre kongens 
nåde for gjort tjeneste, når nogen lejlighed gives, el. han selv anholder 
derom. Dermed etc. SjT, 34, 411. K.

4. marts (Kbh.) Islandske Kompagnis brev anlangende føring af dem, 
som sejler i kompagniets tjeneste. Kongen erfarer, at kompagniets be
tjente, købmænd og underkøbmænd, skippere, styrmænd, bådsmænd 
og arbejdsfolk, som årligen besejler Island, Vestmannaø og Færø, på 
dette farvand forholder sig utilbørligen med deres eget købmandskab 
og føring, idet de ikke alene i landene opkøber de billigste og bedste 
varer, men og beskiber kompagniets befragtede skibe, som det selv 
lønner og betaler fragten for, med en stor del, ja, mest fjerdepart, og 
på lossestederne fordærver markedet for kompagniet. Uanset de be
kommer penge for føringen, fordrister de sig til sådan forbuden han
del, hvorved kompagniet tilføjes mærkelig skade imod dets privilegier 
og forrige frd. og det kan ej således længere tåle det. På det sådan ind
pas må forekommes, påbyder1 kongen alle, som lader sig bruge på 
nævnte farvand i kompagniets tjeneste, herefter at entholde sig fra alt 
eget købmandskab dér i landene og ingen føring befatte sig med, men 
i stedet være benøjet med de penge, som kompagniet efter holdt rejse 
og lykkelig hjemkomst i stedet betaler. Hvilket skal være på Island og 
Vestmannaø en skipper 60 sldl., en styrmand til føringspenge ligeså så 
meget, som han fanger til hyre, en højbådsmand 30 sldl., en skibs
mand og konstabel hver 25 sldl., en bådsmand og kok hver 20 dl., en 
pøtker og en ung dreng 10 dl. Kompagnikøbmænd, underkøbmænd, 
arbejdskarle, bødkere, slagtere og drenge gives så meget til førings- 
penge, som de bekommer til hyre og løn. Og til dem, som besejler 
Færø, gives skipperen og skibsfolkene efter advenant de 2/3, som er for
ordnet på Island og her specificeret. De, som hemmelig el. åbenbarlig 
har befattet sig med egen handel og købmandskab, i synderlighed 
skipperen, som råder for skibet, om han giver sin till., skal blive straf
fet, og den halve hyre og varerne være forbrudt, '/2 til kompagniet, ‘/4 
til de fattige og ’/i til den, der åbenbarer det, og derforuden ikke være 
berettiget til føringspenge, ej heller betros kompagniets tjeneste. Be- 
findes nogen på henrejsen fra nævnte lande at forlosse nogle varer i 
en havn el. i skibe el. skiberum, skal de straffes som den, der betrædes 
med uhjemlet gods, med mindre nøden kræver det for at salvere skib 
og gods el. at erhverve til folkenes underholdning, hvilket efter hjem
komsten skal bekræftes med de bedste mænds vidnesbyrd. Ellers skal 
ingen last brydes, førend den ankommer til det forordnede lossested,
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og det er forvaret af kompagniet. Derimod skal kompagniet for billigt 
værd, ligesom participanterne selv betaler det, forunde hver af de tro
lige tjenere, når de kommer hjem, så meget, som de behøver til deres 
egen husholdning, såfremt de er bosat og holder hus. SjR, 24, 166. K.
1) Kopibogen har forbyder!

4. marts (Frederiksborg) Rigens hofmester fik brev om at overtale bor
gerskabet i Kbh. til at logere de dér i byen indkvarterede officerer og 
ryttere. Kongen kommer i forfaring, at borgerskabet vægrer sig mod 
videre at logere de dér i staden indkvarterede officerer og ryttere. 
Adressaten skal gøre sit bedste til at overtale dem til, at de lader dem 
nyde kvartererne indtil kongens tilbagekomst. Dermed etc. SjT, 34, 
411. (Tr.: KD, V, 431). K.

4. marts (Frederiksborg) Otte Skade fik brev om at indtage det øvrige 
af Christoffer Gieddes kompagni på Kronborg Slot og forløve de af 
borgerskabet i Helsingør udgjorte folk. Dermed etc. SjT, 34, 411. K.

4. marts (Frederiksborg) Borgmester Hans Nansen fik brev om straks i 
Kbh. at ind- og igen udlukke Ove Skade. Dermed etc. SjT, 34, 411.

4. marts (Frederiksborg) Lave Beck og Jørgen Reedtz fik brev om at 
lade den svenske armé fordele og indkvartere, nemlig et regiment i 
hvert len i Sjæll. og Falster. Item at bestille færger og skuder. Af deres 
skrivelse fornemmer kongen, at det svenske folk ikke så snart alt sam
men førend ved åbent vand kan komme af landet. De skal hos feltmar
skal Wrangel urgere det meste muligt, at folket uden ophold må kom
me over efter traktatens indhold, hvilket kongen af Sverige også har 
lovet. Er det ikke muligt, at det kan komme over, skal de lade det, som 
forbliver, fordele og indkvartere i lenene, så landet nogenledes kan 
blive ved magt og om muligt ej forlægge mere end et regiment i hvert 
len, dog undtaget Kbh.s, Frederiksborg og Kronborg len, som skal 
være fri for hofholdningens skyld. Kongen har befalet Christoffer Lin- 
denov at lade noget henligge på Falster, så vidt som kan ske uden lan
dets totale ruin. I lige måde Erik Rosenkrantz og Philip Joakim Bar- 
storff at lade noget forlægge i Loll. På det der kan haves bedre disci
plin, har kongen befalet oberst Henning von Lützow og Jochim 
Körber at begive sig til adressaterne og være dem behjælpelig og have 
indseende med, at ingen desordre sker. Dersom folket endelig skal 
fordeles, skal de alle steder og i alle havnene bestille så mange færger
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og skuder som muligt, så folket ved første åbne vand kan komme over. 
SjT, 34, 411. K. Indl. 3. marts.

4. marts (Frederiksborg) Hr. Niels Krabbe og Iver Krabbe fik brev om 
at lade stykkerne forblive i de skånske fæstninger, dog mod de svenske 
kommissariers revers, at de når påfordres igen skal affølge. Kongen er 
tilfreds, at stykkerne må forblive, indtil kongen af Sverige kan skikke 
ordre derned fra Sverige. Dog skal de anholde hos de svenske kom
missarier, at de efter traktaterne er behjælpelig med, at de overføres. 
SkT, 9, 138. K.

4. marts (Frederiksborg) Christoffer Lindenov, Erik Rosenkrantz og 
Philip Barstorff fik brev om, at 2 svenske regimenter skal indkvarteres 
i Loll. og Falster. Item om at holde færger og skuder i beredskab. CL: 
Det er at befrygte, at den svenske armé ikke så hastigt kan komme til
bage over isen ud af landet. Han skal i Falster lade indkvartere et regi
ment el. så meget, som landet nogenledes kan tåle, når han tilskrives 
af Lave Beck og Jørgen Reedtz, indtil det med første åbne vand kan 
blive ført derfra. Til den ende skal han i alle havnene lade bestille i be
redskab alle de færger og skuder, som det er muligt at bekomme, ta
gende ingen forsømmelse. SmT, 8, 172. K.

5. marts (Frederiksborg) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at le
vere 100 rd. til oberst K<>rber til hans befalede rejse. Dermed etc. SjT, 
34, 413. K.

6. marts (Kbh.) Bestalling for Anders Knudsen som kobbertækker på 
Kronborg og Frederiksborg. Han skal der med største flid have op- 
seende med kobbertækningen, at der ikke bliver nogen brøst. Dersom 
noget bliver brøsthæftigt, skal han straksen med sine folk og svende på 
egen bekostning igen færdiggøre det. Hvis nyt arbejde kan forefalde, 
skal han i lige måde gøre det, som han bliver befalet af lensmanden på 
kongens vegne. Dog skal nyt arbejde fortinges med ham og særdeles 
betales. Bliver kongen tilsinds at ville bruge ham andetsteds, skal han 
være villig dertil og ellers i anden måde være kongen og hans riger 
huld og tro, ramme deres bedste og hindre skade. For hans tjeneste 
bevilger kongen ham årligen, så længe han forestår begge tjenester på 
slottene, til besoldning 60 rd., hvilket skal gives ham af tolderen i Hel
singør, og det skal begynde fra brevets dato. Han skal i Helsingør være 
fri for borgerlig tynge, mens han er i denne bestilling. Det befales tol-
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deren i Helsingør årligen at give ham dette. SjR, 24, 169. K. Indl. 6. 
marts.

6. marts (Kbh.)1 Johan Wilders og Jacob Albretsen i Helsingør fik be- 
vill. til frit at lade fiske efter ankre, tov, gøtlinger, stykker o.a., som fin
des i havet ml. Bornholm og Skagen. Dersom andre fisker sådant dér, 
skal de tilkendegive det og lade dem det for billig bjergeløn være følg
agtigt. For dette skal JV og JA årligen, så længe benådningen varer, på 
Rtk. til kongen give 60 rd. uden afkortning. Thi forbyde osv. (SjR, 34, 
169).
1) I SjR, 34, 169, mangler brevet, men det er her gengivet efter Indl. ved SjT, 
34, 554, 18. maj (brev 1).

6. marts (Frederiksborg) Ove Thott fik brev om at lade Erik Banner 
bekomme 60 ryttere af hans regiment, hvormed han kan begive sig til 
Holbæk til at salvegardere byen og borgerskabet med. SjT, 34, 413. K.

6. marts (Frederiksborg) Erik Banner fik brev om 60 ryttere af Ove 
Thotts regiment til at salvegardere Holbæk med. Kongen har befalet 
OT at lade adressaten være 60 ryttere følgagtig af hans regiment, hvor
med han skal begive sig til Holbæk til så vidt muligt at salvegardere, 
både for brandskat o.a. straffende partier; men adelens rostjeneste 
skal han forløve hjem hver til sit. Dermed etc. SjT, 34, 413. K.

6. marts (Frederiksborg) Vincents Bille fik brev om. at kongen er til
freds, at adelens rostjenestes i Sjæll. må forløves hjem hver til sit. Der
med etc. SjT, 34, 414. K.

7. marts (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at gøre sit bedste for 
til Kbh. at skaffe 200 læs ved, som kongen uforbigængeligen behøver, 
eftersom der på Kbh.s Slot intet forråd findes, så det skal ufejlbarligen 
leveres dér den følgende dag el. dagen efter. Dermed etc. SjT, 34, 414. 
K.

7. marts (Kbh.) Fru Anne Vind fik brev om at gøre sit bedste til med al- 
lerforderligste uforbigængeligen at forskaffe så meget ved som mest 
muligt til kongens egen fornødenhed. Til den ende har kongen befa
let Josias Breide Rantzau at skaffe fornødent rytteri, som kan konvoje
re bønderne, så de desto sikrere kan komme hid. Dermed etc. SjT, 34, 
414. K.
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7. marts (Kbh.) Josias Breide Rantzau fik brev om at forskaffe rytteri til 
at konvojere bønder med ved til Kbh. til kongens forbrug. Dermed 
etc. SjT, 34, 414. K.

7. marts (Kbh.) Kvartalkommissarierne Oluf Rosenkrantz, Hugo 
Lützow og Oluf Brocken huns fik brev om at have indseende med, om 
undersåtterne besværes imod traktaterne. OR skal med Jørgen Friis i 
sit tilforordnede kvartal have indseende med, at undersåtterne ej be
sværes for meget imod traktaterne, indtil de svenske er ude af landet. 
Til den ende tilskikkes han artiklen af fredstraktaterne. SjT, 34, 415. K. 
Indl. 7., 8. og 9. marts.

Lige sådant brev fik HL om tilsyn sammen med Axel Juel. OB med 
Jørgen Enevoldsen Seefeld.

7. marts (Kbh.) Jørgen Seefeld, Erik Rosenkrantz m.fl. fik breve om at 
assistere kvartalkommissarierne. JS: Han skal begive sig til Oluf 
Brockenhuus og sammen med ham i det ham tilforordnede kvartal 
have indseende med, at undersåtterne ikke besværes for meget imod 
fredstraktaterne, indtil de svenske er ude af landet. Dermed etc. SjT, 
34, 415. K. Indl., se foreg.

Lige sådant brev fik Axel Juel at begive sig til Lützow. Jørgen Friis til 
Oluf Rosenkrantz. Rubeck Pors til Erik Rosenkrantz at have indseende 
i Loll.

P.S. Han tilskrives herhos artiklen af fredstraktaten til efterretning.

7. marts (Kbh.) Niels Parsberg og Hans Friis fik brev om at være kom
missarier i Jørgen Reedtz’ sted i det ham befalede kvartal, eftersom 
han er forpligtet i kongens ærinde. Til den ende skal adressaten anta
ge undersåtternes klagemål og hjælpe dem til rette, imidlertid ind
kvarteringen varer, og på marcheringen give kongen af Sveriges høje
ste officerer det til kende, på det det kan blive remederet og undersåt
terne blive forsvaret for al overfald. Befalendes etc. SjT, 34, 415. K. 
Indl., se SjT, 34, 415, 7. marts (brev 1).

P.S. Han tilskrives herhos artiklen af fredstraktaten til efterretning.

7. marts (Kbh.) Christoffer Parsberg fik brev om straks at begive sig til 
Sveriges Riges admiral og feltmarskal Wrangel, hvor han er at finde, 
demonstrerende ham de mangfoldige klagemål, som indkommer fra 
adskillige steder af undersåtterne over den store pressur, som de lider 
af det svenske folk imod fredstraktaterne, hvilket kongen formoder er
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imod kongen af Sveriges vilje. Til vidtløftigere at udføre det medgives 
han adskillige dokumenter og supplikationer, hvormed han kan bevi
se det, gørende sit bedste til at bringe det derhen, at undersåtterne 
kan blive forlindret. Dermed etc. SjT, 34, 416. K.

7. marts (Kbh.) Christoffer Parsberg fik brev anlangende at være sig 
Flensborgs undersåtters begæring angelegen hos feltmarskal Wrangel, 
så al deres gods og skiberum, hvor det findes, uden betaling må være 
dem følgagtig efter artikel 11 i fredstraktaten, og at de, indtil vandet 
bliver åbent, må blive salvegarderede. Eftersom byen fra krigens be
gyndelse har været besværet med stor indkvartering, og en stor del 
huse formedelst brandskatning er totaliter ruineret, og mange borge
re har lidt stor skade på deres formue, som er frataget dem på Søn
derborg og i byen, skal han anholde, at byen bliver forskånet for vide
re indkvartering og durchrejsen, og at soldatesken må komme derfra. 
Dermed etc. SjT, 34, 417. K. Indl. udat. (2).

7. marts (Kbh.) Christoffer Parsberg fik brev anlangende, at adelen i 
Fyn har ladet andrage, at de imod fredstraktaterne anmodes om 
brandskat o.a. kon tribution. CP skal hos feltmarskal Wrangel lade sig 
formærke, at kongen af Sverige har ladet svare kongen, at han havde 
tilskrevet W derom til den ende, at han skulle gøre anordning derom. 
CP skal gøre sit bedste til, at han kan få noget skriftligt af ham derom. 
SjT, 34, 417. K.

7. marts (Kbh.) Rigens Råd fik brev om at komme til Kbh. til den 13. 
marts, da skal de blive forstændiget videre om kongens vilje. Dermed 
etc. SjT, 34, 418. K. Indl. 2. marts.

Disse breve udgik til Hr. Henrik Rantzau. Otte Krag. Jørgen Brahe. 
Gunde Rosenkrantz. Hr. Hans Lindenov.

7. marts (Kbh.) Jens Juel fik brev om med forderligste, efter at have ta
get afsked fra det polske hof, at begive sig ind i Danmark. Dermed etc. 
SjT, 34, 418. K.

7. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om forandring af 
indkvarteringen, efter at byen er forlindret for landfolk og dragoner. 
Kongen har anset for godt at licentiere en del af landfolk og dragoner, 
som har været indkvarteret i Kbh. Adressaterne skal gøre den anord
ning, at de overblevne, som bliver liggende, forlægges anderledes, ha-
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vende indseende med, at lighed træffes, så den ene ej besværes mere 
end den anden. Dermed etc. SjT, 34, 418. (Tr.: KD, V, 432). K.

7. marts (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Iver Krabbe fik brev anlangende 
med forderligste at erkyndige sig om de halve kartover, som Malmø by 
prætenderer, og erfare, om byen er berettiget dertil el. ej, hvorom de 
skal gøre relation. Imidlertid er kongen tilfreds, at de må forblive, ind
til de kan komme over, enten med åbent vand el. på isen. Dermed etc. 
SkT, 9, 139. K. IndL 23. og 24. marts.

7. marts (Kbh.) Erik Qnitzow fik brev anlangende forlov. Item om ar
tillerifolket, munition og provision i fæstningerne i Skåne. Kongen er
farer, at Malmø er overleveret til de svenske kommissarier. Han er til
freds, at EQ lader artillerifolket, som var i fæstningerne, komme her
over, fortiden 2-3 el. så mange, som han eragter kan forblive hos det 
derværende rmmition og provision. Men dersom munition og provi
sion kan komme herover på isen, skal han affordre det og stykkerne 
og hos de svenske i fæstningerne anholde, at de efter traktaterne er 
ham behjælpelig, at det kan føres herover. Dermed etc. SkT, 9, 139. K. 
IndL 7. marts.

7. marts (Kbh.) Andreas Wilcken fik brev om at begive sig til Skåne an
langende munition og provision i fæstningerne. Kongen erfarer, at 
Helsingborg og Landskrone fæstninger er overleveret til de svenske 
kommissarier. AW skal begive sig derover, og lade komme artillerifol
ket, som var i fæstningerne, foruden 2-3 el. så mange, som eragtes at 
kunne forblive hos derværende munition. Men dersom munition og 
provision kan komme herover på isen, skal han affordre det og styk
kerne og hos de svenske i fæstningerne anholde, at de efter traktater
ne er ham behjælpelig, at det kan føres herover. Men det, som findes i 
Helsingborg og ikke er bevilget de svenske kommissarier, skal han 
straks lade komme over til Helsingør. SkT, 9, 139. K. IndL, se foreg.

7. marts (Kbh.) Henrik Gyldenstjerne, Henrik Lange, Niels Friis og 
Christen Jørgensen Skeel m.fl. fik brev om at være kommissarier i 
hvert len mod gevalt af den svenske armé. Kongen har fundet for godt 
at forordne kommissarier, som kunne være til stede i hvert len, hvor 
kongen af Sveriges armé findes indkvarteret el. marcherer igennem, 
til at erkyndige sig om alting går rigtigt til, på det ingen af indvånerne 
efter fredens slutning tilføjes skade, og at de kan klage til dem og af
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dem hjælpes til rette. Adressaterne får fuldmagt til at have indseende i 
Nyborg len. Om klagemål påkommer, skal de tilkendegive det for den 
højeste officer, der har kommando i lenet, på det det kan blive rerne- 
deret og undersåtterne forsvaret mod videre overfald og skade. Befa
lendes etc. FT, 7, 358. K. Indl., se SjT, 34, 415, 7. marts (brev 1).

P.S. De tilskikkes artiklen af fredstraktaten til efterretning.
Lige sådant brev fik de 4 kommissarier i Odense og Hindsgavl len, 

hr. Sivert Urne, Laurids Skinkel, Laurids Ulfeldt, Henning Pogwisch. I 
Hagenskov len Erik Kaas, Christian Christoffersen Urne. På Lange
land Vincents Steensen, Niels Harbou. N.B. I Henrik Gyldenstjernes 
og afd. Niels Friis’ sted fik Markor Rodsteen og Peder Brockenhuus 
befaling herom den 8. april ligesom den forrige. N.B. Dette brev blev 
omgjort den 8. april, så at i HGs og NFs sted blev sat MR og PB og el
lers som det forrige.

8. marts (Kbh.) Brev om opsættelse af Christoffer Hvas’ og ("aspar 
Rudolf von Gersdorffs frues begravelse. Kongen bevilger, af CHs be
gravelse må opsættes så længe, som hans efterladte hustru begærer 
det. SjR, 24, 170.

Lige sådant brev fik CRvG om hans hustrus begravelse.

8. marts (Kbh.) Fogeden på Hørsholm Lorentz Tuxen fik brev om så 
vidt muligt at være nærværende Matthias Mortensen Romsdalen be
hjælpelig, at han kan blive kaldet til det vakerende Blovstrød1 og Lille
rød kald i Herlufsholm birk, eftersom kongen gerne ser, at han bliver 
forfremmet dertil, med så skel, at det kan ske lovligen efter ordinan- 
sen og recessen. SjT, 34, 419. K.
1) Kopi bogen har Biosirup.

8. marts (Kbh.) Anders Jacobsen fik brev anlangende sine underha
vende dragonheste, som ikke er tjenlige til at sælges. Kongen er til
freds, at hans dragoner, som har heste, som nu ikke er tjenlige, må for
undes dem til at sælges i betaling og godtgøres i deres afregning, så de 
ikke skal være borgerskabet el. det andet i byen værende rytteri til be
sværing. Derefter osv. SjT, 34, 419. K.

8. marts (Kbh.) Niels Rosenkrantz fik brev om de fangne gønger i Nak
skov, som er overløbet fra de svenske. Kongen er tilfreds, at han under 
kompagniet må antage de gønger, som blev fanget i fæstningen Nak-
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skov og overløber fra de svenske og begærer tjeneste, hvilke skal gives 
kvarter i Christianshavn, når de antages. Derefter osv. SjT, 34, 419. K.

8. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende kvarter til adskil
lige officerer og regimenter ryttere i Nakskov og her i landet, dog 
uden heste. Han skal gøre den anordning, at oberst Jens [von Løwen- 
klau]s, oberst KcSrbers og oberst, hr. Steen Billes officerer og beredne 
og uberedne ryttere, så og oberst Hvas’ regiments officerer og ryttere, 
i kort tid på deres egen person og uden traktement til heste bekom
mer kvarter og underholdning i Nakskov. I lige måde skal han gøre 
den anordning, at de officerer, som er indkvarteret andre steder, ej be
kommer videre underholdning end på deres egen person uden heste
ne. Dermed etc. SjT, 34, 420. K. Orig. i DKanc. B 167D. Indl. 8. marts 
og udat.

8. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende at gøre den anord
ning, at Jens Kaas med sine ryttere og heste i kort tid bliver indkvarte
ret i Køge. Dermed etc. SjT, 34, 420. K. Indl., se foreg.

8. marts (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Iver Krabbe fik brev anlangende 
igen at lade hr. Joakim Gersdorff bekomme det stykke, som han tilforn 
har lånt til Kristianstad fæstning. SkT, 9, 139. K.

9. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende, at kongen har be
falet feltmarskal Eberstein at lade forlægge sit og Ulrik Christians regi
ment på landet. OP skal gøre den anordning, at de bliver forlagt i Ros
kilde og Ringsted len uden vogn- og bagageheste. Dermed etc. SjT, 34, 
420. K. Orig. i DKanc. B 167D. Indl., se SjT, 34, 420, 8. marts (brev 1).

9. marts (Kbh.) Otte Pogwisch og Steen Hohendorff fik brev om at 
gøre afregning og aftakke det folk, som efterhånden anvises til dem, 
både for det, de har bekommet af kommissarierne, og for underhold
ning, som de har nydt i kvarterer og i marken. Til hvilken ende de skal 
indfordre rigtighed fra lensmændene og borgmestre og råd i købstæ
derne, så og konferere med kommissarierne i hver provins. Dermed 
etc. SjT, 34, 421. K. Indl., se SjT, 34, 415, 7. marts (brev 1).

9. marts (Kbh.) Kommissarius Otte Pogwisch m.fl. fik brev om at til
skrive lensmændene og borgmestre og råd i købstæderne i Sjæll., at de 
tilskikker dem fortegnelse over det, soldatesken til hest og fods har be-
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kommet, med specifikation af personerne og hver species især, så at 
rigtig afregning kan gøres. Dermed etc. SjT, 34, 421. K.

Lige sådant brev fik hr. Niels Krabbe i Skåne, Peder Lange og Jørgen 
Kruse i Jyll. Frederik Urne i Loll. og Falster og Vincents Steensen på 
Langeland.

9. marts (Kbh.) Bisperne i Sjæll., Fyn, Jyll. og Norge fik brev om på alle 
prædikestolene i stiftet at lade gøre taksigelse for freden. Dermed etc. 
SjT, 34, 422. K. Orig. i Fyns bispeark., LAO (Udt.: DKL, III, 410), i C 4- 
252 Ribe bispeark., LAV.

Lige sådant brev fik bisperne i Norge.

9. marts (Kbh.) Lensmændene i Danmark, undtagen i Skåne, fik brev 
anlangende underholdning til kongen af Sveriges folk efter artikel 17 
i traktaterne. Freden er sluttet ml. kongen og kongen af Sverige. De 
tilskikkes en artikel, hvorefter de kan rette sig med underholdning til 
den svenske armé, så længe den forbliver i riget, og lade forstændige 
dem i lenet, som det vedkommer. Dermed etc. SjT, 34, 422. K. Orig. i 
Odensegård lensark., LAO. IndL udat.; se også SjT, 34, 415, 7. marts 
(brev 1).

Lensmændene, som fik disse breve: Fru Sofie Rosenkrantz, Skan
derborg. Fru Øllegaard [Gyldenstjerne], Mariager Kloster. Erik Ro
senkrantz, Århusgård. Hr. Henrik Rantzau, Åkær. [Margrete] Blome 
[enke efter Henning Valkendorf], Lundenæs. Jørgen Seefeld, Due
holm. Laurids Ulfeldt, Stjernholm. Mogens Arenfeldt, Skivehus. Mo
gens Høg, Silkeborg. Manderup Due, Ørum. Malte Sehested, Åstrup. 
Niels Kaas, Bøvling. Hr. Oluf Parsberg, Vestervig. [Otte Krag], Riber- 
hus. Hr. Steen Bille, Koldinghus. Fru Sofie Sehested, Ålborghus. Ulrik 
Christian [Gyldenløve], Hald. Grev Rantzau, Tranekær. Jørgen Kaas, 
Rugård. Jørgen Brahe, Hagenskov. Otte Krag, Nyborg. Hr. Sivert 
Urne, Odensegård. Tyge Below, Hindsgavl. Frederik Urne, Halsted 
Kloster. Philip Barstorff, Ålholm. Christoffer Lindenov, Nykøbing. Fru 
Anne Vind, Kronborg. Christen Skeel, Tryggevælde. Hr. Christoffer 
Urne, Dragsholm. Erik Banner, Holbæk. Frands Brockenhuus, Kbh. 
Hr. Frederik Reedtz, Vordingborg. Hugo Liitzow, Antvorskov. Hr. 
Hans Lindenov, Kalundborg. Jørgen Rosenkrantz, Sorø. Jørgen See
feld, Ringsted. Niels Banner, Abrahamstrup. Oluf Brockenhuus, Sven
strup. Otte Pogwisch, Frederiksborg. Ove Skade, Roskildegård. Peder 
Reedtz, Møn.
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N.B. Den artikel, som i brevet meldes, at der skikkes kopi af, er arti
kel 17 i Roskildefreden, som findes i de svenske acta, fol. 80.

9. marts (Kbh.) Hans Dibolt [von Denen] fik brev om til hoffet inden 
fredag at forskaffe 2 stykker dåvildt, 2 stykker stort vildt, 2 stykker 
råvildt, hvilket han skal lade skyde, hvor det kan være vildtbanen 
mindst til skade. Dermed etc. SjT, 34, 423. Indl. udat.

9. marts (Kbh.) Niels Juel fik brev om at lade gøre en halv snes store 
jernvægger og 4 store hamre til at skove med. Dermed etc. SjT, 34, 
424. K.

9. marts (Kbh.) Niels Juel fik brev om at skaffe 10 bådsmænd af folke
ne på Holmen til urtegårdsmanden Henrik [ikke udfyldt] i kongens 
store køkkenhave fra den sidste februar og til 1. maj, så de kan grave i 
haven. Desligeste fra Skt. Mikkelsdag til Martini, når flåden er hjem
me, hver dag 8 bådsmænd til af jorden at optage det, som skal forvares 
vinteren igennem. Dermed etc. SjT, 34, 424. K. Indl., se SjT, 34, 423, 9. 
marts.

9. marts (Kbh.) Lave Beck og Jørgen Reedtz fik brev anlangende un
dersåtterne på Møn, Loll. og Falster, som graveres af de svenske. Kon
gen tilskikker dem kopier af skrivelse fra hertugen af Sachsen til efter
retning. Indholdet skal de tilkendegive feltmarskal Wrangel og så vidt 
muligt er være indvånerne behjælpelig, at de ej graveres over billig
hed, eftersom berettes, at fyrsten dér den 3. marts ved militærisk ekse
kution af undersåtterne har ladet extorquere det, han har ladet fordre 
af dem. Befalendes etc. SjT, 34, 424. K.

P.S. Adressaten tilskikkes også herhos en skrivelse og nogle suppli- 
kationer fra Christoffer Lindenov, som han skal referere, gørende sin 
flid til, at alting bliver holdt efter traktaterne.

9. marts (Kbh.) Frands Brockenhuus tik brev om til Schack at lade an
vise 2 landsbyer, som er nogenledes ved magt, som han kan lade salve
gardere til at forskaffe ved ind til Kbh. til vagten i corps de garder. Der
med etc. SjT, 34, 425. K.

9. marts (Kbh.) Hr. Ove Giedde m.fl. fik brev anlangende at overlevere 
jordebøger, skattemandtal, tingbøger o. a., som findes om Helsing
borg og Her risvad Kloster len til dem, som på den svenske side af for-
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drer dem, med så skel, det ikke allerede er sket. SkT, 9, 140. (Udt.: 
GCD, VI, 373). K. Indl., se SjT, 34, 415, 7. marts (brev 1).

Lige sådant brev fik Holger Vind om Landskrone, hr. Axel Urup om 
Malmøhus, hr. Henrik Lindenov om Kristianstad, Jacob Grubbe om 
Kristianopel, hr. Joakim Gersdorff om Bornholm, hr. Niels Krabbe om 
Sølvesborg, hr. Iver Krabbe om Bohus og Peder Vibe om Trondhjem.

9. marts (Kbh.) Nicolaus Nissen fik befaling anlangende soldatesken i 
Fyn, hvad de har bekommet i deres afregning. Kongen har befalet NN 
hos alle lensmænd og byernes øvrigheder i Fyn at erkyndige sig om, 
hvad soldatesken til hest og fods har bekommet i disse tider, i købstæ
derne som i landsbyerne, med specifikation på personer og hver spe
cies, til efterretning i afregningerne. Det befales alle at lade ham be
komme al fornøden underretning. Ladendes osv. FR, 6, 313. K.

9. marts (Kbh.) Tyge Below og Wulf von Buchwald fik brev om at følge 
de svenske gennem Fyn. Kongen har anset for godt at medgive 2 kom
missarier, som kan følge kongen af Sveriges armé gennem Fyn og se 
til, at alt går rigtigt til, så ingen indvånere tilføjes skade, og de klagen
de kan hjælpes til rette. Kongen giver adressaterne fuldmagt til at for
føje sig til kongen af Sveriges officerer og angive, at de er overskikket 
efter kongens befaling til at følge arméen, på det at klager af ind
vånerne kan tilkendegives for den svenske konge, så det kan blive re- 
mederet og undersåtterne så vidt muligt forskånet for videre overvold 
og skade. FT, 7, 359. K.

9. marts (Kbh.) Otte Krag fik brev om så snart muligt at udvække fær
ger, skuder og fartøjer til at sejle over til Korsør og derfra efterhånden 
overføre det svenske folk. Dermed etc. FT, 7, 359. K.

9. marts (Kbh.) Hans Bille m.fl. fik kommission at følge de svenske af 
Jyll. Freden er ved den Allerhøjestes bistand sluttet ml. kongen og kon
gen af Sverige. Kongen anser for godt af hvert stift at medgive 2 kom
missarier, som kan følge den svenske konges armé gennem Jyll. og for
blive, indtil den efter fredstraktaterne marcherer ud, så de imidlertid 
kan have indseende med, at undersåtterne ingen skade tilføjes, og 
hjælpe de klagende til rette. På det at der imod undersåtterne ej begås 
insolenser imod fredstraktaterne med plyndren, røven og kon tributio
ner, befales adressaten og får fuldmagt til tillige med Ebbe Gyl
denstjerne, som og er befalet dette, at forføje sig til den svenske kon-
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ges general el. højeste officerer, der har kommando, og angive, at de 
er afskikket efter befaling af kongen for at følge arméen, og forblive i 
Viborg stift, på det at klager kan tilkendegives for generalen, de høje
ste officerer el. kongens kommissarier, og undersåtterne blive forsva
ret mod al videre overvold og skade. Til den ende skal han handle 
med den svenske general, de højeste officerer el. kommissarier, hvor 
meget der ugentlig skal gives af proviant og fourage, så det kan blive 
specificeret og underskrevet og siden hver lensmand bekomme en 
genpart. Dermed etc. JT, 14, 124. K.

Lige sådant brev fik EG om at være kommissarius i Viborg stift med 
Hans Bille. Jørgen Kruse med Tyge Sandberg i Århus stift. Manderup 
Due og Ejler Evert Banner i Ålborg stift. Peder Lange og Christian 
Vind i Ribe stift. P.S. Han tilskikkes herhos en artikel af fredstraktater
ne til efterretning.

10. marts (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende Jens Jacob
sen fra Halland om afgift afen gård. JJ har for kongen ladet anholde, 
at afgiften afen gård i Husum i FBs len, som Christen Knudsen påbor, 
må forundes ham. Kongen er tilfreds, at han må bekomme afgiften og 
nyde husværelse deri for sig, hustru og børn i hans og deres livstid, kvit 
og fri for al afgift, skat og tynge, dog at bonden, som nu bor derpå, in
gen skade forårsages af ham, hvorimod bonden må nyde gården fri for 
al anden udgift, så og ægt og arbejde. Befalendes etc. SjT, 34, 425. K.

10. marts (Kbh.) Fru Anne Vind fik brev om at anordne kvarter og un
derholdning til salvegarden liggende på Ebbekøb af den derved lig
gende landsby. Dermed etc. SjT, 34, 426. K.

10. marts (Kbh.) Christoffer Orning fik brev om indkvarteringen i 
Roskilde len. Kongen har anset for godt at forlægge en del af rytteriet 
i lenet. CO skal med forderligste begive sig til Roskilde for at have ind
seende med, at alting med indkvarteringen kan gå ligeligen til, så offi
cererne og rytterne lader sig nøje med de kvarterer, som bliver assig
neret dem på landet. Dermed etc. SjT, 34, 426. K.

10. marts (Kbh.) Otte Skade fik brev om, at kongen er tilfreds, at OS 
fra Kronborg forløver de af ham antagne bøsseskytter, 10 af de bedste 
undtagen, som han kan beholde. SjT, 34, 426. K.
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10. marts (Kbh.) Hans Boysen fik brev om indkvarteringens lighed hos 
kgl. tjenere. Kongen har anset for godt at licentiere en del af rytteriet, 
som har været indkvarteret i Kbh., og befalet borgmestre og råd at for
dele det overblevne, som endnu er liggende i kvartererne, og forlægge 
det anderledes, så der kan træffes lighed. HB skal have indseende 
med, at de kgl. betjente ej besværes over billighed. Dermed etc. SjT, 
34, 426. K.

10. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev anlan- 
gende Jørgen Jørgensen Koch. Hvad JJK har ladet andrage for kon
gen, kan adressaterne se af hans hosføjede supplikation. De skal gøre 
den anordning, at han vederfares det, som er billigt og landsloven ge- 
mæs. Dermed etc. SjT, 34, 427.

10. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om 2 kompagnier 
fodfolk fra Malmø. De befales at gøre den anordning, at de 2 kompag
nier til fods, som kommer fra Skåne til Kbh., bliver indkvarteret i ste
det for oberst Christoffer von Münnichhausens regiment, som er befa
let at begive sig fra Kbh. til fæstningen Nakskov. Dermed etc. SjT, 34, 
427. (Tr.: KD, V, 432). K.

10. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at kongen har 
befalet, at de i staden liggende dragoner må sælge deres heste, så de ej 
skal være borgerskabet til videre besværing. Dermed etc. SjT, 34, 427. 
(Tr.: KD, V, 432). K.

10. marts (Kbh.) Iver Mogensen Krabbe fik brev om med forderligste 
på Kronborg fra Helsingborg og Landskrone at lade levere viktualier, 
som kan forbruges til garnisonen. Dermed etc. SkT, 9, 140. K.

10. marts (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev anlangende at gøre den 
anordning, at Christoffer von Münnichhausen får overleveret 160 
mand af landfolket med officerer til fæstningen Nakskovs besætning 
og garnison. Desligeste være ham beforderlig med det, han kan have 
fornødent til fæstningens defensión. Dermed etc. SmT, 8, 172. K.

10. marts (Kbh.) Mogens Friis fik brev om at være Else Sandbergs og 
afd. Henrik Sandbergs børns værge. Der skal med forderligste foreta
ges skifte efter afd. fru Anne Gyldenstjerne, afd. hr. Ulrik Sandbergs til 
Kvelstrup. MF skal overvære, når skiftet foretages, og påtage sig værge-
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målet for ES og HSs børn, Ulrik Sandberg og jomfru Catharina Mar- 
grete Sandberg, havende indseende med, at de vederfares del og ret. 
Når skiftet er tilendegjort, skal han overlevere værgemålet til CMSs ret
te lavværge, som kan kvittere. Dermed etc. JT, 14, 125. Indl. 9. marts.

11. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. og Christianshavn fik brev 
om rulle til at afskaffe Kongens Livkompagnis og officerernes vogn- 
o.a. heste såvel som dragoners og fodfolks. Kongen har befalet felt
marskal Eberstein at mønstre det rytteri af livregimentet, som er lig
gende i staden, og derpå tilstille adressaten en rulle, hvorefter ind
kvarteringen kan lignes. Han skal derhos tilholde officererne at af
skaffe deres vognheste og ej tilstede nogen oberst, oberstlt. el. oberst
vagtmester at godtgøre heste for deres ritmesterbestilling, så og at til
kendegive officererne, fodfolket såvel som dragonerne og artilleriet, 
at de ej skal bevilges videre heste til indkvartering, så de skal være bor
gerskabet til besværing. Befalendes etc. SjT, 34, 428. (Tr.: KD, V, 432- 
33). K.

Lige sådant brev fik borgmestre og råd i Christianshavn, dat. samme 
dag.

11. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om ind
kvartering til nogle af afd. hr. Christian1 Friis’ folk. De befales at gøre 
den anordning, at 2 kompagnier af CFs regiment en tid lang bliver 
indkvarteret og underholdt i deres by i stedet for dem, som er blevet 
forløvet derfra. Dermed etc. SjT, 34, 428. (Tr.: KD, V, 433). K. 54.
1) Kopibogen har Christopher.

11. marts (Kbh.) Lave Beck og Jørgen Reedtz fik brev om med forder- 
ligste at tilstille kongen en rulle på de svenske kvarterer i Sjæll. såvel 
som i LolL, om hvor mange heste og folk der er assigneret til hvert kvar
ter. Dermed etc. SjT, 34, 429. K. Indl., se SjT, 34, 415, 7. marts (brev 1).

11. marts (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende, at amager
ne har tilbudt at indage en del brændeved til Provianthuset og Kon
gens Bryghus. Han skal lade dem forskåne for andre ekker og lade ud
vise træer til 404 læs brændeved i lenets skove. For deres umage har 
kongen bevilget dem 270 læs brændeved uden betaling, hvilket han og 
skal udvise dem og lade dem være følgagtig. Dermed etc. SjT, 34, 429. 
K. Indl. udat.
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11. marts (Kbh.) Hr. Axel Urup og Hans Schack fik brev om dem, som 
bor uden for portene. En del af borgerne i Kbh. uden for Vester- og 
Nørreport har for kongen ladet andrage, hvorledes deres huse i disse 
besværlige tider er blevet nedbrudt og ruineret, dem til ikke ringe ska
de, med begæring, at de endnu må nyde deres huse og lade dem re
parere. Da det eragtes nødigt til byens og fæstningens bedre defen
sión, at største delen af nævnte huse nedbrydes, befales adressaterne 
med forderligste at give deres betænkende, hvor mange af husene de 
eragter der byen og fæstningen uden skade kan blive stående imod 
fjendtligt attak. Til den ende skal de efter befunden lejlighed for sig 
kalde borgerne, som mister sådanne huse, og handle med dem på den 
manér, de bedst synes, de igen kan komme til betaling for deres ska
der. SjT, 34, 429. (Tr.: KD, V, 435). Orig. i Axel Urups privatark., RA. K. 
Indi. 11. marts.

11. marts (Kbh.) Fru Anne Vind, enke efter Arent von der Kuhla, fik 
afslag i Kronborg len fra 1656 til 1657. Det andrages for kongen, hvor
ledes følgende af kronens bønder i Kronborg len, Holbo h., forme
delst misvækst, fæsyge o.a. tilfælde er så forarmede, at de ikke formår 
at udgive følgende landgilde, beregnet fra Philippi Jacobi 1656 til års
dagen 1657. Fremsendte tingsvidner underskrevet med AVs hånd be
kræfter, at det befindes således, og kongen er tilfreds, at de forskånes 
således: Ramløse s. og by: Morten Olsen 3 td. byg; Oluf Bjørnsen 2 td. 
byg; Niels Hansen og Morten Hansen 3 td. byg; Christen Rasmussen 4 
td. byg; Laurids Olsen d. U. 2 td. byg; Jens Knudsen og Niels Christen
sen hver 4 td. byg; Anders Laursen 2^2 td. rug; Laurs Nielsen 1 td. rug; 
Christoffer Eriksen og Jep Jensen hver 3 td. byg; Peder Jensen 1 td. 
byg. Tågerup: byens 3 mænd hver 2 td. byg. Skerød: Hans Ibsen 2 td. 
byg; Peder Rasmussen 1 '/2 td. byg. Helsinge s. og by: Isel Olsen 3 td. 
byg, 3 td. havre, 2 td. byg; Jep Olsen 3 td. byg; Mads Laursen 4 td. byg. 
Tagøje: Jørgen Lauridsen 6 skp. byg, 6 skp. rug, 1 td. havre. Nejlinge: 
Peder Andersen 1 td. byg. Blistrup s. og by [! ], Kolsbæk: Anders Laur
sen 1 fjdg. smør; Melkor Jørgensen og Laurs Hansen hver 2 td. byg. 
Hesselbjerg: Peder Hansen 1 fjdg. smør; Poul Andersen og Niels Jo
hansen hver 2 td. byg. Udsholt: Laurids Olsen, Mads Andersen, Hans 
Andersen, Oluf Christoffersen og Svend Erlandsen hver 2 td. byg; 
Hans Pedersen 3 td. byg; Jens Andersen, Laurs Pedersen hver 1 td. 
byg; Hans Laursen og Jens Hansen 4 td. byg. Højelt: Peder Ibsen og 
Hans Lauridsen hver 3 td. byg; Laurs Pedersen 1 td. rug. Lydshøj: Jens 
Clemmensen 20 skp. byg. Bakkebjerg: Jens Henningsen 1 '/2 td. byg;
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Hans Olsen 1 td. byg; Laurids Jørgensen 8 skp. byg. Valby s. og by: Ja
cob Andersen og Laurids Jensen hver 10 skp. byg; Hans Skrædder 1 td. 
byg; Hans Degn 2 td. byg; Hans Andersen 1 td. byg; Laurids Ibsen 3 td. 
byg; Laurids Pedersen 9 skp. byg. Hemmingstrup: Peder Nielsen 2 td. 
byg; Niels Jensen 1 ott. smør. Sletelte:1 Niels Pedersen og Laurids Ib
sen 2 td. byg. Vejby s. og by: Laurids Olsen 2 td. byg; Jørgen Ibsen 1 td. 
byg; Jacob Mortensen 3 td. byg. Mynge: Oluf Knudsen og Jens Nielsen 
hver 2 td. byg. Ørby: Peder Poulsen 1 td. byg; Laurids Christensen 4 td. 
byg; Laurids Mikkelsen 2 td. byg; Laurids Lauridsen 1 /2 pd. byg. Un- 
nerup: Laurids Laursen 1 td. byg; Oluf Pedersen 2 td. byg. Holløse: 
Oluf Jensen, Peder Pedersen, Jep Nielsen, Peder Nielsen d. Æ. hver 2 
td. byg; Anders Nielsen 4 td. byg; Hans Nielsen 1 td. byg; Ole Olsen d. 
Æ. 4 td. byg, 4 td. rug; Knud Hansen 4 td. byg; Peder Nielsen d. U. og 
Ole Olsen d. U. hver 2 td. byg. Tibirke s. og by: Niels Christensen 1 td. 
byg. Tisvilde: Johan Pedersen og Peder Villumsen hver 2 td. byg og 
Lars Olsen d. U. 22 skp. byg. Hvilket skal blive godtgjort i lenets rgsk. 
på Rtk. Befalendes etc. SjT, 34, 430. K. Orig. i Kronborg lensrgsk., RA. 
1) Kopibogen har Seelilt.

11. marts (Kbh.) Fru Anne Vind, enke efter Arent von der Kuhla, fik 
brev om afslag i Kronborg len fra 1657 til 1658. Det andrages for kon
gen, hvorledes følgende af kronens bønder i Kronborg len skal være så 
forarmede, at de ikke formår ganske at udgive deres landgilde for 
næstforleden år, fra Philippi Jacobi 1657 til årsdagen 1658, såfremt de 
skal blive ved magt, med mindre de forundes afslag. Af fremsendte 
tingsvidner underskrevet med AVs hånd bekræftes, at det befindes så
ledes, og kongen er tilfreds, at de forskånes således: Tikøb s., Munke
gård: Jep Jørgensen 1 ott. smør. Jonstrup: Peder Nielsen 2 td. byg, Ja
cob Madsen 2 td. byg. Harrishøj: Søren Pedersen 2 td. byg. Rørtang: 
Ole Christensen 1 fjdg. smør. Horserød: Søren Clausen 15 skp. rug, 
Oluf Kæmpe 1 ott. smør. Borsholm: Peder Rasmussen 1 ott. smør, 
Søren Andersen 1 ott. smør. Nyrup: Niels Olufsen 1 td. byg, Laurs Ol
sen 1 td. byg, Niels Ben tsen 3 td. byg, Hans Olufsen 2 td. byg, Hans 
Poulsen og Rasmus Laursen begge 3 td. byg. Havreholm: Niels Mor
tensen 1 pd. rug, 4 td. havre, Laurids Mortensen '/2 pd. rug. Horneby: 
Jens Pedersen 3 td. byg, Jens Larsen 3 td. byg, 15 skp. rug. Saunte: af 
Peder demensens gd. 5 skp. rug, 2 td. havre, Peder Andersen 2 td. 
havre, Niels Lauridsen 2 td. havre. Skibstrup: Niels Jonsen 1 '/2 td. hav
re, 5 skp. rug. Ålsgårde: af Claus Hjulmands hus 1 '/2 rd. Horne(by): af 
Laurids Mikkelsens hus 1'/2 rd., af Niels Jonsens hus 3 rd. Hornbæk:
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Bent Trodsens øde hus '/2 rd., Oluf Svendsens hus '/2 rd., Anders 
Rasmussens hus '/2 rd., Laurs Skrædders hus '/2 rd., Hans Skomager '/2 
rd. Plejelt:1 Christen Christensen 6 skp. byg. Bøttrup: Rasmus Olsen 
2'/2 td. havre, Mads Laursen 2 td. havre. Asminderød s., Veksebo: Jep 
Olsen 1 td. byg. Roland: Hans Mouritsen 1 '/2 fjdg. smør, Børge Olsen 1 
ott. smør. Toelt: alle 5 mænd hver 1 td. byg. Nybo: Jens Pedersen 1 ott. 
smør, Niels Andersen 1 ott. smør, Niels Svendsen, Jens Madsen begge 
1 ott. smør. Endrup: Hans Christensen 2 td. byg, Anders Hansen d. L1. 
1 pd. rug. Øverstetorp:2 Anders Ejlersen 2 td. rug. Nederstetorp: Pe
der Madsen d. U. 2'/2 lispd. smør, Niels Madsen 1 ott. smør. Dagelykke 
Slette: 1 hus brændt 1 rd. Dagelykke: Oluf Nielsen 1 ott. smør. Søborg 
s. og by: Hans Pedersen 1 pd. byg, Jens Jacobsen 2 td. byg, Peder Gun- 
desen 2 td. rug, 2 td. byg, Mads Andersen '/2 pd. rug, Jørgen Madsen 2 
td. byg, Rasmus Villumsen 1 pd. rug, 1 pd. byg, Hans Gurresen '/2 pd. 
byg, Henrik Laursen '/2 pd. byg, Peder Pedersen '/2 pd. byg. Børstrup:1 
Oluf Lauridsen 1 pd. byg. Nakke: Hans Hansen 1 fjdg. smør. Drag
strup: Mads Jørgensen ‘/2 pd. byg, Villum Pedersen '/2 pd. byg, Jens 
Nielsen Skaaning 17 skp. rug, 18 skp. byg, 8 skp. havre, Peder Thom
sen 3 td. byg. Fjellenstrup: Rasmus Laursen 1 pd. byg, (liristen Ibsen 1 
pd. byg. Firhøj:3 Niels Andersen 1 fjdg. smør. Gilleleje: Niels Bagges 
hus øde 3 mk., Oluf Troelsen 3 mk., Jørgen Knecht 3 mk., Jens Hansen 
3 mk., Anne Jacobs 3 mk., Laurs (Christoffersen 3 ort, Jacob Bagge 3 
mk., Peder Skrædder 3 mk., Haagen Erlandsen 3 mk., Peder Præst 3 
mk. Esbønderup s. og by: Jens Pedersen 1 pd. byg. Villingerød: ’ Jens 
Pedersen 1 pd. rug, Lars Hansen '/2 pd. rug, hvilket skal blive godt
gjort i lensregnskaberne. Befalendes etc. SjT, 34, 432. K. Orig. i Kron
borg lensrgsk., RA. Indl. 16. og 25. jan.
1) Kopibogen har Pleyt. 2) Kopibogen har Øverste Torpen og Nederste Torpen. 3) 
Kopibogen Ferhøge. 4) Kopibogen har Hjørnstrup. 5) Kopibogen har Wdlinge- 
ved.

11. marts (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om afregning med de offi
cerer og folk, som efterhånden anvises til ham, både for det, de har be
kommet af kommissarierne, og for deres underholdning, som de har 
nydt i kvartererne og i marken, til hvilken ende han skal ¡udfordre rig
tighed fra lensmændene og borgmestre og råd i Skåne og konferere 
med kommissarierne i de andre provinser om det, som bør dekorteres 
enhver. SkT, 9, 140. K.
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12. marts (Kbh.) Fru Anne Vind fik brev om at købe 1 lispd. hør. Hen
des afd. husbond, Arent von der Kuhla, havde tilforn bekommet befa
ling til at forskaffe oldfruen på stedet 2 skippd. hør, som hun skulle 
spinde til dagligt husgeråd. Hun andrager, at hun endnu ej har be
kommet noget. AV skal kun lade hende være følgagtig 1 lispd., hvilket 
hun med forderligste skal lade indkøbe af lenets indkomst og siden 
betale spindelønnen, som skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 
434. K.

12. marts (Kbh.) Christoffer Parsberg fik brev om at remonstrere felt
marskal Wrangel tiden, når freden blev sluttet. Af CPs relation erfarer 
kongen, at feltmarskalen formener, at freden bør regnes fra den 26. 
febr., da den blev ratificeret i Roskilde, og ikke fra den dag i Tåstrup, 
den 18. febr. CP skal remonstrere for ham, at ikke alene den svenske 
konge, men også de af Sveriges Riges Råd, som var hos, selv har sam
tykket, at freden billigen burde forstås fra den tid, den blev sluttet i 
Tåstrup, og dermed at forholdes. Dermed etc. SjT, 34, 435. K.

12. marts (Kbh.) Lave Beck og Jørgen Rosenkrantz fik brev om at 
handle med feltmarskal Wrangel om det, Christoffer Lindenovs og 
Erik Rosenkrantz’ skrivelse melder. De tilsendes herhos en skrivelse 
fra CL og ER, hvis indhold de selv kan erfare. De skal anholde hos W, 
at han gør anordning, så det forbliver ved det, som er aftalt i freds
traktaten. Dermed etc. SjT, 34, 435. K.

12. marts (Kbh.) Ove Juel fik brev om, at kongen vil have ham forlenet 
med Mariager Kloster til Philippi Jacobi førstkommende. JT, 14, 125. 
K.

13. marts (Kbh.) Joachim von Breda fik brev om, at kongen er tilfreds, 
at de sidst ankomne sjæll. landfolk må forløves hjem. Dermed etc. SjT, 
34, 435. K.

13. marts (Kbh.) Hans Schack fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
kaptajn Christian Vendelbo igen med sit kompagni må forlægges på 
landet, hvor han skal salvegardere bønderne. Dermed etc. SjT, 34, 
436. K.

13. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende oberstlt. Valentin 
Moltzan (Meltzin), som skal være salvegarde på Møn. Peder Reedtz,
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øverste rentemester og befalingsmand på Møn, kan formedelst sin be
stilling ved hoffet ikke selv være til stede på Møn. OP skal gøre den an
ordning, at VM straks begiver sig til Møn og dér i PRs fraværelse have 
indseende med, at alting går rigtigt til, og særdeles afværge, at noget 
fratages af det, der findes på Elmelundgård og Stege Ladegård i den 
svenske oberstlt., hertug af Weimars regiments indkvartering på lan
det dér og anvendes til være sig officerers el. underhavendes nytte el. 
underholdning, eftersom regimentet efter fredstraktaterne skal have 
underholdning af Stege og bønderne dér på landet, ikke af kongens 
ladegårde, hvis forråd er destineret til Provianthuset og hofholdnin
gen, til hvilken ende W straks skal angives denne af kongen befalede 
kommission. Dermed etc. SjT, 34, 436. K. Orig. i DKanc. B 167D. Indl. 
udat. (2).

13. marts (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om at være jomfru Anne 
Catharine Normands værge. Der skal med forderligste foretages skifte 
ml. afd. fru Ingeborg Arenfeldts arvinger. MA skal møde tilstede, når 
skiftet foretages, og være ACNs værge, havende i agt, at hun vederfares 
det, ret er. Dermed etc. JT, 14, 126. Indl. 12. marts.

14. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om deres 
hustruers frihed i deres enkesæde. På ansøgning bevilger kongen 
dem, at deres enker må være forskånet for al borgerlig og byens tynge, 
så længe de bliver besiddende i deres enkesæde og ikke på ny foran
drer sig. SjR, 24, 171. (Tr.: KD, VI, 476). K.

14. marts (Kbh.) Oberstlt. Valentin Moltzan (Meltzin) fik pas fra Kbh. 
til Møn for i befalingsmand på Møn Peder Reedtz’ fraværelse at have 
indseende med, at alt går rigtigt til, særdeles, at intet af det, som findes 
på Elmelundgård og Stege Ladegård i det svenske hertugen af Wei
mars regiments indkvartering dér på landet anvendes til officerers el. 
folks underholdning, eftersom de skal have den nødtørftige under
holdning efter de sluttede fredstraktater af Stege og bønderne dér på 
landet og ikke af kongens ladegårde, hvis forråd er destineret til Pro
vianthuset og hofholdningen. Kongen befaler kongen af Sveriges offi
cerer og betjente og sine egne undersåtter ej at forhindre VMs forret
ning og at lade ham passere med medhavende officerer. SjR, 24, 171. 
K.
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14. marts (Kbh.) Christoffer von Munnichhausen fik brev anlangende, 
at kongen er tilfreds, at skuden ladet med hvede, liggende ved fæst
ningen Nakskov og tilhørende Peter Wulff i Kbh., med Frands Gummi 
som skipper med første åbne vand må være ham følgagtig. Befalendes 
etc. SmT, 8, 172. K.

15. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om med forderligste at gøre 
afregning med alle generalmajor Hendersons1 officerer, så de kan bli
ve aftakket og ej længere ligge landet til besværing. Dermed etc. SjT, 
34, 437. K.
1) Kopibogens brevtekst har Henriksens.

15. marts (Kbh.) Otte Skade fik brev om at midie med Roskildes bor
gere om verpflegung til hestene tilhørende de officerer, som ligger 
dér. Disse officerer har for kongen ladet klage over den gjorte anord
ning, at de skal nyde underholdning på deres personer alene. Han 
skal gøre sit bedste til at midie borgerskabet derhen, at det bekvem- 
mer sig til nogen kort tid at give dem halvt traktement til de hos dem 
havende heste, indtil vandet bliver åbent, på det at officererne nogen
ledes kan blive kontenteret og ikke ilde eftertale kongen og det fælles 
fæderneland, at de har mistet deres ganske udmundering. Dermed 
etc. SjT, 34, 437. K.

15. marts (Kbh.) Niels Juel fik brev om, at kongen er tilfreds, at de 2 
hollandske bønder, som for nogen tid siden er blevet anholdt i Hel
singør for spejderi, igen må lades løs af jern på Bremerholm. Dermed 
etc. SjT, 34, 437. K.

15. marts (Kbh.) Lensmændene i Sjæll., Møn, Loll. og Falster fik brev 
om inhibitionsbreve hos general og feltmarskal Wrangel. Kongen 
kommer i forfaring, at W lader forfærdige generalinhibitionsbreve, at 
ingen gevalt må foretages af det svenske folk i Sjæll. Adressaten skal af- 
fordre et sådant til landets forsikring. Dermed etc. SjT, 34, 438. K.

15. marts (Kbh.) Lave Beck og Jørgen Reedtz fik brev om at remon- 
strere de svenske kommissarier Roskilde lens indkvarterings gravering. 
Kongen kommer i forfaring, at oberst Peters regiment er indkvarteret 
i lenet, uanset at tilforn nogle af kongens egne regimenter og folk for
uden adskillige andre officerer har været indkvarteret i lenet og byen, 
hvorover lenet er graveret mere end andre, også formedelst de frem-
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mede gesandters fri underholdning. Adressaterne skal tage det i kon- 
sideration, remonstrerende de svenske kommissarier det, så at folket 
kan drages på andre steder, så kongens egne folk i hans egne lande 
lige så vel som de svenske kan nyde underholdning og lenet nogenle
des være konserveret til hofholdningen. SjT, 34, 438. K. Indl. 7. marts.

15. marts (Kbh.) Hans Schack og Otte Pogwisch fik brev om at refor
mere fodfolket, borgerskabet til forlindring. Borgerskabet i staden og 
på Christianshavn beklager sig over den store indkvartering. Adressa
terne befales med forderligste at lade fodfolket gennemse og forfatte 
en rulle. Siden skal de reformere de svageste regimenter og kompag
nier, så de gevorbne knægte og de bedste officerer bliver forfattet un
der et regiment og landfolket henvist til Erik Quitzows regiment, hvor 
det henhører, mens de officerer, som ej gøres fornødne, aftakkes, så 
de ej skal være borgerskabet til videre besværing. Dermed etc. SjT, 34, 
439. (Tr.: KD, V, 435-36). K. Indl. 15. marts (2) og udat. (3).

15. marts (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev anlangende proviant, huder, 
lægter, tømmer o.a. på Helsingborg Slot. Kongen har befalet, at den 
proviant, som findes på slottet, skal annammes på Kronborg. OG skal 
gøre den anordning, at det kommer over. De huder, som findes i be
holdning, er kongen tilfreds må sælges dyrest muligt og føres til for
nøden udgift. Det tømmer, fyrre- og egetømmer, som findes, skal han 
i lige måde lade overføre til Kronborg, remonstrerende kommandan
ten dér, at den oprettede fredstraktat formelder, at fæstningerne skal 
overleveres uden ammunition og provision, hvoriblandt tømmeret 
også bør regnes. SkT, 9, 140. K.

16. marts (Kbh.) Hans Schack fik brev anlangende, at kongen ved den 
herværende engelske gesandts intercession har pardoneret de 2 af 
major Sandbergs ryttere, som er anholdt for mutination, dog at den 
ene, som har været den fornemste årsag, bliver straffet på kroppen el. 
i anden måde, andre til eksempel. SjT, 34, 439.

16. marts (Kbh.) Ernst Albrecht von Eberstein, Hans Schack, Otte Pog
wisch ogjochum Trampe fik brev om reduktion af officerernes heste. 
Daglig indløber klager over den store indkvartering af de mange he
ste, som officererne holder, borgerskabet til største skade. Og office
rerne derimod beklager sig, at de ikke kan afskaffe deres heste, så læn
ge de skal gøre tjeneste i staden. Adressaterne skal med forderligste
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gøre anordning om reduktion, hvor mange heste de formener enhver 
officer til hest og til fods uforbigængeligen behøver til den tjeneste, 
som forefalder, og tilstille kongen betænkning til videre resolution. 
Dermed etc. SjT, 34, 439. K. Indl. 12. marts.

16. marts (Kbh.) Oluf Rosen kran tz fik brev om indseende i sit kvartal 
anlangende at gøre lighed med indkvarteringen i lensmændenes fra
værelse. Adskillige klagemål indkommer dagligen til kongen anlan
gende indkvarteringen. OR skal i de len, hvor lensmanden ikke er til 
stede, have indseende med, at sådan lighed med indkvarteringen træf
fes, så alting kan gå ligeligen til. Dersom eragtes, at lighed ikke er truf
fet, skal han forstændige lensmændene dette, så det kan blive remede- 
ret i de len, hvor klager påkommer. Dermed etc. SjT, 34, 440. K.

16. marts (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at lade indkvartere 
sit regiment i bestemte landsbyer i Kbh.s len samme nat, ikke på Ib- 
strup gods, indtil han den følgende dag kan bekomme videre ordre. 
Dermed etc. SjT, 34, 440. K.

17. marts (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om, at kongen har til
forordnet Ingvold Carstensen at være byfoged i Christianshavn. IC be
klager sig, at han ej kan forestå bestillingen, med mindre han ligesom 
sine formænd må nyde birkefogedbestillingen på Amager. Kongen er 
tilfreds, at han må dette. FB skal forordne ham dertil og tage ham i ed. 
Dermed etc. SjT, 34, 441. (Tr.: KD, V, 436). K.

17. marts (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om, at kongen har befa
let Otte Pogwisch at indkvartere FBs regiment i Abrahamstrup len. FB 
skal indlevere ham en underskrevet rulle derover og holde god disci
plin. Dermed etc. SjT, 34, 441. K.

17. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre den anordning, at 
Dronningens Livregiment bliver indkvarteret i Abrahamstrup len ef
ter en rulle, som skal leveres ham underskrevet af obersten, Frands 
Brockenhuus. Dermed etc. SjT, 34, 441. K. Orig. i DKanc. B 167D.

17. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om indkvartering 
af oberst Hans von Ahlefeldt, oberstlt. Ditlev Rantzau og oberstlt. 
Claus von Ahlefeldt. De skal for betaling i nogen tid forskaffe disse 
kvarterer i staden for hver og tjener. SjT, 34, 442. (Tr.: KD, V, 436). K.
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18. marts (Kbh.) Otte Pogwisch samt borgmestre og råd i Kbh. og 
Christianshavn fik brev om, hvor mange heste officererne skal godt
gøres. Kongen vil have holdt følgende interimsordinans, hvorefter of
ficererne til hest og fods i kvartererne skal godtgøres så mange heste 
som følger: til hest: en oberst 12 heste, en oberstlt. 9, en oberstvagt
mester 8, en ritmester 6, en løjtnant 4, en kornet 3, en kvartermester 
2, en korporal 2, en mønsterskriver 1, en feltskærer 1, en fanesmed 1, 
en trompeter 1. Andre stabspersoner: en regimentskvartermester 3 
heste, en sekretær 2, en præst 1, en vognmester 1, en pauker 1, en re
gimentsprofos 1, en stykknægt 1, en skarpretter 1. Til fods: en oberst 4 
heste, en oberstlt. 2, en oberstvagtmester 2, en kaptajn 1. (::) OP skal 
herefter gøre fornøden anordning i kvartererne. Dermed etc. SjT, 34, 
442. (Tr.: KD, V, 436-37). K. Orig. i DKanc. B 167D. Indl. 17. marts.

Lige sådanne breve fik borgmestre og råd i Kbh. og Christianshavn, 
dog blev udeladt slutningen, som står efter dette tegn (::), og i stedet 
indført: Det lader kongen dem til efterretning vide.

18. marts (Kbh.) Oluf Rosenkrantz fik brev om, at kongen har befalet, 
at Frands Brockenhuus’ regiment skal indkvarteres i Abrahamstrup 
len. OR skal have indseende med, at både adelens tjenere og kannike- 
tjenerne o.a. hjælper med kronens tjenere i disse besværlige tider, så 
at der holdes lighed efter den af obersten underskrevne rulle, efter
som det ej er muligt, at kronens tjenere kan udstå sådant alene. Der
med etc. SjT, 34, 443. K.

18. marts (Kbh.) Jørgen Friis og Christoffer Orning fik brev anlangen- 
de kongens og de svenskes indkvartering i Roskilde. Kongen kommer 
i forfaring, at Roskilde len er belagt med stor indkvartering både af 
kongens og det svenske folk. De skal gøre den anordning, at det sven
ske folk bliver indkvarteret i Voldborg og Ramsø herreder og dér om
liggende sogne og kongens folk i Roskilde og deromkring. Til desto 
større rigtighed skal de gennemse kongens folk, at de ej tager højere 
Verpflegung, end de er stærke til, og at adelens tjenere og kanniketje- 
nerne o.a. hjælper med kronens tjenere i disse besværlige tider, så at 
der holdes lighed, eftersom det ej er muligt, at kronens tjenere kan 
udstå sådant alene. Dermed etc. SjT, 34, 443. K.

18. marts (Kbh.) Jomfru Else Urne fik brev om, at hun må være sin 
egen værge. Efter ansøgning fra Christian Jørgensen Urne på vegne af 
søsteren EU bevilger kongen, at hun må være sin egen værge, selv
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forestå sit gods og løsøre, sætte penge på rente og ellers i alle måder 
med sin lawærge CJUs indseende søge sit eget gavn og bedste. Forby
dendes etc. SkR, 6, 466. K.

18. marts (Kbh.) Brev efter bevill. om opsættelse af begravelsen af fru 
Anne Krabbe, enke efter Gunde Lange til Kølbygård, så længe arvin
gerne begærer det. Forbydendes. FR, 6, 313.

Lige sådant brev udgik om hr. Iver Vinds begravelse.

18. marts (Kbh.) Peter Bredal fik brev om straks med første åbne vand 
at begive sig til Kbh. med skibene og hosværende ammunition. FT, 7, 
360. K.

19. marts (Kbh.) Flensborgs borgere fik brev om at være fri for ind
kvartering o.a. Kongen erfarer, at de borgere fra byen, der har begivet 
sig ind i riget i disse besværlige krigstider og opholdt sig her, lige ved 
andre her bosiddende borgere anmodes om onera med indkvartering 
o.a. Eftersom de i Flensborg har måttet kontribuere til de svenske og 
dér har indkvartering, må de Flensborgs borgere, der opholder sig i ri
get, være fri for indkvartering og pålæg. Forbydendes etc. SjR, 24, 172. 
K.

19. marts (Kbh.) (Christoffer Orning fik brev om at begive sig til Ros
kilde by og len for dér i Ove Skades fraværelse at have indseende dér, 
eftersom OS i denne tid ikke kan entlediges fra prinsens opvartning. 
Dermed etc. SjT, 34, 444. K.

19. marts (Kbh.) Jægermester Hans Dibolt von Denen fik brev om at 
lade Cornelius Lerche bekomme 2 stykker dåvildt, for hvilke han har 
erlagt betaling i Kongens eget Kammer. Han skal lade det skyde, hvor 
det kan være vildtbanen mindst til skade. Dermed etc. SjT, 34, 444.

19. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at forlægge kap
tajn Thomas Marschal og hans løjtnantjens Lassen til andre steder. De 
skal gøre den anordning, at kaptajnen med tjener og hest og hans løjt
nant med en tjener, som logerer hos JL, i nogle dage bliver forlagt an
detsteds, imidlertid de svenske herremænd bliver liggende dér. Der
med etc. SjT, 34, 444. (Tr.: KD, V, 437). K.
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19. marts (Kbh.) Christian Iversen Vind og Knud Jørgensen Urne fik 
brev om at være kommissarier, når Christian Urne leverer sin bror 
Axel Jørgensen Urnes og søster jomf ru Else Urnes værgemål. Han ag
ter med forderligste at overlevere dette. Adressaterne befales og får 
fuldmagt til at møde til stede og have i agt, at de vederfares det, der ret 
er, og efter befunden rigtighed tillige med AJU og EU kvitterer og un
derskriver. Det, de forretter, skal de under deres hænder og signeter 
give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom en af dem for lovligt 
forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til stede, have fuldmagt 
til at tage en anden god mand til sig og efterkomme befalingen. Der
med etc. SkT, 9, 141.

20. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik tillige med de højlærde 
og kongens tjenere brev om at forlægge indkvarteringen. Kongen har 
af professorerne ved Kbh.s Universitet og hofbetjentene begæret, at 
adressaterne endnu en kort tid vil bekvemme sig til tillige med bor
gerskabet at tage indkvartering efter proportion, indtil så længe, at 
vandet bliver åbent, og det svenske folk er af landet, så at det folk, som 
er indkvarteret her, kan blive indkvarteret andetsteds. Adressaterne 
skal lade konferere med deres fuldmægtige om at holde lighed og si
den gøre anordning efter proportion at lade indkvartere det her ind
kvarterede folk til hest og fods, så vidt borgerskabet tilkommer. De skal 
have indseende med, at lighed træffes. SjT, 34, 445. (Tr.: KD, V, 437). 
K.

20. marts (Kbh.) Befaling til de højlærde og kongens tjenere om ind
kvartering fremdeles. Kongen har i disse besværlige tider været forår
saget at forlægge en stor del af soldatesken til hest og fods i Kbh. Han 
begærer, at de endnu en kort tid, indtil vandet bliver åbent, og det 
svenske folk er af landet, vil bekvemme sig til tillige med borgerskabet 
at tage indkvartering efter proportion for det, der nu findes. Til den 
ende skal de konferere med de af borgerskabets midte deputerede om 
lige og retmæssig proportion. Hvorimod kongen vil forsikre, at sådan 
påtagelse af indkvartering ej i nogen måde skal præjudicere deres pri
vilegier, men meget mere erkende sådan godvillig redebonhed i al 
nåde. Han formoder, at ej nogen vil besvære sig i at antage de billetter, 
som Hans Boysen efter befaling ligeligen udgiver. Befalendes etc. SjT, 
34, 444. K. Indl. 20. marts.
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20. marts (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om fremdeles at have 
indkvartering. Kongen har i disse besværlige tider været forårsaget at 
forlægge en stor del af soldatesken til hest og fods i Kbh. Han begærer, 
at de endnu en kort tid, indtil vandet bliver åbent, og det svenske folk 
er af landet, vil bekvemme sig til tillige med kongens hofbetjente og 
borgerskabet at tage indkvartering efter proportion. Til den ende skal 
de konferere med de af borgerskabets midte deputerede om lige og 
retmæssig proportion for det, der nu findes. Hvorimod kongen vil for
sikre, at sådan påtagelse af indkvartering ej i nogen måde skal præju
dicere deres el. universitetets privilegier, men han vil meget mere er
kende sådan godvillig redebonhed i al nåde. Befalendes etc. SjT, 34, 
446. K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA.

20. marts (Kbh.) Hans Boysen fik brev om indkvartering hos kongens 
tjenere. Kongen har af hofbetjentene begæret, at de endnu en kort 
tid, indtil vandet bliver åbent, og det svenske folk er af landet, tillige 
med universitetet og borgerskabet efter proportion tager indkvarte
ring, indtil så længe det folk, der er indkvarteret, kan blive forlagt an
detsteds, mod forsikring, at påtagelse af sådan godvillig indkvartering 
ej skal præjudicere el. svække deres privilegier, ej heller tages i konse
kvens, meget mindre af borgmestre og råd og borgerskabet i fremti
den regnes for nogen skyldighed. Til den ende skal HB udgive billet
ter efter billig proportion på alle hofbetjente, så ingen, hvem det er, 
bliver forskånet, men at de, som hidtil ej har haft indkvartering, be
kommer lige ved andre. Kongen formoder, at ingen vægrer sig ved at 
antage de billetter, som ligeligen udgives af HB. Dermed etc. SjT, 34, 
447. (Tr.: KD, V, 437-38). K. Indl. udat.

20. marts (Kbh.) Jens Sørensen og Niels Nielsen, renteskrivere, fik 
brev om indkvartering fremdeles hos renteskriverne. Kongen har af 
sine egne betjente og hofbetjentene begæret, at de endnu en kort tid, 
indtil vandet er åbent, og det svenske folk er af landet, tillige med uni
versitetet og borgerskabet i Kbh. efter proportion tager indkvartering, 
så længe at det indkvarterede folk kan blive forlagt andetsteds, med 
forsikring, at sådan godvillig indkvartering ej i nogen måde skal 
præjudicere el. svække deres privilegier, meget mindre af borgmestre 
og råd og borgerskabet i fremtiden regnes for nogen rettighed el. skyl
dighed, men meget mere af kongen optages i al nåde. Til den ende 
skal adressaterne udgive billetter efter billig proportion til alle kon
gens renteskrivere, så at ingen bliver forskånet. Kongen formoder, at
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ingen besværer el. vægrer sig at antage disse billetter. Dermed etc. SjT, 
34, 448.

20. marts (Kbh.) Oluf Rosenkrantz fik brev anlangende, at kongen 
kommer i forfaring, at en del officerer og ryttere i stedet for indkvar
teringen kræver penge af bønderne. OR skal i sit kvarter have ind
seende med, at ingen bønder, kronens el. adelens, besværes med pen
gepålæg imod deres vilje. Vil nogen officerer el. ryttere, kongens el. 
svenske, udpresse penge, skal OR så vidt muligt forhindre det el. til
kendegive det for kongen, el. kommissarierne tilskrive den svenske ge
neral det. Dermed etc. SjT, 34, 449. K. Indl. 18. marts.

20. marts (Kbh.) Jørgen Bjørnsen fik brev om Nicodemus Richters sku
de af Stralsund. Kongen har på intercession fra Sveriges Riges marskal, 
grev Gabriel Oxenstierna, igen givet NR den ham forleden sommer 
fratagne skude. JB skal lade ham den være følgagtig, hvorimod kon
gen på anden manér igen vil give ham de 400 rd., han har givet for 
den. SjT, 34, 449. K. Indl. 18. marts (2).

20. marts (Kbh.) Rektor og professorer fik brev anlangende hr. Lau
rids Eriksen, sognepræst i Magleby, som er kommet i melankoli. Kon
gen er kommet i erfaring, hvorledes LE er frataget størstedelen af sin 
formue af de svenske, og at de af ham er lovet en sum penge, hvorover 
han er geråden i melankoli, så han på hjemrejsen fra Skælskør har 
præcipiteret sig af broen i åen dér. Adressaterne skal med forderligste 
give fra sig deres betænkende i denne casu og indskikke i Kane., om 
de eragter, at han for denne forseelse kan bevilges herefter at betjene 
prædikestolen. Dermed etc. SjT, 34, 450. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 
12 03, RA. Indl. 17. marts.

20. marts (Kbh.) Fru Anne Vind, enke efter Arent von der Kuhla, fik 
brev om, at Hørsholms bønder herefter ej skal skrives i skat af Kron
borgs lensmænd el. besværes med pålæg uden dronningens ordre. 
Sognemændene i Asminderød, hvor Ebbekøb ligger, skal gøre hov- 
ning til Ebbekøb og derimod forskånes for hovning til Kronborg, hvil
ket de andre sogne, som arbejder til Kronborg, skal gøre, eftersom de 
er liggende 2-3 mil derfra, og det derfor falder besværligt, når de skal 
bruges til Ebbekøb. Befalendes etc. SjT, 34, 450. K.
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20. marts (Kbh.) Ove Skade og Erik Banner fik brev om, at Jørgen 
Bjørnsen, viceadmiral på Bremerholm, har begæret at måtte forundes 
en eng og noget htk. ved Tuselund. Han skal med forderligste erklære 
sig om engens herlighed og belejlighed, og hvor nær den befindes 
Roskildegård, item hvad han formener, den kan være værd, så og hvad 
der gives til landgilde og om han eragter, den kan mistes uden lenets 
skade. Dermed etc. SjT, 34, 451. K.

Til EB. JB har hos kongen ladet begære at måtte forundes 1 pd. htk. 
jord fra Holbæk Ladegård, som er liggende næst for hans løkke. Han 
skal med forderligste erklære sig om jordens herlighed og belejlighed, 
og hvor nær den befindes ladegården, item hvad han formener, hver 
td. kan være værd, så og hvad der gives til landgilde, og om han erag
ter, den kan mistes uden lenets skade. Dermed etc.

20. marts (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev om at ordinere Matthias Mor
tensen Romsdalen til sognepræst til Blovstrød1 og Lillerød kald, hvor
til han er kaldet af dronningen. Dermed etc. SjT, 34, 452. K.
1) Kopibogen har Klosirup.

20. marts (Kbh.) Ms. til Albret Friis om at levere Bornholms land og 
slot til de svenske. Joakim Gersdorff har bekommet kongens befaling 
til at levere Bornholm til kongen af Sveriges fuldmægtige til sidst for
leden 15. marts, og han kan nu ikke formedelst forfald efterkomme 
befalingen. JG befales at overlevere nævnte til dem, når de ankommer, 
med jordebøger o.a. Men artilleri og krigsmunition osv. [se SjT, 9, 136, 
24. febr.]. SkT, 9, 141. (Udt.: CCD, VI, 373). K.

20. marts (Kbh.) Anders Pedersen, skriver i Skt. Knuds Kloster, fik brev 
på en gård. Afd. hr. Christen Thomesen til Stougård, kongens tidl. 
kansler, har forundt AP for hans og hustrus livstid at nyde den gård i 
Torup i Skt. Knuds Kloster len, som han har i fæste, kvit og fri for al 
ægt og arbejde, dog årligen at give den sædvanlige landgilde efter jor- 
debogen. Han begærer kongens konfirm. af bevillingen. Kongen kon
firmerer denne, så at AP og hans hustru, som han bekommer, begge 
deres livstid må nyde gården således. Forbydende etc. FR, 6, 314. K. 
Indl. 24. febr.

20. marts (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev anlangende Morten Heering1 
skovrider. Kongen er tilfreds, at nærværende MH må nyde den skovri-
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derplads, som han tilforn har betjent i Koldinghus len. (T, 14, 126. K. 
Indl. 7. og 28. marts 1657.
1) Overskriften har Henrik, men ikke påskriften på K.

21. marts (Kbh.) Lensmændene i Sjæll., Fyn og Møn fik brev om at 
gøre den anordning, at skiberum, skuder og smakker, som findes i le
net og er dygtige til at overføre folk, med første åbne vand kommer til 
Korsør el. Kalundborg for at overføre det svenske folks derfra. Befa
lendes etc. SjT, 34, 452. K. Orig. i Odensegård lensark., LAO.

21. marts (Kbh.) Erik Quitzow fik brev anlangende det sjæll. landfolks 
reducering. En del af folket og kompagnierne til fods, som EQ har 
kommanderet, har i disse tider været fordelt under andre regimenter 
og kompagnier. Kongen er tilfreds, al EQ igen lader dette støde til 
hans regiment og reducerer det til 8 kompagnier, af hvilke generalma
jor, oberstlt. Fuchs må bekomme et, oberst Baads et. De øvrige skal 
han selv forsyne med kaptajner o.a. officerer. SjT, 34, 452. K.

21. marts (Kbh.) Jørgen Rosen kran tz fik brev om, når plads bliver le
dig i Sorø Skole, at indtage hofmesterindens 2 sønner, Simon Claus 
Schwartz og Henrik Hilmer Schwartz, forordnende dem under disci
plin lige ved andre skolebørn dér. SjT, 34, 453. Orig. i DKanc. B 174.

21. marts (Kbh.) Lensmændene i Loll. og Falster fik brev om skiberum 
til de svenske. Adressaten skal gøre den anordning, at alle skiberum, 
skuder og smakker, som findes i hans len og er dygtige til at overføre 
folk, med første åbne vand kommer til fæstningen Nakskov el. andet
steds, hvor de svenske folk liggende i landet kan overføres. Til den 
ende skal han lade forfærdige fornødne broer, hvorved hestene kan 
føres i skibene. Befalendes etc. SmT, 8, 173. K.

Dette brev fik Frederik Urne, Christoffer Lindenov og Philip Bar- 
storff.

22. marts (Kbh.) Å. b. om nogle jus til Hørsholm. Kongen har bevilget, 
at kronens højhed og jus patronatus til de 4 kirker Birkerød, Blovst
rød, Karlebo og Hven herefter bliver liggende til Hørsholm med kir
kernes anpart af tienderne af sognene og herligheden til præstegård
en og degnestavnen der, dog at præsten el. degnen derudover ingen 
del af deres rente afkortes, men nyder den efter ordinansen, så og stu
dieskat og katedraticum forbeholdt. Desligeste skal bispens og pra'-
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stens gæsteri efter ordinansen være uforkrænket og kirkerne beholde 
deres tiende o. a. indkomst, så og provsten sin rettighed. Når nogen 
præst kaldes, må ingen kaldes uden den, som først er overhørt af 
bispen og fundet duelig. Da kongen har foræret Hørsholm til dron
ningen, må hun selv lade sætte kirkeværger, forhøre rgsk. og dispone
re deres indkomst, kirkerne til bedste, dog så at hver kirke vedligehol
des. Hun må og selv bruge og forunde kirkernes tiende for fæste og af
gift. Dersom nogen nød anstøder riget, skal kirkerne og deres tjenere 
komme deres fædernerige til hjælp lige ved andre gejstlige. SjR, 24, 
173. K.

22. marts (Kbh.) Andreas Wilcken fik brev om at sælge artilleriheste. 
Kongen er tilfreds, at han lader taksere de artilleriheste, som endnu er 
tilovers, og sælger dem dyrest muligt til hvem, der vil give mest, og ud
deler pengene til det skånske arkelifolk. Derefter etc. SjT, 34, 453. K. 
Indl. 18. marts.

22. marts (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om lade kaptajn 
til fods Folmer (Volmer) Rosenkrantz bekomme 50 rd. på afregning af 
hans besoldning, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive godt
gjort. Dermed etc. SjT, 34, 453. K.

22. marts (Kbh.) Otte Rosenkrantz og Jørgen Friis fik brev anlangende 
Joakim Frederik Pentz’ klage over indkvartering på Selsø gods, og om 
hvor mange heste officererne skal godtgøres. Hvad JFP har ladet an
drage for kongen, kan de se af hans hosføjede supplikation. De skal 
med regimentets indkvartering gøre sådan anordning, at der kan træf
fes lighed, til hvilken ende de tilskikkes en fortegnelse over, hvor man
ge heste enhver officer skal godtgøres. Dermed etc. SjT, 34, 453. K.

22. marts (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om at forunde Slagelses borge
re noget til ildebrændsel. Kongen er tilfreds, at HL i disse tider med 
det svenske folk i byen må forunde borgerskabet noget til ildebrænd
sel, dog at det sker skovene mindst til skovskade, og at enemærkerne 
skånes. Dermed etc. SjT, 34, 454. K. Indl. 16. marts (2).

22. marts (Kbh.) (Hans Ravn fik brev anlangende afd. mag. Niels Chri
stensen Friis’ efterladte midler og borgmester Anders Olsens for
dringsbreve til Rasmus Andersen lagmand. Det er for kongen andra
get, at NCFs midler ved retten er forseglet adskillige steder, og at kre-
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ditorerne vil lide skade, dersom de skal stå forseglet 1 år. Kongen er til
freds, at CR ved retten lader åbne og registrere hans breve og overle
verer dem til hans tjener, som siden kan gøre et regnskab til kredito
rernes fuldm. Blandt brevene skal findes en del dokumenter angåen
de AOs fordring hos kongen. CR skal lade dem levere til RA mod hans 
kaution, om han vil svare til, om kreditorerne kan have nogen ret
mæssig prætention til dokumenterne. På det NCFs efterladte gang- og 
sengeklæder ikke skal blive fordærvet af orme o.a., må han lade 
sådant, enten det er under forsegling el. indlagt i det ved byen liggen
de skib, registrere, vurdere og afhænde til mestbydende, arvingerne 
el. kreditorerne til bedste. Dermed etc. SjT, 34, 454. Indl. 20. marts.

22. marts (Kbh.) Valentin Moltzan (Meltzin) fik brev anlangende her
tug Wilhelm Adolf af Sachsens regiments underholdning på Møn. 
Han skal med assistance af Peder Reedtz’ ridefoged, Jens Christensen, 
ordonnere og have opsyn med, at WA med sit regiment bekommer un
derholdning af bønderne på Møn og af Stege, som kongens og de 
svenske kommissarier har gjort i Slagelse, og at lighed træffes ml. bøn
derne og byen, som det har været sædvanligt, indtil der på den svenske 
side kan bekommes resolution om forlindring, som WA prætenderer 
med sit regiment efter den svenske kammerordning. Det tilstedes in
genlunde at pålægge nogen pressur, ej heller at noget tages på Elme
lundgård og Stege Slots ladegård. Dermed etc. SjT, 34, 455. K.

22. marts (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade kaptajn Johannes 
Blackadder bekomme 20 rd. Dermed etc. SjT, 34, 456. K.

22. marts (Kbh.) Bevilling for Axel Urne til at sælge sin part i Mar
svinsholm. I denne tids tilstand er det med AUs venners betænkende 
fundet rådsomt at lade hans part sælge. Kongen bevilger dette, ef terdi 
AUs gods’ indkomst eragtes så ringe at fortsætte hans rejse med, dog 
på kondition, at pengene sættes på visse steder, og at han ej disponerer 
over kapitalen, førend hans 25. år, men interessen [renten] bruges til 
fortsættelse af hans rejser. Når købet sluttes, da skal det ske med hans 
bror Christian Urnes råd, som hans rette lavværge, på det alting kan 
efterkommes ret, så AU bekommer sin fulde værd. SkR, 6, 466. K. Indl. 
21. marts (2).

23. marts (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade dronningens hof- 
mesterinde være 50 rd. følgagtig til adskillige små udgifter, hvorpå de



1658 143

skal tage hendes bevis. Befalendes etc. SjT, 34, 456. K. Orig. i DKanc. B 
179M.

23. marts (Kbh.) De højlærde og Hans Boysen, item renteskriverne, fik 
brev om, at kongen er tilfreds, at de ej skal indtage videre indkvarte
ring af soldatesken til hest og fods, end de har nu, og det skal lignes 
ml. dem, så den ene ej besværes mere end den anden. Dermed etc. 
SjT, 34, 456. K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA. Indl. 22. marts.

Lige sådant brev fik Hans Boysen anlangende samtlige hofbetjente, 
dog med klausul, at de, som ikke hidindtil har haft indkvartering, 
påtager sig proportion lige ved andre. Renteskriverne fik brev ord ef
ter andet som professorerne.

23. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at kongens tje
nere ej skal have videre indkvartering, end de har. De har tilforn be
kommet befaling anlangende denne, indtil så længe vandet bliver 
åbent, og det svenske folk var udmarcheret. Da der dagligen indkom
mer klagemål over indkvarteringen af universitetet og hofbetjentene, 
er kongen tilfreds, at det forbliver ved det forrige, så at nævnte ej 
pålægges videre indkvartering af soldater el. ryttere, end de nu har, 
hvilket de selv har at ligne ligeligen ml. sig. Adressaterne skal gøre 
sådan anordning, at det bliver lagt efter lighed ml. borgerskabet, så 
universitetet bliver forskånet for vagt på voldene. Dermed etc. SjT, 34, 
457. (Tr.: KD, V, 438). K.

23. marts (Kbh.) (Christen Skeel fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
han må lade bønderne i Tryggevælde len til deres underholdning og 
til sædekorn bekomme det skattekorn, som findes dér, , dog at de igen 
betaler det i tilkommende høst. Dermed etc. SjT, 34, 458. K. Indl. 7., 
11., 19. og 22. marts; se også SjT, 34, 449, 20. marts (brev 1).

23. marts (Kbh.) Mester Anders Saubort, kongens hofskræddermester, 
fik brev om at være Anne, Mikkel Madsens formynder og forestå hen
des værgemål. SjT, 34, 458.

24. marts (Kbh.) Brev om, at jomfru Anne Parsbergs begravelse må op
sættes, så længe som hendes arvinger begærer. SjR, 24, 174.

24. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev anlan
gende Jørgen Høyer Buntmager og Jens Thomsen i Helsingør. Hvad
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JHB har ladet andrage for kongen, kan adressaterne se af hans hosføl- 
gende supplikation. De skal foreholde JT, at han skal bekvemme sig til 
det, der er billigt imod ham i disse besværlige tider, el. og tilholde ham 
at antage gården i fuld betaling for vurderingen, såsom den er udlagt 
JHB selv til JTs o.a. kreditorers betaling efter registreringen, og at 
lægge de øvrige penge fra sig, eftersom kongen eragter det billigt. Der
med etc. SjT, 34, 458.

24. marts (Kbh.) Ejler Pedersen fik brev anlangende, at kongen kom
mer i forfaring, at nogle af hans heste, hopper og foler på LolL er 
borttaget. EP skal straks begive sig derhen og gøre sit bedste til at op
søge dem, hvor de og findes, og bemægtige sig dem. Til den ende skal 
han anholde om forsikringspas hos feltmarskal Wrangel, som er til
skrevet derom. Dermed etc. SjT, 34, 459. K. Indl. 16. og 17. marts.

24. marts (Kbh.) Hugo Ltitzow og Hans Lindenov fik brev anlangende 
at lade forfærdige broer til at føre det svenske rytteri i og fra skibene. 
Dermed etc. SjT, 34, 459. K.

Lige sådant brev fik HL.

24. marts (Kbh.) Lorentz Tuxen, foged over Hørsholm, fik brev anlan
gende at tilholde bønderne i Asminderød1 og Lønholt at underholde 
de 2 ryttere, som af kongens feltmarskal er fremskikket til salvegarde 
på Ebbekøb. Dermed etc. SjT, 34, 459. K. Indl. udat.
1) Kopibogen har Asminderup.

24. marts (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, at kongen er 
tilfreds, at de erlægger Erik Kruse en måneds sold af hans resterende 
besoldning, tagende hans bevis, som skal blive godtgjort. Dermed etc. 
SjT, 34, 459. K. Indl. 8. marts.

24. marts (Kbh.) Lensmændene i Fyn og Langeland fik brev om for
tegnelse til Nicolaus Nissen over indkvarterede folks fortæring i deres 
len. Kongen har befalet NN i Fyn at gøre afregning med samtlige offi
cerer og krigsbetjente til hest og fods. Adressaten skal tilholde ridefo
geder, skrivere o.a. i lenet at give ham en specifikation under dag og 
dato på regimenterne i lenet, birket el. deres fogderi og specificere 
alle officerer ved navn, hvor meget enhver har bekommet af fourage, 
viktualier og rede penge, og tilstille NN den. Dermed etc. FT, 7, 360. 
K. Orig. i Odensegård lensark., LAO. Indl. udat.
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24. marts (Kbh.) Hans Villumsen fik brev anlangende at levere Nico
laus Nissen, kongens pengemester, en designation over, hvor meget 
proviant soldatesken til hest og fods i Fyn har fortæret, og for hvad pris 
hver species er leveret. Dermed etc. FT, 7, 360. K. Indl., se foreg.

25. marts (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at levere 50 
rd. til oberst Jochim Kcirber til den ham befalede rejse, tagende hans 
bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 460. K.

25. marts (Kbh.) Lensmændene i Sjæll. fik brev om, at kongen har an
set for godt, at herredstingene igen må holdes. De skal lade det for
kynde. Dermed etc. SjT, 34, 460. K. Indl. udat.

25. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff og hr. Axel Urup fik brev om til 
førstkommende Philippi Jacobi at forlenes med Kalundborg og Dalum 
Kloster len. SjT, 34, 460. K.

25. marts (Kbh.) Kaj Lykke fik brev om, at kongen har forundt Jochum 
Frederik Ketscher KLs kompagni under hans regiment, som grev von 
der Lippe har kvitteret. KL skal forestille ham som ritmester for kom
pagniet. Dermed etc. SjT, 34, 460. K.

25. marts (Kbh.) Hans Schack fik brev om at henvise nogle officerer på 
Christianshavn til Otte Pogwisch. Borgerskabet dér har beklaget sig 
over den store indkvartering, som findes dér, i synderlighed af office
rer, der ingen soldater har. HS skal erkyndige sig derom og henvise så
danne officerer til OP, som er befalet at gøre afregning med dem til af
sked. Dermed etc. SjT, 34, 461. (Tr.: KD, V, 439). K. Indl. 15. marts og 
12. april.

25. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende de officerer på 
Christianshavn, som Hans Schack henviser at gøre afregning med. 
Borgerskabet dér har beklaget sig over den store indkvartering, som 
tindes dér, i synderlighed over de officerer, som ingen soldater har. 
Kongen har befalet HS at erkyndige sig derom og at henvise officerer 
uden soldater til OP til at gøre afregning. OP skal gøre dette til ende
lig afsked. Dermed etc. SjT, 34, 461. K. Indl., se foreg.

25. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende på vegne af kon
gen at tilkendegive Josias Breide Rantzau, at han ej videre behøver



146 1658

hans tjeneste, men må forløves, indtil afregning kan ske. Men begærer 
han det, skal OP gøre afregning med ham og hans folk og officerer for 
det, de har bekommet i Sjæll. Dermed etc. SjT, 34, 461. K.

25. marts (Kbh.)1 Hr. Hans Lindenov fik brev om, at han er forlenet 
med Skt. Knuds Kloster. Kongen har til førstkommende Philippi Jaco- 
bi forlenet hr. Joakim Gersdorff med Kalundborg Slot og len og der
imod HL med Skt. Knuds Kloster i Odense. HL skal levere lenet til JG 
med inventarium, breve, register o.a. Dermed etc. FT, 7, 360. K.
1) Efter brevet står: Hr. Axel Urup fik brev om, at han er forlenet med Dalum 
Kloster, findes i Sjæll. Tegneiser 25. marts 1658.

26. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om i Helsingør at gøre anord
ning til at forskaffe indkvartering til 57 af de svenske heste, hvortil hø 
og underholdning skal forskaffes fra landet. Dermed etc. SjT, 34, 462. 
K. Orig. i DKanc. B 167D.

26. marts (Kbh.) Fru Anne Vind fik brev om af lenet af forskaffe hø og 
havre til 57 svenske heste, som er indkvarteret i Helsingør. Hun skal 
lade gøre anordning, at det lægges ligeligen ml. lenets bønder. Der
med etc. SjT, 34, 462. K.

26. marts (Kbh.) CHaus Ravn fik brev om en drabssag. Kongen kommer 
i forfaring, at et drab er begået dagen før og drabsmanden anhæftet i 
Kbh. GR skal forfølge sagen uden ophold ved ordentlig proces og 
hænde dom, så der kan ske eksekution. Dermed etc. SjT, 34, 462.

26. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Ghristianshavn fik brev om at 
gøre den anordning, at det tømmer, som er blevet brugt til defensión 
i frosten, bliver forvaret, så hver ejermand igen kan bekomme sit. Der
med etc. SjT, 34, 463. (Tr.: KD, V, 439).

26. marts (Kbh.) Henning Quitzow fik brev om at lade Niels Juel til 
låns bekomme så mange hjulbårer, som han begærer, til at føre de 
ham befalede sten af skuderne. Dermed etc. SjT, 34, 463. K.

26. marts (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, at kongen er 
tilfreds, at oberstlt. Bünow må bekomme '/2 måneds besoldning som 
oberstlt. og ritmester uden vognheste, så snart middel findes dertil, ef-
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tersom han tilforn ej har bekommet uden /2 måned, tagende hans be
vis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 463. K.

26. marts (Kbh.) Jægermesteren fik brev om med forderligste til de 
herværende svenske gesandter at levere 3 stykker stort vildt. Dermed 
etc. SjT, 34, 463. K.

26. marts (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev om at nyde oberst Korbers 
kvarter1 i hans fraværelse, idet denne er forhindret i kongens tjeneste, 
så han ikke kan være til stede. Dermed etc. SmT, 8, 173. K.
1) Brevets overskrif t taler om, at ER skal nyde kvarteret, brevet, at ER skal an
ordne, at K nyder det.

27. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre den anordning, at 
generalmajor Fuchs bekommer kvarter til 8 heste og 4 personer på de 
steder, det bekvemmeligst kan ske. Dermed etc. SjT, 34, 464. K. Orig. i 
DKanc. B 167D.

27. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om med forderligste at gøre 
afregning med Jens Kaas og hans kompagni, så de hver igen kan hjem- 
forløves. Dermed etc. SjT, 34, 464. K.

27. marts (Kbh.) Otte Skade fik brev anlangende, at kongen har anta
get nærværende Peder Iversen som arkelimester i fæstningen Kron
borg. OS skal indstille ham dertil og gøre den anordning, at artilleriet 
bliver leveret ham. Dermed etc. SjT, 34, 464. K.

27. marts (Kbh.) Has Schack fik brev anlangende fremmed hvervning. 
Kongen kommer i erfaring, at adskillige hververe findes i Kbh. HS skal 
have indseende dermed og så vidt muligt forhindre dem. SjT, 34, 464. 
K.

27. marts (Kbh.) Hans Schack fik brev om dem, som indkvarteres i øde 
huse. Kongen kommer i forfaring, at en del af soldatesken, som er lig
gende i staden, indkvarteres i øde huse og gårde, hvor ingen bor, som 
kan underholde dem, hvorover folket forårsages at løbe bort. HS befa
les at have indseende med, at folket bliver forlagt på steder, hvor det 
kan bekomme underholdning. Så og at det folk, som hører under 
kompagnier her og har været syge el. i andre måder forhindret og ef-
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terhånden kommer hid, bliver forlagt under deres kompagnier og be
kommer kvarter. Dermed etc. SjT, 34, 465. (Tr.: KD, V, 439). K.

27. marts (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at salvere et skib. 
Det fornemmes, at et skib driver ml. LolL og Falster ved Dragsminde. 
Han skal gøre sit bedste for at salvere det, i formodning, at det er kon
gens jagt Sælhunden. Dermed etc. SmT, 8, 173. K.

28. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om dem, som ind
kvarteres i øde huse. Kongen kommer i forfaring, at en del af soldat- 
esken, som er liggende i staden, indkvarteres i øde huse og gårde, hvor 
ingen bor, som kan underholde dem, hvorfor folket forårsages at løbe 
bort. Adressaterne befales at gøre den anordning, at folket bliver for
lagt på de steder, hvor det kan bekomme underholdning. Så og at det 
folk, som hører under kompagnier her og har været syge el. i andre 
måder forhindret og efterhånden kommer hid, bliver forlagt under 
deres kompagnier og bekommer kvarter. Dermed etc. SjT, 34, 465.

29. marts (Kbh.) Bestalling for Conrad Frandsen som maler på Frede
riksborg. Kongen antager CF således, at han skal have opsyn med de 
stykker og skilderier, som findes på slottene Frederiksborg, Kronborg 
og Kbh., og årligen renovere og vedligeholde dem. For hans umage gi
ver kongen ham til årlig pension 100 rd. og om måneden til kostpen
ge 4 rd. og en sædvanlig hofklædning, som skal gives ham på Rtk. og 
det skal begynde fra brevets dato. Bydende etc. SjR, 24, 175. K.

29. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den an
ordning, at oberstlt. Ahlefeldt i kort tid for betaling bekommer kvarter 
i Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 466. (Tr.: KD, V, 440). K.

29. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om indkvartering af drik 
Christian Gyldenløves dragoner. Han skal i kort tid indkvartere folke
ne af UCGs dragonregiment på de steder, han eragter bedst. Dermed 
etc. SjT, 34, 466. (Tr.: KD, V, 440). K. Orig. i DKanc. B 167D.

29. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende, at generalauditør 
Paul Tschernings heste for hans bestilling bør godtgøres ham i kvarte
ret. OP skal gøre den anordning, at PT bekommer kvarter til så mange 
heste, som tilkommer ham for hans bestilling efter sidst gjorte reduk-
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tion, på de steder, OP eragter bekvemmeligst. Dermed etc. SjT, 34, 
466. (Tr.: KD, V, 440). K. Orig. i DKanc. B 167D.

29. marts (Kbh.) Erik Banner fik brev anlangende, at kongen kommer 
i erfaring, at borgerskabet i Holbæk er alt for hårde mod bønderne i 
lenet med det, de skal give til de svenske folks underholdning. EB skal 
tilholde borgerskabet, at de lader sig nøje efter billighed med det, som 
er forordnet, såfremt de ej vil stå til rette for det, enhver har at klage 
over dem, når folket er af landet. Dermed etc. SjT, 34, 467. K. Indl. 27. 
marts.

29. marts (Kbh.) (Christoffer Urne fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
han må hjælpe bønderne i lenet med det af kongens korn og havre, 
som ligger på slottet, til bedre at underholde de dem assignerede sven
ske folk. Dermed etc. SjT, 34, 467. K. Orig. i Dragsholm lensrgsk., RA.

29. marts (Kbh.) Hans Schack fik brev om at gøre den anordning, at så 
mange af Ulrik von Debitz’ folk og officerer, som efterhånden kom
mer hid, bekommer kvarter og underholdning i Kbh. Hvorimod han 
igen skal hjemforløve Kratz’ kompagni. Dermed etc. SjT, 34, 467. K.

29. marts (Kbh.) Hans Schack fik brev om at gøre den anordning, at 
natmesteren om natten ud- og indlades af fæstningen, når han be
høves i byen at arbejde på sit håndværk. Dermed etc. SjT, 34, 468. (Tr.: 
KD, V, 440). K. Indl. 22. marts.

29. marts (Kbh.) Hr. Ove Giedde og hr. Axel Ur up fik brev om at gen
nemse Poul Cornelissens rgsk. PC har for kongen andraget, at han på 
adskillige tider i Skåne har anvendt nogle hundrede daler på kund
skab. De skal gennemse regnskaberne og gøre likvidation, hvad de er
agter han kan tilkomme, så han kan søge sin betaling hos kongen. 
SkT, 9, 142. K. Indl. 20. marts.

29. marts (Kbh.) Lensmændene i LolL og Falster fik brev om at lade 
hugge båndstager efter forrige befaling.1 Adressaten har tilforn fået 
befaling til i lenets skove at lade hugge en del båndstager og fremsen
de dem til Kongens Bryggers. Det er formedelst de besværlige tider 
endnu ikke efterkommet. De behøves nu uforbigængeligen, og adres
saten skal med forderligste lade dem hugge og henføre ved strand-
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siden, så de kan blive afhentet. Dermed etc. SmT, 8, 173. K. Indl. 29. 
marts.
1) Se ovf., s. 65.

30. marts (Kbh.) Forbud, at ingen må tage vurdering i bondens bo i 
det, som er leveret ham af husbonden til at drive avlingen. Kongen 
kommer i forfaring, at bønderne er meget ruinerede, så de ikke uden 
stor viderværdighed og gældspådragelse kan komme til at pløje, så og 
dyrke jorden, med mindre enhver husbond vil komme sine bønder til 
hjælp med sædekorn og kreaturer samt redskab, desligeste en del lev
nedsmidler. På det bonden kan komme til at drive avl igen og afbetale 
kreditorer, og husbonden, da bønderne er ruineret, komme til at und
sætte dem med levnedsmidler og alle slags bæster til jordens dyrkning, 
har kongen anset for godt at forbyde, at nogen må tage nam el. vurde
ring i bondens bo i det, som kan bevisliggøres at være leveret bonden 
af husbonden til gårdens vedligeholdelse, avl og høst, men enhver at 
søge sin betaling tid efter anden i bondens eget kvæg og varer. På det 
intet underslæb skal begås, vil kongen, at sådan forstrækning årligt 
skal forkyndes til tinge og påskrives, og bønderne stævnes dertil. Den, 
der gør herimod, mister sit krav og straffes. SjR, 24, 176. (Tr.: CCD, VI, 
374-75). K. Indl. 28. marts.

30. marts (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev om, at kongen har 
anset for godt at gøre forbud mod udførsel af alle slags korn, fedevarer 
og græsøksne. De skal straks lade forbudet forkynde og have indseen
de dermed. De, der gør herimod, skal tiltales, at de kan blive straffet. 
SjT, 34, 468. (Udt.: CCD, VI, 373-74). K. Orig. i Odensegård lensark., 
LAO.

30. marts (Kbh.) Hans Schack fik brev anlangende en soldat, som skal 
have villet røve et stykke. Kongen kommer i erfaring, hvorledes en af 
hans musketerer, Gregorius Jensen, har villet røve et 24 pundigt styk
ke, Schwan kaldet, og idet han udtog kuglen deraf straks blev ertappet 
i gerningen, hvorover han efter krigsretten er dømt til at miste sit liv. 
Da GJ ej tilforn har tjent i krigen og skal have begået gerningen af mis
forstand, er kongen tilfreds, at han må benådes og for forseelsen efter 
krigsbrug straffes på kroppen. Dermed etc. SjT, 34, 468. Indl. udat.

30. marts (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at begive sig til Sam
sø. Kongen kommer i forfaring, at FBs regiment ej længere kan un-
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derholdes i de assignerede kvarterer. Han skal lade en del overføre til 
Samsø, eftersom det eragtes af hr. Hans Lindenov, at landet kan tåle 
det. Befalendes etc. SjT, 34, 469. K.

30. marts (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev anlangende, at Frands 
Brockenhuus er befalet at overskikke en del af sit regiment til Samsø, 
så meget HL eragter, landet kan tåle uden skade. HL skal gøre anord
ning og forskaffe ham skiberum til overførselen. Dermed etc. SjT, 34, 
469. K.

30. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at besigtige ski
berum til de svenske. De skibe og skuder, som findes i Kbh., gøres for
nødne til at føre det svenske rytteri og fodfolk ud af landet. Adressa
terne skal forordne 2 dannemænd af byen, som kan besigtige alle de 
skiberum, som ligger inden el. uden for bommen og kan være tjenlige 
til sådan overførsel, intet undtaget, hvem de og tilhører, så ingen bli
ver forskånet, eftersom højeste magt påligger, og at samme skiberum 
straks udtakles med karatter, broer, garnering o.a., så de kan være i be
redskab, det første isen går bort, til at forføje sig til Korsør og Kalund
borg, dér at overføre det svenske folk til hest og fods. Dermed etc. SjT, 
34, 469. (Tr.: KD, V, 440-41). K. Indl. 29. marts, 6. og 7. april og udat.; 
se også SjT, 34, 458, 23. marts (brev 1).

Lige sådant brev fik borgmestre og råd på Christianshavn og i Hel
singør. Hans Lindenov om Kalundborg og Frands Brockenhuus om 
Køge, mutatis mutandis.

30. marts (Kbh.)1 Otte Krag fik brev om at lade færdige skiberum ved 
Slipshavn. Kongen kommer i erfaring, at skiberummene dér skal være 
ufærdige. OK skal straks lade dem forfærdige, så at overfarten med 
folket ikke opholdes. Dermed etc. FT, 7, 361. K.
1) Efter brevet står: N.B. Breve til Jørgen Kruse, Hans Villumsen og Nicolaj 
Bennich om afregning med soldatesken til 1. maj findes hos de andre i Sjæll. 
Tegneiser den 2. april 1658.

30. marts (Kbh.) Frederik Urne fik brev om at levere Georg Buchner 
(Büchner), stykhopmand i Nakskov, den munition, der findes i Nak
skov fæstning, så og det, som Hans Rumor, borger i byen, har bekom
met deraf. GB beretter, at han har haft et frit hus til materialier o.a. FU 
skal erkyndige sig derom, at han om muligt igen kan bekomme det. 
SmT, 8, 174. K.
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31. marts (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende ("bri
sten Jensens tilbud. CJ angiver i Kbh. at forskaffe førnøden rindende 
og springende vand året igennem, vinter og sommer, hvortil han 
straks behøver en del penge til at forfærdige dæmningerne dertil ved 
søerne. Adressaterne skal gøre deres bedste til at forskaffe ham fornø
den bekostning til fortsættelse af dæmningerne. Det, som pågår, kan 
han opsætte, og det skal igen betales af dem, som ejer søerne, for hvil
ke dæmningerne er slagne, så at ingen forsømmelse tages, men vandet 
konserveres i tide. Dermed etc. SjT, 34, 470. (Tr.: KD, V, 441). K. Indl. 
23. marts (2).

31. marts (Kbh.) Hans Arenfeldt fik brev om at begive sig til Møn for i 
Peder Reedtz’ fraværelse, eftersom han ikke kan mistes fra Kbh., at 
have indseende med de svenskes indkvartering, underholdning og 
verpflegung efter den af kongen og de svenske kommissarier gjorte or- 
dinans. Dermed etc. SjT, 34, 470. K.

31. marts (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev anlangende, at Niels Jørgen
sen Friis skal være præst til [Sønder] Omme og Give sogne. NJF har 
for kongen andraget, at han er kaldet en måneds tid efter de ordinære 
6 uger, af årsag, at ingen i de tider har turdet lade sig høre formedelst 
de svenskes strenge medfart, tvang og store kontribution. Han begæ
rer, at han må kollationeres til kaldet. Forholder det sig så, at ingen an
den forhindring el. difficultet findes, er kongen tilfreds, at SB må kon
ferere ham til kaldet og fremskikke ham til superintendenten. Der
med etc. JT, 14, 126. K. Indl. udat.
1) Efter brevet står: N.B. Breve til Jørgen Kruse, Nicolaus (Nicolaj) Bennich 
og flere om afregning med soldatesken til den 1. maj findes i Sjæll. Tegneiser 
hos de andre den 2. april 1658. Og: Mogens Høg fik brev om at blive hos 
Wrangel anlangende undersåtternes klagemål, findes i Sjæll. Tegneiser den 5. 
april 1658.

1. april (Kbh.) Hans Lindenov fik brev om at lade reparere skibsbroen 
ved Kalundborg, så skibene kan lægge an og rytteriet indskibes. Der
med etc. SjT, 34, 471.K.

Lige sådant brev fik Hugo Liitzow om Helsingør skibsbro.

1. april (Kbh.) (Christen Skeel fik brev anlangende traktaternes overle
vering. Han skal den følgende dag, den 2. april, ved de dertil på den 
svenske side forordnede rigens råd og sekretærer udveksle ratifikatio-
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nen af f redstraktaten, så og de 6 cessionsbreve på de til kongen af Sve
rige afståede provinser og len, tagende til sig Niels Kruse. Dermed etc. 
SjT, 34, 471. K.

1. april (Kbh.) Niels Kruse fik brev om at være hos ved traktaternes le
vering. Han skal den følgende dag med Christen Skeel til de dertil for
ordnede svenske kommissarier overlevere ratifikationen af den opret
tede fredstraktat ml. kongen og kongen af Sverige såvel som ces- 
sionsbrevene på de afståede provinser og len. Dermed etc. SjT, 34, 
472. K.

1. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at hr. Ove (hedde af Helsingborg lens indkomst må betale Peder 
Knudsen og Christen Pedersen Krudtmager i Skåne de 2 skippd. 12 lis- 
pd. 4 skålpd. krudt, som de i febr. har leveret på Tøjhuset. De skal give 
dem på assignation til OG efter den takst, de tilforn har bekommet, 
hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 472. K. Orig. i DKanc.
B 179M. Indl. 26. april.

2. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om under deres hænder at give 
beskrevet fra sig en fortegnelse over alle afkortningerne, som føres 
kronen til udgift i regnskaberne, som indleveres på Rtk., være sig fra 
lenene, tolderne o.a., og derhos tilkendegive, på hvad manér de synes, 
sådant bedst kunne remederes. Dermed etc. SjT, 34, 472. K. Indl. udat.

2. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at kongen er tilfreds, at de 
betaler Hans Arenfeldt 100 rd. af hans resterende hofjunkerbesold- 
ning, beregnet til Philippi Jacobi 1654. Dermed etc. SjT, 34, 473. K. 
Orig. i DKanc. B 179M.

2. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at Hans Biel af Lybæk må efterlades den halve part af skib og 
gods, som han ved Admiralitetets dom har fået konfiskeret. De skal 
lade ham den være følgagtig. Dermed etc. SjT, 34, 473. Indl. 1. febr.

2. april (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den an
ordning, at Kaj Lykkes regimentsprofos bekommer kvarter i Kbh. til 
sig selvanden med 2 heste. Dermed etc. SjT, 34, 473. K.
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2. april (Kbh.) Jørgen Friis og Oluf Rosenkrantz fik brev anlangende 
indkvartering i Roskilde len. Der beklages stor desordre med indkvar
teringen i lenet, hvorover bønderne ruineres i grunde. Adressaterne 
skal samle alle adelens fogeder og sognefogeder i lenet og med dem 
og ridefogeden gøre lighed og proportion, hvor meget der af hvert 
sogn skal føres til folkets underholdning, og hvor de bekvemmeligst 
kan indkvarteres, så købstæderne og bønderne kan bære ligeligen. 
Her skal haves i agt, at de som mere end andre har været graveret med 
indkvarteringer og plyndringer, får nogen forlindring. Herforuden 
skal de med obersten akkordere efter ordinansen, på det officererne 
og rytterne ikke skal tage dobbelt fra bønderne og plage dem, som de 
selv lyster. Dermed etc. SjT, 34, 473. K. Indl. 1. april.

2. april (Kbh.) Lensmændene i Sjæll., Fyn, Skåne, Loll., Falster og Lan
geland fik brev anlangende til Kane, at fremsende fortegnelse over sol- 
dateskens fortæring til den 1. maj, med specifikation af den for
strækning, soldatesken til hest og fods har bekommet af adressaten og 
borgerskabet i lenets købstæder. Til den ende skal han tilholde borg
mestre og råd i lige måde at give fra sig rigtighed om deres bys ind
kvartering og forstrækning. Desligeste skal han tilholde garnisonernes 
proviantskrivere, at de til den 1. maj senest forføjer sig hid med gene
ral- og landkommissarierne med deres rgsk., på det afregningerne 
med soldatesken des bedre kan foretages. Dermed etc. SjT, 34, 474. K. 
Orig. i DKanc. B 167B (til Joakim Gersdorff). Indl. 31. marts og 6. 
april.

2. april (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Johan Christoph von Kørbitz fik 
brev anlangende, at kongen har anset for godt til den 1. maj i Kbh. at 
lade gøre afregning med samtlige officerer og soldatesken til hest og 
fods. Til den ende har kongen befalet samtlige land- og proviantkom- 
missarier og proviantmestre i alle provinserne da at møde til stede 
med deres rgsk. Adressaterne befales at møde og foretage og tilende
gøre afregning, så det kan vides, hvad enhver har bekommet og bør 
dekorteres. SjT, 34, 475. K. Indl., se foreg.

Lige sådant brev fik JOK.

2. april (Kbh.) Jørgen Kruse, Iver Mogensen Krabbe, Otte Pogwisch og 
Lave Beck fik brev om, at kongen har anset for godt i Kbh. at lade gøre 
afregning med samtlige officerer og soldatesken til hest og fods. De 
befales den 1. maj at møde til stede dér, så og ved kommissarieskrive-
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ren til samme tid at fremskikke deres rgsk. med tilhørende mønster
ruller og beviser, som skal leveres til den tilforordnede renteskriver på 
Rtk. Dermed etc. SjT, 34, 476. K. Indl., se SjT, 34, 475, 2. april.

2. april (Kbh.) Hans Villumsen og Nicolaj Bennich fik brev om, at kon
gen har anset for godt med forderligste at lade gøre afregning med 
samtlige officerer og soldatesken til hest og fods. De skal møde til ste
de i Kbh. den 1. maj, medtagende rgsk. over det, soldatesken har be
kommet, så at afregningerne des bedre kan foretages og vides, hvad 
officerer og soldateske skal dekorteres. Dermed etc. SjT, 34, 476. K. 
Indl., se foreg.

Lige sådant brev fik NB.

2. april (Kbh.) Admiralitetet fik brev om, at kongen er tilfreds, at det 
skib med gods, som tilhører Daniel Witte, Hans Eylers, Hans Junge og 
David Junge m.fl., borgere i Hamborg, og som en tid lang har været 
arresteret i Kbh., må relaxeres og restitueres dem imod forsikring, at 
de jernvarer, som er blevet taget af det, bliver dem restitueret for 10 
rd. skippundet. Dermed etc. SjT, 34, 476. K. Indl. 19. marts og 5. maj.

2. april (Kbh.)1 Jacob Grubbe fik brev om provianten i Kristianopel 
fæstning. Kongen er tilfreds, at han sælger proviant og salt, som er ble
vet tilovers, for den pris, det er leveret, og gør rede derfor. Befalendes 
etc. K. Indl. 1. april. SkT, 9, 142.
1) Efter brevet står: NB. Brevene til hr. Niels Krabbe og Kørbitz om afregning 
med soldatesken til den 1. marts, findes i Sjæll. Tegneiser 2. april 1658.

2. april (Kbh.) CChristoffer Lindenov fik brev anlangende, at kongen er 
tilfreds, at Jochum Magerfleisch igen bekommer det skib, som er 
strandet ved Gedser, så og så meget af godset, som er salveret, undta
get dælerne, som han skal lade samle til kongen. Dermed etc. SmT, 8, 
174. K. Indl. 22. marts.

2. april (Kbh.) Forleningsbrev for Jørgen Bjørnsen, viceadmiral på 
Holmen, på et kannikedømme i Århus. Der vakerer et kannikedømme 
i Århus Domkirke efter afd. hr. Iver Vind. For tro og villig tjeneste be
vilger kongen JB dette efter kapitlets statutter, med bønder og al rente, 
ad gratiam, dog så, at når han ikke er forhindret ved kongens daglige 
tjeneste, skal han bo og residere ved domkirken og gøre slig tjeneste 
inden for kirken og udenfor som andre residerende kanniker dér og
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være den gejstlige ordinans og kapitlets statutter undergivet. Han skal 
og holde gård og residens ved god bygning og bønderne ved lov og ret 
og ikke besvære dem med usædvanligt pålæg, ej heller forhugge no
gen skove dertil. Thi forbyde etc. JR, 13, 45. K.

3. april (Kbh.) Admiralitetet fik brev om skibe, som Saltkompagniet 
begærer til fragt. Direktørerne for Saltkompagniet begærer 3 af kon
gens skibe mod fragt til Portugal. Adressaterne skal give deres betæn
kende, hvilke 3 de eragter bekvemmeligst, med specifikation af, hvad 
fragt kan gives af hvert, hvorefter kongen vil resolvere. Dermed etc. 
SjT, 34, 477. K. Indl. 28. marts.

3. april (Kbh.) Kaj Lykke fik brev om straks at bestille ordonnansrytte
re til at fremskaffe breve fra Kane., så og at forordne en person, som 
kan annamme brevene og bestille dem med rytterne. Dermed etc. SjT, 
34, 477. K.

3. april (Kbh.) Erik Banner fik brev om, at kongen efter hans ansøg
ning er tilfreds, at han på kongens ratifikation må mageskifte et stykke 
jord i marken ved Holbæk Ladegård med borgmestre og råd i Hol
bæk. Befalendes etc. SjT, 34, 478. K. Indl., se SjT, 34, 467, 29. marts 
(brev 1).

3. april (Kbh.) Niels Juel fik brev om bådsfolk til de skiberum, som skal 
overføre de svenske folk. Borgmestre og råd i Kbh. har bekommet 
kongens befaling anlangende at forskaffe skiberum til Korsør og Ka
lundborg til at overføre det svenske folk. NJ skal forskaffe bådsfolk 
dertil, eftersom beklages der ingen er. Dermed etc. SjT, 34, 478. K.

3. april (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om at lade Koenraad van 
Beuningen,1 De Herrer Stater af de Forenede Nederlandes ekstraordi
nære gesandt, bekomme 6.000 rd. af de først indkommende toldpen
ge, alle forrige assignationer uagtet, hvorpå de 28. marts har bekom
met kongens assignation, lydende på Jan Claeses, gesandtens fuldm., 
hvilken de skal tage til sig imod erlæggelse af nævnte sum, hvilket og 
skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 478. K. Indl. 3., 24. og 19./29. 
april.
1) Kopibogen har hér som også andre steder noget lignende: Honningen.
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3. april (Kbh.) Henrik Villumsen fik brev anlangende ambassadør Ko
enraad van Benningen, De Herrer Stater af de Forenede Nederlandes 
ekstraordinære gesandt, om 10.000 rd., som KvB har forstrakt kongen, 
hvorfor denne har gjort ham indvisning i de hos Westfriesland el. a. 
provinser resterende subsidiepenge. HV skal lade erlægge ham el. 
hans fuldm. pengene af de første derfra indkommende penge, indtil 
han er betalt. Kongen har tilforn udgivet en assignation derpå, lyden
de på Cathrine Burg, enke efter Diderich van Benningen, KvBs mor. 
HV skal mod førnævnte sums betaling annamme assignationen og 
igen tilstille kongen den. SjT, 34, 479. K. Indl. udat.

3. april (Kbh.) Lave Beck og Jørgen Reedtz fik brev om at handle med 
generalfeltmarskal Wrangel, at når assignation gives til indkvartering, 
da skal tillige følge rulle over officerer og gemene knægte til hest og 
fods, som skal nyde Verpflegung, så at ingen besværes, ej heller geme
ne tillades at holde for mange heste. Dermed etc. SjT, 34, 479. K. Indl. 
3. april og udat.

3. april (Kbh.) Rigens Råd fik brev anlangende deres betænkende om 
Svabsteds og feudums afståelse til Slesvig, således som hertugen af Got- 
torp begærer det til satisfaktion for sig og sønner og mandlig linje. De 
skal skriftlig forstændige kongen, om de eragter sådan jus infeudandi 
og al anden af kronens prætenderede rettighed over det ganske her
tugdømme Slesvig og Svabsted stift og len kan bevilges. Dermed etc. 
SjT, 34, 479. K.

3. april (Kbh.) Mogens Høg og Christen Skeel fik brev om skifte efter 
fru Ingeborg Arenfeldt til Selsø. Der skal med forderligste foretages 
skifte efter IA. Adressaterne befales og får fuldmagt til som kommissa
rier at overvære skiftet og på belejlig tid og sted indstævne alle interes
serede. Dersom nogen tvistighed kan falde, skal de enten forhandle 
med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de for
retter, skal de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til 
de interesserede. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, 
skal den, som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god 
mand til sig og efterkomme befalingen. Ladendes det ingenlunde etc. 
SjT, 34, 480.

3. april (Kbh.) Instruktion for dem, som i Fyn skal have indseende 
med de svenske. Henrik Lange, Markör Rodsteen, Peder Brockenhuus
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og Christen Jørgensen Skeel skal rette sig herefter i den dem befalede 
kommission i Nyborg len. 1. De skal forene sig med de svenske forord
nede kommissarier om kvartererne og soldateskens verpflegung indtil 
den 2. maj, til hvilken tid Fyn ogjyll. efter traktaterne bør begyndes at 
evakueres, så vidt landet og undersåtterne kan tåle. 2. De skal ingen
lunde tilstede verpflegung til flere end dem, som personligen er tilste
de i kvartererne, meget mindre tillade, at de, som har kvarter i Sjæll., 
Loll. el. andetsteds, tager noget af deres assignerede kvarterer i Fyn og 
Jyll. el. og på 2 steder i den provins, hvori de ligger. 3. De skal hjælpe 
undersåtterne til rette, så de mobilier, korn, kvæg o.a., som er taget fra 
dem siden den tåstrupske traktat blev underskrevet 18. febr., igen kan 
blive restitueret dem el. satisfaktion gives dem derfor, og ingenlunde 
tilstede, at noget efter denne dag tages fra kongens hus og len el. ade
lens gårde, men derimod protestere, så vidt muligt, foreholdende 
dem, at efter 11. og 17. artikel i traktaterne må af dem intet tages med 
magt. 4. Eftersom der af de svenske kræves brandskat og store kontri- 
butioner med korn- og proviantskat, efter at freden er sluttet, og assig- 
nationerne for en stor del er dateret derefter, skal de lade sig være an- 
gelegen, at intet videre gives end til dem, der kan fremvise kongen af 
Sveriges donationsbrev før traktaternes slutning, så at det, der findes 
af kvæg, korn, boskab o.a., forbliver og ikke bortføres, eftersom man 
efter traktaterne intet videre end nødtørftig underholdning er dem 
pligtig. FR, 6, 314. (Tr.: CCD, VI, 375). K. Indl. 12., 15., 16. og 20. 
marts, 2. april og udat.

Lige sådan instruktion fik hr. Sivert Urne, Laurids Ulfeldt, Laurids 
Skinkel og Henning Pogwisch i Odense og Hindsgavl len. Erik Kaas og 
Christian Christoffersen Urne i Hagenskov len. Vincents Steensen og 
Niels [Harbou] på Langeland.

3. april (Kbh.) Mogens Høg, Erik Krag og Christoffer Bille fik breve 
om nye len. Kongen vil til Philippi Jacobi have MH forlenet med Skt. 
Hans Kloster i Odense. Befalendes etc. FT, 7, 361. K.

Lige sådant brev fik EK om Lundenæs Slot og len. CB om Kronborg 
Slot og len.

3. april (Kbh.) Mogens Friis til Favrskov fik brev på gejstligt gods i Vi
borg kapitel efter hr. Iver Vind til Nørholm. Der vakerer et prælatur i 
Viborg Domkirke efter IV. Kongen bevilger MF dette efter kapitlets 
statutter, med bønder og al rente, så og at nyde bonis communum lige 
ved andre residerende kanniker, dog så, at når han ikke er forhindret
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ved kongens daglige tjeneste, skal han bo og residere ved domkirken 
og gøre slig tjeneste inden for kirken og udenfor som andre reside
rende kanniker dér og være den gejstlige ordinans og kapitlets statut
ter undergivet. Han skal og holde gård og residens ved god bygning og 
bønderne ved lov og ret og ikke besvære dem med usædvanligt pålæg, 
ej heller forhugge nogen skove dertil. Thi forbyde osv. JR, 13, 46. K.

3. april (Kbh.) Instruktion til Jyll. for de kommissarier, som skal have 
inspektion med de svenske. Instruktion for Manderup Due og Ejler 
Evert Banner i den befalede kommission i Ålborg stift. 1. De skal for
ene sig med de svenske kommissarier om kvartererne og soldateskens 
verpflegung indtil den 2. maj, da Fyn og Jyll. efter traktaterne bør be
gyndes rømmet, så vidt landet og undersåtterne kan tåle. 2. De skal in
genlunde tilstede verpflegung af flere end dem, der personligt er til 
stede i kvartererne, meget mindre at de, som har kvarterer i Sjæll., 
Loll. el. andetsteds, tager noget af deres assignerede kvarterer i Fyn og 
Jyll. el. på 2 steder i den provins, hvori de ligger. 3. De skal hjælpe un
dersåtterne til rette, at de mobilier, korn, kvæg o.a., som er taget siden 
Tåstrup-traktaten blev underskrevet 18. febr., igen bliver dem restitue
ret el. gjort satisfaktion, og ingenlunde tilstede, at mere efter denne 
dag udføres fra kongens huse og len el. adelens gårde, men derimod 
protestere så vidt muligt, foreholdende dem, at intet efter 11. og 17. 
artikel i traktaten må tages med magt. 4. Af de svenske kræves brand
skat og store assignationer med korn- og proviantskat efter at freden 
er sluttet, og en stor del af assignationerne er dateret derefter. De skal 
lade sig være angelegen, at intet gives udover det, kongen af Sveriges 
donationsbreve før traktatens slutning viser, at de er lovet. JR, 13, 47. 
Ind. 3. april; se også SjT, 34, 479, 3. april (brev 2) og 481, 5. april (brev 
1).

Lige sådan instruktion fik Jørgen Kruse og Tyge Sandberg i Århus 
stift. Peder Lange og Laurids Pogwisch i Ribe stift. Laurids Below og 
Ebbe Gyldenstjerne i Viborg stift.

4. april (Kbh.) Otte Skade fik brev anlangende, at kongen er tilfreds, 
at han låner fru Anne Vind, enke efter Arent von der Kuhla, tre styk
ker af fæstningen Kronborg til at bruge ved hendes husbonds be
gravelse, så og at der af garnisonen må gives salve på kirkegården. Der
med etc. SjT, 34, 481.K.
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4. april (Kbh.) Mathis Thille, Herman Wolmand, Arent Dunte, Ditiner 
Surbech og Henrik Roning af Bremen fik brev om at udføre øksne fra 
Fyn. De har for kongen ladet andrage, at de af adelen har tilforhand
let sig 600 øksne i Fyn, som de agter at lade udføre. De begærer af kon
gen af Sveriges officerer og betjente, som de el. deres fuldmægtige 
kommer for med de 600 øksne i Danmark el. i fyrstendømmet Hol
sten, at de må lade dem passere frit og ubehindret til lands og vands, 
når tolden er betalt. Dette befales alle, som har at kommandere på 
kongens vegne. Ej gørendes osv. FR, 6, 315. Indl. 19. og 26. marts.

4. april (Kbh.) (Christen Jørgensen Skeel fik brev om at residere i Ny
borg for at have indseende med byen og lenet, at de ikke belægges 
mere end andre, og at ingen insolence begås imod fredstraktaten, 
men at de så vidt muligt forsvares mod al ulovlig gevalt og ikke hindres 
i at pløje og så. Dermed etc. FT, 7, 361. K. Indl. udat.

5. april (Kbh.) Mogens Høg fik brev om med forderligste at begive sig 
til den svenske rigens admiral og feltmarskal Wrangel og forblive hos 
ham, indtil Sjæll. og Fyn efter traktaterne er evakueret, tagende lande
nes og undersåtternes velstand i agt, at de ikke besværes med videre 
pressurer, ekstorsioner og krigseksekutioner, men at de befries for al 
brandskat, kontribution og fratagelse af gods og løsøre, eftersom man 
intet er dem pligtig uden nødtørftig underholdning, så mange, som 
personlig er til stede. Dermed etc. SjT, 34, 481. K. Indl. 3. april.

5. april (Kbh.) Henrik Villumsen el. i hans fraværelse Peder Charisius 
fik brev om at betale penge til Cathrine Burg, enke efter Diderich van 
Beuningen, 10.000 rd. in banco, af de midler, som ved kongens ms. af 
3. april1 er befalet, indtil de er afbetalt. SjT, 34, 481. K.
1) Se ovf.,s. 157

5. april (Kbh.) Forleningsbrev1 for Otte Krag til Voldbjerg på Nyborg 
Slot og Salling h. fra Philippi Jacobi 1657 med vist og uvist. Til genant 
til sig selv og til at lønne folk bevilges han årligt 400 kur.dl., 12 læster 
rug, 23 læster byg, 10 læster havre, 12^2 td. smør, 50 bolgalte, 30 øks
ne, 150 får og lam, 150 gæs, 150 høns, 12 td. gryn, 6'/2 td. torsk; hvad 
indkomsten af Sallinge h. udgør ud over denne genant efter jordebo- 
gens lydelse, vil kongen have sig forbeholdt. (SkbL 2, 3, 4 ('/2 af det 
uvisse), 5 ('/5 af oldengælden), 6, 7, 8, 9, 10 (10 geruste heste), 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). FR, 6, 315. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.
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5. april (Kbh.) Gunde Rosen kran tz fik brev om at begive sig til Jyll. for 
at tage undersåtternes velstand i agt. Han skal begive sig dertil og for
blive der indtil landet efter traktaterne bliver evakueret, for at tage un
dersåtternes velstand i agt, at de ikke besværes med pressurer, ekstorsi- 
oner og krigseksekutioner, men at de befries for al brandskat, kontri- 
bution, fratagelse af gods og løsøre, eftersom man intet er dem pligtig 
uden deres nødtørftige underholdning til så mange, som personligen 
er til stede. På rejsen til Jyll. skal han tale med den svenske rigens ad
miral og feltmarskal Wrangel, hvem de i provinsen har forordnet til 
kommissarier, havende indseende med, at alt så vidt muligt forholdes 
efter traktaterne. Dermed etc. JT, 14, 127. K. (men opr. stilet til Mo
gens Høg, på bagsiden rettet til GR). Indl. 13. marts og udat.

6. april (Kbh.) Nicodemus Richter af Stralsund fik brev om et skib. For
medelst kgl. gunst og Sveriges rigsmarskal, grev Gabriel Oxenstiernas 
intercession har kongen foræret NR en skude, Sorte Morian, som for
leden sommer blev taget af kongens orlogsflåde ved Kolberg. Forby
dendes etc. SjR, 24, 177. K.

6. april (Kbh.) Tolderen, toldskriveren o.a. kgl. betjente i Helsingør fik 
brev om deres hidindtil hafte indkvartering. De har i denne besværlige 
krigstid godvilligen påtaget sig indkvartering lige ved andre borgere 
dér. De begærer derfor herefter at være fri, og at denne indkvartering 
ej skal svække deres privilegier, meget mindre af borgmestre og råd 
regnes for nogen rettighed, såfremt de intet borgerligt håndværk bru
ger. SjR, 24, 178. K.

6. april (Kbh.) Brev anlangende Hans Junge og David Junge af Ham
borg. Item Hans Eylers og Daniel1 Witten af Hamborgs obligation. 
1659 [I] den 11. okt. blev en obligation på tysk underskrevet og af KM 
udgivet og dat. 6. april 1658, hvoraf er taget kopi, som blev indleveret 
i Tyske Kane., indeholder: K.M. kendes at være skyldig til HJ og DJ, HE 
og DW 2.101 enk. rd. for stangjern og beg, som de har leveret på Bre- 
merholm, at betale dem el. hvem, der har deres ordre, med 1 års ren
te til Kieleromslag 1659 ved omslagsforvalter Christoffer Gabel, og 
dersom summen ej bliver betalt, da årlig at give rente 6 pct. SjR, 24, 
178. K. Indl. 3. sept. 1659.
1) Overskriften har David.
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6. april (Kbh.) Birgitte, Johan Thomassens i Helsingør fik brev om, at 
kongen har bevilget, at hun må være fri for indkvartering o.a. pålæg, 
så længe hun sidder enke og ingen borgerlig håndtering bruger. For
bydendes etc. SjR, 24, 179. K. Indl. 26. marts.

6. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om, at nærværende Margrete, 
Henrik Trommeters er antaget som oldfrue på Frederiksborg1 Slot. 
Han skal lade hende give den samme løn som den forrige. Deslige skal 
han af lenets indkomst betale 2 skippd. hør, som han skal levere hende 
til at spinde, hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 482. K. 
Orig. i Frederiksborg lensark., LAK.
1) Kopibogens overskrift har Kronborg.

6. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende borgmester Jens Sø
rensen i Christianshavn og borgmestre og råd i Slangerup. Hvad JS 
har ladet andrage for kongen, kan OP se af hans hosføjede supplika- 
tion. Han skal tilholde borgmestre og råd i Slangerup, at de uden op
hold efter hans begæring hjælper ham til rette, så vidt lov gemæs er. 
Dermed etc. SjT, 34, 482. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK.

6. april (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om straks hos Ludvig Lo
rentz, toldforvalter i Skåne, at indfordre alle told- og acciseintrader, 
som indtil førstkommende Philippi Jacobi tilkommer kongen af Skå
ne, Blekinge og Bornholm. Desuden skal han indfordre alle restancer 
af told- og acciseforpagtningen i disse provinser så vel som af Sjæll., As
sens, Kolding og Ribe og gøre rigtighed derfor, så Hans Boysen kan 
bekomme dem til Philippi Jacobi. Kongen vil, at ingen af dem, der har 
forpagtet accisen for en sum penge årligen, i stedet for Rostockerøllet 
må bevilges nogen afkortning. Dermed etc. SjT, 34, 482. K. Indl. udat.

6. april (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at hr. Laurids Eriksen i Magleby, som af melankoli har præcipi- 
teret sig af broen i åen ved Skælskør, igen som tilforn må betjene sit 
kald, eftersom han har rygte for et godt og skikkeligt levned indtil for
seelsen. Dog at han af prædikestolen for sine sognemænd gør erin
dring om sin forseelse og herefter forvarer sig for slige grove forargel
ser. Dermed etc. SjT, 34, 483.

6. april (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om på Amager i kort tid at 
lade indkvartere de gønger, som bliver antaget af Niels Rosenkrantz. 
Dermed etc. SjT, 34, 483. K.
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6. april (Kbh.) Skibshøvedsmand Nicolaus Helt skal med første åbne 
vand begive sig med Falken fra Kbh. til Korsør for at konvojere det ski
berum, som skal skikkes fra Kbh. dertil til at overføre det svenske folk, 
havende godt indseende med, at god orden holdes. SjT, 34, 484. K.

Lige sådan ordre gik til kaptajn Peder Pedersen Kerteminde at begi
ve sig til Kalundborg med galioten Skt. Peder.

6. april (Kbh.) Henrik Müller fik pas til sin fuldm. vedr. et skib strandet 
ved Skagen. Kongen kommer i erfaring, hvorledes skipper Henrik 
Frandsen er strandet ved Skagen med et skib, Forgyldte Ørn, ladet af 
Gabriel Marselis i Amsterdam med krudt, lunter, musketter o.a. am
munition, som skulle bruges af kongen. Til den ende har HM affærdi
get nærværende Peter Bertels fra Kbh. til Skagen. Det begæres af kon
gen af Sveriges høje og underofficerer og betjente, som PB kommer 
for, at de lader ham passere frit og er ham behjælpelig. Kongen befa
ler sine skrivere, fogeder og bønder, at de er PB behjælpelig med at 
opspørge og bjerge godset, så ammunitionen kan blive vel forvaret. 
Gørendes osv. JR, 13, 49. Indl. udat.

7. april (Kbh.) Befaling til bønderne i Sjæll. at svare nye lensmænd. 
Kongen hilser kronens bønder under Kalundborg Slot len. De befales 
at rette sig efter til førstkommende Philippi Jacobi at svare hr. Joakim 
Gersdorff, givende ham på kongens vegne deres årlige landgilde og al 
anden rente og rettighed, som de plejer at gøre og har givet af arilds 
tid. Han skal igen holde dem ved lov, skel og ret. SjR, 24, 182. K.

Nok Kronborg lens bønder at svare Christoffer Bille. Hr. Sivert 
Urne fik sit følgebrev til Dragsholms bønder den 8. dec. næstforleden 
år 1657 efter den kopi, som da findes. Johan [Christoph von] Kørbitz’ 
følgebrev den 18. maj 1658 til Kbh.s len, som Frands Brockenhuus til
forn havde.

7. april (Kbh.) L.ave Beck og Jørgen Reedtz m.fl. fik brev om uden for
sømmelse at være til stede, når de svenske folk overføres, havende ind
seende med, at de intet plyndringsgods, heste el. a. taget fra bønderne 
bekommer med over. Dermed etc. SjT, 34, 484. K. Indl. 9. april og 
udat.

Lige sådan befaling fik Oluf Rosenkrantz at være til stede i Kalund
borg. Item Oluf Brockenhuus atvære til stede i Vordingborg. [I mar
genen:] Disse blev dat. 15. april, eftersom de udgik samme dag.
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7. april (Kbh.) Lave Beck og Jørgen Reedtz fik brev an langende man
gel for de svenskes underholdning. Af deres relation erfarer kongen 
den mangel, der er i landet på underholdning til det svenske folk. Han 
har befalet alle lensmænd at anvende største vindskibelighed på at 
komme bønderne til hjælp med korn o.a., som behøves til at udstå 
indkvarteringen. På det at bådsfolket kan være desto villigere til at 
overføre folket, har kongen befalet lensmændene hr. Hans Lindenov 
og Hugo Liitzow at give dem noget for hver rejse, enten korn el. pen
ge. Kongen har også ladet forordne alle skuder og skibe her om lan
dene at begive sig til Korsør og Kalundborg, på det at folket kan blive 
overført. SjT, 34, 484. K.

7. april (Kbh.) Oluf Rosen kran tz fik brev anlangende de svenskes inso
lenser og indkvartering. Han skal med forderligste forføje sig til Drags
holm len for så vidt muligt at afværge de svenskes insolenser mod 
fredstraktaterne og feltmarskalens inhibition. Eragtes almuen at blive 
ganske ødelagt af en ulidelig indkvartering, skal han kommunikere 
med kommissarierne Lave Beck og Jørgen Reedtz, hvorledes den kan 
forlindres. Dermed etc. SjT, 34, 485. K. Indl. 29. marts, 2. og 4. april.

7. april (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev. 1. Om forstrækning 
af korn til bønderne. 2. Om korn ej at komme fra lenene. 3. Om at 
hvert sogn skal søge sin husbond om hjælp. 4. Om de svenskes truen
de eksekution. Kongen kommer i erfaring, at der skal være stor man
gel på landet på underholdning til det svenske folk, som er indkvarte
ret. Adressaten befales at anvende sin største vindskibelighed i at kom
me kronens bønder til hjælp med korn, så vidt enhver behøver til at 
udstå indkvartering, så og til deres sædekorn og nødtørftig under
holdning, på det de ej slet skal ødelægges. Han må gøre sig betalt her
for i efterkommende åringer af lenets indkomst, om det er af hans 
eget, men er det af kronens, skal det godtgøres i hans regnskab el. be
tales til købmanden el. andre, hvor han kan tilforhandle sig det. Efter
som kornudførsel er forbudt, skal han arrestere det, om noget allere
de er indskibet, så det igen udlosses, undersåtterne i lenet til hjælp, 
dog for betaling. Bønderne i lenet, som har andre husbonder, skal til
holdes, når sognene er lagt ligeligen, at søge hver sin husbond om 
hjælp, og da, eftersom adelen el. andre har deres gods ved magt, at de 
forskaffes en el. så mange ryttere el. soldater ind på deres gårde og 
gods, indtil de fremskaffer det, som er pålagt. [ Dette forlyder den 
svenske general sig med at ville lade eksekvere, hvorfor det vil være
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fornødent at betænke middel til at forekomme deres forsæt, så ar
méen kan underholdes, så længe den forbliver her i landet. ] Befalen
des etc. SjT, 34, 486. (Tr.: CCD, VI, 376-77). K. Orig. i Dragsholm lens- 
rgsk., RA, i Odensegård lensark., LAO (2, til Sivert Urne og Mogens 
Høg). Indl. 23. marts og 6. april.

Lensmændene, som fik dette brev: Sofie Rosenkrantz, Skanderborg. 
Fru Øllegaard Gyldenstjerne, Mariager Kloster. Erik Rosenkrantz, 
Århusgård. Gunde Rosenkrantz. Henrik Rantzau. Fru Margrete Blo- 
me, Lundenæs. Jørgen Seefeld, Dueholm. Laurids Ulfeldt. Mogens 
Arenfeldt. Mogens Høg. Manderup Due. Malte Sehested. Niels Kaas, 
Bøvl in g. Hr. Oluf Parsberg. Otte Krag, Riberhus. Hr. Steen Bille. Fru 
Sofie Sehested, Ålborghus len. Ulrik Christian [Gyldenløve], Hald. 
Henrik Thott. Fyn: Grev Rantzau. Fru Helvig Skinkel, Dalum. Otte 
Kiag, Nyborg. Tyge Below. Jørgen Kaas. Hr. Jørgen Brahe. Hr. Sivert 
Urne, Odensegård. LolL og Falster: Frederik Urne, Halsted Kloster. 
Christoffer Lindenov. Philip Joakim Barstorff. Sjæll.: Fru Anne Vind. 
Hr. Christoffer Urne. Frands Brockenhuus. Hugo Lu tzow. Jørgen Ro
senkrantz. Jørgen Seefeld, landsdommer. Niels Banner. Otte Pog- 
wisch. Ove Skade, Møn. Christen Skeel. Erik Banner. Hr. Frederik 
Reedtz. Hr. Hans Lindenov, Kalundborg. Jørgen Reedtz. Oluf Brock
enhuus. Peder Reedtz.

N.B. Det som står ml. tegnene [ ] blev udeladt af brevene til disse: 
HL, JB, SU, AV, HS, EB, TB, HL, JR, JK, og om årsagen, det var ude
ladt, fik de om denne post særdeles breve den 10. april herefter.1 
1) Se ndf.,s. 172.73.

7. april (Kbh.) blrik Banner fik brev anlangende Johan Hagedorns 
skibs løsladelse. Hvad JH har ladet andrage for kongen, kan EB se af 
hans hosføjede supplikation. EB skal løslade hans skib af arresten. 
Dermed etc. SjT, 34, 488. Indl. april.

7. april (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev anlangende, at kongen er 
kommet i erfaring, at et af kronens skibe, Sælhunden, skal være set 
ved Sprogø,1 og efter gisning skulle det ej kunne opspørges og opledes 
andetsteds end fra Kalundborg. Til den ende er løjtnant Hans Mor
tensen affærdiget at gøre sit bedste for at opsøge og bjerge skibet. HL 
skal assistere ham med folk, både o.a., hvor han kan behøve hans 
hjælp. Dermed etc. SjT, 34, 488. K. Indl. 9. april og udat.
1) Kopibogen har Sprougog Sproe.
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7. april (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende Zacharias 
Hansens skude i Næstved. Hvad ZH har ladet andrage for kongen, kan 
FR se af hans hosføjede supplikation. Befinder det sig som angivet, er 
kongen tilfreds, at han med sin skudes ladning må løbe til Kbh. og for
losse og siden med skuden løbe hen til de befalede steder for at over
føre det svenske folk dermed. Dermed etc. SjT, 34, 488. Indl. 30. april.

7. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at anslå den jus patronatus, 
som Henning Pogwisch begærer. HP har begæret jus patronatus til 
Vejlby Kirke i Fyn i Dalum Kloster len. De skal anslå samme efter bru
gelig manér og det gods, som findes indført i den af ham overleverede 
autoriserede kopi af afd. hr. Iver Vinds erklæring, og som tilhører Vejl
by Kirke, såvel som kirkens anpart af korntienden, som skal være 13 
ørter rug, 20 ørter byg og 8 ørter havre, så og kvægtienden, skal de 
lade beregne i hartkorn og med forderligste indlevere i Kane. Dermed 
etc. SjT, 34, 489. K. Orig. i DKanc. B 179M.

7. april (Kbh.) Hr. Jørgen Brahe fik brev anlangende Otte Christoffer 
Ulfeldts værgemål. Han har tilforn bekommet befaling til på OCUs 
vegne at overvære skifte efter hr. Knud Ulfeldt og påtage sig hans gods 
og værgemål. Da befalingen endnu ikke er efterkommet, befaler kon
gen ham at rette sig derefter uden nogen forhaling, så det med for
derligste kan tilendegøres. SkT, 9, 142. K. Indl. 7. april.

7. april (Kbh.) Henning Pogwisch fik brev anlangende adskilligt, som 
er frataget ham af Frederiksoddes borgere o.a. Kongen kommer i er
faring, hvorledes en del borgere dér så vel som andre i Jyll. efter Fyns 
erobring tillige med de svenske har frataget HP ham tilhørende gods, 
korn, kvæg og løsøre, foruden andre store insolenser, som de har be
gået. Kongen bevilger ham efter ansøgning, at han efter Frederiksod
des overlevering igen må annamme sit gods, hos hvem det findes, og 
søge skades opretning hos de skyldige. Forbydendes etc. FR, 6, 318. K.

7. april (Kbh.) Laurids Skinkel og Christian Christoffersen Urne fik 
brev om at besigtige gods til mageskifte ml. K.M. og Henning Pog
wisch. HP begærer til magelæg kronens gde og gods i Fyn, Hindsgavl 
len, Vends h., Vejlby s., Vejlby Tårup: Peder Andersen, Anders Thom
sen, med tilliggende husmænd. Røgle: Jørgen Simonsen og Laurids 
Pedersen med tilliggende husmænd. Hvorimod HP erbyder gde og 
gods i Vends h., Kavslunde s., Svenstrup: Jørgen Jørgensen Hyllegaard,
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Rasmus Jensen, Knud Andersen, Søren Lauridsen, Søren Christensen. 
Dersom gde og gods ikke strækker til imod det, han erbyder, begærer 
han endnu en liden halv jordegen gård i Vejlby: Niels Rasmussen 
påbor. Adressaterne befales og får fuldmagt til at begive sig til nævnte 
gde og gods, såvel det, HP begærer, som det, han vil udlægge, granske 
og forfare dets ejendom, skov, landgilde, herlighed o.a. og siden ligne 
og lægge det ene imod det andet, så kongen og HP særdeles for ejen
dom og landgilde sker skel og fyldest, anseende, at kongen vil have så 
megen landgilde igen som den, der bortskiftes, dog hvad skovene sig 
belanger, skal der forholdes som sædv. Det, de forretter, skal de under 
deres hænder og segl give beskrevet fra sig og indskikke med besigti
gelsen i Kane. Kongen har befalet Tyge Below at være til stede, så han 
kan forsegle og underskrive med dem. Dermed etc. FT, 7, 361. K. Indl. 
3. april; se også FR, 6, 318, 7. april, og 322 og 325, 16. april.

7. april (Kbh.) Hr. Steen Bille og bispen i Ribe fik brev om den person, 
der er kaldet til Frederiksodde. Det er for kongen andraget, hvorledes 
2 tilstedeværende rådmænd med nogle af borgerskabet i fæstningen 
Frederiksodde i den forløbne fejde i deres afd. sognepræst, mag. Pe
der Nielsens sted har kaldet en person til sognepræst, hvormed de an
dre af byens øvrighed og borgerskab, som ej har været til stede, ikke er 
tilfreds. Adressaterne skal med forderligste indstævne i den tvistige sag 
og efter befunden beskaffenhed kende og dømme, om kaldet bør bli
ve ved magt. Dermed etc. JT, 14, 128. K. Indl. april.

7. april (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
han frit må nyde sin bojert og affordre den, hvor den findes, eftersom 
den forleden sommer har været i kongens tjeneste. Dermed etc. JT, 
14, 128. K.

8. april (Kbh.) Bestalling for Peder Hansen som skovrider på Møn. 
Kongen forordner PH til med største flid og vindskibelighed at vare på 
kronens skove på Møn, at intet dyr skydes el. ødelægges, lille el. stort, 
ej heller noget fjedervildt el.a. Kommer han over nogen, som skyder 
el. ødelægger dyr, el. befindes nogen gående med lange rør uden for 
alfarvej i lenet, skal han gøre sin yderste flid, at han kan blive dem 
mægtig og føre dem til Elmelundgård. Kan han ikke blive deres over
mand, skal han følge efter dem og udspørge, hvem de er el. tilhører, 
og siden tilkendegive det for lensmanden, og ikke se igennem fingre 
med nogen. På samme måde med krybskytter af almuesfolk, og vil de
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ikke give ham besked, hvem de tilhører, har han fuldmagt til at skyde 
et lod i dem og ikke lide skade el. tiltale. Det er ham under højeste 
straf forment uden befaling selv at skyde dyr. Han skal have indseende 
med, at ingen holder geder, som kan løbe ind i skovene og gøre skade 
på underskoven. Kan han finde nogen geder, og de tilforn er forbudt, 
må han skyde dem el. lade dem drive til Elmelund. Han skal også sky
de hunde. Ligeledes skal han have indseende med, at intet hugges i 
skovene uden lensmandens bevill. Han skal selv have skovmærket hos 
sig og dermed udmærke det, skovfogeden udviser efter lensmandens 
seddel. Han skal være forpligtet efter den ed, hvorved han er forplig
tet. Han skal forholde sig troligen og flittig og være lensmanden på 
Møn lydig. For hans tjeneste bevilges han årligt til besoldning 16 dL, 
en sædv. hofklædning og foder og mål til en hest, og hver måned til 
kostpenge 4 dl. Det skal begynde fra brevets dato. Lensmanden på 
Møn skal årligt fornøje ham dette af nævnte gård og føre det til regn
skab. SjR, 24, 179. K. Indl. 6. april.

8. april (Kbh.) Hr. Sivert Urne fik brev om af den ham forundte ge- 
nant af Dragsholm len at betale hr. Christoffer Urne det, han befindes 
at have udgivet af lenet til omslagsgældens aflæggelse efter kongens 
derpå givne kvittering, hvilken han skal tage til sig og indløse, og der
imod søge kongens forsikring til ham el. hans arvinger. Dermed etc. 
SjT, 34, 489. K.

8. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at kongen er tilfreds, at de 
godtgør det, Ove Juels sekretær i Stockholm har bekommet af Rtk., 
imidlertid OJ var forskikket til Preussen i kongens tjeneste, hvor han 
på rejsen ingen omkostning har at tilskrive kongen. Dermed etc. SjT, 
34, 490. K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl. 6. april.

8. april (Kbh.) Hans Friis og fru Øllegaard Gyldenstjerne fik brev om 
at give Mogens Høg og Mogens Arenf eldt det ene års afgift. HF skal af 
Silkeborg lens ham forundte genant igen erlægge MH det, han befin
des at have udgivet af Silkeborg len til omslagsgældens aflæggelse, som 
skal beløbe sig til 2.896'/2 rd. 8 sk. efter kongens ham givne kvittering. 
Han skal tage denne til sig og indløse den og derimod søge kongens li- 
gelydende forsikring til ham og arvinger. Dermed etc. JT, 14, 128. K. 
Orig. i DKanc. B 167A. Indl. 19. febr. 1654 og 6. april.

ØG fik brev om af Mariager Klosters forundte genant at give MA det 
af ham udgivne års indkomst til omslagsgældens aflæggelse, som be-
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løber sig til 1.372'/2 rd. 42 sk. efter kongens hende givne kvittering. 
Hun skal tage denne til sig og indløse den og derimod søge kongens li- 
gelydende forsikring til sig og arvinger. Dermed etc.

9. april (Kbh.) Befaling om at levere len. Kongen hilser Jørgen Friis til 
Lindholm1 og Erik Banner til Boserup. Kongen har forlenet Sivert 
Urne til Rårup med Dragsholm Slot og len. De befales og får fuldmagt 
til, når Christoffer Urne leverer lenet fra sig til Philippi Jacobi, at være 
til stede og til SU overlevere inventarium, breve, registre, jordebøger 
o.a., deslige at besigtige bygningerne, hvorledes de forefindes og er 
holdt ved magt, så og at begive sig til skovene, forfarende, hvorledes 
de er f redet og holdt ved magt, og give det beskrevet fra sig under de
res hænder og signeter og overlevere det til SU. Ladendes etc. SjR, 24, 
181. K.

Lige sådan befaling fik Oluf Rosen kran tz og EB om at levere Ka
lundborg til hr. Joakim Gersdorff, dat. 23. april 1658. Herforuden fik 
og OR og EB breve om kirkerne i Kalundborg len den 23. maj 1658. 
Holger Vind og Otte Skade at levere Christoffer Bille Kronborg den 
26. april 1658. CB og Niels Banner at levere Johan Christoph von 
Kørbitz Kbh.s Slot den 18. maj 1658.
1) Kopibogen har Lindbierg.

9. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at give Ove Juel 400 rd. til 
den ham befalede rejses fortsættelse, tagende hans bevis, hvorefter det 
skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 490. K. Orig. i DKanc. B 
179M. Indl. 8. april.

9. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
skibspræsten hr. Niels Andersen Kræmer må nyde ligesådan besold- 
ning som andre skibspræster i kongens tjeneste. Dermed etc. SjT, 34, 
490. K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl. 28. marts.

9. april (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om, at kongen er tilfreds, 
at han lader bønderne i lenet af kronens skove bekomme tømmer til 
vogne, plove, stavrer o.a., så vidt de har behov, hvor det kan være 
mindst til skovskade, såvel som udvise fornøden gærdsel. Dermed etc. 
SjT, 34, 490. K.

9. april (Kbh.) Forleningsbrev1 for Mogens Høg til Kærgårdsholm på 
Skt. Hans Kloster i Odense el. Odensegård fra Philippi Jacobi 1658. Til
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genant til sig selv og til at lønne folk bevilges han årligt 550 kur.dl., 9 
læster rug og mel, 16 læster byg, 600 td. havre, P/2 læst smør, 16 bol
svin, 20 køer og slagteøksne, 230 lam, 300 gæs, 450 høns, og hvad ind
komsten udgør derudover efter jordebogens lydelse, skal MH årligen 
føre kongen til bedste. (Skbi. 2, 3, 4 ('/2 af det uvisse), 5 ('/5 af ol
dengælden), 6 (MH skal forordne, at i alle sagefald og gårdfæstning, 
som han aftinger på kongens vegne, skal de 2 parter annammes i pen
ge, den 3. part i øksne, eftersom det beløber højt el. lidet), 7, 8, 9, 10 
(6 geruste heste), 11, 12, 13, 14, 15, 16 (han skal årligen 14 dage efter 
Skt. Michaelis til proviantskriveren til kongen selv lade levere 10 td. 
boghvedegryn, hvortil han skal lade boghveden købe og formale i 
gryn; såfremt de ikke fremkommer i rette tid, skal de købes af pro- 
viantskriveren så dyrt, som de gælder i Kbh., og MH betale), 19). FR, 
6, 318. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

9. april (Kbh.) Tyge Sandberg til Kærsholm, major til hest, fik forsik
ringsbrev på noget gods i Silkeborg len. For troskab og tjeneste overle
verer kongen ham gde og gods i Silkeborg len, Lysgård h., Thorning 
s., Grågård: 1 gd., Peder Kærgård og Anders N. påbor, skylder årligen 
6 dl. Gråskov: 1 gd., Bertel Jensen og Las Smeds enke påbor, skylder 
årligen 1 ørte rug, 1 ørte byg, 9 skp. byggæsteri, 1 v.b.1 pd. smør, 1 svin, 
1 mk. hår, 21 sk. 1 alb. gæsteri, 22 sk. ålegårdspenge, 4 sk. spindepen- 
ge. Lille Gråskov: '/2 gd., som Jens Bertelsens enke påbor, skylder 1 
ørte byg, 4'/2 skp. byggæsteri, 1 v.b. pd. smør, '/2 svin, 10 sk. 2 alb. 
gæsteri, 11 sk. ålegårdspenge, 2 sk. spindepenge. Oustrup: 1 gd., 
Søren Pedersen, skylder 1 ørte byg, 1 ørte rug, 1 ørte havre, 1 fjdg. 
smør, 1 svin, 2 mk. gæsteri. Lille Oustrup: '/2 gd., Søren Andersen, skyl
der 1 ørte byg, 1 v.b. pd. smør, 11 sk. ålegårdspenge, 2 sk. spindepen
ge, 11 sk. bagebrødpenge. Bøggild: 1 gd., Erik Eriksen og Niels Ras
mussen, skylder årligen 1 td. smør. Hvilke gde og gods TS skal beholde 
sin livstid kvit og frit, og følge ham til Philippi Jacobi førstkommende. 
Han skal holde det ved magt og bønderne ved lov og ret og ikke bes
være dem med nye pålæg el. forhugge skovene. Han må ikke skyde i 
vildtbanen. Ildebrændsel og bygningstømmer, bønderne behøver, skal 
udvises dem af lensmanden på Silkeborg, og gærdsel frit på deres går
des grund og egne markgærder. Når TS dør, skal godset igen være kro
nen følgagtig til Silkeborg. JR, 13, 50. K. Indl. 14. marts og udat.
1) V.b. pd. = Viborg-pund.
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9. april (Kbh.) Forleningsbrev1 for Ove Juel til Villestrup på Mariager 
Kloster og Giskim h. fra Philippi Jacobi 1658 med vist og uvist, dog skal 
han give i årlig afgift 1.500 rd. in spec. af den årlige rente og indkomst 
efter jordebogen uden al afkortelse. (Skbi. 2, 3 (da en del kirketiender 
her til dags har fulgt lensmændene på Mariager Kloster, og der ikke er 
sat årlige intrader på kirkerne, så de fast er blevet ruineret, skal for
holdes, så hver kirke beholder sin tiende), 13 (han skal gøre regnskab 
for den visse rente af Gislum h.), 4 (1/10 af det uvisse. Fordelen af 
kalk gravet og brændt i lenet i kronens skove skal og komme kronen til 
gavn), 5, 6, 7, 8, 9, 10 (8 geruste heste), 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19). 
JR, 13, 52. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

9. april (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om at give sine officerer pasbord 
og afsked. Kongen er tilfreds, at han lader de af over- og underoffice
rerne, som endnu ikke har taget tjeneste under de svenske, bekomme 
deres pasbord og afsked. Dermed etc. JT, 14, 129. K.

10. april (Kbh.)1 Helsingør by fik frihed for konsumtionstolden. På 
borgerskabets indstændige begæring bevilger kongen, at konsum
tionstolden dér i byen fra den 3. februar indtil videre må være afskaf
fet. Thi forbyde etc. SjR, 24, 183. (Tr.: GGD, VI, 377-78). K.
1) Efter brevet stat en overskrift: Mikkel Langemack fik brev om at forestå tol
dens administration i Danmark, men den afsatte blanke side er ikke blevet 
udfyldt.

10. april (Kbh.) (Christen Skeel og dr. Hans Svane fik brev om at døm
me om et kald anlangende Peder Reedtz på Møn. Det er for kongen 
andraget, hvorledes Hjertebjerg sognemænd på Møn i deres afd. sog- 
nepriests sted har kaldet en præst, Gilles Jensen, og i kaldet ganske for
bigået lensmanden, Peder Reedtz, uanset at kirken er sognekirke til 
Elmelundgård, hvor lensmanden residerer. Adressaterne skal med for- 
derligste indstævne den tvistige sag for sig og efter dens beskaffenhed 
dømme, om kaldet bør blive ved magt el. ikke. Dermed etc. SjT, 34, 
491. Indl. 10. april.

10. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre afregning med An
tonius Klinge, feltmarskal Ebersteins stabssekretær, for det, han med 
rette kan tilkomme, og om midlerne strækker til, lade ham bekomme 
noget. Dermed etc. SjT, 34, 491. K.
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10. april (Kbh.) Rigens Råd fik brev anlangende ydermere betænken
de om Svabsted og jura infeudandi til afståelse af den halve part af 
Slesvig. Af deres betænkende erfarer kongen, at de formener halvde
len af nævnte kan afstås fra kronen til hertugen af Gottorp. Så endog 
kongen gerne ønskede noget andet middel at kunne træffes, hvorved 
dette regale kunne blive forbeholdt kronen, så synes det i disse tiders 
tilstand ikke at kunne forandres, at det skal cederes. Han kan ikke for
stå, hvorledes den halve del kan forblive hos kronen, når den anden er 
afstået, men formener, at dersom den ene del skal afstås, kan den an
den ikke blive i behold, men begge dele at være undergivet lige kon
dition, som ikke formedelst den gemene regering kan adskilles, hvor
om kongen begærer deres videre betænkende, eftersom det eragtes 
billigt, at kongens kgl. linje som den ældste bevilges reciproquement 
det samme som den gottorpske, så kongens hus ikke skulle være værre 
kondition undergivet end hertugen. Dermed etc. SjT, 34, 491. K.

10. april (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade Ejler 
Evert Banner og Preben Banner så vel som generalmajor von Breda 
bekomme en måneds sold, når midlerne findes, tagende deres bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 492. K.

Lige sådant brev fik kommissarierne om at erlægge generalmajor 
von Breda 800 rd. af hans besoldning.

10. april (Kbh.) Dr. Thomas Bang fik brev om betaling af arbejdsfolk 
på antikvitetskammeret af Regenskirkens penge. Kongen er tilfreds, at 
han betaler resterende løn til arbejdsfolkene, som har arbejdet på uni
versitetets antikvitetskammer, af de penge, som af kirkerne i landet er 
deputeret til Hellig Trefoldigheds Kirke og fremsendes af lensmænde- 
ne, hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 493. (Tr.: KD, V, 
441). K.

10. april (Kbh.) Nogle lensmænd fik brev anlangende det, de svenske 
lader sig forlyde om at eksekvere efter forr. ms., dat. 7. april. Adressa
ten har den 7. april bekommet kongens befaling1 anlangende forslag 
til de svenske folks underholdning. Forslaget er gjort for at forekom
me de svenskes intention, eftersom den svenske general lader sig for
lyde med at ville eksekvere således. Dermed etc. SjT, 34, 493. K. Orig. i 
Odensegård lensark., LAO (til Helvig Skinkel).

Disse breve udgik til hr. Hans Lindenov, hr. Sivert Urne, fru Helvig
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Skinkel, Tyge Below, Jørgen Rosenkrantz, hr. Jørgen Brahe, fru Anne 
Vind, Erik Banner, Hugo Lu tzow, Jørgen Kaas.
1) Se ovf., s. 164-65.

10. april (Kbh.) Erik Quitzow fik brev om at annamme Frederiksodde 
og den deri liggende skanse, når de svenske efter fredsfordraget leve
rer den fra sig, og forholde sig efter det ham tidl. givne bestallings
brev.1 Dermed etc. JT, 14, 129. K. Indl. 10. april.
1) Jf. KB 1657, 357.

12. april (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz, Hugo Lu tzow og hr. Niels Trolle 
fik brev om med forderligste i Rtk. at indskikke regnskab under deres 
hænder for hr. Corfitz Ulféldts gods liggende i deres len, indtil Philip- 
pi Jacobi førstkommende. Dermed etc. SjT, 34, 493. K.

Lige sådan befaling fik HL og NT.

12. april (Kbh.). Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende at gøre den 
anordning, at alle de skuder, som findes i Vordingborg, Præstø og 
Jungshoved len, løber til Albue Havn til at føre folket af landet, og si
den fortøje sig til Korsør. Dermed etc. SjT, 34, 494. K.

12. april (Kbh.) Erik Banner fik brev om, at kongen er tilfreds, at den 
liden skude, som ligger i Holbæk og tilhører Christen Thomsen og 2 
mænd i Hobro, må være dem følgagtig med første åbne vand, efter
som dér kun findes én mand, og den derfor ej kan udtakles til at over
føre folk. Dermed etc. SjT, 34, 494. K. Indl. udat.

12. april (Kbh.) Henrik Bielke fik brev anlangende nogle borde og sto
le til Nyborg Slot. Kongens hofsnedker skal forfærdige 4 egeborde og 
3 dusin stole til kongens egne gemakker på slottet, så de med det 
første kan være færdige og overskikkes med tilfældigt skiberum. Der
med etc. SjT, 34, 494. K.

12. april (Kbh.) Smedemester Hans Swidtzer fik brev om at forfærdige 
26 låse til Nyborg Slot, 4 noget bedre end de andre til kongens egne 
gemakker, 6 til kælderdøre, de andre til andre kammersdøre, med en 
hovednøgle til dem til kongens egne og derhos værende værelser og 
andre nøgler til de andre. Dermed etc. SjT, 34, 494. K. Indl. 12. april.
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12. april (Kbh.) Frihed for højlærd mand Hans Pedersen i Odense til 
at nyde privilegier som andre professorer og gejstlige i byen nyder, for
blivende under den gejstlige jurisdiktion, så og at være forskånet for al 
indkvartering o.a., så længe han ingen borgerlig handel bruger. For
bydendes etc. FR, 6, 322. K. Indl. 30. marts.

12. april (Kbh.) Mogens Høg fik brev om af den ham forundte genant 
af Odensegård len at betale hr. Sivert Urne det, han har udgivet af de 
3 års afgift af lenet til omslagsgældens aflæggelse efter kongens kvitte
ring, som MH skal tage til sig og indløse og derimod søge ligelydende 
forsikring. Dermed etc. FT, 7, 362. K.

12. april (Kbh.) Følgebreve til bønderne at svare nye lensmænd i Jyll. 
Kongen hilser kronens bønder under N.N. Slot. De befales at rette sig 
efter til førstkommende Philippi Jacobi at svare N.N., givende ham på 
kongens vegne deres årlige landgilde og al anden rente og rettighed, 
som de plejer at gøre og har givet af arilds tid. Han skal igen holde 
dem ved lov, skel og ret. JR, 13, 57. K.

Herefter har følgende len fået befaling: Riberhus’ bønder, som Otte 
Krag tilforn var forlenet med, at svare Hans Schack, dat. 12. april 1658. 
Bøvlings bønder, som afd. hr. Mogens Sehested tilforn var forlenet 
med, at svare Corfitz Trolle, dat. 16. april 1658. Lundenæs’ bønder, 
som afd. hr. Henning Valkendorf var forlenet med, at svare Erik Krag, 
dat. 16. april 1658. Skanderborgs bønder, som afd. hr. Anders Bille til
forn var forlenet med, at svare Ulrik Christian [Gyldenløve], dat. 27. 
april 1658. Silkeborgs bønder, som Mogens Høg havde, at svare Hans 
Friis, dat. 2. maj 1658. Halds bønder, som Ulrik Christian [Gylden
løve] havde, at svare hr. Ove Giedde, dat. 7. maj 1658. Ålborgs bønder, 
som afd. Erik Juel havde, at svare Kaj Lykke, dat. 11. maj 1658. Maria
ger Klosters bønder, som afd. hr. Christian Friis havde, at svare Ove 
Juel, dat. 15. maj 1658.

12. april (Kbh.) Befalinger om at levere len i Jyll. Kongen hilser N.N. 
og N.N. Han har forlenet N.N. med N.N. slot og len. De befales og får 
fuldmagt til, når N.N. leverer lenet fra sig til N.N. til førstkommende 
Philippi Jacobi, at være til stede og til ham overlevere inventarium, 
breve, registre, jordebøger o.a., deslige at besigtige bygningerne, hvor
ledes de forefindes og er holdt ved magt, så og at begive sig til skovene, 
forfarende, hvorledes de er fredet og holdt ved magt, og give det be-
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skrevet fra sig under deres hænder og signeter og overlevere det til 
N.N. Ladendes det etc. JR, 13, 59. K. Indl. udat.

Derefter fik følgende befaling: Laurids Pogwisch og Christian Vind 
at levere Hans Schack Riberhus, som Otte Krag havde, dat. den 12. 
april 1658. Niels Kaas og Claus Juel at levere hr. Corfitz Trolle Bøvling, 
dat. 16. april, som Mogens Sehested havde. Christen Henriksen Lange 
til Dejbjerglund og Jesper Vognsen at levere Erik Krag Lundenæs, dat. 
16. april 1658, som hr. Henning Valkendorf havde. Erik Rosenkrantz 
og Ebbe Gyldenstjerne at levere Ulrik Christian [Gyldenløve] Skan
derborg, når afd. hr. Anders Billes enke og arvinger leverer det til Phi- 
lippi Jacobi, dat. 27. april 1658. Dog er i denne befaling alene indført, 
at dersom én af dem ikke er til stede, da har den anden fuldmagt til at 
tage en anden i hans sted, efter sædv. stil., dat. 27. april 1658. Laurids 
Ulfeldt og EG at levere Hans Friis Silkeborg, som Mogens Høg havde, 
dat. 2. maj 1658. Erik Lunov og Niels Parsberg at levere hr. Ove Gied- 
de Hald, som UC[G] havde, dat. 7. maj 1658. Ove Juel og Verner Pars
berg at levere Kaj Lykke Ålborghus, som afd. Erik Juel havde. Peder 
Seefeld og Viffert Seefeld at levere Mariager Kloster til Ove Juel, når 
fru Øllegaard Gyldenstjerne, enke efter Christian Friis, leverer det, 
dat. 15. maj 1658.

13. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at Peter Bredal beklager 
sig af mangel på brød. De skal med forderligste gøre den anordning, 
at han bekommer 20 læster brød. Dermed etc. SjT, 34, 495. K.

13. april (Kbh.) Laurids Ulfeldt og hr. Steen Bille fik brev om at over
være, når fru Margrete Blome, enke efter hr. Henning Valkendorf til 
Glorup, leverer Henning Valkendorf hans tilfaldne arvepart i jorde
gods og løsøre efter hans mor. Dermed etc. FT, 7, 363. K.

13. april (Kbh.) Fru Sofie Rosenkrantz, enke efter hr. Anders Bille, fik 
brev om at lade generalauditør Frederik Giese komme til Kbh. med de 
afregninger, som hun kan have til 1. maj førstkommende. Dermed etc. 
FT, 7, 363. K.

13. april (Kbh.) Jørgen Kruse fik brev anlangende ej at møde den 1. 
maj i Kbh. Han har tilforn fået befaling til da at møde til stede. Kon
gen har anset for godt, at det må forblive dermed, og at han efter be
faling og instruks skal forholde sig i JylL, dog at holde sine rgsk. i be
redskab, når fordres. Dermed etc. JT, 14, 130. K.
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14. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade gøre afregning 
med borgmester Anders Olsen i Frederikstad anlangende det, kongen 
er ham skyldig for gjort tjeneste med hans skib Frederikstad i forleden 
sidste svenske fejde, fra det blev antaget i tjeneste, til det blev aftakket. 
Dermed etc. SjT, 34, 495. K.

14. april (Kbh.) Jørgen Friis og Oluf Rosen kran tz fik brev om foran
dring af indkvarteringen i Roskilde len. Kongen erfarer, at det svenske 
folk begynder at bryde op fra kvartererne. Adressaterne skal i over
værelse af Christoffer Orning gøre den anordning i lenet, at de af kon
gens, som nu ligger dér, bliver forlagt, så det kan være undersåtterne 
dér til mindre besværing. Dermed etc. SjT, 34, 495. K.

14. april (Kbh.) Ove Skade fik brev om, at kongen er tilfreds, at han dy
rest muligt sælger de 4 artilleriheste, som står på Bistrup Ladegård, og 
fører det i regnskab. Dermed etc. SjT, 34, 496. K.

14. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om på afregning at lade Antho- 
nius Klinge bekomme 50 rd., tagende hans bevis, hvorefter det skal bli
ve godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 496. K.

15. april (Kbh.) Brev efter begæring anlangende, at Frederik Urnes 
begravelse må opsættes 8 dage over den ordinære tid, så og at pane
lerne må opsættes i ligstuen. Forbydendes etc. SjR, 24, 184.

15. april (Kbh.) Hans Boysen fik brev anlangende, at kongen har assig
neret Wulf von Buchwald, kammerjunker, hans til Philippi Jacobi 1658 
resterende kammerjunkerbesoldning på ansøgning og siden årligen 
af Ribe købstad. Befalendes etc. SjT, 34, 496. K.

15. april (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev anlangende årligen af 
toldkisten i Ribe at lade Wulf von Buchwald, kammerjunker, bekom
me 1.000 rd., som han resterer til Philippi Jacobi 1658 af sin kammer
junkerbesoldning, og siden årligen herefter, så at han nu bekommer 
2.000 rd., tagende hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Der
med etc. SjT, 34, 496. K.

15. april (Kbh.) Hans Schack fik brev anlangende oberst Siprian Na- 
delwitz’ folks indkvartering og at licentiere Erik Quitzows folk. 218 ge- 
worbne folk er ankommet til staden. HS skal lade dem indkvartere og
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derimod licentiere lige så mange af EQs regiment af landfolket. Der
med etc. SjT, 34, 497. K.

15. april (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende oberst 
Siprian Nadelwitz’ folks kvarter. 218 af SNs geworbne folk er ankom
met til staden. Adressaterne skal gøre den anordning, at de bliver ind
kvarteret, hvorimod lige så mange af Erik Quitzows regiment af land
folket skal hjemforløves. Dermed etc. SjT, 34, 497. K.

15. april (Kbh.) Jørgen Kruse og Christoffer Bille fik brev anlangende 
skifte af løsøret på Selsøgård. Der skal med forderligste foretages skif
te efter fru Ingeborg Arenfeldt. De skal på samme tid overvære, når 
løsøret skal skiftes, havende i agt, at samtlige arvinger vederfares den 
del, ret er. Den tvist, som kan falde, skal de enten forhandle med dem 
i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Desligeste skal de tak
sere bygningen, både på Selsø og Palsgård. Det, de forretter, skal de 
under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interesse
rede. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, 
som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til 
sig og efterkomme befalingen. Dermed etc. SjT, 34, 497. K.

15. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre afregning med 
oberst Jens von Løwenklau anlangende det, kongen for gjort tjeneste 
kan være blevet ham skyldig. Dermed etc. SjT, 34, 498. K. Indl. 3. april 
og udat.

15. april (Kbh.) Hans Villumsen1 fik efter anmodning brev om at måt
te købe det korn og salt, som han kan bekomme af den svenske pro
viantmester af de viktualier, som de svenske har fundet og bekommet i 
Middelfart el. andetsteds i Fyn. Dog skal han, om det begæres, igen af
stå det til kronen for en billig pris og ikke lade det udføre af riget imod 
det gjorte forbud. Forbydendes etc. FR, 6, 322. K. Indl. 14. april.
1) Indl. har Wilhebns.

15. april (Kbh.) (Hi risten Lange på Dejbjerglund og bispen i Ribe fik 
brev om at dømme et præstekald for fru Lisbeth Skade. LS har for 
kongen ladet beklage, at sognemændene i Snejbjerg og Tjørring sog
ne har understået sig at kalde en præst og ganske forbigået hende som 
bedste sognemand. Adressaterne skal tage det udgivne kaldsbrev for
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sig og efter dets beskaffenhed kende og dømme, om det af bønderne 
udstedte kald bør blive ved magt. Dermed etc. JT, 14, 129. K.

16. april (Kbh.) Brev efter begæring om, at kongen bevilger, at Ene
vold Bille må udrejse 1 år i fremmede lande og imidlertid nyde sin 
plads i Kane., dog uden besoldning. SjR, 24, 184. K. Indl. 4. april.

16. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre afregning med Ene
vold Bille og hans officerer anlangende det, kongen kan være blevet 
dem skyldig for gjort tjeneste. Dermed etc. SjT, 34, 498. K.

16. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre den anordning, at 
det geworbne folk, som er kommet fra Holland, bliver indkvarteret i 
Køge. Dermed etc. SjT, 34, 498. K. Orig. i DKanc. B 167D.

16. april (Kbh.) Paul Tscherning fik brev om at begive sig med Mogens 
Høg til den svenske rigens admiral og feltmarskal Wrangel at forrette 
det, han på den danske konges vegne befaler. Dermed etc. SjT, 34, 
498. K. Indl. 16. april.

16. april (Kbh.) Fru Anne Vind fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at hun til sin husbonds begravelse må nyde ildebrændsel af slot
tets ved og kul, som hun må lade udføre til Helsingør. Befalendes etc. 
SjT, 34, 499.

16. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende i lenenes jorde- 
bøger at lade indføre noget af Henning Pogwisch til Hollufgård afstået 
pantegods. HP har igen mod jus patronatus til Vejlby Kirke til kronen 
udlagt gde og gods, som har været pantsat ham, nemlig af Halds jor- 
debog under Rugård len1, Skovby h., Vigerslev2 s., Morud: Jørgen Ras
mussen, skylder årligen 1 fjdg. smør, 1 fødenød, 1 rd. gæsteri. Af Kol- 
dinghus len, Jerlev h., Egtved s., Oustrup: Niels Hansen og Niels Mad
sen, skylder årligen 1 ørte rug, 1 ørte byg, 41/? td. havre, hvoraf de 2 er 
for gæsteri, 1 brændsvin og 5 dl. gæsteri. De skal lade godset, gården i 
Morud og i Vigerslev s., indskrive i Dalum lens jordebog. Desligeste 
gården i Oustrup i Jerlev h. i Lundenæs jordebog, så kronen herefter 
kan gøres regnskab af lensmændene. Dermed etc. SjT, 34, 499. K. 
Orig. i DKanc. B 179M.
1) Den selvmodsigende formulering er ikke fundet forklaret. 2) Kopibogen 
har Wiisløf.
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16. april (Kbh.) Erik Quitzow fik brev om at gøre den anordning, at 
Christian Vendelbos kompagni til fods igen kommer ind i Kbh. i stedet 
for EQs 2 kompagnier, som skal marchere derfra. Dermed etc. SjT, 34, 
500.

16. april (Kbh.) Erik Quitzow fik brev om med 2 af sine kompagnier, 
nemlig Marcus Vendelbos og Trescharts, at bryde op den 20. april og 
begive sig dermed til Kalundborg og derfra over til fæstningen Frede- 
riksodde, når den evakueres af de svenske, og fornemmeligen besætte 
den liden skanse dér. Dermed osv. SjT, 34, 500. K. Indl. 14. og 16. april.

16. april (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev om skiberum og under
holdning til de folk, som oberst til fods Erik Quitzow til Sandager skal 
føre til Frederiksodde. Kongen har befalet EQmed 2 af hans kompag
nier at begive sig til Kalundborg og derfra til Fyn el. Frederiksodde, 
for at annamme fæstningen dér, når den evakueres af de svenske. HL 
skal forskaffe ham skiberum og på kongens vegne handle med borger
skabet dér om skibene, så og folkets underholdning. Dermed etc. SjT, 
34, 500. K. Indl. 16. april.

16. april (Kbh.) Admiralitetet fik brev om at handle med de i Kbh. lig
gende skiberums ejermænd om at fremføre folket. Hvad Nicolaus 
Helt og Peder Pedersen Kerteminde har ladet andrage for kongen, 
kan de se af deres hosføjede memorial. De skal handle med ejerne af 
skuder el. skiberum el. skipperne, som er dygtige til at overføre folk, at 
de mod billig dem tilsagt fragt sejler med dem, folket desto snarere at 
udføres her fra landet. Dermed etc. SjT, 34, 501. K.

16. april (Kbh.) Admiralitetet fik brev om med forderligste at gøre den 
anordning, at et skib opskikkes til Bohus til at føre artilleri og ammu
nition derfra til Aggershus, tagende ingen forsømmelse, eftersom 
magt ligger herpå. Befalendes etc. SjT, 34, 501. K.

16. april (Kbh.) Oluf van Steenwinckel fik pas til Kristianstad. Kongen 
har befalet OvS at begive sig til Kristianstad fæstning for at afhente ar
tilleriet med munition. Kongen befaler alle kongen af Sveriges office
rer, som han hænder for at komme, at de vil bevise ham al mulig hjælp 
og lade ham passere frit. SkR, 6, 466. K. Indl. udat.
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16. april (Kbh.) Lensmændene i Skåne samt Bohus og Trondhjem, hr. 
Axel Urup m.fl. fik brev om kirkeregnskabers forhør og beholdning. 
Adressaten skal lade forhøre kirkernes rgsk. i Malmøhus len til 31. 
marts, og den beholdning, der findes til da, skal han tage til sig og i 
Kane, indskikke en fortegnelse, hvorpå han siden skal fornemme kon
gens vilje. SkT, 9, 143. K. Orig. i DKanc. B 167C^ (til Niels Krabbe). 
Indl. 13. og 16. april.

Lige sådant brev fik hr. Knud Ulfeldts arvinger om kirkerne i Lands
krone len. Hr. Ove Giedde om Helsingborg lens kirker. Erik Krag om 
Herrisvad Kloster len. Hr. Henrik Lindenov om Kristianstad. Hr. Niels 
Krabbe om Sølvesborg. Hr. Tage Thotts arvinger om Børringe Kloster. 
Jacob Grubbe om Kristianopel. Kjeld Krag om Froste h. og Heine Kir
kes len. Hr. Iver Krabbe om Bohus og Peder Vibe om Trondhjem len.

16. april (Kbh.) Henning Pogwisch til Hollufgård, landsdommer i Fyn 
og befalingsmand over Assens provsti, fik jus patronatus til Vejlby Kir
ke. Han har i magelæg til kongen udlagt gde og gods i Fyn, Båg h., 
Søby s., Tyllet: 1 gd., Hans Hansen påbor, skylder årlig 4 ørter byg, 1 
staldokse, 2 mk. erridspenge, 2 mk. gæsteri. Nok 2 krongde pantsat til 
ham, nemlig af Halds jordebog under Rugård len1, Skovby h., Viger
slev2 s., Morud: Jørgen Rasmussen, skylder årligen 1 fjdg. smør, 1 føde- 
nød, 1 rd. gæsteri, og af Koldinghus len, Jerlev h., Egtved s., Oustrup: 
Niels Hansen og Niels Madsen, skylder årligen 1 ørte rug, 1 ørte byg, 
4/2 td. havre, hvoraf de 2 er for gæsteri, 1 brændsvin og 5 dl. gæsteri, 
med al ejendom, herlighed osv. Her for uden har HP i Rtk. gjort fyldest 
for 500 rd. i det, han har at fordre efter kongens fars udgivne breve, 
som derfor er afkortet. Derimod har kongen til fyldest vederlag igen 
udlagt kronens højhed og jus patronatus til Vejlby Kirke, så vel som kir
kens anpart af tienden og de 2/s af kronens kvægtiende og herligheden 
til præstegården og degnestavnen, item indkomsten af 1 gd. i Kavslun- 
de: Jørgen Offersen påbor og gør ægt til Dalum Kloster, 1 ørte byg. 
Staurby: Søren Andersen, 1 '/2 ørte byg. Røgle: Peder Nielsen, 9 skp. 
byg, Hans Jørgensen, 3 skp. byg. Vejlby: Hans Laursen, 8 skp. byg, Ap- 
pelone Krengs, 8 skp. byg, degneboligen 8 skp. byg. Oustrup:2 Oluf Pe
dersen, hvert andet år 3 skp. byg, hvilket HP og hans arvinger må have 
og beholde osv., dog er han ikke bemægtiget at afkorte præsten el. 
degnen det ringeste, ej heller studieskat og katedratieum; desligeste 
skal kirken beholde sin tiende og provsten sin rettighed. Kronens an
part af korntienden og den 3. part af kvægtienden, som er perpetueret 
til hospitalet i Odense og præstens underholdning i Vejlby s., skal kon-
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tinuere. Dog skal HP og efterkommere som rette patroner beholde 
højheden, og når nogen præst kaldes, må ingen kaldes uden den, som 
først er fundet duelig af bispen. HP må selv sætte kirkeværger og for
høre kirkens rgsk. og disponere kirken til bedste og vedligeholde kir
ken. Han må selv bruge el. forunde kirkens tiende for billig fæste og 
afgift. Dog, anstøder riget nogen nød, skal kirken og dens tjenere 
komme til hjælp. Thi bepligte vi osv. FR, 6, 322. (Udt.: Kr. Sk., II, 71- 
72). K. Indl., se FT, 7, 361, 7. april.
1) Se ovf., s. 178, note 1. 2) Kopibogen har Viissløff.

16. april (Kbh.) Henning Pogwischs genbrev. [Ligelydende, mutatis 
mutandis]. Til vidnesbyrd har HP trykt sit signet og underskrevet og 
ombedet Erik Krag og Otte Friis at forsegle og underskrive med sig. 
FR, 6, 325. K. Indl., se foreg.

16. april (Kbh.) Fru Helvig Skinkel fik brev om at annamme noget af 
Henning Pogwischs mageskiftegods under Dalum Kloster len. HP har 
mod jus patronatus til Vejlby kirke udlagt gods til kronen, nemlig Båg 
h., Søby s., Tyllet, 1 gd., Hans Hansen påbor, skylder årlig 4 ørter byg, 
1 staldokse, 2 mk. erridspenge, 2 mk. gæsteri. Nok en gård, der har væ
ret pantsat til HP, af Halds jordebog under Rugård len1, Skovby h., Vi
gerslev2 s., Morud: Jørgen Rasmussen, skylder årligen 1 fjdg. smør, 1 
føde nød, 1 rd. gæsteri. Hun skal lade dem annamme under lenet, ind
skrive i jordebogen og årligen gøre regnskab for indtægten. FT, 7, 363. 
K.
1) Se ovf., s. 178, note 1. 2) Kopibogen har Viisslej'f.

16. april (Kbh.) Philip Barstorf f fik brev om Jacob Bagers smakke i 
Helsingør. Lorentz Pedersen Bager1 i Helsingør har for kongen ladet 
andrage, at hans smakke på 4 læster er arresteret, liggende '/2 mil 
uden for Sakskøbing med indtaget ladning af hvede. Han begærer, at 
den med ladning må forløves at henløbe til Helsingør at losse dér. 
Kongen er tilfreds, at smakken må løslades, så den med ladning må 
løbe til byen og losse og derfra begive sig til Kalundborg el. Korsør for 
at overføre det svenske folk tillige med de andre. Dermed etc. SmT, 8, 
174. K. Indl. 13. april.
1) Kopibogen har i overskrift og brevtekst 2 forskellige personer, hvilket går 
tilbage til notatet på K.s bagside.
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16. april (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om fremdeles at være jom
fru Anne Catharine Normands værge. MA har tilforn bekommet kon
gens befaling til at være ACNs værge på skifte efter hendes afd. mor, 
fru Ingeborg Arenfeldt. Han skal fremdeles forestå værgemålet. Der
med etc. JT, 14, 130. Indl. 19. april.

16. april (Kbh.) Erik Krag fik brev om under Lundenæs at annamme 
en pantegård, som Henning Pogwisch har afstået i Jerlev h. i Kolding- 
hus len. HP har afstået følgende af kronens gde og gods, som har væ
ret pantsat og nu igen udlagt mod jus patronatus til Vejlby Kirke, nem
lig Jerlev h., Egtved s., Oustrup: Niels Hansen og Niels Madsen, skyl
der årligen 1 ørte rug, 1 ørte byg, 41/? td. havre, hvoraf de 2 td. er for 
gæsteri, 1 brændsvin og 5 dl. gæsteri. EK skal lade det annamme, ind
skrive i jordebogen og årligen gøre regnskab. Dermed etc. JT, 14, 130. 
K.

16. april (Kbh.) Erik Quitzow fik brev om at begive sig ind i Frederiks- 
odde fæstning med sine 2 kompagnier, Marcus Vendelbos og Tre- 
scharts, når den evakueres af de svenske, og fornemmeligen besætte 
den liden skanse dér. Dermed etc. JT, 14, 131. K.

16. april (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om, at kongen er 
tilfreds, at han efter forrige bevill. må nyde Hald len kvit og frit uden 
afgift fra Philippi Jacobi 1657, hvilket skal blive godtgjort. JT, 14, 131. 
K.

17. april (Kbh.) Admiralitetet fik brev om et skib, Cornelius Kruse d. 
Æ. begærer. De skal ved dem, som har forstand derpå, lade taksere et 
af kongens skiberum, Norske Fregat, som i den forledne krigstid har 
udgjort brandskib, og indskikke takseringen i Kane., med betænken
de, om de eragter, skibet uden synderligt afbræk kan mistes fra flåden 
el. er så ubrugeligt, at det ej kan bruges af kongen. Dermed etc. SjT, 
34, 501. K. Indl. 9., 21. og 23. april.

17. april (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende Erik Ol
sen [Torm], provst og sognepræst til Vor Frue Kirke i Kbh., og Jacob 
Sørensen Weyer. EO har for kongen ladet andrage, hvorledes han på 
ministerii og egne vegne på Kbh.s rådstue den 23. dec. 1657 har for- 
hvervet dom over JSW for en sum penge efter håndskrift og derpå føl
gende pantevidner, at ejendommen skulle følge EO, hvorefter han har
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ladet JSW udsige af gården. Desuagtet harJSW taget stævning over de
res dom til førstkommende herredage, hvormed formenes, at han vil 
opholde EO fra betalingen, hvorved denne befrygter, at ejendommen 
kunne tilføjes skade formedelst ulykkelige tilfælde, mens den er under 
JSWs værge, eftersom han skal være uvederhæftig og ved Rigens Ret 
forfulgt til rømning for anden gæld. Derfor begærer EO kongen befa
ling til adressaterne. De befales at tilholde JSW, enten straks at fyldest
gøre dommen og indrømme EO ejendommen ubeskadiget til sagens 
uddrag el. i retten at deponere så mange rede penge, som fordringen 
andrager, med mindre han stiller kaution. Dermed etc. SjT, 34, 501. 
(Tr.: KD, V, 442). K. Indl. 14. april.

17. april (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om at lade Erik Quit- 
zow på ansøgning mod kvittering være 4 centner krudt, 6 store bund
ter lunter og 1.800 musketkugler følgagtig. SjT, 34, 502. K. Indl., se 
SjT, 34, 500, 16. april (brev 3).

17. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om efterhånden at afbetale 
Jens Lassen det, han tilkommer for papirleverance o.a., af Horsens og 
Grenå og det, der bliver tilovers, af Randers og Århus told, efter at for
rige deri gjorte assignationer er betalt. Dermed etc. SjT, 34, 503. K. 
Orig. i DKanc. B 179M.

17. april (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at tilholde sognefo
geder ne i Smørum, Ølstykke og Sokkelund herreder, så mange, som 
har grøfter og gærder omkring Lslev Mark, at de med største flid i 
hvert sogn tilsiger deres menighed, at de lader deres grøfter og gær
der blive færdiggjort omkring marken og opkastet ved begge sider og 
lader vandgrøfterne igennem marken blive opkastet lige som andre 
grøfter 2 al. dybe og 3 al. vide, og at de tager skovle og spader med sig 
til at rense engene til førstkommende 24. april, og det så lovligt og for
svarligt, at det kan bestå for 8 inænds granskning. Når det er forrettet, 
skal de som sædvanligt tage seddel fra manden, som bor på stedet. 
Dersom nogen findes forsømmelige, og de klages, skal de vide, at de 
er advaret, og at de ikke skal undskylde sig for straf, der kan følge. Til 
bedre at efterkomme det, skal han selv følge hver sognefoged med 
hans folk. Desligeste at hver sognefoged bliver vist ris og stave til at 
gærde omkring marken. Dermed etc. SjT, 34, 503. K.
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17. april (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om, at kongen er tilfreds, 
at Carolus Rodriguez må være sprogmester på Det kgl. Akademi Sorø 
efter den, som nu er død. Befalendes etc. SjT, 34, 504. K.

17. april (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om, at kongen er tilfreds, 
at han efter tidl. meddelt bevill. må lade udføre Sorø Akademis korn, 
stedet til bedste, uanset det gjorte forbud. Befalendes etc. SjT, 34, 504. 
K. Indl. 17. april.

17. april (Kbh.) Brev efter begæring om opsættelse af Jørgen Hansen 
Kaas’ begravelse så længe, det begæres af hans efterladte hustru, fru 
Karen Grubbe. FR, 6, 326.

17. april (Kbh.) Jørgen Seefeld og Viffert Seefeld fik brev om at gøre 
oberstlt. Johan Witberg indvisning i Sejlstrup gods, som har været ud
lagt til Jacob Kohl, fhv. borgmester på Øsel. JW har for kongen ladet 
andrage, hvorledes han har en fordring hos afd. JK på nogle 1.000 dl. 
og for denne fordring til pant er forskrevet så meget af det til JK ud
lagte Sejlstrup pantegods. Ikke desto mindre har andre af JKs kredito
rer bekommet indførsel i samme gods, ham til allerstørste skade, uan
set at hans pant skal være ældre og læst og forkyndt på Viborg Lands
ting. Adressaterne skal, denne indførsel uagtet, gøre JW el. hans 
fuldm. indførsel efter hans ihændehavende obligationer og pantebre
ve med påløbne renter, indtil indførselens dato, givende beskrevet fra 
sig under deres hænder og signeter det, de forretter. Dersom en af 
dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til stede, 
have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efterkomme be
falingen. Dermed etc.JT, 14, 131.

18. april (Kbh.) Henrik Ehm, kobbersmed i Kbh., fik brev på et stykke 
jord, som hans far var bevilget foruden kålhaven, liggende ved kob
bermøllen, som hans far har ladet opsætte i Kbh.s len. Dog at han årli- 
gen udgiver jordskyld som hidindtil udgivet til kronen. Forbydendes 
etc. SjR, 24, 184. K.

18. april (Kbh.) Admiralitetet fik brev om at levere det svenske skib 
Gribben til dem, som er forordnet til at annamme det. Dermed etc. 
SjT, 34, 504. K.
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19. april (Kbh.) Lisabeth, afd. Peter Byssers, fik brev om at måtte be
holde den våning, hun nu bor i, indtil hendes fordring hos kronen bli
ver afbetalt. SjR, 24, 185. K. Indl. 22. marts og 14. april.

19. april (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
han fra Kbh. må hjemf orløve følgende bådsfolk: Anders Gustaf Vesten 
F[rederikstad], Tore Jacobsen F[rederikstad], Hans Sandersen, Oluf 
Haagensen, Gulbrand Nielsen, Arne Nielsen, som er hér i kongens tje
neste fra Frederikstad. Dermed etc. SjT, 34, 504. K. Indl. 16. april.

19. april (Kbh.) Maturin Dupont fik brev om at forskaffe Jørgen Ro- 
senkrantz et spLend på 6 heste af rustvognshestene. Dermed etc. SjT, 
34, 505. K.

19. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om en tid lang at skaffe kvarter 
til Laurids Munk og Niels Børgesen, begge stykjunkere, hvor han selv 
eragter det bekvemmeligst. Dermed etc. SjT, 34, 505. K. Orig. i DKanc. 
B 167D. Indl. 30. marts.

19. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at lade hidskikke alle de 
ubrugelige sengeklæder, som findes hos oldfruen på Frederiksborg 
Slot, og drage dem fra inventarieregisteret. I lige måde må han lade 
omstøbe det ubrugelige kobber, tin og messing, som findes dér. Det, 
som mangler i forrige oldfrues inventarium og er leveret hende, må 
efter 2 uvildige mænds opskrift godtgøres, så og til hendes begravelse 
bevilges 30 rd. af lenets indkomst, hvilket alt skal blive godtgjort. Befa
lendes etc. SjT, 34, 505. Indl. udat. (2).

19. april (Kbh.) Forleningsbrev1 for Axel Urup på Dalum Kloster med 
bøndernes visse landgilde efter jordebogen kvit og frit fra Philippi Ja- 
cobi 1658. (Skbi. 2, 3, 4 ('/? af det uvisse), 5 (*/5 af oldengælden), 6, 7, 
8, 9, 10 (8 geruste heste), 11,14, 15, 16, 17, 18, 19). FR, 6, 326. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

19. april (Kbh.) Mogens Arenfeldt fik brev om at erklære sig om frit fi
skeri i Skive Å, som Jens Kaas begærer. JK begærer dette fiskeri mod af
ståelse af de fisk, som årlig gives ham af Skivehus, såvel som nogle går
de under Skivehus len for gjort tjeneste i forleden krig, erbydende sig 
derimod selv at ville kontentere sine underhavende folk. MA skal om 
begge dele indskikke sin erklæring i Kane., og om det uden lenets ska-
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de kan bevilges ham hans livstid. Dermed etc. JT, 14, 132. K. Indl. 15. 
april.

23. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om så snart muligt at lade 
oberst Jens von Løwenklau bekomme 338 rd., tagende hans bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 505. K. Indl. 20. 
april.

23. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om med forderligste at gen
nemse oberst Dunsdorffs rgsk. vedr. hvervning af regimentet til fods, 
som han har kapituleret om, og efter befunden beskaffenhed tilstille 
erklæring. Dermed etc. SjT, 34, 506. K. Orig. i DKanc. B 167D.

23. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om så snart muligt at lade An
dreas von Lilliecron bekomme 200 rd., tagende hans bevis, hvorefter 
det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 506. K.

23. april (Kbh.) Oluf Rosen kran tz fik brev om indkvartering af Frands 
Brockenhuus’ regiment i sit kvartal. Det svenske folk er nu af landet. 
OR skal nogen tid lade FB og hans regiment indkvartere andre steder, 
end det nu er, undersåtterne til mindste besvær, indtil det kan komme 
over til Nørrejyll. el. andetsteds. Dermed etc. SjT, 34, 506. K.

23. april (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at marchere til Oluf 
Rosenkrantz’ kvartal. Kongen har befalet OR i sit kvartal at indkvarte
re FBs regiment. FB skal gøre den anordning, at regimentet marche
rer hen, hvor det anordnes. Dermed etc. SjT, 34, 506. K.

23. april (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende, at kongen 
er tilfreds, at Johan Wilhelm Huus’ regimentsauditør må nyde lige 
sådant traktement og verpflegung som en regimentskvartermester til 
hest fra den 1. juli 1657. Dermed etc. SjT, 34, 507. K. Indl. 12. dec. 
1657 og 20. jan.

23. april (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om trætte ml. gene
raladjudant Gering og hans vært. G har for kongen ladet andrage, at 
han efter akkord, som han har gjort med sin vært i Kbh., skal tilkom
me noget af det, værten har tilsagt ham. Adressaterne skal forhjælpe 
ham til rette, så han ej har årsag til at beklage sig. Dermed etc. SjT, 34, 
507. (Tr.: KD, V, 442).
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23. april (Kbh.) Christoffer Urne fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
mag. Niels Svendsen Cronig må løslades fra fængsel1 mod den af ham 
udgivne og i Kane, indleverede revers. Dermed etc. SjT, 34, 507. IndL 
28. marts.
1) Jf. KB 1655, 24, 112, 189, 222, 329; 1656, 73-75, 144.

23. april (Kbh.) Admiralitetet fik brev om straks at aftakke borgmester 
Anders Olsens skib af Frederikstad, Skt. Matthias, som i kongens tjene
ste har været brugt i sidst forledne krig, så afregning kan blive sluttet. 
Dermed etc. SjT, 34, 507. K.

23. april (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om med forderligste at for
skaffe køkkenskriveren Hans Olsen 200-300 rd., tagende hans bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 508. K.

23. april (Kbh.) Befaling om at levere len i Fyn. Erik Kaas til Lindskov 
og Christian Christoffersen Urne til Søgård fik brev om, at kongen har 
forlenet Otte Krag til Voldbjerg med Nyborg Slot og len. De befales og 
får fuldmagt til, når Mogens Kaas’ arvinger førstkommende Philippi 
Jacobi leverer lenet fra sig, at være til stede og til OK overlevere inven
tarium, breve, registre, jordebøger o.a., deslige at besigtige bygninger
ne på slot og ladegårde, hvorledes de forefindes og er holdt ved magt, 
så og at begive sig til skovene, forfarende, hvorledes de er fredet og 
holdt ved magt, og give det beskrevet fra sig under deres hænder og 
signeter og overlevere det til OK. Ladendes det etc. FR, 6, 328. K.

Lige sådan befaling fik Laurids Skinkel og Erik Hansen Kaas om at 
levere Mogens Høg Odensegård, dat. 26. april 1658. Item hr. Hans 
Lindenov Skt. Knuds Kloster den 5. maj 1658. Henning Pogwisch og 
CCU at levere Dalum Kloster til hr. Axel Urup, dat. 2. maj 1658. 
Frands Rantzau og Philip Barstorff at levere Frands Brockenhuus Hal
sted Kloster den 3. maj 1658.

23. april (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev anlangende Søren 
Rasmussens betaling for ved med ved igen. SR har til kongen i Kbh. le
veret 72 favne bøgeved, hvorimod kongen har forundt ham lige så me
get af Kalø lens skove og derforuden i stedet for fragt og omkostning 
en favn på hver. GR skal på ansøgning lade udvise ham så mange 
træer, som strækker til nævnte veds betaling. Dermed etc. JT, 14, 132. 
K. Indl. udat.
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24. april (Kbh.) Pas til et Hamborg-skib, som tilhører Hans Junge og 
David Junge, at det må passere til Hamborg. Nærværende skipper Da
niel Meyer af Hamborg og hans skib Skt. Catharina, som forleden år 
havde indtaget sin ladning i Gøteborg og siden blev opbragt til Kbh. af 
kongens flåde, er nu igen løsgivet. Kongen befaler sine admiraler, kap
tajner, udliggere o.a., som på kongens vegne har noget at befale, og 
DMs skib og gods hænder for at komme, at de lader det passere til 
Hamborg. SJR, 24, 185. K.

24. april (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om, at kongen er tilfreds, 
at Carolus Rodriguez straks må gives vocation til at være gallicæ et ita- 
licæ lingvæ professor på Det kgl. og adelige Akademi Sorø. Dog ikke at 
nyde noget af stedet el. indtræde, så længe Daniel Matras endnu lever. 
Befalendes etc. SjT, 34, 508. K.

24. april (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om, at kongen er tilfreds, 
at Bastian Laurenberg, designatus professor matheseos på Det kgl. og 
adelige Akademi Sorø, må forløves til Rostock, dér at forrette sit værk 
i 3 måneder, dog at han straks igen indstiller sig for at indtage sit pro
fessorat. Dermed etc. SjT, 34, 508. K.

24. april (Kbh.) Henrik Villumsen fik brev om at betale Gerhart Tre- 
schow 500 rd., hvilket mod kvittering skal blive godtgjort. Dermed etc. 
SjT, 34, 508. K. Indl. 24. april.

24. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at afbetale nærværende 
Niels Nielsen, Niels Olsen, Jens Nielsen og Gudmand Mortensen af 
Gryde i Bjerge h. i Skåne for det ved, de forgangen år har leveret kon
gen. Dermed etc. SjT, 34, 508. K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl. 3., 16. 
og 17. april.

24. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om, dersom nogen middel fin
des, at lade kaptajn til fods Adam Pich bekomme 50 rd., hvilket skal 
blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 508. K.

24. april (Kbh.) Fru Edel Rosenkrantz fik brev anlangende Jens Las
sens assignation i det, afd. hr. Knud Ulfeldt resterer på sine rgsk. Kon
gen har erfaret, at KU på Landskrone lens rgsk. endnu skylder 1.173'/2 
rd. 36 sk., hvilke penge er assigneret JL efter 2 ham derpå af renterne-
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strene udstedte kvittanser. Hun skal med forderligste indfri disse. SkT, 
9, 143. K. Indl. 23. april.

24. april (Kbh.) Brev efter begæring om opsættelse af Niels Friis’ be
gravelse, så længe som arvingerne selv begærer det. Dermed etc. FR, 
6, 328.

24. april (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om at hjemfor- 
løve sognerytterne under sit regiment hver hjem til sit. Dermed etc. 
JT, 14, 134. K.

25. april (Kbh.) Jørgen Seefeld og Oluf Brockenhuus fik brev om et 
svensk regiment, der skal marchere til Korsør og dér overføres. Kon
gen erfarer, at de svenske endnu er liggende med et komplet regiment 
i Vordingborg len, og at dér ikke findes mere end 4 skuder, som kan 
overføre dem. De skal gøre den anordning, at folket straks marcherer 
til Korsør for dér at blive overført, eftersom dér findes dygtige skibe
rum. Dermed etc. SjT, 34, 509. K. Indl. 25. april.

25. april (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om, at kongens stutmester Ejler 
Pedersen beklager sig over den store indkvartering, som han besværes 
med. HL skal have indseende med, at han hjælpes til rette, så han ej 
pålægges ubilligt. Dermed etc. SjT, 34, 509. K.

25. april (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev anlangende, at oberstlt. 
Giinther von Biinow har ladet andrage, at en paskvil er gjort om ham i 
Kalundborg og anslagen på kagen, med begæring, at de, som han mi
stænker, må eksamineres. HL skal tilholde disse personer at svare på 
de præsumtionsargumenter, som GvB forebringer dem. Dermed etc. 
SjT, 34, 510. Indl. 22. april.

25. april (Kbh.) Hr. Hans Lindenov, Erik Banner og Hugo Liitzow fik 
brev om at forhjælpe kaptajn Sebastian Treschart, at han igen bekom
mer de soldater, som af HLs len er bortrømt fra hans kompagni. I lige 
måde de, som forgangen år ikke parerede, med mindre de har fæstet 
gårde på kronens stavn. Dermed etc. SjT, 34, 510. K. Indl. 24. april.

Lige sådant brev fik EB og HL.

25. april (Kbh.) Niels [uel fik brev om, at kongen er tilfreds, at han 
igen må relaksere de arresterede skiberum ved Kbh. Dermed etc. SjT, 
34, 510. K. Indl. 23. og 24. april.
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25. april (Kbh.) Borgmestre og råd i Helsingør fik brev om at lade 
oberst Erwin von Dunsdorff være sine heste følgagtig. Fortæringen vil 
kongen i sin tid lade betale blandt andet, som byen har forstrakt. Der
med etc. SjT, 34, 510. K.

25. april (Kbh.) Hans Villumsen fik brev om underholdning til Erik 
Quitzows folk og havre i Lybæk. Kongen har befalet EQ med en del 
folk at begive sig til fæstningen Frederiksodde. HV skal skaffe dem un
derholdning efter den takst, som er gjort, for hvilket kongen i betaling 
vil forunde ham den havre, som ligger i Lybæk for den takst, de kan 
forenes om, tagende ingen forsømmelse, eftersom meget anligger der
på. FT, 7, 363. K.

25. april (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om, at kongen er til
freds, at nærværende Johan Møller må have fri husværelse i det hus 
ved Nykøbing Slot, som den forrige enkeprinsesses hofprædikant sidst 
har boet i. Dermed etc. SmT, 8, 174. K.

25. april (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev anlangende insolence af of
ficerer og gemene i Nakskov. Kongen kommer i erfaring, at officerer 
og gemene knægte indkvarteret dér har begået adskillige store ekstra
vagancer, ej heller været tilfreds med traktement efter kongens trykte 
ordinans. ER befales og får fuldmagt til, når nogen begår nogen inso
lence, i hvad det være kan, og overofficererne ikke straks straffer det, 
straks at tage officeren i arrest med dem, som har begået insolencen, 
og forskikke til Kbh., hvor der skal holdes krigsret. I lige måde skal 
han have opsyn med, at ej flere personer bliver opholdet end dem, 
hvis navne findes i de overleverede ruller fra den tid, de ankom i kvar
tererne. Desligeste, at ingen officerer el. gemene tilstedes at nyde ver- 
pflegung el. tage penge af flere kvarterer end de anviste. Så og at offi
cererne ej antager flere officerer el. gemene, end rullerne formelder. 
Dermed etc. SmT, 8, 175. K. Indl., se SjT, 34, 510, 25. april (brev 3).

25. april (Kbh.) Lensmændene i Loll. og Falster fik brev om kongens 
vinskænk Christian Fischers indvisning i småredsel korn liggende dér, 
så og Cort Lyders afgift, item om betjentenes løn. Christoffer Linden
ov: Han skal efter forrige befaling lade CF bekomme det, som er i be
hold dér på slottet og nu uforbigængeligen behøves til at forstrække 
bønderne dér på landet til sædekorn. Så og tale med betjentene dér 
på stedet, at de dette år lader sig nøje med halvparten af deres løn,
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hvilket igen skal blive dem betalt, når Gud giver bedre tider. [I lige 
måde skal han tilholde (X til CF at erlægge de 2 års afgift af Korselitse, 
som han resterer med årligen at erlægge på Rtk.]. Dermed etc. SmT, 
8, 175. K. Indl. 26. juni.

Lige sådant brev fik Barstorff om det korn, som findes i Ålholm len, 
og Karen Arenfeldt om det i Halsted Kloster len, dog det ml. disse 
tegn [ ] udelukket.

25. april (Kbh.) Brev efter begæring om opsættelse af Jørgen Aren- 
feldts begravelse, så længe arvingerne begærer det. JR, 13, 57.

25. april (Kbh.) Mogens Høg og Gunde Rosenkran tz fik brev om for
hindring af de svenske i at udføre korn og mobilia. De befales at for
blive hos den svenske admiral og feltmarskal Wrangel, indtil de sven
ske har kvitteret både Fyn og JylL, havende indseende med, at det for
råd af korn og mobilier, som findes dér og ikke er borttaget førend fre
den blev sluttet, ikke bortføres ved skibe. Dermed etc. JT, 14, 133. K. 
Indl. 24. april; se også SjT, 34, 510, 25. april (brev 3).

Lige sådant brev fik GR, dog ej om andet end at have indseende 
med korn og mobilier i Jyll.

25. april (Kbh.) Henning von Liitzow fik brev om altid at følge Mogens 
Høg med generalfeltmarskal Wrangel, indtil han med den svenske 
armé er af Nørrejyll., gørende sit bedste til, at undersåtterne mest mu
ligt bliver bevaret for overlast. Dermed etc. JT, 14, 133. K. Indl., se 
foreg.

25. april (Kbh.) Hr. Steen Bille m.fl. fik brev om tilførsel til den sven
ske armé ved Ribe. Det erfares, at denne holder rendezvous ved Ribe. 
SB skal af lenet ved bønderne lade gøre mest mulig tilførsel, så landet 
ikke ruineres, og rytterne har årsag selv at fouragere. Dermed etc. JT, 
14, 133. K. Indl., se SjT, 34, 510, 25. april (brev 3).

Lige sådant brev fik Otte Krag om Riberhus lens tilførsel. Fru Marg- 
rete Blome om Lundenæs. Hr. Mogens Sehesteds arvinger om Bøvling 
len.

25. april (Kbh.) Jens Kaas fik brev om at hjemforløve sine ryttere, så de 
må begive sig, hvor de lyster. Dermed etc. JT, 14, 134. K.
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25. april (Kbh.) Hr. Mogens Sehesteds arvinger fik brev anlangende 
det, Ribe og Møgeltønder ladegårde importerer. De befales straks ud- 
førligen at erklære sig om, hvad disse ladegårde årligen kan importe
re, og indskikke erklæringen i Kane. Dermed etc. JT, 14, 134. K.

26. april (Kbh.) Lave Beck og Jørgen Reedtz fik brev anlangende 
oberstlt. Günther von Bünow og en paskvil. I Kalundborg er på kagen 
opslået en paskvil om GvB. De skal med oberst Henning von Lützow 
og generalauditør Tscherning i GvBs nærværelse forhøre de personer, 
som han mistænker derfor, og efter befunden beskaffenhed dømme 
og give det beskrevet fra sig under deres hænder og signeter. Dermed 
etc. SjT, 34, 511. Indl., se SjT, 34, 510, 25. april (brev 1).

26. april (Kbh.) Erik Banner fik brev om, at kongen er tilfreds, at det 
skib, som Jan Hagedorn har ladet lade med korn, 180-200 læster, og 
som har været arresteret i Holbæk, må gives fri med kornet. Dog skal 
han give en revers med kaution fra sig, at han intet andet sted vil sejle 
hen end på de steder i Norge, som er under kongens jurisdiktion. Til 
den ende skal han tilholde ham inden en vis tid at forskaffe bevis fra 
tolderne på de steder, han losser og fortolder kornet. Dermed etc. SjT, 
34, 511. Indl. 15. og 22. april.

26. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at anordne, at skriveren på 
Klædekammeret Balthasar Seckman lader Tønne Huitfeldt straks være 
de norske soldater følgagtig de skjorter, sko og strømper, som er leve
ret fra Halsted Kloster og Nykøbing len, 600 af hver slags. Dermed etc. 
SjT, 34, 511. K. Orig. i Rtk. 216.209.

26. april (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om straks at gøre afregning 
med Hansjürgen Moltzan, hvad han kan tilkomme på sin person. SkT, 
9, 143. K.

26. april (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om at gøre afregning med 
Gatharina Artmers, afd. Steffen Thims, for det, hun kan fordre på sin 
afd. husbonds vegne. SkT, 9, 143. K. Orig. i DKanc. B 167C. Indl. udat.

26. april (Kbh.) Befaling til bønderne i Fyn om at svare nye lensmænd. 
Kongen hilser bønderne i Odensegård len, som afd. Sivert Urne har 
haft i forsvar. De skal herefter svare Mogens Høg, givende ham land
gilde, gæsteri, sagefald osv., som de plejer. Han skal igen holde dem
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ved lov og ret og ingen tilstede at forurettes. Ladendes det etc. FR, 6, 
329. K. Orig. i Odensegård lensark., LAO.

Lige sådan befaling fik hr. Axel Urup til Dalum Klosters bønder som 
afd. hr. Iver Vind havde, dat. 2. maj 1658. I lige måde bekom Frands 
Brockenhuus en befaling til Halsted Klosters bønder ligelydende som 
afd. Frederik Urnes, dat. 3. maj 1658. Afd. hr. Hans Lindenov ligeså
dan befaling til Skt. Knuds Klosters bønder som afd. Christen Thome- 
sen havde, dat. 5. maj 1658.

26. april (Kbh.) Hr. Jørgen Brahe fik brev om, at nærværende Ludvig 
Koch må bekomme skibet Sorte Hund, som ligger ved Assens, til at 
overføre folk med. FT, 7, 364. K. Indl. 19. april.

26. april (Kbh.)1 Otte Krag fik brev anlangende tvist ml. Nyborgs bor
gere om proviant til de skibe, som overfører folket. Der begiver sig 
tvist ml. borgerne, idet de, som intet skiberum har, vægrer sig ved efter 
deres evne med proviant o.a. at hjælpe de skibe, som overfører folket, 
så de, som skibene tilhører, alene skal udstå sådan tynge. OK skal gøre 
den anordning, at udgiften bliver lagt ligeligen ml. borgerne. Dermed 
etc. FT, 7, 364. K.
1) Efter brevet står: Hr. Niels Krabbe, Johan Christoph von Kørbitz og Otte 
Pogwisch fik brev om generalafregning med officererne, findes i Skånske 
Tegneiser den 29. april 1658.

26. april (Kbh.) Lensmændene i Loll. og Falster fik brev om at befor
dre Jens Rodsteen. Kongen har affærdiget JR fra Kbh. til Loll. og Fal
ster for på kongens vegne at akkordere med de svenske anlangende 
kornet tilhørende kongen dér. Adressaten skal være ham behjælpelig, 
hvor han kan behøve deres hjælp og anmoder derom. SmT, 8, 176. K. 
Indl. 7. og 26. april.

Denne befaling udgik til Christoffer Lindenov, Philip Barstorff og 
Karen Arenfeldt.

26. april (Kbh.) Jens Rodsteen fik brev om sin forretning i Loll. og Fal
ster hos de svenske. Han skal straks rejse fra Kbh. til Loll. og Falster og 
forblive dér, indtil det svenske folk bliver udført af disse lande. Han 
skal så vidt muligt have i agt, at undersåtterne imod fredstraktaterne 
ikke i nogen måde sker overlast, ej heller at noget af kornet tilhørende 
kongen el. undersåtterne fratages el. bortføres, undtaget det korn, 
som før den 18. febr. var indskibet, så og det korn, som var indført til
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fæstningen Nakskovs garnison, hvormed skal forholdes efter fredstrak
taterne. Kongen har befalet lensmændene at være ham behjælpelig. 
Dermed etc. SmT, 8, 176. K. Indl., se foreg.

26. april (Kbh.) Beskærmelsesbrev for Just Mouridsen.1 JM har for 
kongen ladet andrage, hvorledes han forleden år i aug., da han efter 
kommissarieskriveren Claus Christensens begæring fulgtes med ham, 
den tid landekisten blev henført fra Viborg til Frederiksodde, geråde- 
de i en ulykkelig hændelse. Idet han tog en pistol af vognen og ville 
bære den ind i huset, gik pistolen uden hans vilje og videnskab af, og 
Niels Jørgensen i Gadbjerg døde. Han begærer i sagen til dens oplys
ning kongens beskærmelsesbrev til retten. Efter lensmandens be
gæring giver kongen ham dette, så han i egen person ubehindret kan 
udføre sagen, dog at han straks udfører den, efter at de svenske har 
kvitteret landet, og møder i egen person. JR, 13, 60. Indl. 27. marts.
1) Indl. har af Viborg.

27. april (Kbh.) Herman Thil af Bremen fik pas til at udføre 15 par 
øksne. HT har for kongen ladet andrage, at han har tilforhandlet sig 
15 par øksne af fru Anne Ramel, enke efter Malte Juel, og han agter at 
udføre dem. Kongen begærer af kongen af Sveriges officerer og be
tjente, som han el. hans fuldm. kommer for her i Danmark el. Hol
sten, at de lader ham passere frit. Dog skal tolden betales til tolderne 
og dette pas ikke gælde videre end denne gang. SjR, 24, 185. Indl. 26. 
april.

27. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at kongen er tilfreds, at de 
gør Henrik von der Wisch indvisning i Helsingborg lens afgift for 212 
rd., regnet fra Philippi Jacobi 1658, hvilket skal blive godtgjort. Der
med etc. SjT, 34, 512. K. Orig. i DKanc. B 179M.

27. april (Kbh.) Otte Krag og Mogens Friis fik brev om at være kom
missarier på skifte efter fru Lene Barnekow, enke efter Tønne Friis til 
Tølløse. Der skal med forderligste holdes skifte efter LB. Adressaterne 
befales og får fuldmagt til som kommissarier at overvære skiftet og på 
belejlig tid og sted indstævne parterne for sig. Dersom nogen tvistig
hed kan falde, skal de enten forhandle med dem i mindelighed el. ad
skille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal de under deres 
hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom 
en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til
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stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efter
komme befalingen. Dermed etc. SjT, 34, 512. Indl. 27. april.

27. april (Kbh.) Erik Banner og Tønne Juel fik brev anlangende skifte 
efter fru Lene Barnekow, enke efter Tønne Friis til Tølløse. LB er død, 
og Christen Skeel til Fussingø har for kongen ladet andrage, at han ef
ter loven tilkommer at være hendes børns værge. Adressaterne befales 
med forderligste at registrere løsøret på Tølløse el. i Holbæk og til CS 
levere værgemålet med skiftets forhandling, jordebøger, indgæld og 
udgæld o.a. dokumenter. Det, de gør, skal de under deres hænder og 
signeter give beskrevet fra sig. Dermed etc. SjT, 34, 513. Indl. 27. april.

27. april (Kbh.) Frederik Conninx, kongens skibshøvedsmand, fik brev 
om med forderligste at begive sig til Holland med de 3 amsterdamske 
orlogsskibe og overlevere dem til kongens residerende kommissarius 
Gabriel Marselis el. hans fuldm. Dermed etc. SjT, 34, 513. K. Indl. 27. 
april (2).

27. april (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om forandring af 
indkvarteringen efter nogle rytteres udmarcheren. Kongen har befa
let 2 kompagnier af det i Kbh. liggende rytteri at udmarchere. Adres
saterne skal gøre den anordning, at det øvrige igen bliver forlagt an
derledes, så kongens og universitetets betjente bliver fri. Dermed etc. 
SjT, 34, 514. (Tr.: KD, V, 443). K.

27. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om, at kongen har befalet 2 
kompagnier ryttere at udmarchere fra Kbh. OP skal lade dem ind
kvartere på landet, hvor han eragter det bekvemmeligst. Dermed etc. 
SjT, 34, 514. K. Orig. i DKanc. B 167D.

27. april (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz m.fl. fik brev om til hr. Corfitz, 
greve af Ulfeldt el. hans fuldm. at lade overlevere hans hovedgårde og 
jordegods, som [i adressatens len] findes liggende med skov o.a. tillig
gende, som hidindtil har været in seqvestro. Dermed etc. SjT, 34, 514. 
K.

Lige sådant brev fik hr. Niels Trolle, statholder i Norge. Hr. Axel 
Urup. N.B. Hugo Liitzow, Kaj Lykke. N.B. skal stå ml. disse 2 tegn [ ] 
under Malmøhus len.
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27. april (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om de svenskes afmarche- 
ring fra Vordingborg len til skibs el. Korsør. Kongen kommer i for fa
ring, at lenet med de indkvarterede svenske folk er graveret meget og 
over billighed. FR skal gøre sit bedste til, at folket med forderligste bli
ver overført. Til den ende har kongen befalet Frands Brockenhuus til 
Vordingborg at fremskaffe alle de skuder, som findes ved Køge. Der
som de ej befindes nok, skal det øvrige folk marchere til Korsør, dér at 
overføres. Dermed etc. SjT, 34, 515. K.

27. april (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at gøre den anord
ning, at de skuder, som findes ved Køge, løber til Vordingborg for at 
overføre det svenske folk derfra. Dermed etc. SjT, 34, 515. K.

27. april (Kbh.) Claus Dyre fik brev om at forestille Hertvig Otte Pe
dersen som kaptajn over det kompagni, som Preben Banner fratræder. 
Dermed etc. JT, 14, 134. K.

28. april (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om, at kongen vil have 
de 119 bønder under Ibstrup, som er blevet ruineret ved krigen, for
skånet for hoveri, såvel som rejser og ægter i lenet, ligesom Hørsholms 
bønder er fri i Kronborg len, så de ingen sådanne gør, med mindre 
kongens el. dronningens hånd fremvises. Herforuden skal han til at 
drive Ibstrups avling udlægge 7 gårde af de ugedagsbønder, som til
forn har ligget til ladegården, i stedet for 4 af de nævnte gårde i 
Gladsakse, såvel som de 3 fri gårde på Ibstrups gods, nemlig i Gentof
te, Utterslev og Buddinge. Dermed etc. SjT, 34, 515. K. Indl. udat.

28. april (Kbh.) Lensmændene i Danmark fik brev om, hvorledes for
budet1 mod at udføre korn og kvæg af landet skal forstås, nemlig om 
fremmede lande og ikke om kongens egne lande i Norge q. Derefter 
etc. SjT, 34, 516. (Udt.: CCD, VI, 378). K. Orig. i Otte Krags privatark., 
RA, i Frederiksborg lensark., LAK, i Odensegård lensark., LAO. Indl. 
26. april.

N.B. I brevet til fru Anne Vind på Kronborg og Frands Brockenhuus 
blev ved dette tegn q indført: el. på de pladser i Skåne, som kongens 
skånske adel under Danmarks krone behøver til deres eget brug i 
Skåne, Halland og Blekinge. Det må indtil videre frit passere til og fra 
deres egne gårde.
1) Ms. 30. marts, se ovf., s.....
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28. april (Kbh.) Fru Anne Vind fik brev om at gøre den anordning, at 
kongens skibshøvedsmand Frederik Conninx, når han gør anfordring, 
til hvert af de 3 hollandske skibe bekommer så meget ved, som 3 stak
kede favne andrager. Desuden skal hun fragte både el. andre bekvem
me skiberum til at udføre til skibene det ved, som er befalet at hids
kikkes til kongen og hidføres ved Hvide Løve. Dermed etc. SjT, 34, 
516. K.

28. april (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev anlangen- 
de, at rådmand Hans Johansen på Christianshavn skal stille Villum Fy
ren kaution. VF har for kongen ladet andrage, hvorledes han til adres
saternes byting og rådstue har erlanget dom over HJ for en sum lånte 
penge efter obligation, som han har måttet annamme i betaling på en 
drengs patrimonium. HJ har indstævnet dommen til herredagen, som 
formenes kun til ophold. Efterdi ingen tid er berammet for herreda
gen, gælden er børnepenge og efter obligation, og det formenes, at 
gælden straks burde betales, har VF begæret denne befaling til dem. 
De befales at tilholde HJ enten straks at fyldestgøre dommen el. i ret
ten nedsætte så mange penge, som dommen tilholder ham at betale 
el. stille kaution indtil sagens uddrag. Dermed etc. SjT, 34, 517. (Tr.: 
KD, V, 443).

28. april (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om herefter til hospitals
mestrene i Helsingør at levere halvdelen af det, som gives til de fattige 
på toldboden, så og det, som af samme penge befindes at være udsat 
hos andre på rente el. i anden måde. Dermed etc. SjT, 34, 517. K. Indl. 
8. marts.

28. april (Kbh.) Borgmestre og råd i Helsingør fik brev om, at kongen 
har befalet tolderne dér til de fattiges penge af toldboden til hospitals
mestrene dér årligen at levere halvparten af det, som gives til de fatti
ge på toldboden, så og det, som af disse penge befindes at være udsat 
på rente el i anden måde. Det meddeles til efterretning, på det de kan 
have indseende med, at det anvendes til intet andet brug. Befalendes 
etc. SjT, 34, 518. K. Indl., se foreg.

28. april (Kbh.) Jørgen Hansen Aalborg og Anders Sørensen rente
skriver fik brev om straks efter middag at levere greve hr. Corfitz Ul- 
feldts gård i Kbh. til hans fuldm., og det, som befindes i gården under
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forsegling, skal de opbryde og i lige måde overlevere. Dermed etc. SjT, 
34,517. K.

28. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre den anordning, at 
Otte Krag af Bremerholm bekommer en gi. ambolt med andet smede
redskab til Nyborg Slot, eftersom berettes, at det smederedskab, som 
tilforn var dér, er borttaget af fjenden. Dermed etc. SjT, 34, 517. K. 
Orig. i DKanc. B 179M.

28. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
han gør Jens Kaas anvisning på kvarter her i landet til ham selv og 20 
heste, hvor OP selv eragter bekvemmeligst. Dermed etc. SjT, 34, 519. 
Orig. i DKanc. B 167D.

29. april (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om afslag for Frederiksborg 
lens bønder. Kongen erfarer, at følgende af kronens bønder i lenet er 
kommet meget til agters, og har fået stor skade formedelst durch- 
march, indkvartering og plyndring af de svenske folk, så de ikke kan 
blive ved magt, med mindre de forundes afslag på deres landgilde. 
Kongen er tilfreds, at de må nyde følgende afslag fra Philippi Jacobi 
1657 til 1658, nemlig: Jørlunde. Jørgen Jensen 1 pd. byg, 2 td. havre; 

Jens Mortensen '/2 pd. byg, 1‘/2 td. havre. Sundbylille: Hans Hansen 17 
skp. rug; JepJensen ’/2 pd. rug, '/2 pd. byg, 1 td. havre; Hans Nielsen 2 
td. byg. Skenkelsø: Niels Christensen 1 pd. rug, '/2 pd. byg, 2 td. havre; 
Peder Jensen 1 pd. byg, 2 td. havre; Jep Andersen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 
2 td. havre. Hørup: Peder Nielsen 1 pd. rug, 2 td. havre; Morten Niel
sen 1 pd. byg; Hans Andersen 1 pd. rug, 2 td. havre; Peder Olsen 1 pd. 
rug, 1 pd. byg. Jordhøj: Niels Pedersen 1 pd. rug; Poul Ibsen 1 pd. rug, 
2'/2 td. havre; Mikkel Christensen 1 pd. rug, 2'/2 td. havre; Søren Niel
sen 1 pd. rug. Græse. Niels Andersen '/2 pd. byg; Hans Jensen '/2 pd. 
byg, 1 td. havre; Laurids Pedersen Rytter '/2 pd. rug, 1 td. havre; Lau
rids Clausen /2 pd. rug, P/2 td. havre; Mads Nielsen '/2 pd. rug, 1 ’/2 td. 
havre; Jep Nielsen 2/2 td. byg; Poul Pedersen '/2 td. rug, 1 td. havre. Si- 
gerslevvester. Hans Henriksen '/2 pd. rug, 6 td. havre; Mikkel Hansen 1 
pd. byg. Oppesundby: Hans Eriksen 1 pd. rug; Bent Svendsen 1 pd. rug, 
'/2 pd. byg; Niels Hansen 1 pd. rug, 2'/2 td. havre; Oluf Pedersen 2 td. 
rug; Laurids Ibsen 1 pd. rug; Anders Sørensen 1 '/2 pd. rug, 1 pd. byg; 
Svend Rasmussen 1 pd. rug; Erik Andersen 1 pd. rug. Ude Sundby: Jens 
Gøg 2 td. rug, Mads Pedersen 1 pd. rug; Niels Hansen 1 pd. rug; Niels 
Mogensen 1 pd. byg. Sundbylille. Hans Simensen 1 pd. rug, 5 td. havre.
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Strø: Anders Hemmingsen 1 '/2 pd. rug, 1 '/2 pd. byg, 3 td. havre; Laurids 
Jensen 2 pd. rug. Strølille. Mikkel Pedersen 1 pd. rug, Peder Jensen '/2 
pd. rug; Laurids Jensen 1 pd. rug. Sigersleuøster. Anders Nielsen 1 pd. 
rug, 1 pd. byg; Oluf Clernendsen 1 pd. rug; Oluf Rasmussen '/2 pd. 
rug; Niels Pedersen 1 '/2 pd. byg; Hans Rasmussen 1 pd. rug, 2 td. hav
re; Peder Hansen '/2 pd. rug; Peder Nielsen 1 pd. rug. Skævinge. Oluf 
Pedersen d. U. 1 pd. byg, 1 td. havre; Anders Hansen 1 pd. byg; Hans 
Pedersen '/2 pd. rug, '/2 pd. byg, Søren Laursen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 
td. havre; Peder Andersen 1 pd. rug; Hans Jensen 1 pd. rug, 2 td. hav
re. [Lille! Lyngby: Albret Clernendsen */2 pd. rug, '/2 pd. byg, 2 td. hav
re; Oluf Mortensen 1 pd. rug. Lyngbymagle. Hans Olufsen 2 td. havre; 
Rasmus Jensen d. U. '/2 pd. byg, 1 td. havre; Jørgen Jensen 1 pd. rug; 
Jørgen Germandsen 5 skp. rug, 1 td. byg; Peder Børgesen '/2 pd. byg, 1 
td. havre. Melløse. Mads Pedersens gd. 1 pd. rug, 2'/2 td. havre; Niels 
Madsen 1 pd. rug; Nelaus Sørensen '/2 pd. byg; Jens Nielsen 1 pd. byg; 
Niels Jensen ‘/2 pd. byg; Laurids Pedersen 13 skp. rug, 1 td. havre, 1 
ott. smør. Holløse. Morten Pedersen 1 pd. rug, 1 td. havre; Olufjørgen- 
sen '/2 pd. rug; Hans Pedersen 1 td. rug, 1 td. havre. Alsønderup: Laurs 
Jørgensen og Morten Pedersens øde gd. 3 td. byg. Bendstrup: Jep Ibsen 

1 pd. byg; Jens Andersen '/2 pd. rug. Tulstrup: Niels Sørensen ’/2 pd. 
rug; Oluf Madsen '/2 pd. rug. Nejede. Jens Hansen 2 td. rug. Nødebo: 
Niels Thomsen 1 ott. smør. Grønholt. Peder Pedersen 1 fjdg. smør; Oluf 
Hansen 1 ott. smør. Lønholl: Hans Nielsen 1 td. havre; Niels Sørensens 
gd. 1 td. rug, '/2 td. havre; Peder Villumsen '/2 td. rug, 1 td. havre. Tul
strup: har dronningen indhegnet under Ebbekøb, skylder 1 fjdg. smør 
og 1 lam, 1 gås, 4 høns, 20 æg. I Allerød: Mads Torbensen 2 td. rug, 1 td. 
havre; Laurids Lauridsen og Hans Christensen 2 td. rug, 1 td. havre. 
Lerholt} Laurids Pedersen '/2 pd. rug, 1 td. havre. Lynge. Oluf Pedersen 
og Bent Olsen, Jens Thorsen, Peder Madsen, Svend Jensen, Peder Boi
sen, Mads Andersen, Oluf Nielsen, store Jens Olsen, Anders Jensen 
hver 2 td. havre; Børge Laursen 1 pd. rug, 2 td. havre; Isak Mikkelsen 
1 pd. rug. Kollerød: Jens Jørgensen 2/2 td. rug, V/2 td. havre. Uggeløse. 
Anders Svendsen 1 pd. rug; Jørgen Villumsen 1 pd. rug, 2 td. havre; 
Anders Frandsen 1 pd. rug; Oluf Pedersen 1 pd. byg; Jens Olsen 1 pd. 
rug. Vassin gerød: Rasmus Rasmussen 1 pd. byg, 2 td. havre; Jacob Pe
dersen 1 pd. byg. Badstrup: Anders Olsen, Søren Jørgensen og Anders 
Nielsen hver '/2 pd. rug; Jørgen Thuesen '/2 pd. rug, 1 td. havre; Thor
sten Sørensen Høft '/2 pd. rug. Høvelte.2 Niels Olufsen 1 ott. smør. Uvel
se. Christen Thomsen 2'/2 td. havre; Laurids Hansen 1 '/2 pd. rug, 3 td. 
havre; Anders Nielsen 1 pd. rug, 2 td. havre; Ingvor Hansen '/2 pd. rug,



200 1658

'/2 pd. byg, 1 td. havre. Ly s trup-. Hans Groter 2'/2 td. rug, 1 '/2 td. havre; 
Jens Olsen 1 '/2 td. havre; Anders Lauridsen 5 skp. rug, 1 '/2 td. havre; 
Morten Brochers gd. 2 td. rug, 1 pd. byg. Gørløse? Hans Nielsen 2 td. 
havre; Mikkel Hansen 1 pd. byg; Oluf Jensen 2 td. havre;Jens Knudsen 
1 pd. rug, 2 td. havre; Christen Rasmussen 2 td. rug, 1 td. havre; Tyge 
Nielsen 1 pd. rug, 2 td. havre; Laurids Sørensen 2 td. havre; Oluf Lau
ridsen '/2 pd. rug; Jens Olsen 2 td. rug. Herlev: Niels Thorsen 2 td. hav
re; Laurids Olsen 1 pd. byg; Jacob Jensen '/2 pd. byg, 2 td. havre; Niels 
Christensen '/2 pd. rug, 2 td. havre. Hammersholt. Peder Nielsen '/2 pd. 
byg, /2 td. havre; Hans Hansen '/2 pd. byg; Rasmus Frandsen '/2 pd. 
rug, 1 td. havre. Freerslev: Peder Olsen 2'/2 td. rug, '/2 td. havre, 1 lam, 1 
gås; Niels Olsen 3 td. rug, 1 /2 td. havre; Jens Christoffersen 2 td. byg; 
Jacob Nielsen 3 td. byg; Peder Olsen Bondstrup 2 td. rug; Hans Mad
sen 3 td. byg; Niels Nielsen 2'/2 td. rug; Laurids Nielsen 3 td. byg; Hans 
Jensen 1 /2 td. byg; Jens Larsen 1 '/2 td. byg. Børstingerød: Peder Peder
sen 3 td. byg. Ølstykke. Børge Olsen 1 pd. rug, 1 td. havre; Laurids Jør
gensen 1 pd. rug; Anders Mogensen 1 pd. rug, 3 td. havre; OlufJensen 
2 td. havre; Jens Olsen 3 td. havre; Niels Pedersen 1 '/2 pd. rug, 3 td. 
havre; Niels Pedersen 1 '/2 pd. rug, 3 td. havre; Oluf Andersen 1 pd. 
rug, 2 td. havre; Bertel Simonsen 1 pd. rug; Anders Svendsen '/2 pd. 
rug, 1 td. havre. Udlejre.4 Rasmus Andersen 2‘/2 td. rug; Jens Nielsen 
3'/2 td. havre; Adser Pedersen 25 skp. rug, 2'/2 td. havre. Svedstrup: 
Niels Pedersen 1 pd. rug; Anders Nielsen ’/2 pd. rug, 2 td. havre; Hans 
Hansen 2 td. havre, 2 mk. 4 sk., 1 lam, 1 gås, 2 høns; Peder Madsen '/2 
pd. rug, 2 td. havre; Mads Henriksen '/2 pd. rug, 2 td. havre. Store Rør
bak: Oluf Pedersen 1 '/2 pd. rug; Hans Larsen 1 pd. byg; Jens Sørensen 
1 '/2 td. havre; Troels Andersen 2 td. havre; Hans Madsen 2 td. havre. 
Lille Rørbak: Laurs Nielsen 1 ’/2 pd. rug; Jørgen Madsen 1 '/2 td. havre. 
Ølsted: Niels Hansen 3 td. byg;JepJensen 3 td. havre. Havelselille. Søren 
Olsen 1 pd. byg, 2 td. havre; Rasmus Jensen 2 td. havre. Store Havelse. 
Jens Madsen 3 td. rug, 1 '/2 td. havre; Niels Jørgensen '/2 pd. rug; Jens 
Jørgensen 2 td. rug, 1 td. byg, 1 td. havre. Hvilket skal blive godtgjort i 
lensregnskabet. Dermed etc. SjT, 34, 519. K. Indl. 21. april (en bog).
1) Kopibogen har Lierild. 2) Kopibogen har Høfvet. 3) Kopibogen har (Lierløse. 
4) Kopibogen har Udleer.

29. april (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den an
ordning, at de officerer og soldater, som skibshøvedsmand Peter Bre
dal har hidført, skal indkvarteres. Dermed etc. SjT, 34, 522. (Tr.: KD, V, 
443). K.



1658 201

29. april (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Johan Christoph von Kørbitz og 
Otte Pogwisch fik brev om til 1. maj at gøre en generalafregning med 
alle officererne til hest og fods, hvad enhver har bekommet og endnu 
resterer, dog skal de ikke uden ekspres ordre fra kongen lade nogen 
være noget følgagtig. Dermed etc. SjT, 34, 523. K.

29. april (Kbh.) Henning von Liitzow fik brev om at hjælpe Samsøs 
indvånere imod plyndring. HvL har tilforn bekommet ordre til at rej
se til Jyll. Han skal straks begive sig til Samsø og dér forhjælpe under
såtterne til rette, at de ikke ganske bliver udplyndret. Dermed etc. SjT, 
34, 523. K. Indl. udat.

29. april (Kbh.) Ernst [Albrecht] von Eberstein fik brev om, at kongen 
har antaget Hans von Ahlefeldt til at være oberst over Livregimentet til 
hest, som Kaj Lykke har fratakket. EvE skal med forderligste fremstille 
ham for regimentet. Dermed etc. SjT, 34, 523. K.

30. april (Kbh.) Jens Jensen, mønsterskriver på Bremerholm, fik brev 
på det hus i Skipperboderne, som skipper Rasmus Samsing tilforn 
boede i. Forbydendes etc. SjR, 24, 186. K. Indl. 7. april.

30. april (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om straks til køkkenskrive
ren at levere 300 rd. af Kbh.s toldpenge. De øvrige skal han lade blive 
i behold, til hofmarskalen igen kommer til stede. Dermed etc. SjT, 34, 
524. K.

30. april (Kbh.) Forleningsbrev1 for Corfitz Trolle til Skarholt på Bøv- 
ling Slot og Hind og Ulfborg herreder med vist og uvist fra Philippi Ja- 
cobi 1658, dog skal han give i årlig afgift 565'/2 rd. 8 sk. uden al afkort
ning af den årlige rente og indkomst efter jordebogen, være sig inage- 
skiftegods, øde bønder osv., item det gods, som 1. febr. og 5. juli 1653 
imod forstrækning til skibsflåden er overdraget afd. Erik Juel til 
Hundsbæk og givet Otte Krag til Voldbjerg til brugeligt pant, eftersom 
sådant allerede er afkortet i lenets årlige afgift. Det mageskiftegods, 
som OK har gjort særdeles regnskab for, skal herefter i lige måde kom
me kongen til bedste efter regnskab. (Skbi. 2, 3, 4. ('/io af det uvisse), 
7, 8, 9, 10 (6 geruste heste), 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19. Thi forbyde etc. 
JR, 13, 61. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.
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30. april (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om, at hr. Peder Jørgensen skal 
være præst i Frederiksodde. Kongen kommer i forfaring, at borgerska
bet dér ikke rettelig har omgåedes med at kalde deres sognepræst. 
Kongen er tilfreds, at SB lader nærværende PJ bekomme kaldet og 
derpå giver kollation. Dermed etc. JT, 14, 135. K. Indl. 12. og 23. april.

30. april (Kbh.) Frands Brockenhuus og Johan Christoph von Kørbitz 
fik brev om lensforandring. FB: Kongen vil til Philippi Jacobi have 
ham forlenet med Halsted Kloster. Befalendes etc. SmT, 8, 176.

Lige sådant brev fik JCvK om Kbh.s Slot og len.

1. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om. at kongen er tilfreds, at An
ders Nielsen, som har forpagtet accisen i Viborg, må nyde sådan af
kortning i afgiften, som efter hans akkord fra nytårsdag 1657, indtil 
han har begivet sig derfra til Sjæll. Befalendes etc. SjT, 34, 524. K. Indl. 
28. april.

Lige sådant brev fik borgmester Mads Poulsen i Randers om accisen 
dér, den 13, maj 1658. K.

1. maj (Kbh.) Tolderne, som besøges med dette, fik brev om at lade 
Bendt Bendtsen, Hans Karlsen og Peder Andersen udføre 22 td. byg. 
SjT, 34, 524.

1. maj (Kbh.) Hans Boysen fik brev anlangende at lade Samuel Meyer 
for gjort leverance til hofholdningen bekomme 2.563 rd. 5 mk. 8 sk. af 
Helsingør told, hvilket han skal lade ham betale før nogen andre af de 
penge, som allerede er indkommet, og af dem, som derefter indkom
mer, indtil han er betalt, hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 
34, 524. K. Indl. udat.

1. maj (Kbh.) Iver Mogensen Krabbe fik brev om Poul Cornelissens be
taling i saltet i Landskrone. PC tilkommer efter afregning gjort med 
hr. Ove Giedde og hr. Axel Urup 1.355 rd. 5 mk. 4 sk. Kongen er til
freds, at IMK lader ham bekomme pengene i saltet liggende i Lands
krone, tønden anslaget for 14 mk. da., tagende hans bevis, hvorefter 
det skal blive godtgjort. SkT, 9, 144. K. Indl. 6. og 29. april.

1. maj (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om, at kongen på denne Philip
pi Jacobi vil have ham forlenet med Hald Slot og len. Befalendes etc. 
JT, 14, 135. K. Indl. 7. maj.
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2. maj (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende frihed for 
landgilde for nogle bønder i Gladsakse. Det er for kongen klageligen 
andraget, hvorledes Niels Christensen i Gladsakse, Peder Olsen, An
ders Jensen, Simon Olsen og Christen Rasmussen ibid., deres gårde 
nogle få dage før næstforleden påske er brændt med foder og meste- 
delen af deres kvæg o.a. formue. Desligeste, at Peder Andersen og Pe
der Nielsen ibid., 2 gi. fortrællede og udslæbte mænd, er så forarme
de, at de ikke kan blive ved deres gårde, med mindre de i lige måde 
forundes afslag. Af FBs erklæring erfarer kongen, at hver af de 5 
Gladsakse-mænd må forskånes for 3 års landgilde, beregnet fra Philip
pi Jacobi 1658 til årsdagen 1661, og de 2 for dette års landgilde. Det 
skal blive FB godtgjort i regnskaberne på Rtk. I lige måde skal han af 
skovene, hvor det er mindst til skovskade, lade de brandlidte udvise 
noget til bygningstømmer. Dermed etc. SjT, 34, 525. K. Indl. 15. og 30. 
april.

2. maj (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om, at kongen har 
antaget Hieronymus Pohl (Pahl) som slotsfoged på Skanderborg Slot. 
Han skal, når HP besøger ham, forordne ham dertil, så at han bekom
mer den samme besoldning som forrige slotsfoged. Dermed etc. JT, 
14, 135. K.

3. maj (Kbh.) Ernst Albrecht von Ebersteins pas til Jyll. Kongen har be
falet EAvE med sit regiment at marchere til Nørrejyll. Han befaler 
lensmænd, fogeder, borgmestre og rådmænd o.a., at de forskaffer 
dem på marchen fri natlejr og underholdning med fourage til hestene 
på en nats tid og fornødne færger over færgestederne. I lige måde skal 
de skaffe dem underholdning, når de ankommer til Jyll. Ladendes etc. 
SjR, 24, 186. K.

3. maj (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om, at kongen er tilfreds, 
at Maria, Christoffer Trenners, Strange Trøner (Trenner), Søren Pe
dersen, Jacob von Fyren og Poul Poulsen til vands må lade hidføre de 
træer, som FB har ladet dem udvise i lenets skove, eftersom det for
medelst vejenes besværlighed ej kan opbringes til lands. Befalendes 
etc. SjT, 34, 526. K. Indl. 29. april.

3. maj (Kbh.) Hr. Axel Urup og Peder Reedtz fik brev om at forhøre 
hr. Niels Krabbes krigskommissarieregnskab fra 1. nov. sidst forleden
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og efter befunden beskaffenhed kvittere. Dermed etc. SjT, 34, 526. K. 
Orig. i Axel Urups privatark., RA. Indl. 2. maj.

3. maj (Kbh.) Hans Schack og Otte Pogwisch fik befaling til at efter
komme forrige befaling1 vedr. formation af det Friiseske regiment og 
den Ulfeldtske eskadron, så de bliver stående under HSs regiment. 
Dermed etc. SjT, 34, 526. K. Indl. udat.
1) Se ovf.,s. 132.

3. maj (Kbh.) Hans Schack fik brev om at gøre den anordning, at Hol
ger Vinds kompagni med forderligste marcherer fra Kbh. til fæstnin
gen Kronborg. Dermed etc. SjT, 34, 526. K. Indl., se foreg.

3. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den anord
ning, at når efterskrevne kommanderede folk og officerer kommer til 
Kbh., bekommer de kvarter, hver ved sit kompagni, som er af det Frii
seske regiment 1 sergent, 1 korporal, 1 gefreiter, 14 gemene knægte, 
af kaptajn Blumentrosts kompagni 1 løjtnant, 1 sergent, 1 korporal, 3 
gefreitere, 14 gemene knægte, af de skånske kompagnier 1 sergent, 1 
korporal, 1 gefreiter, 2 gemene knægte, eftersom Holger Vinds kom
pagni marcherer fra Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 526. K. Indl., se SjT, 34, 
526, 3. maj (brev 3).

3. maj (Kbh.) Otte Skade fik brev om at gøre den anordning, at det 
kommanderede folk og officerer af det Friiseske regiment, den Ul
feldtske eskadron og afd. Kratz’ regiment med forderligste marcherer 
fra Kronborg og enhver forføjer sig til sit kompagni igen, eftersom 
Holger Vinds kompagni forinden har fået ordre til at marchere fra 
slottet. Dermed etc. SjT, 34, 527. K. Indl., se SjT, 34, 526, 3. maj (brev 
3).

3. maj (Kbh.) Poul Klingenberg fik brev om at skrive til Leonhard Mar- 
selis om at forstrække 250 rd. til at løse de fangne officerer af Kjeld 
Langes regiment, som endnu er fangne i Stade, hvilke 250 rd. igen 
skal blive erlagt PK. Dermed etc. SjT, 34, 527. K. Orig. i Rtk. 216.199.

3. maj (Kbh.) Oluf Rosen kran tz fik brev om, at kongen kommer i erfa
ring, at Dragsholm len mere end de andre len besværes med indkvar
tering af Dronningens livregiment. OR skal i sit kvartal gøre sådan an
ordning, at der holdes lighed med indkvarteringen, så den ene ikke 
skal have mere at klage end den anden. Dermed etc. SjT, 34, 527. K.
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3. maj (Kbh.) Admiralitetet fik brev om aftakning af borgmester An
ders Olsens skib Skt. Matthias på samme manér som med de andre 
fremmede hyrede skibe i kongens tjeneste. Dermed etc. SjT, 34, 528.

3. maj (Kbh.)1 Erik Quitzow fik brev om at lade Poul Beenfeldt være 50 
mand følgagtig af det folk, som nu ligger i fæstningen Frederiksodde. 
Dermed etc. JT, 14, 136. K.
1) Efter brevet står: Kbh.s Universitets højlærde fik brev om studieskat i Jyll., 
findes i Sjæll. Registre, den 6. juli 1658.

4. maj (Kbh.) Mikkel Sveder skal løslades på et Danziger-skib. Efter be
gæring bevilger kongen, at MS, som var kommet fra Riga med et Dan
ziger-skib beladt med lybsk gods og anholdt ved Kristianopel, må løs
lades og ubehindret passere. SjR, 24, 187. K. Indl. 17. og 24. april.

4. maj (Kbh.) Admiralitetet fik brev om efter ansøgning fra oberstlt. 
Andreas Wilcken at forskaffe skiberum til at føre det skånske artilleri 
til Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 528. K.

4. maj (Kbh.) Toldforvalterne fik brev om salttolden efter toldsedler. 
Mikkel Langemack: Han skal på alle toldboder i Danmark lade publi
cere, at kongens vilje er, at af alt salt, som indføres, skal gives den told, 
som den sidst udgangne toldrulle formelder om, enten det tilhører 
Saltkompagniet el. andre. Dermed etc. SjT, 34, 528. K.

Lige sådant brev fik Daniel Knopf om saltet søndenfjelds, og Her
man Garman og Peter de Block nordenfjelds.

4. maj (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev anlangende snarest muligt af 
Henrik Tillemands enke at lade indfordre 1.031/i rd., som hendes 
afd. husbond er blevet skyldig af forpagtning af maltaccisen af Falster 
og Loll. til forleden nytårsdag, såvel som tage kaution af hende for det
te års forpagtning, eftersom han har obligeret sig at betale hvert kvar
tal forud, hvilket ikke er sket siden sidste nytår. Dermed etc. SjT, 34, 
529. K. Indl. udat.

4. maj (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om, at kongen er tilfreds, at han 
efter sit forslag må nedtage kohuset på Antvorskov Slot, eftersom det 
er meget forfaldent, og reparere de andre huse dermed. Dermed etc. 
SjT, 34, 529. K. Indl. 1. maj.
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4. maj (Kbh.) Jacob Lauridsen Beck, husfoged på Koldinghus Slot, fik 
efter begæring for sig og hustru og et af deres børn deres livstid brev 
på Skanderup og Harte korntiender, som han for nogen tid siden har 
tilforhandlet sig. Dog skal de årligen levere den sædvanlige afgift efter 
forrige fæstebrev. Thi forbyde etc. JR, 13, 66. K. Indl. udat.

4. maj (Kbh.) Jacob Lauridsen Beck, husfoged på Koldinghus Slot, fik 
efter begæring brev på i den gård, han nu har, at måtte lade henlægge 
en liden rende fra kongens rende, som løber fra posten på staldgår
den på slottet. Forbydendes etc. JR, 13, 66. K. Indl. udat.

4. maj (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om at bevise Ulrik Christin Gyl
denløves tjener assistens med indfordring af restancer hos bønderne i 
Hald len fra hans forleningstid indtil svensken indfaldt i landet. Der
med etc. JT, 14, 136. K.

4. maj (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om at hidskikke kongens byg fra 
Koldinghus. Han skal dertil fragte fornødent skiberum, som kan hid
føre det.JT, 14, 136. K. Indl. udat.

4. maj (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om at erklære sig om græsning, 
olden og vindfælder, som Jacob Lauridsen Beck begærer i dyrehaven 
ved slottet. JLB har for kongen ladet anholde om dette, som berettes, 
at forrige husfoged skal have haft. SB skal erklære sig derom til videre 
resolution. Dermed etc. JT, 14, 136. K.

4. maj (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om, at kongen er tilfreds, at Jacob 
Lauridsen Beck årligen betales den ham bevilgede løn af lenets uvisse, 
så og at han selv må annamme den havre hos bønderne, som er bevil
get til hans heste, dog ligesom bonden selv yder det på slottet, hvilket 
mod hans kvittering skal blive godtgjort. Dermed etc. JT, 14, 137. K.

5. maj (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om at lade Knud Wal
ter være følgagtig de 3 stykker, som var på de skibe, som Peter Bredal 
førte til Kbh., hvorpå skal være den svenske admiral Wrangels våben 
og navn, at de på hans ansøgning kan være ham følgagtig. Dermed 
etc. SjT, 34, 529. K.

5. maj (Kbh.) Admiralitetet fik brev om at gøre en anordning, at 
oberstlt. Hans Steensen med forderligste bekommer så mange skibe-
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rum, som han behøver til at overføre munitionen fra Malmø til Tøjhu
set ved Kbh.s Slot. Dermed etc. SjT, 34, 529. K.

5. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Kørbitz og Otte Pogwisch fik brev om 
med forderligste at gøre afregning med oberstlt. Prunster (Priinster) 
for det, han tilkommer. Dermed etc. SjT, 34, 530. K. IndL 13. april.

5. maj (Kbh.) Brev efter begæring om opsættelse af Knud Steensens 
begravelse så længe, som hans arvinger begærer det. Forbydendes etc. 
SmR, 7, 120.

5. maj (Kbh.) Ernst Albrecht von Eberstein, kongens bestalter feltmar
skal, fik indvisning i Vestervig og Skanderborg len, årligen fra 1. maj 
sidst forleden for 2.000 rd. Nok af Skanderborg len 4.000 rd. JR, 13, 
67. K.

5. maj (Kbh.) Brev efter begæring om opsættelse af Marcus Kaas’ be
gravelse, så længe hans arvinger begærer det. JR, 13, 67.

6. maj (Kbh.) Christoffer Bille fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at Henrik Buschman sin livstid må bekomme den ham forundte 
arkelimesterbesoldning på Kronborg Slot, hvilket skal blive godtgjort. 
Dermed etc. SjT, 34, 530. K.

6. maj (Kbh.) Tolderne i Kbh. fik brev om at lade Henrik Wingers1 va
rer på Kbh.s red toldfrit passere, eftersom han erbyder at erlægge sø
tolden på toldboden ved Helsingør, nemlig 12 læster lybsk søøl, 8 
læster tøndeøl, 8 td. mjød, 14 drømter humle, 16 td. tvebak, 12 td. 
kringler og 10 læster tranfade. Dermed etc. SjT, 34, 530. Indl. udat.
1) Indl. har underskriften Werner, men formentlig er der tale om kongens fak
tor i Lybæk Henrik Wiirger.

6. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade providere med 8 da
ges proviant de skuder og skiberum, som skal overføre det på Møn 
indkvarterede svenske regiment til hest derfra til Holsten. Dermed 
etc. SjT, 34, 530. K. Orig. i DKanc. B 179M.

6. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende at forfærdige Hans 
Schacks forleningsbrev på Riberhus efter den ham forundte bevill., til
regnende ham ladegården både til Riberhus og Møgeltønderhus efter
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den brugelige takst, som den anslås rigens marsk el. a. af rigets betjen
te, så og så meget af det andet af de 2 lens indkomst efter renteritakst, 
indtil det strækker til den sum. De skal handle med ham, at han be
holder len og ladegårde kvit og frit for nævnte besoldning. Derefter 
osv. SjT, 34, 531. K. Indl. 24. april.

6. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om, at kongen har befalet, at 2 
kompagnier ryttere skal marchere fra Kbh. OP skal gøre den anord
ning, at de bliver logeret andetsteds i landet. Klagemål indkommer, at 
nogle steder er mere besværet med rytteri end andre. Han skal med 
andre kvartalers kommissarier være betænkt på midler, hvorledes ryt
teriet kan fordeles over alt landet med ringeste besværing. Han skal 
lade oberst von Ahlefeldts stab forlægge på landet, eftersom han alene 
for sin person er berettiget i Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 532. K. Orig. i 
DKanc. B 167D.

6. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at rytteriet skal gå 
ud, og om kvarter og stab for tilbageblivende 2 kompagnier og oberst 
Hans von Ahlefeldt. Kongen har befalet rytteriet at begive sig fra byen 
for at forlægges ude på landet, så at ej mere end 2 kompagnier forbli
ver. Så og at HvA ej er bevilget videre kvarter end på hans person, men 
hans stab skal i lige måde forlægges på landet. De skal gøre den an
ordning, at de 2 kompagnier bliver ligeligen indkvarteret. Desligeste, 
at obersten bekommer kvarter. Dermed etc. SjT, 34, 532. (Tr.: KD, V, 
444). K.

7. maj (Kbh.) Johan1 Kinchel fik brev om nogle varers toldfrihed i Nor
ge. Efter begæring bevilger kongen, at JK toldfrit fra Kbh. til Norge må 
lade henføre disse varer, eftersom de er fortoldet én gang: 1 kiste med 
allehånde varer, som silkegrofgrøn, podesay, seid af saien, dog lidet, 
nogle stykker kulørt og sort ulden damask, nogle stykker sort borat, le
gaturen, nogle stuver fløjl og kaffa samt bånd og silke, nogle stuver 
taft, polemiks (polemiten) og medese, alt afskåren, nogle stuver sort 
prorade o.a. små tingester, en kiste med noget sort klæde, kirsej og 
baj, kulørt og sort, dog kun '/2- og '/^-stykker, en pakke med kulørt 
klæde. SjR, 24, 187. K. Indl. udat. (2).
1) Overskriften har Henrik.

7. maj (Kbh.) Robert Colnet, kongens glasmester, fik skøde på glashu
set og dets plads. Kongen skøder til RC og hans arvinger en plads ved
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kongens løngang i Kbh., ml. denne og havnen og møllekanalen, stræk
ker sig imod østen langs havnen 93'/2 al., mod sønder langs løngangen 
105 al., imod vester, som det mi er indplanket, ml. løngangen og vand
møllen, 35 al., imod norden fra møllen langs møllens kanal er 3 gange 
indbøjede linjer, nemlig fra møllen af 49/2 al., dernæst til den liden 
bro 283/i al., fra samme bro til havnen 36 al. Hvilken plads med hus og 
bygning til glasværkets brug RC må beholde. Thi bepligter osv. Dog 
skal han selv bruge det til et glasværk og årligen på egen bekostning i 
kongens vinkælder levere 500 store og små spidsglas, eftersom det bli
ver bestilt, og derforuden slibe og polere alle hånde glas, og ellers for
rette alt andet i glasarbejde, som kongen kan have behag i. Når hans 
hustru og arvinger ej vil bruge huset til glasværk, skal ejendommen 
komme til kronen igen mod 1.000 sldl. til 64 sk. Forbydendes osv. SjR, 
24, 187. K.

7. maj (Kbh.) Hvens undersåtter fik brev anlangende deres ed. Kon
gen hilser sognepræst, foged og menige indbyggere på Hven, at efter
som de af den svenske konges betjente anmodes om at gøre ed til den 
svenske krone, forbydes det dem at aflægge troskabsed til nogen, da 
de med gejstlig og verdslig jurisdiktion hører og altid har hørt til Sjæll. 
SjR, 24, 189. (Udt.: GOD, VI, 378). K.

7. maj (Kbh.) Paul Tscherning fik brev om at blive hos Gunde Rosen- 
krantz. PT har tilforn fået befaling til at begive sig til Kalundborg for at 
forhøre sagen ml. oberstlt. Biinow og hans modpart. Da han ej kan mi
stes fra GR, skal han forblive hos ham til at forrette det, han befales af 
ham. Dermed etc. SjT, 34, 532. K.

7. maj (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om straks at levere 300-400 
rd. af Kbh.s told til køkkenskriveren Hans Olsen. De øvrige penge skal 
han lade blive i behold, indtil hofmarskalen igen kommer til stede. 
SjT, 34, 532. K.

7. maj (Kbh.) Kommissarierne i Danmark, nemlig Lave Beck, Otte 
Pogwisch m.fl. fik brev om med forderligste at gøre rigtighed i Rtk. for 
det, der af hr. Corfitz Ulfeldts gods er indkommet i landekisten i Sjæll. 
Befalendes etc. SjT, 34, 533. K.

Lige sådant brev fik landkommissarierne i Jyll. Hr. Niels Krabbe, 
Kjeld Krag og Iver Mogensen Krabbe i Skåne. Henrik Podebusk og 
Erik Kaas i Fyn.
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7. maj (Kbh.) Ernst Albrecht von Eberstein fik brev om straks at kom
mandere 2 kompagnier af Livregimentet til hest, som er indkvarteret i 
Kbh., til at marchere ud på landet dér, hvor de bliver assigneret kvar
terer af Otte Pogwisch. Dermed etc. SjT, 34, 533. K.

8. maj (Kbh.) Forleningsbrev1 for Johan Christoph von Kørbitz til Hel
lerup, hofmarskal, på Kbh.s Slot fra Philippi Jacobi 1658 med vist og 
uvist. Til genant til sig selv og til at lønne folk bevilges han årligt 1.800 
rd. Han må for den halve part lade annamme proviant på Provianthu
set, anslået efter renteritakst og kortet i de 1.800 rd.; til ildebrændsel 
200 favne ved årligen og til fiskeredskaber 100 rd. årligen, hvilket årli- 
gen skal betales på Rtk. og Provianthuset. Hvad indkomsten af lenet 
udgør herudover efter jordebogens lydelse, skal NN føre kongen til 
bedste til regnskab. Disse folk skal holdes på slottet og gives løn og 
klædninger: slotsfogeden selvanden om måneden 8 kur.dL, ridefoge
den selvanden 7 kur.dL, fadeburskvinden 3 kur.dL, pagerne 2 kur.dL, 
portneren 2'/2 kur.dL, 2 vægtere hver 2 kur.dL, tårngemmeren 2/2 
kur.dL, og med skytte og liggere skal forholdes efter tilforn gjort frd. 
og gives den sædvanlige løn. (Skbl. 4. ('/io af det uvisse), 6, 7, 9 (han 
må lade fiske til eget behov i søer, damme og fiskevand i lenet, som for
rige lensmand før ham), 10 (4 geruste heste), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19). Thi forbyde osv. SjR, 24, 189. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

8. maj (Kbh.) Forleningsbrev1 for Joakim Gersdorff til Tundbyholm på 
Kalundborg Slot fra Philippi Jacobi 1658 med vist og uvist, kvit og frit. 
(Skbl. 2, 4 (kongen forbeholder sig told, sise, vrag, sagefald af købstæ
derne og præster og degne og stedsmål af tiender samt skatter), 7, 8, 
3, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11). JG har i 3 år forstrakt kongen, hvert år 
3. parten, af Bornholm lens indkomst og skal igen give Hans Lindenov 
det, denne i lige måde har forstrakt af Kalundborg len i 3 år. Kongen 
bevilger, at han, hans hustru og arvinger skal nyde 1 nådsensår af 
nævnte len med lige kondition, som han har haft det, og som det ple
jer at ske. Thi forbyde osv. SjR, 24, 194. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

8. maj (Kbh.) Mads Madsen, kaptajn, Hans Krøger, skibsløjtnant, og 
Cornelis Dam, skibsløjtnant, fik efter begæring for sin livstid frihed for 
al borgerlig og bys tynge samt skat, vagt o.a. besværing, på hvilket sted 
han agter at nedsætte sig i Danmark el. Norge, såfremt han ingen tra-
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fik el. handel bruger uden søfarten alene. Forbydendes etc. SjR, 24, 
197. K. Indl. 29. april og 8.maj.

Lige sådant brev fik HK den 12. maj. CD den 29. maj 1658.

8. maj (Kbh.) Iver Mogensen Krabbe fik brev om at være værge på skif
te for afd. Rønnov Billes sønner. Han har tilforn bekommet befaling 
til at være værge på skifte for RBs døtre, som denne havde med adres
satens afd. søster, fru Lisbeth Krabbe. Vincents Bille, som i lige måde 
havde fået befaling til at være værge for RBs sønner, undskylder sig. 
Kongen befaler IMK på skiftet at være sin søsters sønners værge, på det 
skiftet kan komme til endelighed. Dermed etc. SjT, 34, 533. Indl. 7. 
maj.

8. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at kongen har gjort 
Ernst Albrecht von Eberstein, feltmarskal, årligen, beregnet fra Philip- 
pi Jacobi sidst forleden, indvisning i Skanderborg lens1 afgift for 2.000 
rd. Befalendes etc. SjT, 34, 534. K. Orig. i DKanc. B 179M.
1) Overskriften luevner også Vestervig len.

8. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om under sin hånd at give 
Hans Georg Moltzan kopi af hans afregning. Dermed etc. SjT, 34, 534. 
Indl. 24. febr. og 10. og 19. maj.

8. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Otte Pogwisch fik brev anlangende 
at annamme og kvittere Nicolaj Bennichs rgsk. Dermed etc. SjT, 34, 
534. K.

8. maj (Kbh.) Niels Juel, David Danell og Nicolaus Helt fik brev om, at 
kongen har befalet borgmestre og råd i Kbh. for billig fragt at tilveje
bringe så mange skuder og skiberum, som gøres fornødent til at over
føre det svenske regiment, bestående af 1.000 heste, fra Møn til KieL 
Adressaterne skal for sig fordre rederne el. dem, som skiberummene 
tilhører, og akkordere med dem. Dermed etc. SjT, 34, 534. K. Indl. 5. 
og 8. maj.

8. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om for billig fragt at 
tilvejebringe så mange skuder og skiberum, som kan behøves til at 
overføre til Kiel i Holsten det på Møn indkvarterede svenske regiment, 
som består af 1.000 heste. De skal uden ophold iværkstille det, efter
som regimentet af mangel på skiberum ligger Møn til største fordær-
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velse. Til den ende har kongen befalet Niels Juel med kaptajn David 
Danell og Nicolaus Helt at tage rederne el. deres fuldmægtige for sig 
og akkordere med dem om billig fragt. Dermed etc. SjT, 34, 535. K. 
Indl., se foreg.

8. maj (Kbh.) Admiralitetet fik brev om med forderligste at opskikke 
skiberum til Christiania til at afhente 17.000 båndstager, hvorom Niels 
Trolle tilforn har bekommet befaling. Dermed etc. SjT, 34, 535. K.

8. maj (Kbh.) Admiralitetet fik brev med dokumenter om en skude fra 
Norrkoping, som er taget af en kaper i Østersøen. De skal indstævne 
parterne for sig, eksaminere sagen og gøre relation om den. Dermed 
etc. SjT, 34, 535. K.

8. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om at lade ritmester Weyers 
hustru bekomme 12 rd. mod kvittering, hvilket skal blive ham godt
gjort. SkT, 9, 144.

8. maj (Kbh.) Forleningsbrev1 for Frands Brockenhuus til Overgård på 
Halsted Kloster fra Philippi Jacobi 1658 med vist og uvist. Til genant til 
sig selv og til at lønne folk bevilges han årligt 205'/2 kur.dL, 4'/2 læst 
rug, 7'/2 læst byg, 300 td. havre, 5 td. smør, 140 lam, 200 gæs, 200 høns, 
12 køer, 12 sider flæsk, og hvad indkomsten af lenet udgør ud over 
denne genant efter jordebogens lydelse, skal han føre kongen til bed
ste til regnskab, og han skal intet befatte sig med ladegården. (SkbL 4 
('/lo af det uvisse, han må lade fiske til eget behov i damme og fiske
vande i lenet, så vidt kongen ikke lader bruge), 6, 7, 8, 9, 10 (4 geruste 
heste), 11, 12, 13, 14, 15, 16 (han skal årligt til Skt. Mortens dag til pro
viantskriveren ved Kbh.s Slot fremskikke alt korn o.a. species, som jor- 
debogen og lenets indkomst beløber over hans genant), 17, 18, 19). 
SmR, 7, 120. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

8. maj (Kbh.) Ulrik Christian Gyldenløve og hr. Oluf Parsberg fik brev 
om årligen, beregnet fra Philippi Jacobi, af lenets afgift at betale Ernst 
Albrecht von Eberstein, bestalter feltmarskal, 4.000 rd., tagende hans 
bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. JT, 14, 137. K.

Lige sådant brev fik OP om 2.000 rd. af Vestervig Kloster lens afgif t.
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8. maj (Kbh.) Jens Bildt til Hæstrupgård og Preben Banner til Stens
hede fik befaling anlangende skifte efter Vil Orning. Niels Harbou til 
Skårupgård har på vegne af sin hustru og fru Lisabeth Rodsteen, enke 
efter Jørgen Orning, på hendes børns vegne begæret denne befaling 
til adressaterne anlangende skifte efter VO. Adressaterne befales og 
får fuldmagt til som kommissarier at overvære skiftet og på belejlig tid 
og sted indstævne parterne for sig. Dersom nogen tvistighed kan falde, 
skal de enten forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem ved 
endelig dom. Desligeste, eftersom deres farbror og svoger, afd. Søren 
Orning, efter Jørgen Ornings død som værge for dennes første børn, 
nemlig Vil Orning og fru Kirsten Orning, skal have forvaltet deres 
gård Skårupgård og tilliggende gods såvel som og oppebåret jomfru 
Sofie Ornings og jomf ru Agate Ornings visse og uvisse indkomst af de
res tilskiftede gods, som han el. hans arvinger endnu ingen rigtighed 
har gjort for, skal de i lige måde indstævne SOs enke og børn med de
res lavværger til samme tid med deres rgsk. og påkende dem. Det, de 
forretter, skal de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig 
til de interesserede. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan 
møde, skal den, som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en an
den god mand til sig og efterkomme befalingen. Ladendes etc. JT, 14, 
137. Indl. 22. nov. 1656.

9. maj (Kbh.) Renteskriverne fik å.b. af K.M. om indkvartering o.a. 
Samtlige renteskrivere i Kbh. har i denne besværlige tid godvilligen 
påtaget sig indkvartering lige ved andre. De begærer derfor, at de her
efter må være fri, så og at det ej skulle tilegnes til nogen rettighed. 
Kongen bevilger dette, og tilforn godvillig indkvartering skal ikke 
præjudicere deres privilegier, meget mindre af borgmestre og råd el. 
borgerskabet i fremtiden, såfremt de ingen borgerlig håndtering bru
ger. SjR, 24, 197. K. Indl. 21. marts.

9. maj (Kbh.) Christen Jacobsen1 fik på Peter Contins2 vegne oprejs
ning i en drabssag. CJ har for nogen tid siden ladet kongen tilkende
give, at der for nogen tid siden er sket klammeri ml. PC og Johan Nes- 
mand, og sagen er ikke procederet på frisk fod. Han begærer oprejs
ning i sagen. Kongen oprejser den. Forbydendes etc. SjR, 24, 198. 
Indl. udat. (2).
1) Indl. har Christen Jacobsen Hunde. 2) Indl. har Pierre Cottiere.
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9. maj (Kbh.) Admiralitetet fik brev om med forderligste at forskaffe 
skiberum til Bohus til at afhente de stykker og ammunition, som dér 
findes tilhørende kongen. Dermed etc. SjT, 34, 536. K.

9. maj (Kbh.) Admiralitetet fik brev om ved billig vurdering at lade tak
sere det hus, som afd. skipper Rasmus har haft med 4 andre gi. vånin
ger i Skipperboderne i Højbådsmandsgade, og indskikke vurderingen 
i Kane. Dermed etc. SjT, 34, 536. K. Indl. 29. og 30. april.

9. maj (Kbh.) Hans Schack og Otte Pogwisch fik brev anlangende, at 
kongen kommer i forfaring, at adskillige skånske artilleriofficersbe- 
tjente med heste o.a. ligger i Kbh., borgerskabet til besværing. De skal 
på kongens vegne tilkendegive dem, at han ej er dem videre kvarter 
gestændig, men at de straks skal gøre afregning til aftakning. I lige 
måde skal de opsige oberstlt. Bendix von Ahlefeldts kvarter. Dermed 
etc. SjT, 34, 536. K. Orig. i DKanc. B 173.

9. maj (Kbh.) Ulrik Christian Gyldenløve fik brev om, at borgerskabet 
i Kbh. besværer sig over den store indkvartering. Han skal gøre den 
anordning, at de bliver forlindret for hans heste og tjenere. SjT, 34, 
537. (Tr.: KD, V, 444). K. Indl. 26. april.

9. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om murmestersvende
ne. Hvad disse har ladet andrage for kongen imod murmestrene, kan 
adressaterne se af hosføjede supplikation, så vel som hvad murmestre
ne har erklæret derimod. De skal indstævne begge parter for sig, gø
rende deres bedste for at forene dem i mindelighed el. adskille dem 
ved endelig dom. Dermed etc. SjT, 34, 537. (Tr.: KD, V, 444). K.

9. maj (Kbh.) Erik Rosen kran tz fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
han må være entlediget fra sin kommissariebestilling i LolL og igen 
forføje sig hjem til sit len. SmT, 8, 177. K.

9. maj (Kbh.) Peder Lange fik brev om Brejning1 præstekalds opsæt
telse. Kongen kommer i forfaring, at kaldet er ledigt, og at PL, som 
har jus dertil, for kongens egne befalinger er forhindret, så han ikke 
kan kalde en person dertil til den forordnede tid efter ordinansen. Ef
ter begæring bevilger kongen, at kaldet af en præst må opsættes 6 uger 
efter, at det svenske folk er af Nørrejyll. Forbydendes etc. JR, 13, 67. 
Indl. 2. maj.
1) Kopi bogen har Bredinge.
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9. maj (Kbh.) Bevilling efter begæring for mag. Oluf Sørensen Ørsted, 
rektor i Randers, til at lade sig vie til sin fæstemø hjemme i huset. Han 
må, formedelst han endnu befrygter forhindring i at rejse hjem i den
ne tids tilstand og for at spare bryllupsbekostning, fuldkomme sit æg
teskab med sin trolovede fæstemø i huset i Kbh. JR, 13, 68. Indl. 7. maj.

9. maj (Kbh.) Hans Schack fik brev anlangende kongens faktor, hof- 
provisor i Hamborg Gabriel Gomez’ forrige indvisning i Ribes told. 
GG har forleden år bekommet kongens assignation i Ribes toldkiste 
for 19.395 rd. foruden det, han endnu resterer af forrige assignation 
dér. HS skal lade ham el. hans fuldm. frem for nogen anden, som her
efter erhverver assignation, efterhånden bekomme denne kapital med 
påløbne renter, 6 pct., beregnet fra 7. jan. 1657, tagende bevis, hvor
efter det skal blive godtgjort. Dermed etc. JT, 14, 138. K.

10. maj (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om i Tøjhuset at an
namme de gi., ubrugelige sengeklæder, som Otte Pogwisch er befalet 
at skikke hid fra Frederiksborg Slot. SjT, 34, 537. K.

10. maj (Kbh.) (Hi ristoffer Bille og Otte Pogwisch fik brev om at tilhol
de bønderne i Kronborg len, som giver lam, høns og æg, at levere til 
Hans Olsen køkkenskrivers tjener imod kvittering. Det skal blive godt
gjort. Dermed etc. SjT, 34, 537. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK. 
Indl. udat.

Lige sådant brev fik OP i Frederiksborg len.

10. maj (Kbh.) Hr. Ove Giedde og Mogens Arenfeldt fik brev om at er
klære sig om 2 gde, som Jens Kaas begærer. JK har begæret en af kro
nens gde i Hald len, Lysgård h., Sørup: Jens Nielsen påbor, imod så 
vidt, gården kan beløbe sig, at kontentere sine underhavende folk. 
Adressaterne skal erklære sig om gårdens herlighed og belejlighed, og 
hvor nær den befmdes at ligge Hald Slot, item hvad deraf gives til 
landgilde, så og hvad de formener, 1 td. htk. kan være værd, og om de 
eragter, at den uden lenets skade kan mistes og forundes ham hans 
livstid. Herom skal de indskikke erklæring i Kane. JT, 14, 139. Indl., se 
JT, 14, 132, 19. april.

Lige sådant brev fik MA om en gård i Skivehus len, Salling, Dalgård: 
Bertel Mogensen og Niels Jepsen påbor.
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11. maj (Kbh.) Privilegier for apoteker Johannes Kirchhoff til at holde 
apotek i Kbh. Nærværende JK må i Kbh. anrette og holde et fuldt apo
tek, hvori skal præpareres og falholdes (efter at det er forment de an
dre materialister og krudkræmmere i byen at holde det) til forefal
dende nødtørft og lejlighed medicamenta, komposita, opiata, purgan
tia o.a., deslige de sirupper, conservantia, condita, olea, ungventa og 
emplastra, som præpareres og henhører in usum medicinæ. Og alle 
nævnte species skal være så friske og gode, at de kan passere, når de 
bliver visiteret af Det medicinske Fakultet, som det skal ske på visse ti
der afåret. Han skal have i agt, at han har til rede afalle slags, som bør 
findes på et velbestilt apotek, når han bliver befalet at komponere og 
præparere noget af lægerne. Dog er det hermed ikke forment mate
rialisterne, krudkræmmerne, destillatørerne o.a. at destillere og gøre 
de destillater, sirupper, konserva og condita af ribs, kirsebær, pom
merans o.a., som henhører til daglig spisning o.a. gement brug. Ej hel
ler er det forbudt badskærere at gøre plastre og ungventa, som de be
høver til deres håndværk. Det er apotekeren uforment at gøre sligt og 
holde det til fals for dem, der spørger derefter. Det er ham også frit for 
at holde alt, som de andre krudkræmmere dér ex simplicibus, adskilli
ge slags banket, konfekt, kandiseret o.a. Han skal holde en fri vinkæl
der og deri udtappe i potter og ammer adskillig slags drik, som det 
hidtil har været brugeligt. Dog uforkrænket frd. om, at rhinsk og 
fransk vin ikke må henlægges og udtappes i én kælder. Kongen be
tænker, at til at vedligeholde apoteket hører stor bekostning, og bevil
ger, at apotekeren må blive forskånet for efterskrevne borgerlige be
stilling, som er, at han ikke skal udnævnes til tingmand, rodemester, 
synsmand, vurderingsmand, kæmner, kirkeværge, de fattiges forstan
der, nævnemand, at opkræve tyrepenge el. a., på det apoteket ikke i 
hans fraværelse skal forsømmes. Dog skal han være skat, hold, vagt o.a. 
byens tynge undergivet efter sin formue, så vidt han ikke findes for
skånet af kongen. Derimod er han forpligtet til for en billig værd til 
enhver at sælge det, de kan behøve at købe af ham, efter den takst, 
som bliver gjort af Det medicinske Fakultet, såfremt han agter at nyde 
disse privilegier, og ellers forholde sig efter frd. om apoteker og disses 
takster. Thi forbyde etc. SjR, 24, 198. (Tr.: KD, III, 47(5-77). K.

11. maj (Kbh.) Johannes Berthesius fik efter begæring privilegier på et 
apotek i Roskilde. Han må på egen bekostning lade anrette og holde 
et apotek i byen. Dog så, at han skal beflitte sig på at holde i forråd 
gode ferske og ustraffelige varer og lige materialia, urter, species o.a.,
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som bør findes i et velordnet apotek, og sælge det til hvem, der be
høver det, for lideligt værd, og anstille sig således, at ingen billigen kan 
klage. Efterdi der til sådant behøves stort forlag, bevilger kongen, at 
han i byen må være fri og forskånet for al kgl. og byens tynge. Han må 
og sælge species og holde en vinkælder med adskillige slags vin, dog 
andre urtekræmmere og vinhandlere dermed ej forment deres 
næring. Dog skal ingen anden borger understå sig at holde apotek el. 
sælge medicinske urter el. materialia, som bør findes ved et apotek, 
ham til skade, såfremt urter og materialia ikke skal være forbrudt. For
bydendes etc. SjR, 24, 200. K. Indl. 22. juli 1650 (Fr. 3, kopi).

11. maj (Kbh.) Henrik Pompe og Hans Pompe af Hamborg fik efter 
begæring brev om at måtte udføre 2.000 td. malt til Norge, som er un
der kongens jurisdiktion, dog at det bevisliggøres, hvor i Norge de sæl
ger det. Forbydendes etc. SjR, 24, 202. K. Indl. 26. april og 9. maj.

11. maj (Kbh.) CChristoffer Bille fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
Holger Vind og hans kompagni må nyde traktement lige ved andre i 
garnisonen på Kronborg. Dermed etc. SjT, 34, 538. K.

11. maj (Kbh.) Ove Skade fik brev om, at Køells, Jystrup1 og Nebs møl
ler må være fri for forleden års halve landgildemel og mølleskyld, be
regnet fra Philippi Jacobi 1657 til årsdagen, hvilket skal blive godt
gjort. Dermed etc. SjT, 34, 538. K. Indl. 4. og 6. maj.
1) Kopibogen har [ostrup, K. har Jøstrup. Indl. placerer møllerne i Ringsted h.

11. maj (Kbh.) Joachim von Breda fik brev om at forløve officererne 
over adelens soldater. Dermed etc. SjT, 34, 538. K.

11. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at kongen har 
forløvet officererne over adelens soldater her i Kbh. Dermed etc. SjT, 
34, 538. K.

11. maj (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at gøre den anord
ning, at hans regiment straks marcherer til Kalundborg, hvorfra det 
skal overføres til Nørrejyll. og forlægges dér i Ålborg og Viborg. Med 
sognerytterne skal FB forholde sig efter forrige befaling,1 når de kom
mer derover. Dermed etc. SjT, 34, 538. K.
1) Se ovf, s. 67-68.
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11. maj (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om, at kongen har befalet 
Frands Brockenhuus at lade sit regiment komme over til Nørrejyll. og 
forlægges i Ålborg og Viborg. JG skal gøre den anordning, at de ved 
Kalundborg forskaffes skiberum til at overføre dem. Dermed etc. SjT, 
34, 538. K.

11. maj (Kbh.) Hans Schrøder ritmester fik brev anlangende at anhol
de alle de færger, der løber ml. Møn og Sjæll., og holde flittig vagt ved 
strandsiden, at ingen af de svenske, som ligger på Møn, kommer over. 
Dermed etc. SjT, 34, 538. K. Indl. 10. maj.

11. maj (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov og Kjeld Krag fik brev om at for
høre Holger Vinds rgsk. og efter befunden beskaffenhed kvittere ham. 
SkT, 9, 144. K.

11. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om traktement for officerer
ne, som har kommanderet over de 3 kompagnier, som efter kongens 
befaling er antaget af hr. Henrik Lindenov til Øvids Kloster efter den 
kapitulation, som er oprettet med andre officerer med lige konditio
ner. Befalendes etc. SkT, 9, 144. K. Orig. i DKanc. B 167C.

11. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om at afbetale alle de office
rer, som har kommanderet over de 3 kompagnier, som Henrik Linde
nov efter kongens befaling har antaget, og det efter den kapitulation, 
som er oprettet med andre officerer med lige konditioner. Han skal 
derpå tage bevis, som skal blive godtgjort. SkT, 9, 145. K.

11. maj (Kbh.) Tyge Below fik brev anlangende varer frataget Jørgen 
Jensen i Fønsskov. JJ har for kongen ladet andrage, hvorledes nogen af 
undersåtterne, efter at freden var sluttet, har frataget ham gods, kvæg, 
korn og løsøre. TB skal hjælpe ham til rette mest muligt, så han igen 
bekommer sit gods, så vidt han kan finde og bevise det. Dermed etc. 
FT, 7, 364. K.

11. maj (Kbh.) Laurids Ulfeldt og bispen i Århus fik brev om, når plads 
bliver ledig, at indtage Jacob Tønnesen i Horsens Hospital, forord
nende ham underholdning o.a. lige ved andre hospitalslemmer. Der
med etc. JT, 14, 139. Orig. i C 3-2.052 Århus bispeark., I AV. Indl. 22. 
april (2).
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12. maj (Kbh.) Oluf Brockenhuus og Kjeld Krag fik brev om med for- 
derligste i Kbh. at forhøre Iver Mogensen Krabbe til Vegholms pro- 
viantkommissariusregnskaber og efter befunden beskaffenhed kvitte
re. Dermed etc. SjT, 34, 538. K. Indl. 8. og 10. maj.

12. maj (Kbh.) Erik Banner fik brev om, at kongen har befalet Frands 
Brockenhuus’ regiment at begive sig til Kalundborg og derfra at over
føres til Nørrejyll. EB skal begive sig til regimentet, når det er på vejen 
ml. Dragsholm og Kalundborg, for at have indseende med, at ingen 
insolence begås. Dermed etc. SjT, 34, 538. K.

12. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om at gøre 
den anordning, at 16 mand af de kommanderede soldater fra Kron
borg med deres sergent bekommer kvarter i byen. Dermed etc. SjT, 
34, 540. K.

12. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den an
ordning, at Hans von Ahlefeldt bekommer kvarter i byen fra den tid, 
han er forestillet som oberst for Kongens Livregiment. Dermed etc. 
SjT, 34, 540. K.

12. maj (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om at lade Peter von Steenberg 
bekomme en læst byg til at så, tagende hans kvittering og tilstille kom
missarierne i Sjæll. denne, så det efter landkøb kan blive ham afkortet 
i hans besoldning. Det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 540. 
K. Indl. udat.

12. maj (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om at lade stalddrengen Boller 
være folemester på Antvorskov i afd. Jørgen Folemesters sted og der
for nyde en karls løn fra brevets dato, hvilket skal blive godtgjort. Der
med etc. SjT, 34, 541. K.

12. maj (Kbh.) Nicolaus Helt fik brev om at tilholde alle skuderne, som 
er forordnet at afføre det svenske folk fra Møn, at forføje sig i Grøn
sund ved Møns færgested og dér ligge på strømmen at indtage heste 
og folk, som udskibes til dem med færger. Til den ende skal de 2 fær
ger, som bruges ml. Kalvehave og Møn i Grønsund, føres omkring. Når 
alle skuderne er ladede, skal NH konvojere dem med folkene til Kiel 
og siden løsgive skuderne derfra. Med folkene skal han igen så snart 
muligt forføje sig tilbage. Dersom vinden ikke vil føje til Kiel, el. de
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formedelst mangel på proviant og hestefoder bliver opholdt, må han 
lade skuderne sætte andetsteds ved den holstenske side, hvor vinden 
vil henføje. Dersom de svenske vil udføre korn el. andet fra Møn, skal 
NH så vidt muligt forhindre det. Befalendes etc. SjT, 34, 541. K. Indl. 
11. maj.

12. maj (Kbh.) Niels Juel fik brev om flere skuder til Møn. Eftersom de 
5 skuder, som er forordnet til at overføre det svenske folk fra Møn, ej 
er nok, skal han gøre sit bedste til, at så mange som til 40 tilvejebrin
ges, så at de andre, som ikke nu straks er færdige, med allerforderlig- 
ste kan efterskikkes. Dermed etc. SjT, 34, 542. K.

12. maj (Kbh.) Niels Juel fik brev om at gøre den anordning, at 2 fær
ger el. andre skiberum straks løber til Helsingør og derfra afhenter 
den ammunition, som er overført fra Helsingborg fa\stning. Dermed 
etc. SjT, 34, 542. K. Indl. maj.

12. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev anlangende godtgørelse af 
Steffen Thims traktement som geworben oberstlt. fra krigens begyn
delse til hans død. Befalendes etc. SkT, 9, 145. K. Indl. 14. maj.

12.?' maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om godtgørelse af Henning 
Quitzow til Sandagergårds verpflegung som oberstlt. til fods fra 3. aug. 
til 21. okt. 1657, imidlertid han har kommanderet i Helsingborg fæst
ning. Befalendes etc. SkT, 9, 145. K. Indl. 7. maj og udat.
1) Datoen er ikke anført, heller ikke på K., men brevet står ml. breve af 12. og 
13. maj.

12. maj (Kbh.) Bispen i Fyn fik brev om, at kongen efter fru Sofie Sta
verskovs begæring er tilfreds, at mag. Niels i Dalum må prædike over 
Herman Kaas i Odense Kirke. Dermed etc. FT, 7, 365. K. Indl. 11. maj.

12. maj (Kbh.) Gunde Rosenkrantz fik brev om med forderligste at for
skaffe så mange skuder og skibe, som kan bekommes at overskikke fra 
Jyll. til Kalundborg til at overføre Frands Brockenhuus’ regiment til 
Jyll. Dermed etc. JT, 14, 140. K.

13. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den an
ordning, at Hans von Ahlefeldt bekommer kvarter i byen. Dermed etc. 
SjT, 34, 542. K.
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13. maj (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om, indtil marskalen kom
mer hjem, til køkkenskriveren at levere de penge, han behøver til køk
kenet. Dermed etc. SjT, 34, 542. K.

13. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Kørbitz og Otte Pogwisch fik brev om 
efter gjort afregning at give en vis tærepenge til Gotfried Reccise og 
kaptajnlt. Frands Wulff til deres rejse, så vidt som midlerne strækker 
til. SjT, 34, 543. K. Indl. 8. maj.

13. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Kørbitz og Otte Pogwisch fik brev om, 
at kongen er tilfreds, at generaladjudant Henrik Heber må godtgøres 
traktement lige med en oberstlt. Dermed etc. SjT, 34, 543. K. Orig. i 
DKanc. B 223F.

13.1 maj (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om at gøre den anordning, at 
alle skuder og skiberum i lenet straks løber til Kalundborg for at over
føre det svenske folk derfra. Dermed etc. SjT, 34, 544. K.
1) En påskrift på K. har 14. maj, hvilket også passer med den påførte numme
rering.

13. maj (Kbh.) Lensmændene over fæstningerne i Skåne fik brev om 
med forderligste i Kime, at indskikke fortegnelse over proviant, krudt, 
lod og lunter, som fandtes i fæstningerne den tid, de er overleveret de 
svenske. SkT, 9, 145. K. Orig. i Axel Urups privatark., RA.

Lige sådanne breve [dvs. som Axel Urup om Malmø] fik Holger 
Vind om Landskrone. Hr. Ove Giedde om Helsingborg. Hr. Henrik 
Lindenov om Kristianstad. Jacob Grubbe om KristianopeL

13. maj (Kbh.) Forleningsbrev1 for hr. Hans Lindenov på Skt. Knuds 
Kloster med bøndernes visse landgilde efter jordebogen og den gejst
lige rente og stiftets indkomst kvit og frit fra Philippi Jacobi 1658. 
(Skbi. 2, 3, 4 ('/2 af det uvisse), 7 (såvel som skolemesteren, sognepræ
sten, læsemestrene, kapellanen og sjettelektiehører og de fattige), 8, 
11,5, 6, 9, 10 (8 geruste heste), 12, 13, 14, 16, 20). HL skal til forman
dens arvinger udgive 2.790 rd., som denne har betalt kongen. HL, 
hans hustru el. arvinger skal igen restitueres dette af eftermanden el. 
godtgøres med et fuldt nådsensår over det sædvanlige. FR, 6, 330. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.



222 1658

13. maj (Kbh.) (Christoffer Lindenov og Philip Joakim Barstorff fik 
brev om at lade Frands Brockenhuus være følgagtig 600 td. korn, som 
findes på Nykøbing Slot, til Halsted Klosters bønder. Dermed etc. 
SmT, 8, 177. K.

Lige sådant brev fik PJB om 600 td. korn på Alholm.

13. maj (Kbh.)1 Jørgen Kruse og Ebbe Gyldenstjerne fik brev om kvar
terer til Frands Brockenhuus’ folk. FB har bekommet kongens befa
ling til at marchere med sit regiment til NørrejylL og skal logeres i Vi
borg og Ålborg. Adressaterne skal gøre den anordning, at regimentet 
bliver indkvarteret i visse landsbyer hver nat på deres march ml. Århus 
og Viborg. Ladendes det etc. JT, 14, 140. K.

Lige sådant brev fik EG om kvarterer på nattelejerne ml. Viborg og 
Ålborg.
1) Efter brevet står: Hr. Oluf Parsberg fik brev anlangende relation om hr. 
Ebbe Ulfeldts breve og dokumenter, findes i Sjæll. Tegneiser den 14. maj 
1658.

14. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Kørbitz og Otte Pogwisch fik brev an
langende, at kongen er tilfreds, at afd. Steffen Thims besoldning må 
godtgøres ham efter hans bestallingsbrev indtil den 1. sept. 1657, og at 
han fra fejdebrevets dato indtil sin død må trakteres som geworben 
oberstlt. De må lade hans enke bekomme kopi af hendes husbonds af
regning. Befalendes etc. SjT, 34, 543. K. Orig. i DKanc. B 223G.

14. maj (Kbh.) Hr. Sivert Urne fik brev om på skifte efter afd. Frederik 
Urne til Bregentved at påtage sig hans datter, jomfru Anne Urnes vær
gemål, havende indseende med, at hun vederfares den del, ret er. Ef
ter holdt skifte skal han levere hendes lod efter registrering til hendes 
mor, fru Karen Arenfeldt, i hvis hus hun er, og give hr. (Christoffer 
Urne som hendes lavværge genpart deraf. Dermed etc. SjT, 34, 543. 
Indl. 14. maj.

14. maj (Kbh.) Nicolaus Helt fik brev om at begive sig fra Kbh. til Vor
dingborg med skiberummene, eftersom kongen erfarer, at udskibnin
gen i Grønsund er så besværlig, at det på LolL liggende svenske regi
ment først skal udføres på færger, førend det kan indskibes i skibene. I 
det øvrige skal han rette sig efter kongens forrige ordre. Dermed etc. 
SjT, 34, 544. K.
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14. maj (Kbh.) Hugo Lützow fik brev om at have indseende med det 
på Møn indkvarterede svenske regiment, at det aldeles intet korn, he
ste, boskab el. a. tilhørende undersåtterne dér udfører derfra. Så og at 
det på marken ml. Møn og Vordingborg færgebro, hvorfra det skal 
overskibes til Holsten, ingen overlast gør undersåtterne, ej heller op
holder sig nogetsteds på marchen, men at officererne og rytterne 
straks bliver indskibet i skuderne, hvilke er forset med proviant og fou
rage. Hænder det, at nogen af regimentet bliver forårsaget at ligge på 
landet ved færgebroen så længe, at de behøver proviant og fourage, 
skal HL lade det tage af skuderne, så undersåtterne i lenet intet be
sværes. Dermed etc. SjT, 34, 544. K.

14. maj (Kbh.) Hr. Oluf Parsberg og Jørgen Seefeld fik brev anlangen- 
de relation om hr. Ebbe Christoffersen Ulfeldts breve og dokumenter. 
Hvad ECU har ladet andrage for kongen, kan de se af hans hosfølgen- 
de supplikation. De befales i hans egen el. hans fuldmægtigs over
værelse for sig at tage alle akter, afregninger o.a. dokumenter, som an- 
rører ham, gennemse dem, gøre ekstrakt om deres beskaffenhed og 
med forderligste gøre relation til kongens resolution. Dermed etc. SjT, 
34, 545. K. Indl. 14. og 26. juli.

14. maj (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at aftakke sit regi
ments stab. Dermed etc. SjT, 34, 545. K.

14. maj (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om, når fru Anne, hertugin
de af Croy og Aershotts faktor og vinhandler Jochim Wulfrathen el. 
hans fuldm. hænder at komme i Sundet, at de da lader ham denne 
ene gang toldfrit passere med 12 fade rhinskvin, som hun vil forbruge 
til sin hofholdning. Dermed etc. SjT, 34, 545. K. Indl. 1. okt. 1657.

Lige sådant brev fik tolderne og hertug Ernst Bugislav, hertug af 
Croy og Aershott hans vinhandler JW på 12 fade rhinskvin.

14. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Helsingør fik brev om at gøre den 
anordning, at garnisonen på fæstningen Kronborg bekommer under
holdning hos borgerskabet i byen, hvilket kongen efter billighed igen 
vil betale. Dermed etc. SjT, 34, 546. K.

14. maj (Kbh.) Hans Schack og Otte Pogwisch fik brev om aftakning 
og underholdning af officerer og stabspersoner i fredstid. Kongen 
kommer i forfaring, at en del af de officerer, som har været over land-
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folket, endnu ikke er aftakket, men ligger borgerskabet til besværing. 
Adressaterne skal på kongens vegne uden videre aftakke alle officerer 
og stabspersoner, hvis regimenter og folk er reformeret under de an
dre, så borgerskabet ej skal have videre at beklage. Kongen vil og, at de 
regimenter, som endnu er i tjeneste, i fredstid ej skal godtgøres trakte
ment på deres stab. Befalendes etc. SjT, 34, 546.

14. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om kvarter til nogle 
af Hans von Ahlefeldts ryttere i de bortløbnes sted. HvA har for kon
gen ladet andrage, at en del af hans ryttere er bortløbet, men at heste
ne endnu findes i deres kvarterer. Adressaterne skal skaffe ham kvar
ter igen til lige så mange som de bortløbne, efterhånden som han an
tager dem, dog at kompagnierne ikke bliver stærkere end tilforn. Der
med etc. SjT, 34, 546. K.

14. maj (Kbh.) Brostrup Giedde fik brev anlangende jomfru Else Ur
nes værgemål. Christian Jørgensen Urne til Marsvinsholm vil levere fra 
sig sin søster, jomfru Else Urnes værgemål, som han en tid lang har 
forestået. BG skal til den tid møde til stede og være hendes værge og 
annamme værgemålet og kvittere og straks levere det til hende-selv. 
SkT, 9, 145. K.

15. maj (Kbh.) Skøde til Jacob Hansen på en plads i Stenkulgade. Kon
gen skøder til nærværende JH og hans arvinger et stykke kronens jord 
til en byggeplads i Stenkulgaden næst til Tosten Bendtsens plads, til 
gaden og bag 18 al. bred og 24 al. lang, hvilken plads JH og hans ar
vinger skal beholde, dog skal han være forpligtet til for sin part at for
færdige gaderne, brolægge og siden holde dem ved magt på egen be
kostning. Derforuden må han ikke bygge nogen bygning på gaden 
indtil rendestenen, men den, der vil have skurudbygninger el. svibuer 
for sit hus, skal vige ind på sin egen grund, så at gaden som ordineret 
beholder sin bredde. Han skal være forpligtet til på grunden at lade 
bygge god købstadbygning efter allerede gjort anordning. Thi forbyde 
etc. SjR, 24, 202. (Udt.: KD, III, 477, her med gadenavnet Skinderga- 
de). K.

15. maj (Kbh.) Jørgen Seefeld, landsdommer, fik forsikring for 1 års af
gift af Ringsted len og det gejstlige gods i Roskilde. Han har til kongen 
i 3 år, nemlig 1650, 1651 og 1652, hvert år '/s, af Ringsted Kloster len 
erlagt 2.000 enk. rd., og af sit gejstlige gods, som han er forlenet med i
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Roskilde Kapitel, 355 enk. rd., tilsammen 2.355 rd., som er 1 års ind
komst efter jordebogen og renteritakst, som er bevilget kongen til ri
gets gælds aflæggelse. Kongen kvitterer og lover, at JS, hans hustru og 
arvinger årligt skal nyde lige så meget af hans efterkommere igen, om 
der sker forandring i hans levende live, og efter hans død skal hans 
hustru og arvinger nyde 1 nådsensår af nævnte gods foruden det, som 
plejer at ske. SjR, 24, 203. K.

15. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om aftakning af offi
cerer og stabspersoner. Kongen har befalet Hans Schack og Otte Pog- 
wisch uden videre ophold på sine vegne at aftakke alle de officerer og 
stabspersoner, hvis regimenter og folk er reformeret under de andre, 
og at intet traktement på staben godtgøres noget regiment. Befalen
des etc. SjT, 34, 547. K.

15. maj (Kbh.) Steen Hohendorff fik brev om med Oluf Brockenhuus 
at forhøre Iver Mogensen Krabbes rgsk. I^eld Krag har tilforn bekom
met befaling til tillige med OB at forhøre IMKs kommissarieregnska- 
ber. KK er forhindret i anden forfald, og kongen befaler SH tillige 
med OB i KKs sted at forhøre dem og kvittere. Dermed etc. SjT, 34, 
547. K.

15. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om nogle sko til Tønne Huit- 
feldts soldater. De skal befale Balthasar Seckman, skriver på Klæde
kammeret, at han til TH mod bevis til de norske soldater leverer de 
420 par sko, som er resten af dem, Henrik Muller forstrakte kongen. 
Dermed etc. SjT, 34, 547. K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl. 28. april og 
12. maj.

15. maj (Kbh.) Lensmændene i Sjæll., Loll. og Falster fik brev om, at 
kongen har befalet rytterne, at de skal lade sig nøje med græsning til 
deres heste. Adressaten skal lade udvise græsgang til de i lenet liggen
de ryttere, dog på steder, hvor det kan være engene og kornet uden 
skade. Dermed etc. SjT, 34, 548. K.

15. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om på kongens vegne at for- 
stændige officererne, at deres rytteris heste herefter skal lade sig nøje 
med græs, til hvilken ende lensmændene også er befalet at udvise dem 
græsgang. Dermed etc. SjT, 34, 548. K. Orig. i DKanc. B 167D.
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15. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende regimentsstabsper
soner. Tilforn er udgået kongens befaling anlangende at afskaffe stabs
personer ved regimenterne i fredstid. Hans vilje er, at følgende heref
ter ikke skal godtgøres: regimentsadjudant, regimentskvartermester, 
regimentsauditør, regimentsvognmester, regimentspræst, regiments
skarpretter, deslige alle kompagnifeltskærere, men regimentsfeltskæ
reren har kongen bevilget at måtte godtgøres med indkvartering og 
verpflegung. Dermed etc. SjT, 34, 548. K. Orig. i DKanc. B 167D.

15. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre den anordning, at de 
officerer og ryttere af afd. oberst Christoffer Hvas’ regiment, som lig
ger i Nakskov, med forderligste bliver hjemforløvet og i stedet et andet 
kompagni henlagt. Dermed etc. SjT, 34, 549. K. Orig. i DKanc. B 167D.

15. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre den anordning, at Jo- 
sias Breide Rantzaus underofficerer kan komme igennem Sjæll. Dog 
at det sker med ringest mulige bekostning og undersåtterne uden ska
de. Dermed etc. SjT, 34, 549. Orig. i DKanc. B 167D.

15. maj (Kbh.) C]laus Ravn fik brev om at gøre sit bedste til at forskaffe 
de fleste skuder og skiberum, som kan bekommes i Kbh, derfra til Vor
dingborg til at bortføre de svenske folk, som ligger på Møn. Dermed 
etc. SjT, 34, 549. K.

15. maj (Kbh.) Markor Rodsteen fik brev om med forderligste at kom
me tilbage fra Holland til Kbh. for at gøre rigtighed for Admiralitetet 
for de penge, som det hollandske bådsfolk har bekommet. Dermed 
etc. SjT, 34, 549. K. Indl. 13. maj.

15. maj (Kbh.) Ciabriel Marselis fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
han til Markor Rodsteen leverer så mange penge, så denne kan afbe
tale de hollandske bådsfolk det, de kan tilkomme, hvilket skal blive 
godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 549. K. Indl., se foreg.

15. maj (Kbh.) Niels Juel fik brev om med forderligste at forskaffe ski
berum til at afhente de stykker og munition, som tilhører kongen i 
Malmø. Dermed etc. SjT, 34, 550. K.

15. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Otte Pogwisch og Kørbitz fik brev 
om, at kongen er tilfreds, at oberstlt. Melchior von Bradens af regning
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må begynde fra den tid, hans kvittering formelder, at han har bekom
met sin mønstermåned. Derefter osv. SjT, 34, 550. K.

15. maj (Kbh.) Hr. Axel Urup og hr. Iver Krabbe fik brev om at være 
kommissarier på skifte efter hr. Knud Ulfeldt. KUs efterladte hustru og 
børn agter at holde skifte efter ham. Adressaterne befales og får fuld
magt til som kommissarier at overvære skiftet og på belejlig tid og sted 
indstævne alle deri interesserede for sig. Dersom nogen tvistighed kan 
falde, skal de enten forhandle med dem i mindelighed el. adskille 
dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal de under deres hænder 
og signeter give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom en af 
dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til stede, 
have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efterkomme be
falingen. SkT, 9, 146. K. Indl. 13. maj (2).

15. maj (Kbh.) Mogens Høg fik brev anlangende borgerskabet i Svend
borg. Hvad borgmestre og råd dér har ladet andrage for kongen, kan 
MH se af deres hosføjede supplikation. Han skal mest muligt hjælpe 
dem til rette. Dermed etc. FT, 7, 365.
1) Efter brevet står: Peder Lange og Laurids Skinkel fik brev anlangende skif
te efter Anne Lykke, lindes i Jyske Tegneiser den 15. maj 1658. K

15. maj (Kbh.) Ålborg by fik bevilget at måtte købe noget korn af de 
svenske. De må afkøbe dem 400 td. korn, som de beretter at have dér i 
byen, på det at det ikke skal udføres. JR, 13, 68. K.

15. maj (Kbh.) Brev efter begæring om opsættelse af fru Christence 
Juels begravelse, så længe hendes arvinger vil have det. JR, 13, 69.

15. maj (Kbh.) Peder Lange og Laurids Skinkel fik brev om at være 
kommissarier på skifte efter afd. Anne Lykke til Buderupholm. Skifte 
skal med forderligste foretages efter AL. Adressaterne befales og får 
fuldmagt til som kommissarier at overvære skiftet og på belejlig tid og 
sted indstævne parterne for sig. Dersom nogen tvistighed kan falde, 
skal de enten forhandle med dem i mindelighed el. adskille dem ved 
endelig dom. Det, de forretter, skal de under deres hænder og signe
ter give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom en af dem for lov
ligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til stede, have fuld
magt til at tage en anden god mand til sig og efterkomme befalingen. 
Dermed etc. JT, 14, 140. Indl. udat.
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15. maj (Kbh.) Henrik Lange og Niels Kaas fik brev om at være værger 
på skifte efter fru Anne Lykke til Buderupholm. Der skal med forder- 
ligste foretages skifte efter AL. De befales på skiftet at være hendes 
søster jomfru Johanne Lykkes værge, havende indseende med, at hun 
vederfares den del, ret er. Dermed etc. JT, 14, 141. Indl., se foreg.

15. maj (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om ved til fru Jytte Høg, enke 
efter Niels Krag. Kongen er tilfreds, at hun årligen af Hald lens skove 
bekommer 50 læs bøgeved af fornede og udygtige træer, hvilket han 
skal lade udvise og ved bønderne i lenet lade føre til Viborg i hendes 
gård på de tider, hvor det kan være dem mindst til besværing. Dermed 
etc. JT, 14, 141. K. Indl. 29. april.

15. maj (Kbh.) Kaj Lykke og hr. Ove Giedde fik brev om kvarter til 
Frands Brockenhuus’ folk. Kongen har befalet FB at begive sig over til 
Ålborg med halvdelen af sit regiment efter den reduktion, som tilforn 
er befalet ham. Adressaten skal gøre den anordning, at denne halvdel 
af regimentet bliver indkvarteret en tid lang, havende indseende med, 
at intet videre kvarter gives end på dem, som personligen er til stede, 
og at ingen stabspersoner godtgøres. Dermed etc. JT, 14, 142. K.

Lige sådant brev fik hr. OG om den anden halve del i Viborg.

16. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Johan Ghristoph von Kørbitz og Otte 
Pogwisch fik brev anlangende, at kongen er tilfreds, at oberst Duns- 
dorffs officerers og stabspersoners traktement må angå 1 måned efter 
deres obersts kapitulationsdato. Befalendes etc. SjT, 34, 550. K.

16. maj (Kbh.) Niels Juel fik brev om, at kongen er tilfreds, at nær
værende skipper Laurids Pedersen må forløves med sin skude at løbe 
til Ysted dér at afhente den havre, som kongens vognmester Maturin 
Dupont har tilforhandlet sig til kongens rustvognsheste. Derefter etc. 
Befalendes etc. SjT, 34, 550. K.

16. maj (Kbh.) Ritmester Hans Schrøder fik brev om at begive sig til 
Møn anlangende de svenske. Det svenske folk, som ligger dér, er befa
let at begive sig derfra til skibs. HS skal begive sig dertil for at have ind
seende med, at de ingen insolenser begår el. tilføjer undersåtterne for 
stor skade. Dermed etc. SjT, 34, 551. K. Indl. 14. maj.
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16. maj (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om, at kongen kommer i for
faring, at de har oppebåret told afen Riga-skipper og Albrecht Wibes, 
i hvis certifikation årstallet befindes at være raderet. De skal igen er
lægge dem den told, de har oppebåret. Dermed etc. SjT, 34, 551. K. 
Indl. 19. marts.

16. maj (Kbh.) Nicolaus Helt fik brev om det svenske folks afførsel fra 
Møn til Kiel. Han skal efter den forrige givne befaling, dat. den 12. 
maj,1 indtage det svenske folk i Grønstind og føre det til Kiel efter be
falingens indhold. Dermed etc. SjT, 34, 551. K. Indl., se SjT, 34, 551, 
16. maj (brev 1).
1) Se od., s. 219-20.

16. maj (Kbh.) Otte Skade fik brev om, at kongen er tilfreds, at han 
kommer til Kbh., hvor han skal blive forstændiget om kongens vilje. 
Dermed etc. SjT, 34, 551.

16. maj (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om, at kongen af Sveriges hof- 
fourer har beklaget, at hans tjener er blevet slået ihjel i HLs len. HL 
skal gøre sit bedste til, at manddraberen bliver pågrebet og dom til 
straf hændet. Dermed etc. SjT, 34, 552. K.

16. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om 800 rd. til Kjeld Krag og 
den skånske landekiste. KK har for kongen ladet andrage, at han i 
denne besværlige tid formedelst Skåneprovinsens afståelse til den 
svenske krone er blevet entlediget ikke blot len og betroet bestilling, 
men også de penge, han dér bekom i stedet for afståelsen af Lyse Klo
ster. Han begærer, at han dette år må bevilges 800 rd. af de forråd, som 
findes i den skånske landekiste. I betragtning af, at han med besværing 
og omsorg har forrettet sin stilling, er kongen tilfreds, at NK dette år 
lader ham bekomme 800 rd. af landekisten, tagende hans bevis, hvor
efter det skal blive godtgjort. SkT, 9, 146. (Efter K., idet kopibogen 
blot rummer overskriften og derefter et ubeskrevet afsnit). K. Indl. 12. 
maj.

16. maj (Kbh.) Mogens Høg fik brev om udgift til det svenske kancelli. 
Kongen kommer i forfaring, at han behøver penge dertil. Han skal 
selv gøre forlag, hvilket igen skal blive godtgjort i hans lensregnskaber. 
Dermed etc. FT, 7, 365. K.
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16. maj (Kbh.) Forleningsbrev1 for hr. Ove Giedde til Tommerup, ri
gens admiral, på Hald Slot fra Philippi Jacobi 1658 med vist og uvist. 
Kongen bevilger i stedet for den visse rente og indkomst af Tranekær 
Slot og len, som han ellers skulle have været forlenet med for sin ad
miralsbestilling, til at underholde sig, sine svende og slottets og lade
gårdens folk årligt 3.186 rd. 1 ort 21 sk. 6 pen., og hvad indkomsten af 
lenet udgør ud over denne genant efter jordebogens lydelse, skal OG 
føre kongen til bedste til regnskab. (Skbi. 2, 3, 4. ('/2 af det uvisse), 5 
('/5 af oldengælden), 6, 7, 8, 9, 10 (4 geruste heste), 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20). OG har i 3 års tid forstrakt kronen 1 års genant, 
som han har haft af Helsingborg lens indkomst. Kongen bevilger, at 
OG, hans hustru og arvinger årligt skal nyde 1 nådsensår af Hald len 
foruden det, som plejer at ske. Thi forbyde osv. JR, 13, 69. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

17. maj (Kbh.) Johan Harckel fik brev om at være skolemester på Ant
vorskov. Kongen antager JH som skolemester ved slottet. Han skal for
holde sig troligen og skikkeligen, og kongen lover ham samme løn 
som hans formand, hvilket lensmanden på slottet årligen skal erlægge 
ham. Ej gørendes osv. SjR, 24, 204. K.

17. maj (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om, at Henrik 
Ehm, kobbersmed i Kbh., har begæret for billig betaling at måtte for
undes de træer, som står på et haverum ved Vedbæk kobbermølle. Af 
Frands Brockenhuus’ erklæring erfarer kongen, at træerne mesten er 
forrådnede og ikke tjenlige til at bære olden, så det ikke kan være sko
vene, langt mindre olden til skade, om de forundes ham. Kongen er 
tilfreds, at han efter vurdering lader ham bekomme træerne for beta
ling, hvorpå han skal søge kongens konfirm. Dermed etc. SjT, 34, 552. 
K. Indl. udat. og 3. april.

17. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende at lade forfærdige 
Hans Schacks forleningsbrev på Riberhus og Møgeltønder len således, 
at han bekommer jordebøger og stiftets indkomst med Riberhus La
degårds avl kvit og frit, desligeste '/io af det uvisse for hans generallt.- 
og oberst til fods- samt kaptajnstraktement og besoldning, men det 
øvrige af al vist og told, sise og vrag skal komme kongen til bedste efter 
regnskab. Han skal betale den sædvanlige udgift og afkortning, som af 
lenet og skriverstuen årligen plejer at godtgøres og intet føre kongen
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til udgift. Kongen er tilfreds, at Møgeltønder Ladegård må forundes 
ham i forpagtning for årlig afgift, som eragtes billigt, hvilken skal leve
res i Rtk. SjT, 34, 552. K. (2).

17. maj (Kbh.) Hans Boysen fik brev anlangende pligtsfogederne Lau
rids Pedersen og Christoffer Sørensen. Disse har for kongen ladet an
drage om at måtte bevilges deres resterende besoldning. HB skal op
tænke de bedste midler, hvorledes de kan kontenteres. Dermed etc. 
SjT, 34, 553. K. Indl. 16. april.

17. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Kørbitz og Otte Pogwisch fik brev om, 
at kongen er tilfreds, at traktement for Jørgen Barnekow, oberstvagt
mester over artilleriet, må godtgøres ham som en oberstvagtmester til 
hest og angå fra den 24. maj 1657 og til nærværende tid. Befalendes 
etc. SjT, 34, 553. K. Indl. 15. maj.

17. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om rytteriets forlægning og bøn
dernes tilhjælp i købstæderne. Han skal ligeligen lade forlægge rytte
riet i købstæderne på bedste manér, så at borgerskabet kommes til 
hjælp af bønderne til dets underholdning. Dermed etc. SjT, 34, 553. K. 
Orig. i DKanc. B 167D.

17. maj (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev om, at den proviant, som 
Oluf van Steenwinckel har bekommet hos ham, må blive afkortet i 
lensregnskabet for hans dagløn. Befalendes etc. SkT, 9, 146. K. Orig. i 
DKanc. B 167D. Indl. 30. april.

17. maj (Kbh.) Jomfru Vibeke Lange til Kølbygård, Margrete Lange og 
Elsebeth Lange fik brev om at være deres egne værger. Kongen bevil
ger VL på anmodning af hendes bror, oberst Kjeld Lange til Kølby
gård, som hidindtil har været hendes værge, at hun må være sin egen 
værge og selv oppebære indkomsten af sit gods. Dog med sådant vil
kår, at hun intet må sælge af dette uden sin værges samtykke. Forby
dendes etc. JR, 13, 74. Indl. 17. maj.

Lige sådant brev fik ML og EL.

17. maj (Kbh.) Kaj Lykke fik brev om et hollandske skib, som Peter Jan- 
sen af der Schelling er skipper på. Kongen kommer i erfaring, at det 
hollandske skib med callemin, hvorpå PJ skal have været skipper, skal 
være strandet ved Skagen. KL skal gøre den anordning, at ejermanden
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i Amsterdam el. hans fuldm. ubehindret kan bjerge det, han kan be
komme. Dermed etc. JT, 14, 142. K.

17. maj (Kbh.) Hans Schack fik brev om at give Otte Krag hans genant 
af Riberhus igen. HS skal af den ham forundte genant af Riberhus og 
Møgeltønder len betale OK det, denne har udgivet af lenene til om
slagsgældens aflæggelse efter kongens ham givne kvittering, nemlig 
2.167 rd. 1 ort 8 sk. Dermed etc. JT, 14, 142. K.

18. maj (Kbh.) Henning Pogwisch fik brev om pension af Dragsholm 
len. For tro tjeneste bevilger kongen ham til årlig pension 1.000 rd., 
som skal erlægges ham af Dragsholm len og begynde fra brevets dato. 
Kongen befaler lensmanden at betale ham dette. SjR, 24, 204. K.

18. maj (Kbh.) Isebrantvon Holten, handelsmand i Helsingør, fik brev 
på ankerfiskeri. Johan Wilders og Jacob Albretsen, Helsingør, har til
forn bekommet kongens bevill.1 til at fiske ankre i havet ml. Bornholm 
og Skagen, hvilken bevill. nu er afstået og overdraget til IvH. Han må 
lade fiske efter ankre, tov, gøtlinger, stykker o.a., som findes i havet ml. 
Loll.s Albue og Skagen. Dersom nogen opfisker ankre, stykker eLa. 
nævnte steder, skal de tilkendegive ham det, og lade det være følgagtig 
for billig bjergeløn. Han skal for dette årligen give kongen 60 rd. uden 
afkortning, at betale på Rtk. Thi forbyde osv. SjR, 24, 205. K. Orig. i 
Rtk. 216.198.
1) Ved brev af 6. marts 1658, se ovf., s. 114.

18. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre den anordning, at 
ritmester Gotfried bekommer kvarter til sine folk og heste i Kbh., ef
tersom han er kommet til ulykke og har brudt sit ben. Dermed etc. 
SjT, 34, 553. K.

18. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at kongen har for
undt Isebrant von Holten i Helsingør i sin fordring hos kongen årli
gen at afkorte de 60 rd., som han skal erlægge af det ham forundte an
kerfiskeri, så længe hans fordring kan strække til. De skal årligen lade 
det afskrive på hans fordringsbreve. Dermed etc. SjT, 34, 554. K. Indl. 
11. marts 1646, 29. okt. 1647 (Chr. 4., kopi), 7. aug. 1651, 6. marts (Fr. 
3., kopi, se ovf. under 6. marts), 6., 12. og 16. maj.
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18. maj (Kbh.) CCorfitz Trolle fik brev om at tilholde kornet Holst og 
Marcus Pohl at aflægge deres ed om, hvad der er dem vitterligt om det 
drab, som for nogen tid siden er begået på Jochum Basman. Dermed 
etc. SjT, 34, 554. Indl. 13. maj.

19. maj (Kbh.)1 Thomas Bischop, tolder i Næstved, fik konfirm. af 
maltaccisens forpagtning i Næstved. Kongen er søgt om konf. af kon
trakt oprettet af rentemestrene med TB anlangende maltaccisen dér, 
lyder: Peder Reedtz til Tygestrup, Steen Hohendorff til Rønnovsholm 
og Mogens Friis til Favrskov, K.M.s rentemestre, gør vitterligt, at de ef
ter K.M.s ms. af 27. jan.2 næstafvigte har akkorderet med TB om at 
nyde og oppebære maltaccisen efter toldordinansen i 3 år, årligen for 
340 rd., som han skal levere til nytårsdag i Rtk. på egen omkostning 
uden nogen afkortelse. Derimod skal ingen i Næstved være fri for 
maltaccise uden dem, som har sær privilegier til eget husbehov. Han 
skal oppebiere accisen efter toldrullen og ingen forurette imod told
ordinansen, ej heller tilstede, at nogen peccerer imod denne, men for 
øvrigheden anklage dem, som gør derimod, og lade dem straffe. Han 
skal gøre rgsk. herfor og nyde den del af konfiskationen, som tilfalder 
ham. Forpagtningen skal begynde fra 1. jan. næstforleden og gå til 
treårsdagen, 1661. Han skal søge kongens konfirm. Actum Kbh. 29. 
jan. 1658. PR. MF. Kongen konfirmerer dette. Forbydendes etc. SjR, 
24, 206. K. Indl. 29. jan. (orig. kontrakt).
1) Efter brevet står overskriften: Poul Nielsen fik bestall. at være skovrider i 
Kalundborg len den 21. maj 1658, men derefter følger 2 blanke sider. 2) Se 
ovf., s. 60.

19. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Kørbitz og Otte Pogwisch fik brev an
langende, at kongen er tilfreds, at de må lade oberst Georg Steding 
bekomme en kopi af af regning med ham og hans officerer, som tilforn 
har været under afd. Knud Ulfeldt. Dermed etc. SjT, 34, 554. K. Orig. i 
DKanc. B 223G.

19. maj (Kbh.) Hr. Henrik Rantzau og Otte Krag fik brev om at erkyn
dige sig om Henrik Muller, Jens Lassen o.a., med hvem der er kontra
heret om forstrækning til militien og soldatesken, og med forderligste 
erklære sig om beskaffenheden. Dermed etc. SjT, 34, 554. K.

19. maj (Kbh.) Jens Lassen fik efter begæring brev på denne ene gang 
at måtte udskibe 100 læster hvede imod erlæggelse af told. Forbyden
des etc. SmR, 7, 123.
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19. maj (Kbh.)1 Lensmændene i Loll. og Falster fik brev om at skikke 
skiberum til Langeland. Christoffer Lindenov: Han befales at gøre 
den anordning, at så mange skuder, som kan bekommes fra Falster, 
hengår til Langeland for at overføre det svenske folk til Holsten. SmT, 
8, 177. K.

Lige sådant brev fik Frands Brockenhuus i Halsted Kloster len og 
Philip Barstorff i Ålholm len.
1) Efter brevet står: Christoffer Lindenov fik brev om færger til Grønsund, 
findes i Sjæll. Tegneiser den 20. maj 1658.

19. maj (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev anlangende præsteenken i Fre- 
deriksodde. Hvad hun har ladet andrage for kongen, kan SB se af hen
des hosføjede supplikation. Han skal hjælpe hende til rette, så at hun 
efter recessen med sine børn kan bekomme ophold. Dermed etc. JT, 
14, 143. K.

20. maj (Kbh.) Erik Quitzow fik brev anlangende, at kongen vil have 
forundt oberstlt. David von Bernebach det kompagni til fods, som Pe
ter Mørcke hidindtil har haft. EQskal lade ham bekomme det og der
imod reformere M og henvise ham til afregning hos Otte Pogwisch. 
Dermed etc. SjT, 34, 555. Indl., se SmT, 8, 177, 20. maj (brev 2). K.

20. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Jørgen Hansen, 
agerhønsefanger, bekomme noget, mest muligt, af hans resterende 
besoldning. Dermed etc. SjT, 34, 555. Orig. i DKanc. B 179M.

20. maj (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade oberst 
Henning von Lutzow bekomme 300 rd. så snart mest muligt, hvorpå 
de skal tage hans bevis, hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 
34, 555. K.

20. maj (Kbh.) Christoffer Bille fik brev om at lade Holger Vind be
komme 134 bønderlæs ved af kronens skove i lenet, eftersom han til
forn har forstrakt kongen lige så meget. Befalendes etc. SjT, 34, 555. K.

20. maj (Kbh.) Niels Juel fik brev om, at kongen er tilfreds, at han la
der Cornelius Kruse efter begæring bekomme Den norske Fregat i be
taling af fordring, så vidt som den strækker til efter den derpå gjorte 
vurdering. Han skal lade den være ham følgagtig, med mindre de fin-



1658 235

des, som vil give mere derfor, end den er takseret, da den, som byder 
mere, skal beholde den og erlægge pengene til CK, som skal lade dem 
dekortere på fordringen. Dermed etc. SjT, 34, 556. K. Indl. udat.; se 
også SjT, 34, 501, 17. april (brev 1).

Lige sådant brev fik drabanten Jacob Nordmand og Haagen Halvor- 
sen til NJ om at måtte bekomme skibet Højenhald.

20. maj (Kbh.) Niels Juel fik brev om at lade en galiot løbe til at hente 
30 læs hø fra Lindersvold, så og en skærbåd el. et andet lidet fartøj til 
at afhente 6 læs til Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 556. K.

20. maj (Kbh.) Otte Krag og hr. Henrik Bielke fik brev anlangende Is
landske Kompagni og Hans Pedersen Bladt. Der er indfaldet irring 
ml. Islandske Kompagni og HPB formedelst en bevill., som kongen 
har givet HPB til at sejle på nogen af de islandske havne. Adressaterne 
skal fordre kompagniets bewindthebbere og HPB for sig og med flid 
erkyndige sig om den ham forundte bevill. befindes at være kompag
niet præjudicerlig, gørende deres flid til at forene dem, så vidt som 
han kan nyde bevillingen uden kompagniets skade. Dermed etc. SjT, 
34, 556. K.

20. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om med forderligste at mønstre 
rytteriet og fodfolket, såvel det i staden som det på landet i Sjæll., og 
forfatte en rulle over hvert. Dermed etc. SjT, 34, 557. K. Orig. i DKanc. 
B 167D.

20. maj (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz og Christoffer Lindenov fik brev 
om at gøre den anordning, at Vordingborgs færger med forderligste 
møder i Grønsund til at udføre det svenske folk fra Møn. Dermed etc. 
SjT, 34, 557. K. Indl. udat.

Lige sådant brev fik (X om Gåbense færge.

20. maj (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz, Christen Skeel, Oluf Brockenhuus 
og Jørgen Reedtz fik brev om med forderligste at forhøre Lave Beck og 
Otte Pogwischs 3 års uforhørte kommissarieregnskaber af Sjæll., ind
kommet over landekisten, og over unionsskatter og koinmissarietold 
og igen udgivet til militien efter kongens ordre, beregnet fra Dionysius 
dag 1655 til andenårsdagen 1657, og efter befunden beskaffenhed 
kvittere derfor. SjT, 34, 557. K. Indl. 18. marts.
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20. maj (Kbh.) Hans Steensen fik brev om at indskibe artilleriet fra 
Malmø. Kongen har befalet, at der skal udskikkes fornødent skiberum 
til HS til at overskikke artilleri og ammunition fra Malmø til Kbh. Når 
det ankommer, skal han lade det indskibe. Pengene skal blive ham 
godtgjort. SkT, 9, 147. K. Indl. 10. maj.

20. maj (Kbh.) CChristoffer Lindenov fik efter begtering brev om at 
måtte skyde nogen harer o.a. i Loll. Han må i Toreby vildtbane langs 
neder omkring stranden ved Vigsnæs1 og Kalø skyde adskilligt fugle- 
og fiskevildt samt harer og ræve, dog intet stort el. småt vildt end som 
forskrevet står uden kongens special befaling el. bevill. Forbydendes 
etc. SmR, 7, 123. K.
1) Kopibogen har Veksnas.

20. maj (Kbh.)1 Frands Brockenhuus fik brev om kvarter til oberstlt. 
David von Bernebach (Berenbach) og hans folk. Kongen har befalet 
DvB i oberst Munnichhausens sted at være kommandant i fæstningen 
Nakskov. FB skal tilholde borgmestre og råd dér, at de forskaffer ham 
med officerer og 2 kompagnier landfolk kvarter og underholdning. 
Dog skal folket, som nu er liggende dér, forblive dér indtil nævnte 2 
loll. og falsterske kompagnier indkommer. Dermed etc. SmT, 8, 177. 
K. Indl. udat. og 17. maj.
1) Efter brevet står: Erik Quitzow belangende hans breve, som han herefter 
bekommer, undtagen det, Smålandene, Nakskov el. Sjæll. særdeles vedkom
mer, læs derom Jyske Tegneiser.

20. maj (Kbh.) CChristoffer von Munnichhausen fik brev anlangende 
sine folks levering og officerers aftakning. Han skal levere sine solda
ter og underofficerer til oberstlt. von Bernebach og selv med sine 
overofficerer, kaptajnløjtnanter og fændrikker søge sin afregning og 
aftakning hos Otte Pogwisch. Dermed etc. SmT, 8, 178. K. Indl., se 
foreg.

20. maj (Kbh.) Erik Quitzow fik brev anlangende at gøre den anord
ning, at oberstlt. Bernebach skal begive sig til fæstningen Nakskov 
med det loll. folk af Sjæll. Regiment, eftersom kongen har befalet 
oberst Munnichhausen at begive sig derfra med de folk, han har hos 
sig. Dermed etc. SmT, 8, 178. K. Indl., se SmT, 8, 177, 20. maj.
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20. maj (Kbh.) Laurids Hansen, kongens lakaj, fik brev på en gård i 
Nim, Skanderborg len, Gæstegården. LH har for kongen ladet andra
ge, hvorledes en gård i Nim er blevet ledig formedelst at Henrik Wolf- 
sen, som hidindtil har beboet den, er død, med begæring, at den må 
forundes ham. Kongen bevilger ham gården uden fæste kvit og frit 
hans livstid, med alt dertil, nemlig fogderiet og en tiende, som hans 
formand har haft. JR, 13, 74. K.

21. maj (Kbh.) Jens Ibsen skytte fik frit sikkert lejde. Nærværende JI 
har for kongen ladet andrage, hvorledes han i 1643 har begået et drab 
i Køge på en løsgænger, Hans Vildsø [PVildso]. Han er derfor af 16 
mænd tilkendt som drabsmand, uanset at en anden har givet årsag 
dertil. Da han i sidste fejde har bevist kongen sin tjeneste og ej heller 
er eftertragtet af nogen af den dødes venner, bevilger kongen, at han 
igen må nyde fri og sikker fred og lejde i kongens lande. Thi forbyde 
etc. SjR, 24, 208. Indl. 20. juni 1653 og udat.

21. maj (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende Jens Laursen i 
Præstø om skifte efter Hillebrand Hillebrandsen. Hvad JL har ladet 
andrage for kongen, kan FR se af hans hosføjede supplikation. Han 
skal tilholde HHs arvinger, at skiftet holdes, og at godset forbliver til 
stede, indtil de kan blive adskilt ved lov og ret. Dermed etc. SjT, 34, 
558.

21. maj (Kbh.) Hans von Ahlefeldt fik brev om, at kongen har befalet, 
at rytteriet liggende i staden skal logeres andetsteds. Han skal lade det 
udmarchere på de steder, hvortil Otte Pogwisch anviser ham det, dog 
at HvA indtil videre beholder 50 mand med officerer. Dermed etc. SjT, 
34, 558. K.

21. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om rytteriets udmar- 
chering. Kongen har befalet alt rytteriet at begive sig af staden, dog at 
50 mand med officerer forbliver. Befalendes etc. SjT, 34, 558. (Tr.: KD, 
V, 444-45). K.

21. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre den anordning, at 
rytteriet liggende i staden med officererne efter forrige ordre bliver 
logeret på andre steder i landet, hvor de kan have græs til deres heste. 
Dog at 50 mand med officerer indtil videre bliver liggende i staden. 
Dermed etc. SjT, 34, 558. K. Orig. i DKanc. B 167D.
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21. maj (Kbh.) Hans Schack og Otte Pogwisch fik brev om at formere 
2 hollandske kompagnier fra Køge til at ligge i Kbh. til at forsyne vag
ten, hvorimod landfolket og Anders Sandbergs folk skal hjemforløves. 
Derefter osv. SjT, 34, 559. K.

21. maj (Kbh.) Hans Schack og Otte Pogwisch fik brev om indkvarte
ring af 2 kompagnier af de hollandske soldater. De skal lade formere 2 
kompagnier af det hollandske folk, som ligger i Køge, som kan blive 
indlogeret i Kbh. til at forsyne vagten, hvorimod landfolket, som nu er 
liggende her, såvel som Anders Sandbergs folk igen kan hjemforløves. 
Derefter osv. SjT, 34, 559. (Tr.: KD, V, 445).

21. maj (Kbh.) Hr. Axel Urup og hr. Iver Krabbe fik brev om at være 
kommissarier, når Otte Christoffer Ulfeldts værgemål skal overleveres 
af hr. Knud Ulfeldts bo. OCUs værgemål og gods m.m. tilhørende KUs 
bo skal med forderligste udleveres. Adressaterne befales og får fuld
magt til som kommissarier at overvære og til den ende beramme tid 
og sted, når det kan ske, og tillige indstævne Peder Reedtz i hr. Jørgen 
Brahes sted, item hr. Ebbe Ulfeldt, Erik Banner, nok Mogens Friis. 
Dersom nogen tvist kan indfalde, skal de enten forhandle med dem i 
mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til parterne. 
Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som 
kommer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig 
og efterkomme befalingen. SkT, 9, 147. K. Indl., se SkT, 9, 146, 15. 
maj.

21. maj (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om Bent Turesen, svensk 
kaptajn, og 2 løjtnanter. Hvad kongen andrages af BT om 2 løjtnanter 
i Stubbekøbing, kan CL se af hosfølgende dokumenter. Han skal straks 
tage løjtnanterne i arrest tillige med de 5 ryttere, som den 11. maj har 
plyndret kaptajnen. I lige måde skal han anholde løjtnanternes og ryt
ternes kister og skrin, i synderlighed hans kongebreve, pas, vadsæk el. 
det, som findes i deres være, efter hosfølgende opskrift. Han skal vel
forvaret hidskikke rytterne med tøjet og den svenske kaptajns dreng. 
Befalendes etc. SmT, 8, 178. K.

21. maj (Kbh.) (Christoffer Lindenov fik brev om dyrest muligt at sælge 
så meget korn fra Nykøbing Slot, som kan beløbe sig til det halve års
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besoldning til betjentene på slottet. Med det øvrige skal han forholde 
sig efter forrige ordre. SmT, 8, 179. K.

22. maj (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om at lade Jacob 
Olufsen, regimentsvognmester, bekomme ’/2 td. pistolkrudt og 1 skip- 
pd. bly. SjT, 34, 559. K.

22. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om så snart muligt at betale 
Jens Gaggesen resterende besoldning. Dermed etc. SjT, 34, 559. K.

22. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at Hans Schack frit må bevilges Møgeltønder Ladegård og være 
fri for rostjeneste af Riberhus og Møgeltønder len. Derefter kan de ret
te sig med lensbrevet. Befalendes etc. SjT, 34, 559. K. Indl. 21. maj.

22. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om med forderligste at forskaf
fe og levere til Niels Hansen 1 måneds proviant til Kronborgs garni
son. Dermed etc. SjT, 34, 560. K.

22. maj (Kbh.) Nogle lensmænd i Sjæll., hr. Joakim Gersdorff m.fl., fik 
brev anlangende, at kongen har befalet1 Erik Quitzow, oberst til fods, 
at komplettere sit regiment. Adressaten skal være ham behjælpelig, så 
vidt lenet tilkommer. Dermed etc. SjT, 34, 560. K. Indl. udat.

Lige sådanne breve fik hr. Frederik Reedtz, Jørgen Rosenkrantz, 
Ove Skade, Jørgen Reedtz, Erik Banner, Johan Christoph von Kørbitz, 
Christoffer Bille, Jørgen Seefeld, Christen Skeel, Hugo Liitzow, Sivert 
Urne, Niels Banner, Otte Pogwisch, Henrik Muller.
1) Ses ikke ovf.

23. maj (Kbh.) Oluf Rosenkrantz og Niels Banner fik brev anlangende 
at forskaffe rigtighed for kirkernes beholdning, når Kalundborg len 
skal leveres til hr. Joakim Gersdorff. Dermed etc. SjT, 34, 560. K.

23. maj (Kbh.) Fru Anne Vind fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at borgmester Niels Hansen i Helsingør må gøre sig betalt i det, 
der resterer af måneds- og kvægskat, for det, han har forstrakt af vik
tualier til Kronborg fæstning, og som blev fortæret af krigsfolket. Til 
den ende skal han indfordre det, der resterer, og føre sig til indtægt i 
proviantregnskabet, og det skal blive godtgjort på Rtk. Befalendes etc. 
SjT, 34, 561. K. Indl. 21. maj.
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23. maj (Kbh.) Mogens Høg fik brev om det resterende rytteri, de 
svenske påstår, så og resolution på gesandternes poster. Kongen har 
befalet sine holstenske generalkrigskommissarier at lade kongen af 
Sveriges dertil forordnede kommissarier affølge det påståede rytteri, 
når den svenske armé marcherer, hvilket MH skal lade feltmarskal 
Wrangel vide. Befalendes etc. FT, 7, 365. K.

P.S. MH tilskikkes også herhos en resolution vedr. nogle af de sven
ske gesandter overgivne poster.

23.1 maj (Kbh.) Lensmændene i Loll. og Falster fik brev. Christoffer 
Lindenov: Kongen er tilfreds, at han må lade de svenske betjente være 
følgagtig det magasinkorn, som på Falster er taget i possession af dem, 
så og det øl og brød, som før fredens slutning er bevilget dem. SmT, 8, 
179. K. Orig. i Halsted Kloster lensrgsk., RA.

Lige sådant brev fik Frands Brockenhuus om det korn, som fandtes 
på Halsted Kloster og Nakskov fæstning, K.M. tilhørig ved indrømmel
sen. Nok Barstorff om Ålholm.
1) Datoen mangler i kopibogen og på K, men er hentet fra orig. i lensrgsk.

23. maj (Kbh.) Hieronymus Pahl fik bestall. som slotsfoged på Skan
derborg. Kongen har antaget HP som slotsfoged. Han skal forholde 
sig troligen og flittigt forrette alt. Han skal gives samme løn som hans 
formand, hvilket lensmanden skal lade ham bekomme. Forbydendes 
etc. JR, 13, 75. K.

24. maj (Kbh.) Ordre til, at tolderne ved Kbh. skal lade Jacob Palme af 
Ysted udpassere fra byen med 104 td. hvede, som han har liggende 
dér. SjT, 34, 561. K. Indl. 15. april (2).

24. maj (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at parere Ulrik Chri
stian Gyldenløves o.a. generalers ordre. Kongen har med forundring 
erfaret, at FB ej, som han billigen burde, har respekteret UCGs ordre, 
som han efter kgl. befaling har tilskikket ham. Kongen vil denne gang 
have ham påmindet, at han skal parere både hans o.a. generalers or
drer i det, de på kongens vegne kommanderer ham, eftersom det til
kommer dem og ikke ham at forsvare deres udgivne ordrer, mens han 
uden disput skal parere, såfremt han ej selv vil svare dertil. Dermed 
etc. SjT, 34, 561. K.
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24. maj (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Kørbitz og Otte Pogwisch fik brev om 
at gøre afregning med Mogens Arenfeldt. Han bevilges at trakteres 
lige ved andre geworbne, så længe krigen varer. Dermed etc. SjT, 34, 
562. K. Orig. i DKanc. B 223F.

24. maj (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om at lade hr. 
Niels Pedersen, medtjener i Skanderup, for sædvanligt fæste og afgift 
bekomme en af de først ledige af kronens tiender i lenet. Dermed etc. 
JT, 14, 143. K. Indl. 12. maj.

25. maj (Kbh.) Axel [uel til Vokstrup og Tønne [uel fik brev om Sæby- 
gårds overlevering til Henrik Müller. Kongen har assigneret og over
draget HM kronens gård og len Sæbygård med bønder, visse og uvisse, 
som han og hans arvinger skal nyde og bruge til brugeligt pant. De be
fales og får fuldmagt til at forføje sig til Sæbygård og være til stede og 
til ham el. hans fuldm. overlevere inventarium, breve, registre, jorde- 
bøger o.a., deslige at besigtige bygningerne, hvorledes de forefindes 
og er holdt ved magt, så og at begive sig til skovene, forfarende, hvor
ledes de er fredet og holdt ved magt, efter at tilforn 8 mænd er blevet 
opkrævet til tinge og har aflagt deres ed, og give det beskrevet fra sig 
under deres hænder og signeter og overlevere det til HM. Dersom en 
af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til ste
de, have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efterkomme 
befalingen. Ladendes det ingenlunde etc. SjR, 24, 209. K. Indl. 22. og 
25. maj.

25. maj (Kbh.) Å.b. om, at Ordrup, Kyringe, Søtofte1 og Tjørntved 
mænd skal svare til Ringsted herredsting og len. Kongen har anset for 
godt at forordne, at disse med skat, soldaterudskrivning, indkvartering 
og kontribution og i andre lensrettigheder skal svare til Ringsted her
redsting og under Ringsted len, ligesom de nu svarer dertil med land
gilde og arbejde, og ikke videre til Merløse herredsting og Holbæk 
Slot. Desligeste skal de 4 byer ej heller hendrives til andre salpetervær
ker at gøre salpeter el. udrede andre udgifter end til salpeterværket i 
Ringsted h. Ladendes det etc. SjR, 24, 210. K. Indl. 22. maj.
1) Kopibogen har Siertofte.

25. maj (Kbh.) Mag. Bent Hansen fik brev om at måtte føre sin mors 
og svogers lig fra Kbh. til Ålborg, at lade nedsætte i deres fædrene gra
ve. Forbydendes etc. SjR, 24, 210. K.
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25. maj (Kbh.) Hr. Henrik Thomsen i Birkerød fik efter begæring brev 
på frit fiskeri i Birkerød Sø, eftersom præstegården og dens gårdsrum 
samt vænger og en del agerjord har sit løb derpå og tidl. præster har 
nydt fiskeri dér. Kongen bevilger HT til hjælp til hans husholdning at 
måtte fiske og sætte ruser i søen. Forbydendes etc. SjR, 24, 211. K. 
Indl. 22. og 27. april.

25. maj (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om at gøre den anordning, 
at bådsfolkene på Norrk(5ping-skuden og kaperen, som har taget den i 
Østersøen som prise, kommer for adressaten og den svenske ambassa
dør, hvor HB skal forhøre begge parter i overværelse af ambassadøren, 
og det, folkene bekender, skal han under sine hænder give beskrevet. 
Dermed etc. SjT, 34, 562. K.

P.S. Dersom Norrk(5pings skibs bådsfolk formener sig nogen præ
tension til Jens Lassen, skal han også i udfordre ham for sig til påhør, 
som skrevet står.

25. maj (Kbh.) Niels Juel fik brev om at forskaffe en galiot til at afhen
te det gods, Ulrik von Cronach (Cranach) har i Holsten. Dermed etc. 
SjT, 34, 562. K. Indl. udat.

25. maj (Kbh.) Erik Banner fik brev anlangende, når skifte efter fru 
Lene Barnekow er holdt, til jomfru Else Friis selv at overlevere hendes 
tilfaldne lod med andet, der tilfalder hende. Dermed etc. SjT, 34, 562. 
Indl. 5. maj.

Lige sådant brev fik Christian Barnekow om Margrete Friis’ lod.

25. maj (Kbh.) Forleningsbrev1 for generallt., oberst til hest og fods 
Hans Schack på Riberhus Slot og len og Møgeltønderhus len fra Phi- 
lippi Jacobi 1659 med vist og uvist. Til genant til sig selv som generallt., 
oberst og kaptajn og lensmand og til at lønne folk bevilges han Riber
hus’ og Møgeltønderhus’ jordebøgers visse rente og indkomst, den 
gejstlige jurisdiktion, rente og stiftets visse indkomst efter jordebøger- 
ne kvit og frit; i lige måde 3 gde under Riberhus, hvoraf hidtil er gjort 
sær regnskab. (Skbi. 2, 3, 4 ('/io af det uvisse), 7 (han skal årligen lade 
sognepræsten og medtjenerne ved Domkirken i Ribe, K.M.s foged og 
stadstjenere dér, hospitalet dér, fogeden på Fanø, sognepræsterne i Ve
jen, på Mandø og Sønderho, byfogeden i Varde og de 2 præster ved 
Møgeltønder bekomme deputat, genant og rettighed, som de hidind-
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til har haft), 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19). Thi forbyde etc.JR, 13, 
75. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve, s. 8-10.

25. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Århus fik brev om udvælgelse af 
borgmestre og rådmænd. De fik efter begæring bevilget, at når nogen 
borgmester el. rådmand dør, må borgerskabet dér udnævne 24 af de 
fornemste borgere, som kan udvælge 3 borgere, som er byens lejlig
hed bedst bekendt og forestilles lensmanden, og hvoraf én skal ind
sættes i afdødes sted. Når en borgmester dør, skal af nævnte 24 mænd 
3 af rådmændene foreslås lensmanden, som skal fornemme kongens 
vilje om, hvilken af dem skal forordnes til borgmester. Ladendes det 
etc. JR, 13, 79. (Tr.: CCD, VI, 378-79). K. Indl. 18. og 23. maj og udat.

26. maj (Kbh.) Jomfruerne Margrete1 Friis og Else Friis fik konfirm. af 
en kontrakt med Axel Valkendorf til Tiselholt anlangende skifte efter 
deres mor, fru Lene Barnekow. Der er hos kongen begæret konfirm. 
afen akkord gjort af MF og EF med AV anlangende skifte efter deres 
mor, LB, lyder: Kendes underskrevne at være kommet i forlig med de
res svoger og bror AV anlangende den arvepart, deres søster Anne 
Friis kunne tilfalde efter deres mor, LB, enke efter Tønne Friis til Tøl- 
løsegård, og det således, at de til deres svoger og bror afstår deres bøn
dergårde i Fyn i Vormark, med al herlighed og tilliggende, item 100 
rd., som deres svoger og bror skal få erlagt, inden han rejser af landet. 
Desligeste deres mors karm med hestetøj til 4 heste, som han straks 
har annammet til sig, item en rødblisset fole og en ung gul hoppe, 
som står på Ørridslevgård. Derforuden lover de at betale de sørgeklæ
der, deres svoger og søster har ladet udtage til dem selv og deres folk i 
Kbh., dog med kondition, at når købmand til Ørridslevgård hgd. med 
bønder og herlighed kan bekommes, da vil deres bror og svoger tillige 
med dem afstå deres anpart deri, både hgd. og bønder ved lige høj 
pris, som kan bekommes ved at afstå alle 3 parter, dog ikke ringere, 
end han selv har taget det. Men om deres søster AF dør uden livsar
vinger, da skal den arvepart, de 2 søskende kan tilfalde efter hende, 
ikke søges i hans hgd. Tiselholt, men i andet godt jordegods el. penge 
derfor, og således deres svoger og bror på søsterens vegne være for
nøjet for alt jordegods og løsøre efter deres mor. Derforuden lover de 
at svare al gæld, der kan kræves af moderens bo. Til bedre forsikring 
har de ombedt deres bror og lavværge, Christen Skeel til Fussingø, ri
gens råd og lensmand på Tryggevælde, til vitterlighed underskrive og
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forsegle med dem samt at forhverve kongens konfirm. Datum Tølløse- 
gård, den 21. maj 1658. MF. EF. CS. Kongen konfirmerer dette. Forby
dendes etc. SjR, 24, 211. K. Indl. 21. maj.
1) Overskriften har Mette.

26. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende at gøre den anord
ning, at alle de officerer og sogneryttere, som er tinder Ulrik Christian 
Gyldenløves og afd. oberst Christoffer Hvas’ regimenter og nu logerer 
i Nakskov, bliver hjemforløvet, så og gjort afregning til aftakning med 
de geworbne officerer og ryttere i Nakskov, så borgerskabet kan blive 
entlediget for deres indkvartering. Dermed etc. SjT, 34, 563. K.

26. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende at gøre den anord
ning, at alle de officerer og sogneryttere, som er under generalmajor 
Frederik von Buchwalds og afd. oberst Christoffer Hvas’ regimenter 
og nu logerer i Nakskov, bliver hjemforløvet, så borgerskabet kan blive 
entlediget for deres indkvartering. Dermed etc. SjT, 34, 563. K. Orig. i 
DKanc. B 167D.

26. maj (Kbh.)1 CChristoffer Lindenov fik efter begæring brev om at 
måtte holde sin datters begravelse på Nykøbing Slot. SmR, 7, 124. Indl. 
25. maj.
1) Efter brevet står: Henrik Andersen Bager i Landskrone og Kirsten, enke ef
ter Peder Rasmussen i Malmø, fik bevill. på al udføre 200 td. hvede af Loll., 
findes i Sjæll. å.b., dat. 8. juni 1658.

26. maj (Kbh.) CChristian Spormand og hans hustru Kirsten Mortens
datter fik efter begæring livsbrev på en fiskegård i Randers Fjord. De 
må deres livstid beholde fiskegården, som hun er stedet og fæstet hen
des livstid af Otte Marsvin for den årlige afgift på Dronningborg. JR, 
13, 80. K. Indl. 20. maj.

27. maj (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om Bornholms regnskabers an
tegnelser. Han tilskikkes disse antegnelser fra Philippi Jacobi 1649 til 
årsdagen 1650, som han i hr. Joakim Gersdorffs sted skal gennemse og 
efter befunden beskaffenhed kvittere. Dermed etc. SjT, 34, 563. K. 
Orig. i DKanc. B 179M.

27. maj (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade oberst- 
It. Moltzan bekomme 300 rd., hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. 
SjT, 34, 564. K. Indl., se SjT, 34, SjT 534, 8. maj (brev 2).
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27. maj (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, når middel 
findes, at lade generaladjudant Gering bekomme 75 rd., tagende hans 
bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 564. K. 
Indl. 13. maj og udat.

Lige sådant brev fik de om 300 rd. til auditør Johan Wilhelm Hass.

27. maj (Kbh.) Niels Juel fik brev om straks at anordne en skude, som 
kan løbe ud med proviant til fæstningen Kronborgs garnison. Dermed 
etc. SjT, 34, 564. K.

27. maj (Kbh.) Hans von Ahlefeldt fik brev anlangende, at kongen er 
tilfreds, at han ved regimentet beholder en regimentskvartermester og 
derimod aftakker regimentsfeltskæreren. Befalendes etc. SjT, 34, 564. 
K.

27. maj (Kbh.) Frede ri ksoddes præsteenke fik brev om penge af kir
kerne. Det er for kongen berettet, hvorledes den forrige præst befin- 
des af egne midler at have bekostet en temmelig sum penge på 
præsteresidensen over det, der er leveret ham dertil. Hans efterladte 
enke med 6 faderløse børn behøver højligen, at det gives dem igen til 
deres underholdning. Kongen bevilger, at hun af hver kirke i Arhus og 
Ribe stifter, som har formue, må bekomme 1 rd., hvilket superinten
denten i hvert stift skal indsamle for hende. Kongen befaler lens- 
mænd, fogeder, kirkeværger o.a., som forestår kirkernes indkomst, at 
lade hende bekomme pengene. JR, 13, 81. Indl. 24. og 25. maj. 32.

28. maj (Kbh.) Selio Marselis og Poul Klingenberg fik brev om at gøre 
afligning med de herværende svenske gesandter anlangende 3 for
leden i Sundet arresterede svenske skibes ladning, gørende deres bed
ste til at likvidere skibsladningerne imod det forråd af krigsmunition 
og proviant, der fandtes i de skånske fæstninger. Dermed etc. SjT, 34, 
565. K. Orig. i T.K.U.A., Speciel del, Sverige 42.

28. maj (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om af kronens og Skt. 
Annæ told ved Kbh. hver uge til køkkenskriveren til hofholdningen at 
lade 350 rd. være følgagtig. Det, tolden andrager derover, skal han 
lade forblive i behold til samme brug. Dermed etc. SjT, 34, 565. K. 
Indl. 28. maj.
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28. maj (Kbh.) Admiralitetet fik brev om, at kongen er tilfreds, at alle 
stralsundske og svenske skuder taget i forleden tid igen må løslades. 
Befalendes etc. SjT, 34, 566. K. Orig. i DKanc. B 174. Indl. udat.

28. maj (Kbh.) Fru Christence Lindenov fik brev anlangende gods, 
som er frataget hende. Kongen kommer i erfaring, hvorledes en del af 
hans undersåtter i Jyll. og Fyn tillige med de svenske har frataget CL 
adskilligt gods, korn, kvæg og løsøre, foruden andre store insolenser, 
som de har begået. Kongen bevilger hende efter ansøgning, at hun 
igen må søge sit gods hos hvem, det findes, og lade tiltale de skyldige 
for skades opretning. Forbydendes etc. FR, 6, 332. K. Indl. 27. maj.

28. maj (Kbh.) Frands Brockenhuus og Joakim Bars tor ff samt (Chri
stoffer Lindenov fik brev om at gøre den anordning, at soldaterlægge
ne i lenet igen bliver kompletteret og siden fremskikket til oberstlt. 
von Bernebach i fæstningen Nakskov. Dermed etc. SmT, 8, 179. K.

28. maj (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om skiberum til Ove 
Thotts og Axel Sehesteds folk. Kongen har befalet Ulrik Christian 
[Gyldenløve] at overskikke de 2 geworbne kompagnier under hans re
giment, nemlig OTs og ASs, det ene til Randers, det andet til Horsens. 
FB skal dertil forskaffe ham fornødent skiberum. Dermed osv. SmT, 8, 
179. K.

28. maj (Kbh.) Bevilling efter begæring for Laurids de Hemmer, Ål
borg, til at have Maren Sørensdatter. Han har for nogen tid siden be
sovet hende, hvilket tilforn er efterladt dem,1 og er beslægtet med 
hende i 3. led. Dog skal han bevise, at de ej er hverandre nærmere på
rørende, og for bevillingen give noget til næste hospital. Forbydendes 
etc. JR, 13, 81. Indl. 7. og 8. maj.
1) Se KB 1656, 420.

28. maj (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev anlangende at 
gøre den anordning, at de 2 geworbne kompagnier ryttere i hans regi
ment, nemlig Ove Thotts og Axel Sehesteds, med forderligste begiver 
sig over til Nørrejyll. for at indkvarteres, det ene i Randers, det andet i 
Horsens. Kongen har befalet Frands Brockenhuus at forskaffe ham 
det fornødne skiberum. Dermed etc. JT, 14, 143. K.
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28. maj (Kbh.) Henrik Thott og Laurids Ulfeldt fik brev anlangende 
Ove Thotts og Axel Sehesteds rytteres indkvartering i Randers og Hor
sens. Kongen har befalet, at et af generailt. Gyldenløves 2 geworbne 
kompagnier skal begive sig til Randers. Adressaten skal, når det an
kommer, skaffe det underholdning. Dermed etc. JT, 14, 143. K.

Lige sådant brev fik LU om kompagniet i Horsens.

28. maj (Kbh.) Gunde Rosen kran tz fik brev anlangende Anders Sand- 
bergs, Mogens Kruses og Horstmands officerers kvarter i Ebeltoft. 
Han skal gøre den anordning, at ASs løjtnant, kvartermester, 3 korpo
raler, 1 trompeter og 1 mønsterskriver bekommer kvarter i Ebeltoft. 
Desligeste MKs kvartermester, 3 korporaler og 1 mønsterskriver. Af Hs 
kompagni 1 løjtnant, 1 kvartermester, 3 korporaler og 1 mønsterskri
ver. Dog at de selv skal betale det, de bekommer hos borgerne, når de 
bekommer deres besoldning. Dermed etc. JT, 14, 144. K.

29. maj (Kbh.) Ove Skade fik brev om at gøre den anordning, at offi
cererne og stabspersoner under sognerytterne i lenet herefter som til
forn i fredstid bekommer kvarter i købstæderne for betaling, så og at 
sognerytterne af deres læg nyder den del som tilforn i fredstid. Der
med etc. SjT, 34, 565. K.

29. maj (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende at gøre 
den anordning, at Hans von Ahlefeldts regimentskvartermester be
kommer frit kvarter i Kbh., mens hans feltskærer intet kvarter nyder. 
Dermed etc. SjT, 34, 566. K.

29. maj (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at afbetale Jens Juel det, 
han resterer, beregnet fra hans bestallingsbrevs dato til den 9. juni 
førstkommende, eftersom kongen har bevilget ham denne besoldning 
for hans residenttjeneste til den tid. Desligeste det, han har anvendt 
på at skikke sin sekretær efter kongen af Polens begæring, hvilket efter 
hans beretning andrager 70 rd. Dermed etc. SjT, 34, 566. K.

29. maj (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev anlangende til Jør
gen Seefeld igen at erlægge de rentepenge, som de efter kongens or
dre har oppebåret af ham for den kapital, han har været hr. Gorfitz Ul
feldt skyldig efter udgivet bevis. Dermed etc. SjT, 34, 566. K. Indl. 15. 
maj.
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29. maj (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev anlangende at til
holde Morten Ibsen i Ballerup og hans medparticipanter i de enge, de 
har i leje af kongen, at de i stedet for den sædvanlige afgift årligen i 
stalden ved Kbh.s Slot skal give 100 gode læs hø, som de skal levere til 
fodermarskalen. Dermed etc. SjT, 34, 567. K.

29. maj (Kbh.) Hans Schack fik brev om straks ved trommeslag over al 
byen og forstæderne at lade forkynde, at ingen officerer, ryttere el. 
andre, som har heste, må have deres heste på nogen af kongens enge, 
ej heller afskære græs i engene, under straf. Dermed etc. SjT, 34, 567. 
(Tr.: KD, V, 445). K.

29. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende at fordre til afreg
ning alle officerer til fods, som har været fanger og ingen folk el. kom
pagnier har, eftersom kongen ikke vil, at nogen af dem herefter må 
nyde frit kvarter. Dermed etc. SjT, 34, 567. K. Orig. i DKanc. B 167D. 
Indl. udat.

29. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende at forstændige offi
cererne over rostjenesten, at det er kongens vilje, at de herefter ikke 
må nyde deres gamle traktement og intet frit kvarter. Dermed etc. SjT, 
34, 567. K. Orig. i DKanc. B 167D. Indl., se foreg.

29. maj (Kbh.) Oluf Brockenhuus fik brev om herefter årligt at lade 
gøre regnskab på Rtk. for afgiften af det tiloversblevne Svenstrup gods, 
som Ove Juel havde. Dermed etc. SjT, 34, 568. K.

29. maj (Kbh.) Tobias Krebel, skovrider på Falster, fik brev om efter 
ansøgning uden betaling at lade Frands Rantzau bekomme 4 rådyr af 
slottet. SmT, 8, 180. K. Indl. udat. K.

29. maj (Kbh.) (Christoffer von Mimnichhausen fik brev om at hjælpe 
Christian Kellinghusen af Flensborg anlangende noget korn. CK har 
ladet andrage, hvorledes han har henført en del gods og korn til fæst
ningen Nakskov, førend de svenske indkom i landet. (CM skal hjælpe 
CK at være følgagtig det, han lovligt kan bevisliggøre tilhører ham. 
Dermed etc. SmT, 8, 180. K. Indl. udat.

30. maj (Kbh.) Peder Reedtz fik brev anlangende med forderligste at 
forstændige kongen, hvor mange penge der er indkommet for det
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stemplede papir, siden det blev påbudt, så og hvor meget der findes i 
forråd. De penge, som det herefter indbringer, skal han ej udgive 
uden særdeles ordre, men ved hver måneds udgang stille kongen en 
fortegnelse og ervarte kongens vilje. Dermed etc. SjT, 34, 568. K.

30. maj (Kbh.) Hans Schack fik brev om til borgmestre og råd i Kbh. at 
overlevere den fangne fændrik, som har begået mordet på en borgers 
tjener. Dermed etc. SjT, 34, 568. (Tr.: KD, V, 445).

2. juni (Kbh.) Jonas Heinemark, tolder i Sundet, fik 4 konfirmationer 
på breve.1 Der er hos kongen begæret konfirm. af et af hans fars breve, 
lyder: Chr. 4. gør vitterligt, at han med dette å. b. til Anders Vintapper 
i kongens vinkælder på Frederiksborg og hans arvinger skøder kro
nens grund uden for Helsingør, ved den næste bro ved Snekkersten, 
og strækker sig ud imod vejen og på den side broen til Helsingør 22 
ruder i længden og 18 ruder i bredden, hvilken plads AV og hans ar
vinger kvit og frit uden al tynge må beholde osv. Thi forbyde osv. Kbh.s 
Slot, den 7. sept. 1621 Chr. - Chr. 4. gør vitterligt at have bevilget, at 
Villum Mortensen, øverste toldskriver i Helsingør, må nyde og have 
frit fiskeri i stranden langs grunden for den teglgård, han har og bru
ger uden for Helsingør. Han er forpligtet til på egen bekostning at hol
de den tjællebro, som ligger midt for nævnte teglgård på alvejen over 
et vandsted. Forbydendes osv. Kbh. Slot, den 23. marts 1633. Chr. - 
Chr. 4. gør vitterligt, at VM for ham har ladet andrage, hvorledes der 
ved teglgården, som han har tilforhandlet sig for nogen tid siden af 
Anders Vintappers arvinger, skal ligge et stykke jord på bakken stræk
kende sig i øster og vester 104'/2 favn i bredden og i sønder og nør 185 
favne i længden, og på dette jordsmon står 7 gamle knortede forforne 
egetræer; han begærer, at pladsen må ligge til teglgården og bruges 
derunder, og at han må bevilges at lade de 7 træer hugge. Af' et tings
vinde forfarer kongen, at de omliggende byer ingen skade har på de
res græsning og vanding, om VM bekommer denne plads. Kongen be
vilger, at den skal ligge under teglgården og bruges dertil. VM må lade 
egetræerne hugge. Forbydendes osv. Kbh.s Slot den 23. marts 1633. 
Chr. - Chr. 4. bevilger afd. VMs arvinger en af kronens moser, liggen
de i skoven noget fra Kronborg, kaldes Ellenholm, til en nødtørftig 
tørvegrøft til teglgården. Thi forbyde osv. Kbh.s Slot den 12. nov. 1639. 
Chr. Kongen konfirmerer dette. SjR, 24, 213. K. Indl. 7. sept. 1621 
(Chr. 4., kopi), 23. marts 1633 (2, Chr. 4., kopi), 12. nov. 1639 (Chr. 4., 
kopi).
1) Brevene,jf. KB 1621, 164; 1633, 83; og 1639, 941.
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2. juni (Kbh.) Hugo Lützow fik brev om at gøre den anordning, at ma
jor Peter von Steenberg med sit kompagnis officerer bekommer kvar
ter i hans len, dog at de selv skal betale det, de nyder hos borgerne, 
når de bekommer deres besoldning. Dermed etc. SjT, 34, 568. K.

2. juni (Kbh.) Ulrik Christian Gyldenløve fik brev om, at kongen kom
mer i forfaring, at den løjtnant og de 5 ryttere, som har plyndret den 
svenske kaptajn Bent Turesen, er bortrømt. UCG skal gøre sit bedste 
til, at de med forderligste kommer til stede, el. og tilholde ritmesteren 
under det kompagni, de hører til, igen at skaffe dem til stede, el. og 
kontentere kaptajnen for den erlidte skade, så kongen kan være fri for 
hans videre overløb. Dermed etc. SjT, 34, 569. K. Indl. 19. og 28. maj 
og udat. (2).

2. juni (Kbh.) Nogle lensmænd i Sjæll., Jørgen Seefeld, landsdommer, 
og flere, fik brev anlangende at indkvartere Erik Quitzows officerer 
under hans livkompagni. JS: Kongen er tilfreds, at de må bekomme 
kvarter i hans len og Sorø len. De skal skifte dem ml. sig, dog at office
rerne selv skal betale det, de nyder hos borgerne, når de bekommer 
deres besoldning. Dermed etc. SjT, 34, 569. K. Indl. udat.

Lige sådant brev fik: Sorø: Jørgen Rosen kran tz. Frederiksborg: Otte 
Pogwisch, og Kronborg: Christoffer Bille: om Henning Quitzow med 
officerer at skifte. Kalundborg: Hr. Joakim Gersdorff, og Sæbygård: 
Henrik Müller: oberstlt. Wilcken med officerer. Dragsholm: hr. Sivert 
Urne, og Holbæk: Erik Banner: kaptajn Treschart med officerer. Vor
dingborg: hr. Frederik Reedtz, og Jungshoved: Jørgen Reedtz: kaptajn 
Bechmann med officerer.

2. juni (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om under sit regiment at 
beholde de præsteryttere, som han hidindtil har haft. Derefter etc. 
SmT, 8, 180. K.

2. juni (Kbh.) Erik Quitzow fik brev om, at kongen har forundt nær
værende oberstlt. Valentin Moltzan et kompagni under EQs regiment 
af dem, som er i Fyn. Han skal lade ham bekomme det. Dermed etc. 
JT, 14, 144. K.

2. juni (Kbh.) Ove (uel fik brev om at gøre den anordning, at Jesper 
Vognsen og hans officerer, nemlig 1 løjtnant, 1 kornet, 1 kvarterme- 
ster, 3 korporaler, 1 trompeter og 1 mønsterskriver, bekommer kvarter
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i Mariager, dog at de selv skal betale det, de nyder hos borgerne, når 
de bekommer deres besoldning. Dermed etc. JT, 14, 144. K.

3. juni (Kbh.) Valby, Hvidovre og Vigerslev bønder fik å.b. anlangende 
gevalt af soldatesken. Der indkommer dagligen klagemål for kongen, 
fornemmelig fra kronens bønder i nævnte byer, at de af soldatesken til 
hest og fods, som tager deres march gennem byerne, udplyndres og 
tvinges til at føre dem og deres gods med heste og vogne, så de nødes 
til at overgive deres gårde, med mindre der i tide rådes bod. Kongen 
forbyder enhver at udplyndre el. overfalde dem el. fratage dem vogne 
og heste, med mindre de har kongens, lensmandens el. hans fuld
mægtigs pas el. bevis. Ladendes det etc. SjR, 24, 217. K.

3. juni (Kbh.) Bestalling for Hans Balcke som hofsnedker. Kongen an
tager HB som hofsnedker i hans far, Henrik Balckes sted. Han skal for
holde sig flitteligen og troligen og med flid forfærdige det arbejde, 
han bliver befalet. For hans tjeneste giver kongen ham 200 rd., 2 pd. 
rug, 2 pd. byg og en sædvanlig hofklædning, som årligen skal erlægges 
ham på Rtk., el. i stedet for de 100 rd. af pengene proviant af Proviant
huset, om han begærer det, da skal det kortes ham i nævnte penge. 
Det skal begynde fra 1. maj sidstforleden. Thi beder han etc. SjR, 24, 
218. (Tr.: KD, 111, 478). K. Indl. 2. juni.

3. juni (Kbh.) Hans Balcke, hofsnedker, fik brev om, at fremmede 
svende, som kommer til Kbh., først skal henvende sig til ham. Kongen 
har anset for godt, at alle fremmede snedkersvende, som ankommer 
til Kbh. og begærer arbejde, førend de antages andetsteds først skal 
anmelde hos hofsnedkeren HB, om han kan behøve dem til kongens 
arbejde. SjR, 24, 219. (Tr.: KD, III, 478). K.

3. juni (Kbh.) Johan C^hristoph von Kørbitz fik brev om at lade gene
raladjudant Henrik Heber bekomme 100 rd. og generalvognmester 
Johan Kalthusen 60 rd., tagende deres bevis, hvorefter det skal blive 
godtgjort ham i kommissarieregnskaberne. Dermed etc. SjT, 34, 570. 
K.

3. juni (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev anlangende at gøre den anord
ning, at Jacob Sparre, løjtnant under ritmester Knud Urne, bekom
mer frit kvarter i hans len til sig og 4 heste og tilhørende folk til den
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24. april sidst forleden og til dette tidspunkt, men vil han herefter have 
kvarter, må han selv betale. Dermed etc. SjT, 34, 570. K. Indl. udat.

3. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende indvisning for Mor
ten Wilhelmsen og Mette Rode, enke efter Morten Pless, i Langesund 
og Sannidal1 toldsteder. Kongen er blevet MW en sum penge skyldig 
for leveret proviant til flåden og den daglige udspisning efter afreg
ning gjort af adressaterne, nemlig 12.571 rd. 4 sk. med rente fra 11. 
dec. 1655 til 11. juni d.å. Nok 14.608 rd. De skal gøre ham indvisning i 
Langesund og Sannidal toldsteder, beregnet fra nytårsdag 1658 til års
dagen 1659 og fremdeles indtil kapital og rente er betalt. Herforuden 
er kongen skyldig til MR 4.810 rd. 4 mk. Hun må i lige måde nyde for
sikring i nævnte toldsteder. Derefter etc. SjT, 34, 570. K. Indl. udat. 
(4).
1) Kopibogen har Sonkedal og Sannekedal.

3. juni (Kbh.) Mogens Høg fik brev om at gøre den anordning, at 
oberstlt. Valentin Moltzan med sin løjtnant bekommer kvarter i Oden
se, dog skal de selv betale det, de nyder hos borgerne, når de bekom
mer deres besoldning. Dermed etc. FT, 7, 366. K.

3. juni (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om med forderligste at 
hidskikke den arresterede løjtnant Kalthoff til Kbh. Dermed etc. SmT, 
8, 180. K.

3. juni (Kbh.) Fru Øllegaard Gyldenstjerne fik brev anlangende dem, 
som har taget af hendes gods. Kongen kommer i erfaring, hvorledes 
en del af undersåtterne i Jyll. og Fyn tillige med de svenske har f rataget 
ØG adskilligt gods, korn, kvæg og løsøre, foruden andre store inso
lenser, de har beganget. På hendes ansøgning bevilger kongen, at hun 
må søge sit gods hos hvem, det findes, og ved lov og ret tiltale de skyl
dige. Forbydendes etc. JR, 13, 82. K.

4. juni (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende, at kon
gen har ladet opsige kvarter i staden for feltmarskal Eberstein, gene
railt. Schack og generalmajor Trampe og hans adjudant med deres 
tjenere og heste o.a. officerer. I lige måde for generalgevaldigeren og 
hans løjtnantprofos, drabanter, tjenere og heste og skarpretteren med 
hans tjener. Befalendes etc. SjT, 34, 571. K, Indl. 2. juni.
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4. juni (Kbh.) Feltmarskal Ernst Albrecht von Eberstein, Hans Schack 
og generalmajor Jochum Trampe fik brev om opsigelse af deres kvar
ter. HS: Borgerskabet i Kbh. besværer sig over den store indkvartering, 
som de beklager ej længere at kunne udstå. Han skal gøre den anord
ning, at hans traktement for sig, tjener og heste bliver forlindret. Der
med etc. SjT, 34, 571. K.

Lige sådant brev fik EAvE for sig, sine tjenere og heste. JT for sig, ad
judant, tjenere og heste.

4. juni (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at opsige kvarter for general- 
gevaldigeren med hans løjtnantprofos, drabanter, tjenere og heste, 
desligeste for skarpretteren med tjenere, så de herefter ej nyder frit 
kvarter. Befalendes etc. SjT, 34, 571. K. Orig. i DKanc. B 167D.

4. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at Gabriel og Selio Marselis 
og Albret Baltser Berus’ enke og arvinger og Leonhard Marselis til 
pant må bekomme det øvrige af Hannibal Sehesteds til kongen afståe- 
de gods i Norge, så vidt som før dette brevs dato ej er solgt deraf. Her
af er halvparten givet på de afregninger og assignationer, som kongen 
tilforn har givet dem i Trondhjem len og dets indkomst samt told og ti
ende. De skal antage godset for samme pris, som HS har givet for det. 
De skal med forderligste gøre afregning med dem, så de kan bekom
me skøde og pantebrev. Dog kronens rettighed i skatter, leding og 
føring i alle måder forbeholden. Herimod skal SM for sig og GM, så og 
Poul Klingenberg for ABBs enke og arvinger og LM påtage sig at 
handle og akkordere med de tilstedeværende svenske gesandter om at 
restituere og forskaffe saltet, så de kan vederfares satisfaktion. Det, de 
ved kongens ratifikation lover el. udgiver for saltet, lover kongen at vil
le betale dem af de midler, som bliver forordnet til aflæggelse af gæl
den i forledne krig. Derefter etc. SjT, 34, 572. K. Indl. 4. juni.

4. juni (Kbh.) Kaj Lykke og Mogens Arenfeldt fik brev om oberst 
Hvas’, Gorfitz Ulfeldts og ritmester Jørgen Lykkes officerers indkvarte
ring. Adressaten skal gøre den anordning, at afd. oberst Hs officerer 
og CUs med hans underhavende officerer bekommer kvarter i 
Hjørring og Sæby, dog at de selv skal betale det, de nyder hos borger
ne, når de bekommer deres besoldning. Dermed etc. JT, 14, 145. K.

Lige sådant brev fik MA om, at (Ls officerer skal logere i Skive.
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5. juni (Kbh.) Ingeborg, Matthis Hansens, fik brev om at måtte nyde 
samme frihed, som er forundt andre borgmesterenker i Kbh. SjR, 24, 
219. (Tr.: KD, III, 478). K. Indl. 21. og 26. maj og udat.

5. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om på afregning med Peter Bre
dal, kongens skibshøvedsmand og ekvipagemester på Bremerholm, at 
afskrive de 6 skipperboder, som han har bekommet i pant for 1.900 rd. 
Kongen har forundt PB 6 af skipperboderne til brugeligt pant for 
1.900 rd. i betaling for det, kronen er ham skyldig. De skal afskrive 
dem på hans fordring. Dermed etc. SjT, 34, 573. (Tr.: KD, V, 445-46). 
K. Orig. i DKanc. B 179M.

5. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om det første muligt at betale 
James Robbins d. Æ., skibsbygmester, noget af hans besoldning, efter
som han beklager sig i lang tid intet at have bekommet. Dermed etc. 
SjT, 34, 573. K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl. 16. og 22. april.

5.1 juni (Kbh.) Ove Skade fik brev om, at nærværende Jørgen Thom
sen i Store Kornerup Mølle, Peder Jacobsen i Lille Kornerup Mølle og 
Niels Ibsen i Bistrup Mølle i Roskilde len har ladet andrage for kon
gen, at de har lidt stor skade af de svenske ved udplyndring, og at de 
formedelst forleden vinters hårdhed i nogen tid ikke har kunnet male, 
foruden at de har haft og har stor indkvartering af kongens eget folk. 
De er kommet således i armod, at de ikke kan blive ved magt, med 
mindre de forundes noget afslag i landgilden. Af OSs erklæring erfa
rer kongen, at deres angivende er sandfærdigt, og er tilf reds, at hver af 
dem må være fri for '/2 af 1 års landgilde, beregnet fra Philippi Jacobi 
1657 til årsdagen 1658. Det skal blive godtgjort i lenets rgsk. på Rtk. 
Dermed etc. SjT, 34, 573. K. Indl. 7. maj (2).
1) K. er dat. 4. juni, på bagsiden 5. juni.

5. juni (Kbh.) Hans Nielsen Bøgvad fik brev på en mølle og en toft på 
Stenderup Mark i Koldinghus len. Niels Nielsen Bøgvad, sognepræst 
til Eltang og [Sønder] Vilstrup s., har for nogen tid siden for sig, 
hustru og et af deres børn bekommet bevill. til en mølle, som hans for
mand, fhv. sognepræst dér hr. Niels Griis efter kongens fars till, har la
det opbygge på et damsted på Stenderup præstegårds grund. Deslige- 
ste på en toft, Enemærke, som er et lidet stykke særlig jord, som ej til
hører præstegården. NNB har nu for kongen ladet andrage, at hans 
hustru er død, hvorfor han begærer, at mølle og toft må følge hans
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søn, HNB, eftersom denne i forleden fejde har været i kongens tjene
ste. Kongen bevilger dette, dog skal altid af mølle og toft gives den årli
ge afgift, nemlig 1 ørte mel til Stenderup præstegård. Forbydendes 
etc. JR, 13, 82. K. Indl. 29. maj.

6. juni (Kbh.) Hans Schack fik brev anlangende at gøre den anord
ning, at alt hans regiment til fods bliver logeret i Kbh. og derimod alt 
folket af livkompagnierne, af gøngerne og Ulrik von Debitz (Dewitz)’ 
kompagni i Christianshavn. Til den ende har kongen befalet borgme
stre og råd begge steder at forskaffe kvarterer og underholdning. Der
efter etc. SjT, 34, 574. K.

6. juni (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. og Christianshavn fik brev an- 
langende omveksling af kvarterer for Hans Schacks regiment og Ulrik 
von Debitz (Dewitz)’ folk og gøngerne. Kongen har befalet folket af 
livkompagnierne, af gøngerne og UDs kompagni at logere i Christi
anshavn og derimod det af HSs regiment til fods igen at indkvarteres i 
staden. De skal gøre den anordning, at de bliver således ligeligen ind
kvarteret. Dermed etc. SjT, 34, 574. K.

Lige sådant brev fik borgmestre og råd på Christianshavn at logere 
gøngerne og UDs kompagni imod det, som nu dér logerer af HSs re
giment til fods.

6. juni (Kbh.) Hugo Lützow fik brev anlangende nogle Flensborg-bor- 
geres forlov at sejle hjem og om betaling for deres rejse. Hvad nær
værende 4 borgere af Flensborg har ladet andrage for kongen, kan HL 
se af deres hosføjede supplikation. Kongen er tilfreds, at de nu med 
deres skiberum må sejle hjem, og at HL giver dem noget for deres rej
se efter forrige anordning lige ved andre, som har gjort tjeneste. Der
med etc. SjT, 34, 575. K.

6. juni (Kbh.) Hugo Lützow fik brev om, at dr. Hans Svane igen til kro
nen har afstået en gård, som var pantsat ham i Antvorskov len, Kirke 
Helsinge s. og by: Christen Pedersen påbor. HL skal igen annamme 
den under lenet, indskrive den i jordebogen og årligen gøre regnskab 
for den visse og uvisse indkomst. Dermed etc. SjT, 34, 575. K.

6. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at dr. Hans Svane igen til 
kronen har afstået en gård, som var pantsat ham i Antvorskov len, Kir
ke Helsinge s. og by: Christen Pedersen påbor. De skal igen lade den
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indskrive i lenets jordebog, så lensmanden årligen kan gøre regnskab. 
Dermed etc. SjT, 34, 575. K.

6. juni (Kbh.) Jacob Lauridsen Beck, slotsfoged på Koldinghus, fik be- 
stall. som fiskemester i Koldinghus len. Kongen bestiller nærværende 
JLB som fiskemester. Han skal have tilsyn med søer og damme, at der 
ikke bliver fisket af andre. Kongen befaler lensmanden at bevise ham 
al hjælp i bestillingen. Han bevilger ham årligt 100 kur.dl., som skal gi
ves ham af lensmanden på Koldinghus. Det skal begynde fra brevets 
dato. Lensmanden på Koldinghus befales at give ham dette. JR, 13, 83. 
K.

6. juni (Kbh.) Hans Schack fik brev om, at kongen er tilfreds, at skrive
ren på Riberhus må nyde sin skriverskæppe. Derefter etc. JT, 14, 145. 
K.

6. juni (Kbh.) Hr. Steen Bille, Hans Schack og C Corfitz Trolle fik brev 
om oberst Jochim Korbers of ficerers indkvartering. SB: Han skal gøre 
den anordning, at JKs officerer, nemlig oberstlt. Adelipsen, løjtnant 
Jørgen Koch og kornet Laurs Gram, bekommer kvarter i Kolding, dog 
at de selv skal betale det, de nyder hos borgerne, når de bekommer de
res besoldning. Dermed etc. JT, 14, 145. K. Indl. udat.

Lige sådant brev fik HS om, at ritmester Rostrup, løjtnant Jochum 
Felix Schwerin, kornet Anders Lauridsen og 3 korporaler skal ligge i 
Ribe. Item GT om, at ritmester Neimand, løjtnant Jacob Schwede og 
Laurs Nielsen kornet skal ligge i Ringkøbing, så og løjtnant Bernt Syl- 
wester og kvartermester Glatis Mahler i Holstebro.

7. juni (Kbh.) Brev efter begæring om, at liget af afd. Gertrud Peders- 
datter, enke efter Søren Hofmand, af hendes arvinger må føres bort 
fra Kbh. SjR, 24, 220.

7. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at Frederik Rodsteen må bekomme fri kost på skibene, som sej
ler til Portugal, og det i Peder Pedersen Kertemindes egen kahyt, hvil
ket skal blive godtgjort i regnskaberne. Dermed etc. SjT, 34, 576. K. 
Orig. i DKanc. B 179M.

7. juni (Kbh.) Selio Marselis og Poul Klingenberg fik brev anlangende 
Saltkompagniet og de svenske ambassadører. Hvad Saltkompagniets
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direktører har ladet andrage for kongen, kan de se af deres hosfølgen- 
de indlæg. Adressaterne skal handle med de herværende svenske am
bassadører om dette tillige med det andet, som er befalet dem, gøren
de deres bedste til at skaffe dem nogen satisfaktion derfor. Dermed 
etc. SjT, 34, 576. K.

7. juni (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev anlangende, at kongen har for
undt fhv. kusk Anders Olsen i Græse Mølle at være fri for skat. Dermed 
etc. SjT, 34, 576. K. Orig. i Frederiksborg lensark., LAK. Indl. 2. juni.

7. juni (Kbh.) Kommissarierne hr. Niels Krabbe, Kørbitz og Otte Pog
wisch fik brev om med forderligste at gøre afregning med generailt. 
Schack om det, han kan tilkomme efter bestallingsbrevet fra den tid, 
han er kommet i kongens tjeneste og til den 1. maj sidst forleden. Der
med etc. SjT, 34, 577. K.

7. juni (Kbh.) Maren Nielsdatter, enke efter Kjeld Nielsen i Thisted, fik 
efter begæring brev om skattefrihed. Hun må være fri for al borgerlig 
og byens tynge, så længe hun ingen borgerlig næring bruger. Dog at 
hun af sine ejendomme giver pro kvota lige ved andre. Forbydendes 
etc. JR, 13, 84.

8. juni (Kbh.) Henrik Andersen Bager i Landskrone og Kirstine, enke 
efter Peder Rasmussen, fik bevill. til at udføre hvede. HA må fra Kbh. 
udføre 12 td. hvede, dog at tolden erlægges efter toldrullen. Forby
dendes etc. SjR, 24, 220. K. Indl. 7. juni.

Lige sådan bevill. fik K af Malmø i Loll. at måtte købe 200 td. hvede 
og udføre dem.

8. juni (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev om til landkommissarierne i 
Sjæll. at levere de 303 rd. 12 sk., som resterer af de 1.000 rd., tagende 
deres bevis. Dermed etc. SjT, 34, 577. K.

8. juni (Kbh.) Christoffer Bille fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at han hos lenets bønder, hvor det bekvemmeligst kan ske, for
skaffer borgerskabet i Helsingør noget til græsgang for rytterhestene, 
som er logeret i byen. SjT, 34, 577. K. Indl. 5. juni og udat.

8. juni (Kbh.) Hugo Lützow fik brev anlangende Mette Carstens af 
Flensborg. Hvad nærværende MC har ladet andrage for kongen, kan
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HL se af hendes hosføjede supplikation. Han skal forhjælpe hende til 
rette, så vidt billigt er, så hun ingen uret vederfares. Dermed etc. SjT, 
34, 577.

8. juni (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev anlangende Hans Jespersen og 
Laurids Kollund i Flensborg. Hvad HJ og LK har andraget for kongen, 
kan HL se af deres hosføjede supplikation. Kongen er tilfreds, at de 
må sejle hjem med det indskibede kirkegods, og at HL giver dem no
get for deres rejse efter forrige anordning lige ved andre, som har 
gjort lige tjeneste. Befalendes etc. SjT, 34, 577.

8. juni (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade oberstlt. 
Arnold Cooper erlægge 90 rd. 3 ort 20 sk., når middel findes, tagende 
hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 579. 
K. Indl. udat.

8. juni (Kbh.) Jomfru Karen Høg fik efter begæring brev med bevill. til 
at være sin egen værge, selv at forestå sit gods og løsøre, sætte penge 
på rente og ellers i alle måder med sin lavværges indseende søge sit 
eget gavn og bedste. Forbydendes etc. JR, 13, 85.

8. juni (Kbh.) Mogens Høg og Ejler Holck fik brev om at være jomf ru 
Karen Høgs og Margrete Holcks værge. Der skal med forderligste fo
retages skifte ml. Jens Høgs enke og arvinger. MH befales at møde til 
stede og være KHs værge, havende i agt, at hun vederfares det, ret er, 
og siden til hende overlevere det, hun kan tilkomme. Dermed etc. JT, 
14, 146. Indl. 2. juni (2).

Lige sådant brev fik EH om at være MHs va*rge.

8. juni (Kbh.) Manderup Due og Preben Banner fik brev anlangende 
skifte efter Jens Høg. Der skal med forderligste foretages skif te efter 
JH. De befales at møde til stede i Ålborg, når skiftet foretages, havende 
i agt, at samtlige arvinger og JHs enke vederfares den del, ret er. Der
som nogen tvist kan falde, skal de enten forhandle med dem i minde
lighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal de un
der deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interessere
de. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som 
kommer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig 
og efterkomme befalingen. Dermed etc. JT, 14, 146. Indl., se foreg.
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9. juni (Kbh.) Hugo Lützow fik brev om, at Ove Brockenhuus beklager 
sig ej med sit folk at kunne komme over til Nørrejyll. fra Kalundborg 
af mangel på skiberum. HL skal til Kalundborg fremskikke så mange 
skuder og skiberum, som er fornødent dertil, dog ikke dem, som er 
forløvet af kongen. Befalendes etc. SjT, 34, 578.

9. juni (Kbh.) Hans Schack fik brev om med forderligste at komman
dere 3 kompagnier af sit regiment til fæstningen Nakskov, nemlig Otte 
Christoffer Schack, kaptajn Claus Josua og kaptajn Bertram de Ricou1 
hver med sit kompagni, hvor de skal blive liggende i garnison. Der
med etc. SjT, 34, 578. K. Indl. 8. juni.
1) Således Indl., kopibogen har Derieu.

9. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Hans Schack til hans 
soldater bekomme 200 soldaterklædninger af de klæder, Henrik Mül
ler skulle levere efter kontrakt, og som nu findes på Klædekammeret. 
Desligeste 200 par sko og 200 skjorter, for hvilke kaptajnerne, som be
kommer dem, skal kvittere, så det kan blive dekorteret i besoldninger- 
ne. Dermed etc. SjT, 34, 578. Indl., se foreg.

9. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at hr. Laurids Jen
sen Varberg må nyde skibspræsts besoldning. Dermed etc. SjT, 34, 579. 
K. Orig. i DKanc. B 179M.

9. juni (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende kaptajn 
Rosenkrantz og Steenvigs kompagnis indkvartering i stedet for kaptajn 
Claus Josua og hans folk etc. Kaptajn CJ og kaptajn Bertram de Ricou1 
er befalet med deres kompagnier at begive sig fra Kbh., så og kaptajn 
Debitz’ kompagni at aflægges i Christianshavn. Adressaterne skal gøre 
den anordning, at i deres sted bliver lagt Rs og Ss kompagnier. Befa
lendes etc. SjT, 34, 579. K.
1) Således Indl., kopibogen har Derieu.

9. juni (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om nogle resterende aske- 
træer til Tøjhuset. Kongen erfarer, at der i hans len er en del aske
træer, som for nogen tid siden er befalet hugget ved Tøjhusets betjen
te til artilleriet. Han skal med forderligste hidskikke det til Tøjhuset. 
Dermed etc. SmT, 8, 180. K.
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9. juni (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om underholdning af 
Hans Schacks kompagnier. Kongen har befalet 3 kompagnier af HSs 
regiment at begive sig til fæstningen Nakskov. FB skal gøre den anord
ning, at de bliver underholdt og verpfleget efter den gjorte ordinans. 
Dermed etc. SmT, 8, 181. K.

10. juni (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev anlangende en fange, Henrik 
Mortensen. Af JSs foregivende erfarer kongen, at det skal være lige så 
betænkeligt at dømme HM fra livet for det af ham begåede drab på 
Hans Ibsen i Nærum som at dømme ham fri, efterdi i processen er 
den forseelse, at intet syn hverken på den levende el. døde er taget. 
Kongen er tilfreds, at HM må dømmes på Holmen at arbejde i jern, 
om imidlertid bedre oplysning om sagen kan komme for dagen. Der
med etc. SjT, 34, 579. Indl. 9. juni.

10. juni (Kbh.) Niels Juel fik brev om, at kongen er tilfreds, at den ga- 
liot, som skal føre Ulrik von Cronach, også må indtage ritmester Gert 
Boltes heste og føre dem til Rendsborg. Dermed etc. SjT, 34, 580. K.

10. juni (Kbh.) Tolderne ved Kbh. fik brev anlangende straks at for- 
stændige hofmarskalen og hofkøkkenskriveren, når søværts adskillige 
viktualier, citroner, pommeranser og lign., kommer hid. Item friske 
østers, skælfisk, laks, ost o.a., som kongen behøver til hofholdningen. 
Og ingen må tillades at købe, førend de er angivet, som forskrevet står, 
på det kongen for betaling først kan få det, han har behov. SjT, 34, 
580. K. Indl. udat.

11. juni (Kbh.) Fru Ingeborg Arenfeldts arvinger fik brev anlangende 
Cornelius Lerche, dr. Peder Resen, prof., mag. Jacob Fincke og mag. 
Hans Pedersen, rektor i Roskilde. Hvad CL, PR, JF og HP har ladet an
drage for kongen, kan IA se af deres hosføjede supplikation. På det de 
ikke skal have billig årsag at beklage sig over IA, skal hun kontentere 
dem el. deponere pengene indtil sagens uddrag, såfremt kongen ikke 
skal forårsages at lade den afsagte landsdommers dom have gænge, 
om de videre har at besvære sig over. Befalendes etc. SjT, 34, 580. K.

11. juni (Kbh.) Hans Boysen fik brev anlangende Laurids (Laurs) Ba
ger i Helsingør. HB har tilforn bekommet befaling1 til at lade Samuel 
Meyer bekomme sin betaling af Helsingørs told, hvori LB tilforn har 
haft assignation. Dog skal HB mage det således, at den ene bekommer
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af tolden lige så vel som den anden, så kongen forskånes for videre 
molestering. Dermed etc. SjT, 34, 581. K.
1) Se ovf., s. 202.

11. juni (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om uden videre 
ophold at give Niels Rosen kran tz 200 rd., eftersom han har forpligtet 
sig til at komplettere sit kompagni på 200 mand, tagende hans bevis, 
som skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 581. K.

11. juni (Kbh.) 1.ave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at give oberst 
Dunsdorffs herværende underofficerer nogle rejsepenge, eftersom 
midlerne strækker til. I lige måde skal de give følgende officerer rejse
penge: kaptajn Jean Tallodie de Gans, kaptajn Benjamin Etienne de la 
Vannerie, løjtnant Pierre Gabriel de la Lande under oberst Bessels re
giment samt fændrik Antoine Alcide under Laurids Pogwischs regi
ment, tagende deres bevis, som skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 
34,581. K. Indl. udat.

11. juni (Kbh.) Lensmændene i Sjæll., Møn, Loll. og Falster fik brev 
om at have indseende med, at de samme sogneryttere, som har været 
ved kompagnierne, da de er blevet hjemforløvet, indtil videre forbli
ver i tjenesten og underholdes af sognene ligesom tilforn, så at ingen 
andre antages i deres sted. Dermed etc. SjT, 34, 582. K.

11. juni (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Johan Christoph von Kørbitz og Otte 
Pogwisch fik brev om med forderligste at gøre afregning med oberst 
von Ense (Enss), som har været kommandant i Christianshavn, og 
straks opsige ham hans kvarter, eftersom kongen ikke længere behøver 
hans tjeneste. Dermed etc. SjT, 34, 582. K. Orig. i DKanc. B 223F.

11. juni (Kbh.) Kjeld Krag og Ove [tiel fik brev anlangende jomfru Hel
le Grues værgemåls levering til Christian Jørgensen Urne. Hans Friis 
har for kongen ladet andrage, at han i nogle år efter kongens befaling1 
har forestået HUs værgemål, og det vil han overlevere til CJU som hen
des rette lavværge. De skal møde til stede og overvære regnskaberne. 
Det, de foret ter, skal de under deres hænder og signeter give beskrevet 
fra sig til de interesserede. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke 
kan møde, skal den, som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en 
anden god mand til sig og efterkomme befalingen. Dermed etc. SkT, 
9, 147. K. Indl. udat.
1) Se KB 1650, 272. ji. KB, 1651,247.
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11. juni (Kbh.) Christian Urne fik brev om annammelse af jomf ru Hel
le Urnes værgemål fra Hans Friis, når denne leverer det fra sig, og ef
ter befunden beskaffenhed og regnskab kvittere ham og siden selv fo
restå det. SkT, 9, 148. K. Indl., se foreg.

11. juni (Kbh.) Christian Skuldt fik brev om, at kongen bevilger ham 
årlig pension som kammerjunker, 800 rd., af Assens toldkiste. Det skal 
begynde fra brevets dato. Kongen befaler lensmanden at lade ham be
komme dette mod kvittering. FR, 6, 332. K.

11. juni (Kbh.) Bevilling for Claus Nielsen i Skive til at holde vin. Han 
må alene holde vinhandel i byen. Til borgerne dér o.a. skal han sælge 
for billig pris. Lensmanden og borgmestre og råd skal have indseende 
med, at han holder god, ustraffelig vin. Forbydendes etc. JR, 13, 85. K. 
Indl. 10. maj, 8. juni.

12. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om Henning Quitzows verpfle- 
gung. HQ har tilforn bekommet kongens ordre til hr. Niels Krabbe, at 
han måtte godtgøres verpflegung fra den 3. aug. og til den 21. okt. 
1657 af Helsingborg provianthus, hvilket han ikke har bekommet. 
Kongen er tilfreds, at han må bekomme resterende verpflegung af 
Provianthuset ved Kbh.s Slot. Dermed etc. SjT, 34, 582. K. Orig. i 
DKanc. B 179M.

12. juni (Kbh.) Hans von Ahlefeldt fik brev om rytteriet, som ikke vil 
nøjes med græs til deres heste. Klager indkommer dagligen fra under
såtterne på landet, at officererne og rytterne ej vil nøjes med græs til 
hestene. HvA skal gøre den anordning og tilholde dem at nøjes med 
græsning o.a. verpflegung, som lensmændene anordner. Dermed etc. 
SjT, 34, 582. K.

12. juni (Kbh.) Ove Skade fik brev anlangende, at kongen efter be
gæring er tilfreds, at Laurids Jensen i nederste Værebro Mølle må for- 
skånes for forleden års halve landgilde, beregnet fra Philippi Jacobi 
1657 til årsdagen 1658. Det skal blive OS godtgjort på Rtk. Af OSs er
klæring erfarer kongen, at LJ forleden vinter har lidt stor skade af de 
svenskes udplyndring og formedelst vinterens hårdhed i nogen tid 
ikke kunne male og derfor behøver dette afslag. Dermed etc. SjT, 34, 
583. K. Indl. 26. maj (2).
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12. juni (Kbh.) Hugo Lützow og hr. Frederik Reedtz fik brev anlangen- 
de Næstved og Slagelse borgeres indkvarteringsbesværing. HL: Bor
gerne i Næstved har beklaget sig over deres rytterindkvartering. HL 
skal i lenet gøre den anordning, han eragter bedst og lideligst, og der
om med forderligste erklære, på hvad manér han eragter indkvarte
ringen kan ske med borgernes og bøndernes mindste skade, hvorefter 
kongen vil resolvere. Dermed etc. SjT, 34, 583. K. Indl. 8. juni (2).

Lige sådant brev fik hr. Frederik Reedtz om borgerskabet i Næstved.

12. juni (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om indpas hos Johan Chri
stoph Creushower (Creutzhower), apoteker i Viborg. JCC har for kon
gen ladet andrage, at en part af borgerne i byen gør ham stor skade, 
idet de imod hans privilegier holder adskillige varer fal. OG skal alvor- 
ligen tilholde dem, at de herefter intet sælger, som vedkommer apote
ket, om de ikke vil straffes. Dermed etc. JT, 14, 147. K.

13. juni (Kbh.) Hugo Lützow fik brev om, at kongen har befalet1 Ove2 
Brockenhuus, med så skel, at han ikke allerede er kommet over til Jyll., 
at begive sig til Antvorskov len med det folk, han endnu har hos sig af 
sit regiment, og der forvarte Ulrik Christian Gyldenløves ordre. HL 
skal forskaffe ham underholdning dér i lenet. Dermed etc. SjT, 34, 
583.
1) Se lig. brev. 2) Overskriften har Frands, K.s tekst Ove, men i påskriften 
Frands. Jf. flg. brev.

13. juni (Kbh.) Ove Brockenhuus fik brev om med forderligste med 
det folk, som han har af sit regiment, at marchere til Antvorskov, hvor 
han skal søge underholdning hos lensmanden Hugo Lützow, indtil 
han bekommer ordre af Ulrik Christian Gyldenløve. Dermed etc. SjT, 
34, 584. K. Indl. udat.

13. juni (Kbh.) Ulrik Christian Gyldenløve fik brev om med forderlig
ste at levere det Brockenhuuseske regiment, tillige med de præstehe- 
ste og sogneryttere, som findes ved regimentet, til feltmarskal Wrangel 
el. andre svenske officerer, som af kongen af Sverige er forordnet til at 
annamme dem. Dersom regimentet imod forhåbning ikke strækker til 
at fyldestgøre det lovede tal, skal UCG gøre sit bedste til at komplette
re det, dog Kongens Livregiment og feltmarskal Ebersteins urørt, ta
gende kvittering for de ryttere, han leverer. Dermed etc. SjT, 34, 584. 
K.
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13. juni (Kbh.) Ulrik Christian Gyldenløve fik brev om, at kongen er 
tilfreds, at han tilsiger Ove Brockenhuus en årlig pension med så skel, 
at han med god manér og så stærkt som muligt overleverer regimentet 
til de svenske. Dermed etc. SjT, 34, 585. K.

13. juni (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at betale løjt
nant Pierre [Gabriel] de la Lande 30 rd. af hans resterende besold- 
ning, hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 585. K.

14. juni (Kbh.) Inger, enke efter Peder Gagelmand, fik efter begæring 
brev om at være fri for borgerlig og byens pålæg i Helsingør, så længe 
hun ingen borgerlig næring bruger. SjR, 24, 220. K. Indl. 8. juni.

14. juni (Kbh.) Ringsted by fik brev om dem, der fører øl til byens mar
keder. Borgerskabet i byen har for kongen ladet andrage, hvorledes 
der fra adskillige byer og omliggende steder til de 2 markeder dér 
føres en del dansk øl, sælges og udtappes, og dertil opbygges ølboder 
og huse uden for borgernes døre, til skade for borgerskabet i næring 
og brug, og ved sådan øltappen og gemen mands samling begås en del 
uskikkeligheder med klammeri og dødslag. Efter deres begæring har 
kongen anset for godt at forbyde tilførsel af sådant fremmed øl, under 
øllets fortabelse o.a. vilkårlig straf. Hvorefter osv. SjR, 24, 221. (Tr.: 
CCD, VI, 379). K. Indl. 10. juni (2).

14. juni (Kbh.) Lensmændene i Sjæll. fik brev om at tilholde almuen i 
hvert sogn i lenet at holde deres sogneryttere færdige, når de bekom
mer Ulrik Christian Gyldenløves ordre til at møde til stede, at de da 
kan marchere til hvad sted, UCG tilskriver dem. Dermed etc. SjT, 34, 
585. K.

14. juni (Kbh.) Rektor og professorer ved Kbh.s Universitet fik brev 
om, at kongen er tilfreds, at dr. Peder Resen, ethices professor, tillige 
skal være tertius juris consultus, eftersom han i samme fakultet tilforn 
har taget grad, dog at fundationes, leges, statuta, consvetudines lauda- 
biles salvis juribus omnium professorum etiam jure consultorum prio- 
rum forbliver uvioleret1 og i alle måder upræjudiceret. Befalendes etc. 
SjT, 34, 585. K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA. Indl. udat.
1) dog at fundationer, love, statutter og rosværdige sædvaner med forbehold 
for alle professorernes såvel som de fornemste retslærdes rettigheder forbli
ver ukrænket og i alle måder ikke præjudiceret.
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14. juni (Kbh.) Hugo Ltitzow fik brev om efter Ulrik Christian Gylden
løves ansøgning en kort tid dér i lenet at forskaffe ham underholdning 
til så mange ryttere, som han agter fornødent at lade blive liggende. 
Dermed etc. SjT, 34, 586. K.

14. juni (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om, at kongen er tilfreds, 
at han på Sorø [Akademi] må gøre sin datters bryllup med Mogens 
Krag og om mandagen, lige så vel som om søndagen, lade traktere 
med koldt køkken. Befalendes etc. SjT, 34, 586.

14. juni (Kbh.) Jørgen Rosenkrantz fik brev om, at Sorø birk må være 
fri for indkvartering. Han har tilforn bekommet befaling til at lade 
indkvartere en del af Erik Quitzows officerer i birket. Kongen erfarer, 
at sligt er imod forrige givne privilegier, og er tilfreds, at birket må 
være forskånet. Befalendes etc. SjT, 34, 586. K. Indl. 13. juni.

14. juni (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Kørbitz og Otte Pogwisch fik brev om 
med forderligste at gøre afregning med disse officerer efter hosføl- 
gende breve og kapitulationer og meddele dem kopi af afregningen: 
kaptajn von Vehnen, løjtnant Henrik Rytter og fændrik Thomas Eston, 
kaptajn Leworden, løjtnant Poul Jørgensen og fændrik Bonjour. Der
med etc. SjT, 34, 587. K. Orig. i DKanc. B 223F.

14. juni (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om med forderligste at lade 
Hans Boysen bekomme 2.000 rd. af kommissariepengene, hvilke han 
igen skal betale af førstkommende Kronens og Skt. Annæ told. SjT, 34, 
587. K. Indl. udat.

14. juni (Kbh.) Otte Ki ag fik brev om kvarter til de folk, Ulrik Christian 
[Gyldenløve] skal levere til de svenske. Kongen har befalet UCG til 
kongen af Sveriges dertil forordnede at levere det til kongen lovede 
rytteri. OK skal være ham behjælpelig med kvarter el. a., hvor han be
høver OKs tjeneste, indtil de bliver overleveret. Dermed etc. FT, 7, 
366. K.

14. juni (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at forhjælpe Christian 
Kellinghusen m.fl. af Flensborg til rette. Hvad CK har ladet andrage 
for kongen, kan FB se af hans hosføjede supplikation. Han skal så vidt 
muligt hjælpe ham og hans medsupplikanter til rette. Dermed etc. 
SmT8. 181. K.
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15. juni (Kbh.) Eva von Biilow, enke efter hofmarskal Adam Henrik 
Pentz, Fik pension på 500 rd., hvilket skal begynde fra Philippi Jacobi 
sidst forleden. Kongen befaler rentemestrene at lade hende bekomme 
dette. SjR, 24, 222. K. Indl. udat.

15. juni (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev anlangende med forderlig- 
ste at lade optage de konsumtionspenge, som er indkommet i Loll., 
Falster og Fyn siden 1. aug., med registre, og levere pengene med re
gistrene på Rtk. I lige måde skal han anordne, hvem der skal oppe
bære accisen dér, eftersom Henrik Tillemands enke ikke agter at for
blive ved forpagtningen længere end til nytårsdag sidst forleden. Der
med etc. SjT, 34, 587. K. Indl. 15. juni og udat.

15. juni (Kbh.) C"hristoffer Bille fik brev om at gøre den anordning, at 
der af garnisonen på Kronborg holdes vagt på skibsbroen og i portene 
i Helsingør til desbedre at erfare, hvad for folk der passerer gennem 
landene. Dermed etc. SjT, 34, 588. K.

15. juni (Kbh.) Christoffer Bille fik brev om under straf at lade forby
de, at nogen har hovednøgle til kongens veje dér i lenet. Dermed etc. 
SjT, 34, 588. K.

15. juni (Kbh.) CChristoffer Bille fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at kronens bønder i Asminderød sogn til Kbh. må føre det vildt, 
der skydes af skovfogederne dér til kongen. Befalendes etc. SjT, 34, 
588. K.

15. juni (Kbh.) Erik Quitzow fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at han med sit regiments over- og underofficerer fra 1. maj 1658 
må nyde det gi. traktement og kvartals besoldning, dog at ingen flere 
officerer godtgøres end i Christoffer Steensens tid, da de 4 sjæll. kom
pagnier var reduceret til 8.1 Dermed etc. SjT, 34, 588. K. Indl. udat.
1) Tallene er angivet således.

15. juni (Kbh.) Peder Reedtz og Kørbitz fik brev om på kongens vegne 
og på hans ratifikation at akkordere med Otte Pogwisch om Frederiks
borg liden ladegårds forpagtning, at han beholder den for den sæd
vanlige afgift, 800 rd. Dog at han, som han har begæret, for pengene 
leverer følgende viktualier til hofstaten: 1 par fede slagteøksne for 24 
rd., dog at enhver okse vejer 24 lispd. i det ringeste, dersom nogen ve-
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jer mere, da bøde den ene på den anden, som vejer mindre, 1 god kalv 
for 4 rd., 1 middelmådig for 2'/*2 rd., 1 mager kalv for 5 mk., 1 gi. fed 
bede 10 mk., 1 ung fed bede 1 rd., 1 godt svin 2 rd., 1 par fede kalkun
ske høns, nemlig 1 hane og 1 høne, for 7 mk., 2 kalkunske høns 1 rd., 
1 td. fersk smør 20 el. i det højeste 22 rd., hver td. foruden træ at veje 
14 lispd., /2 td. og fjerding a l’advenant, 1 par øksne at fodre 4 rd. Der
med etc. SjT, 34, 589. K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl. udat.

15. juni (Kbh.) (k>rt Holst mundkok fik brev med befaling til at være 
værge for Henrik Vinterbergs 2 børn, Sofie Vinterberg og hendes 
søster. SjT, 34, 588. Indl. 12. juni.

15. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende at gøre den anord
ning, at Johan Garman afbetaler Hugo Lentes arvinger 3.000 rd. med 
rente, som kongen er ham skyldig for krigsmaterialia, som han har le
veret, dette efter den forrige til HL udgivne assignation, så snart told
kisterne i Norge bliver åbnet. Dermed etc. SjT, 34, 588. K. Orig. i 
DKanc. B 179M. Indl. udat.

15. juni (Kbh.) Jørgen Seefeld, landsdommer, fik brev om, at kongen 
er tilfreds, at han i sine lensregnskaber fra Philippi Jacobi 1657 til 1658 
må godtgøres 100 rd. for engen Humleåret, som kongen vil lade bru
ge til græsgang for rytterhestene i Køge. Dermed etc. SjT, 34, 590. K.

15. juni (Kbh.) Joakim Philip Barstorff fik brev om som landkommissa- 
rius at have indseende med indkvarteringen o.a. i Loll. og Falster. Der
med etc. SmT, 8, 181. K.

15. juni (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev om Gabriel Gomez’ indvisning i 
Kolding told. Kongen kommer i forfaring, at GG for adskillige gjorte 
tjenester resterer 10.246 rd. 7 sk. SB skal med forderligste lade ham 
bekomme dem med påløbne renter 6 pct. fra brevets dato af toldki
sten i Kolding, indtil summen er betalt, frem for nogen anden, som 
herefter bliver assigneret dér. Dermed etc. JT, 14, 147. Indl. 13. dec. 
1655 (Fr. 3., i kopi, til GG), 6. og 15. juni og udat. (2).

16. juni (Kbh.) Hans Schack m.fl. fik brev om med forderligste at begi
ve sig til Kronborg, tagende med sig oberst Gronach og kongens byg
mester Albei tus og dér med dem at besigtige fæstningens brøstfældig- 
hed i lensmandens, kommandantens og borgmester Niels Hansens
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overværelse og gøre kongen relation med ungefærligt overslag, hvad 
den fornødne reparation eragtes at koste. Dermed etc. SjT, 34, 590. K. 
Indl. 22. juli.

16. juni (Kbh.) Kaj Lykke fik brev om at hjælpe Jacob Sørensen Skan- 
derup til rette anlangende 70 læster salt, han er gjort forhindring i. 
Hvad JSS har andraget for kongen anlangende 70 læster salt, som han 
er gjort hindring i af direktørernes faktor i Ålborg, Christen von Gin- 
ckel, imod den ham af direktørerne givne ordre, kan KL se af hans 
hosfølgende supplikation. KL skal være ham så vidt muligt behjælpelig 
efter landsloven, så og efter recessen forordne en mand, som kan ud
føre sagen. Dermed etc. JT, 14, 147.

16. juni (Kbh.) Gunde Rosenkran tz m.fl. fik brev anlangende kongens 
generalfaktor og hofprovisor Gabriel Gomez’ indvisning i nogle len
sindkomster og intrader. Adressaten skal i 6 år årligen til OOs arvinger, 
cessionarer el. fuldmægtige betale den intrade, som kongen årlig hid
indtil har bekommet af Kalø len, 2.500 rd., enten i rede penge el., om 
de begærer det, i korn o.a. varer, for den pris, som det kan gælde efter 
landkøb, hvilket skal leveres i den næst ved søkanten liggende købstad 
el. ladested, idet assignationer eragtes. 1. termin skal angå udgangen 
af 1659, den sidste i 1664. Dersom nogen accidens, hvilket kongen dog 
ikke vil formode, kunne gøre hindring, så betalingen kan tardere, skal 
indvisningen dog beholde sin fulde kraft og betales med renter i føl
gende åringer, uden at kreditor skal erhverve ny befaling. Det, som bli
ver betalt, skal imod bevis blive godtgjort på Rtk. og dekorteres GG. 
Dermed etc. JT, 14, 148. K.

Lige sådanne breve blev forfærdiget til disse: Hr. Henrik Rantzau på 
2.500 rd. af Åkær. Henrik Thott på 1.500 rd. af Dronningborg. Ove 
Juel på 1.500 rd. af Mariager. Erik Rosen kran tz på 1.000 rd. af Århus.

17. juni (Kbh.) Albertus Matthisen, kongens bygmester, fik brev om 
straks at begive sig til Kronborg og forrette det, Hans Schack befaler 
ham. Dermed etc. SjT, 34, 590. K.

17. juni (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Johan Christoph von Kørbitz og Otte 
Pogwisch fik brev om at give oberst Henrik Wolrath Both og hans offi
cerer kopi af deres afregning. Dermed etc. SjT, 34, 590. K. Orig. i 
DKanc. B 223F. Indl. 16. juni.
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17. juni (Kbh.) Admiralitetet fik brev om at låne Claus Mikkelsen og Ja
cob Albretsen folk o.a. til ankerfiskeri. Det har på kongens vegne op
rettet kontrakt med CM og JA anlangende at opfiske ankre, som for
gangen år blev stående ved Gedser. Kongen er tilfreds, at de må låne 6 
mand fra Holmen, som de selv skal give kost. I lige måde 2 små kabel
tove, ungefær på 6 tom., og 2 gieblokke med kobberskiver, og kommer 
det til skade, skal de betale det. De må nyde A af det, de opfisker, være 
sig ankre el. ankertove. Dermed etc. SjT, 34, 591. K. Indl. udat.

17. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om den obligation, Selio Mar- 
selis har lovet at indfri på vegne af Joakim Gersdorff. JG har på sin 
egen obligation til kongens tjeneste i Hamborg optaget 15.000 rd., 
hvilket SM har påtaget sig på hans vegne at betale og skadesløst ind
løse hans obligation. Adressaterne skal med forderligste gøre afreg
ning med ham derom, på hovedstol og rente, til hvis afbetaling kon
gen har bevilget SM af den norske krones jordegods til pant efter pris 
og kondition, som jordegodset tilforn i forrige krigstider er udlagt i 
betaling, hvorom han siden skal gives videre ordre. Dermed etc. SjT, 
34, 591. K. Indl. udat.

17. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at kongen er tilfreds, at de 
betaler Margrete, Henrik Bischofs hendes resterende fordring af malt
accisen i købstæderne Nysted, Sakskøbing, Nakskov, Nykøbing Falster 
og Stubbekøbing, såfremt hun igen vil forpligte sig til at forse kongens 
kælder med tysk øl. Befalendes etc. SjT, 34, 593. K. Orig. i DKanc. B 
179M. Indl. 2., 4. og 17. juni.

17. juni (Kbh.) Bevilling for jomfru Margrete Sofie Urne til at være sin 
egen værge, selv at forestå sit gods og løsøre, sætte pengene på rente 
og ellers med sin lavværges indseende søge sit eget gavn og bedste. 
Forbydendes etc. SkR, 6, 467.

17. juni (Kbh.) Hr. Iver Krabbe fik brev anlangende levering af jomfru 
Margrete (Merete) Sofie Urnes værgemål til hende selv, og at Hans 
Friis skal levere jomfru Helle Urnes værgemål til Christian Jørgensen 
Urne. IK har i nogen tid forestået MSUs værgemål. Han skal overleve
re det til hende selv i nærværelse af hendes bror CJU, som efter be
skaffenhed tillige med MSU skal kvittere. SkT, 9, 148. K. Indl. 15. juni.

Lige sådant brev fik HF anlangende HUs værgemåls levering til CJU 
og ikke til hende selv.
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17. juni (Kbh.) Christian Jørgensen Urne fik brev om at overvære Iver 
Krabbes overlevering af Margrete (Merete) Sofie Urnes værgemål til 
hende selv og efter befunden beskaffenhed kvittere tillige med hende. 
SkT, 9, 148.

18. juni (Kbh.) Instruktion for Peder Pedersen Kerteminde, Oluf Ras
mussen og Jørgen Plougmand, kaptajner til Portugal på Saltkompag
niets vegne. Instruktion medgivet PPK, kaptajn på orlogsskibet Phoe- 
nix, på den ham befalede rejse til Portugal. 1. Han skal med første 
gode vind med nævnte skib begive sig på rejsen fra Kbh. til Portugal og 
befordre den efter vejrs og vinds føjelse, enten gennem Kanalen el. ef
ter råd af kaptajner, skippere og styrmænd holde god kompagni med 
de andre skibe. 2. Med flagføring skal forholdes således: når behov 
gøres at lade flaget se, skal han føre kgl. flag agter på kompagni og in
tet flag af toppen, men lade en topstander flyve af toppen. 3. Møder 
han nogen svenske orlogsskibe, få el. mange, skal han bekvemme sig 
til sædvanlig løsen og ingen sejl stryge efter den 14. artikel anno 1646. 
4. Om så sker, at nogen af det engelske parlaments skibe rencontrerer 
ham under deres jurisdiktion, i lige måde franske, spanske el. holland
ske orlogsskibe, da dette med tilbørlig respekt med strygen af mærssejl 
og med æresskud, og at han ser sig vel for, at han ikke begiver sig af sit 
skib i fremmede orlogsskibe. 5. Han skal af yderste formue vogte sig 
for at komme i nogen havn på hen- el. hjemrejsen, på det rejsen des 
bedre kan fortsætte. 6. Når Gud vil, at de kommer til Portugal, skal 
han i lige måde vise respekt mod deres orlogsskibe og kasteller efter 
landets maner, og hvis hans ladning el. forretning skal være til Skt. 
Hybes, skal han rette sig efter Saltkompagniets medgivne ordre og 
adressebreve om at lade skibene med deres fulde ladning og ingen tid 
forsømme og have god agt på skibet og folkene, at de ingen årsag giver 
til at forløbe skibet. 7. På hjemrejsen skal han rette sig efter 3. og 4. ar
tikel og have godt kompagni med de andre skibe. 8. Sker det formed
elst storm el. uvejr, at skibene bliver adskilt på hen- el. tilbagerejsen, 
skal den, som kommer derfra, så vel som de andre, gøre sit bedste for 
at rejse derhen, som Saltkompagniet har befalet, og holde journal 
over, hvad der hver dag passerer på rejsen og efter fuldendt rejse ind
levere journalen i Admiralitetet. SjR, 24, 222. K. Indl. udat.

Lige sådan instruktion fik OR med Hvide Bjørn og JP med Sorte 
Bjørn.
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18. juni (Kbh.) Sivert Brockenhuus fik oprejsning i en drabssag. SB har 
for kongen ladet andrage, at én af hans tjenere, Christen Nielsen, for
leden vinter med andre ryttere fra byen var faret ind for at fouragere, 
og at én da blev dræbt. Formedelst tingenes opsættelse i de vanskelige 
tider har sagen ikke kunnet blive procederet, hvorfor han begærer op
rejsning. Kongen oprejser sagen. SjR, 24, 224. K.

18. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at dele et håndskrift ml. Jo
han Bøgvads og afd. Jørgen Beyers børn. Mag. Hans Huusvig, slots
præst på Frederiksborg Slot, har for kongen ladet andrage, hvorledes 
JBs hustru, børn og arvinger hos kronen efter kgl. obligation tilkom
mer 2.000 rd. foruden rente, hvori JBs børn skal være berettiget til en 
4.part. Adressaterne skal dele summen ml. arvingerne, så enhver kan 
vide sin fordring. Dermed etc. SjT, 34, 592. (Tr.: KD, V, 446). K. Orig. i 
DKanc. B 179M. Indl. 16. juni.

18. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at Selio Marselis 
har ladet andrage for kongen, at han har at fordre en stor sum for 
gjorte leverancer og forstrækning til officererne. Adressaterne skal 
lade gøre afregning med ham, hvorefter kongen har forundt ham be
talingen på følgende måde, nemlig at han i 2 år må assigneres 20.000 
rd. af skatterne i Norge med rente, 6 pct., nemlig af Bergenhus 3.000 
rd., af Stavanger 2.000 rd., af Flekkerø 2.000 rd., af Skien 1.500 rd. og 
af Tønsberg 1.500 rd., resten skal betales ham med pantegods i Norge 
efter pris og kondition, som jordegodset tilforn i forrige fejdetider er 
udlagt i betaling, hvorom han siden skal gives videre ordre. Dermed 
etc. SjT, 34, 592. K. Indl. udat. (2).

18. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale afd. løjtnant Arent 
Torgersens mindste barns formynder 6 måneders kost af faderens re
sterende besoldning, hvilket de skal afkorte i hans fordring. Dermed 
osv. SjT, 34, 593. K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl. 15. juni.

18. juni (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om engelsk skibsredskab, som Pe
der Christensen i Stege må beholde. En del skibsredskab af et eng. 
skib, som 1654 led skibbrud under Møn, er indkøbt til kongens tjene
ste. PC., dengang Margrete Skeels fuldm. dér, har udgivet 180 rd. på 
dette skibsredskab, som blev betinget for 300 rd. Kongen er tilfreds, at 
PC. efter begæring må beholde det, dog med kondition, at han selv
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skal kontentere de engelske, som kan have prætension derpå. SjT, 34, 
593. K. Indl. 18. juni.

18. juni (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om med generai
lt. Hans Schack med forderligste at begive sig til Kronborg fæstning 
for at besigtige dens brøstfældighed i lensmandens, kommandantens 
og borgmester Niels Hansens overværelse og gøre relation med unge- 
færligt overslag, hvad det eragtes, at fornøden reparation kan koste. 
Dermed etc. SjT, 34, 594. K.

18. juni (Kbh.) Hugo Ltitzow fik brev anlangende Ove1 Brockenhuus’ 
folks overførsel til Fyn. HL har tilforn bekommet befaling til at logere 
OBs 2 kompagnier dér i lenet. Han skal gøre sit bedste til, at de med 
forderligste kommer over til Fyn, og forskaffe rytterne græs til deres 
heste og underholdning efter ordinansen, hvor han eragter bekvem- 
meligst. SjT, 34, 594. K.
1) Således kopibogen og K, mens kopibogens overskrift og K.s påskrift har 
Frands.

18.' juni (Kbh.) Ove Brockenhuus fik brev om med forderligste med 
sine 2 kompagnier, som endnu er i landet, at begive sig til Antvorskov 
len, gørende sit bedste til med forderligste fra Korsør at komme over 
til Fyn og følge Ulrik Christian Gyldenløves ordre. SjT, 34, 594. K.
1) K. har datoen 18. juni, men på bagsiden 19. juni.

19. juni (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Otte Pogwisch fik brev om at tage 
Nicolaus (Nicolaj) Bennichs rgsk. for sig, eksaminere dem og efter be
funden beskaffenhed kvittere. Dermed etc. SjT, 34, 595. K.

19. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at kongen har be
falet hr. Niels Trolle at betale Niels Aggesen for den af ham gjorte klæ
deleverance i Norge efter kontrakten af lenenes beholdne indkomst i 
Norge, og hvis det ikke strækker til, da af resten af de først påbudne 
skatter, hvilket skal blive godtgjort. Der skal være en del klæde i be
hold af det, han har leveret. De skal befale NT med forderligste at skik
ke det til Kbh. at bruges til bådsfolkene el. a. Befalendes etc. SjT, 34, 
595. K. Orig. i DKanc. B 179M.

19. juni (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om afslag i Vordingborg 
len. Følgende bønder under lenet har for kongen ladet andrage, hvor-
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ledes de har lidt stor skade på deres korn formedelst langvarig hede 
og tørke forleden sommer, som har forårsaget stor misvækst, så de ikke 
kan blive ved magt, med mindre de forundes afslag på deres landgil
de. Af FRs erklæring erfarer kongen, at deres angivende er sandfær
digt, og er tilfreds, at de må nyde afslag, beregnet fra Philippi Jacobi 
1657 til årsdagen 1658, nemlig: Bårse h., Sageby: Oluf Madsen Lerche 
3 td. 2 skp. havre; Peder Pedersen 2 td. 9l/2 skp. havre, */3 bolsvin; Chri
stian Btich 2 td. 3 skp. havre, 1 fjdg. ål; Hans Poulsen 2 td. 5'/2 skp. hav
re, '/2 bolsvin; Rasmus Nielsen 3 td. 5 */2 skp. havre, '/2 bolsvin; Niels 
Lauridsen 3 td. 2 skp. havre, 1 bolsvin; Poul Jensen 3 td. 2 skp. havre, 1 
bolsvin; Rasmus Troelsen al landgilde; Henning Olsen 1 /2 td. 1 skp. 
havre, '/2 bolsvin; Anders Hansen '/2 bolsvin, '/2 mk. kopenge. Nok af 
det, som årligen gives af byen 1 td. sild. Kindvig: Niels Rasmussen 5'/2 
skp. havre, '/2 bolsvin; Søren Pedersen 2 td. 5'/2 skp. havre; Rasmus 
Hansen 2 td. 5'/2 skp. havre, '/i bolsvin; Mikkel Pedersen i ødegård al 
landgilde; Hans Olufsen Stolt i ødegård al landgilde; Oluf Mikkelsen 2 
td. havre, 3/4 bolsvin; Rasmus Lauridsen 2 td. 5/2 skp. havre, ‘/i bol
svin; Laurids Poulsen 4 td. havre; Niels Olsen 2 td. 2 skp. havre, 1 fjdg. 
ål; Peder Ibsen Glader 3 td. 2 skp. havre, '/2 bolsvin; Oluf Christoffer
sen 3 td. 5'/2 skp. havre, 1 bolsvin; Hans Lauridsen 4 td. 2 skp. havre, '/2 
bolsvin; Morten Poulsen 2 td. 3 skp. havre. Nok af det, som årligen gi
ves af byen /2 td. sild, og samtlige Vestenbæk bymænd at være fri for al 
landgilde i næstforleden år, fra Philippi Jacobi 1657 til 1658, hvilket 
skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 596. K.

19. juni (Kbh.) Erik Quitzow fik brev om stykker og folk til Gunde Ro- 
senkrantz’ søns begravelse. Kongen er tilfreds, at GR må bekomme 2 
stykker til at skyde med til begravelsen, desligeste et kompagni fodfolk 
at give salve. Dermed etc. JT, 14, 149. K.

19. juni (Kbh.) Mogens Høg og hr. Henrik Rantzau fik brev om med 
forderligste at forhøre afd. Valdemar Lykkes rgsk. vedr. Frederiksodde 
fæstning og efter befunden beskaffenhed kvittere hans enke og arvin
ger. Dermed etc. JT, 14, 149. K. Indl. 17. juni.

19. juni (Kbh.) Landkommissarierne i Jyll. fik brev om at betale fru So
fie Reedtz hendes afd. husbond Valdemar Lykkes resterende besold- 
ning af førstkommende penge i den jyske landekiste. Dermed etc. JT, 
14, 149. K.
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20. juni (Kbh.) Steen Brahe fik brev om at være Otte Christoffer Ul- 
feldts lavværge, når hans værgemål skal leveres af hr. Knud Ulfeldts bo, 
havende indseende med, at han vederfares det, som er ret, og siden 
mod kvittering overlevere værgemålet til hans rette lavværge. SkT, 9, 
149. K. Indl. 20. juni, 1. og 19. juli.

21. juni (Kbh.) Niels Banner, befalingsmand på Abrahamstrup, fik 
brev til sin søn Frederik Banner på noget af Svenstrup len. Kongen be
vilger ham afgiften af kronens overblevne gods i Svenstrup len, som 
ikke er blevet mageskiftet derfra, og som nu udgives af Oluf Brocken- 
huus, befalingsmand over Vemb, Tune og Åbygge skibreder, som har 
godset i forlening, og det skal begynde Philippi Jacobi sidst forleden. 
OB befales at erlægge FB det. SjR, 24, 225. K.

21. juni (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende fhv. sogne
præst i Vordingborg mag. Claus Hansens arvinger, at skiftet skal fore
tages på ny. Hvad de har ladet andrage for kongen, kan FR se af deres 
hosføjede supplikation. Kongen er tilfreds, at skiftet igen foretages og 
modereres, med så skel, det kan ske med alle interesseredes samtykke. 
Dermed etc. SjT, 34, 597.

21. juni (Kbh.) Peder Knudsen, fiskal på Bremerholm, fik brev om 
straks at hænde dom over fangen Niels Thomsen Tøfting, så der kan 
ske eksekution. Dermed etc. SjT, 34, 597.

21. juni (Kbh.) Oluf Brockenhuus fik brev anlangende årligen fra Phi
lippi Jacobi sidst forleden til Niels Banner at lade erlægge 374 rd., som 
adressaten skal erlægge på Rtk. i afgift af Svenstrup gods, og som Ove 
Juel tilforn var forundt, tagende hans kvittering, hvorefter det skal bli
ve godtgjort. SjT, 34, 597. K.

21. juni (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om det første, der 
bliver middel, at betale oberst Bertram de la Coste 634 rd., som til
kommer ham efter afregning, og noget på afregning til kaptajn Tho
mas Meldrum, major Gilbert Bloch,1 løjtnant Norman Leslie og fæn
drik Willem Lyon, tagende deres bevis, hvorefter det skal blive godt
gjort. Dermed etc. SjT, 34, 598. K. Indl. udat. (4); se også SjT, 34, 579, 
8. juni (brev 2).
1) K. har Bloc, Indl. Bier.
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21. juni (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev anlangende, at 
kongen er tilf reds, at Jacob Sørensen Weyer som prokurator for hof
retten må udføre sagen anlangende kongens søn, prinsens barber, 
som for nogen tid siden er blevet ihjelstukket i byen. Befalendes etc. 
SjT, 34, 598.

21. juni (Kbh.) Nogle lensmænd, hr. Frederik Reedtz m.fl., fik brev om 
nogle ege og aske, som resterer til Tøjhuset. Kongen erfarer, at af 
adressatens len resterer endnu 32 ege og 26 aske, som det for nogen 
tid siden er befalet1 tøjhusbetjentene at lade hugge til artilleriet. Han 
skal med forderligste hidskikke dette tømmer. Dermed etc. SjT, 34, 
598. K. Indl. 7. juli.

Lige sådant brev fik disse: Jørgen Reedtz om 12 ege, Hugo Lutzow 
om 38, Sivert Urne om 20 ege og 13 aske, Otte Pogwisch om 20 ege og 
30 elletræer, Johan Christoph von Kørbitz om 2 bøge.
1) Se KB 1657, 472.

21. juni (Kbh.) Henning Quitzow fik brev anlangende Laurids Ham
mers plads. Kongen erfarer, at en plads, som han for rum tid siden har 
skødet til LH1, endnu ligger ubebygget. HQ skal tilholde ham straks at 
afføre og bebygge jorden. Såfremt han ej vil, overlades den til en an
den, som vil bebygge den og føre jorden ned. Dermed etc. SjT, 34, 
599. (Tr.: KD, V, 446). K.
1) Se KB 1653, 352.

21. juni (Kbh.) Jørgen Enevoldsen Seefeld og Erik Krag fik brev anlan
gende skifte efter hr. Holger Rosenkrantz. Der skal med forderligste 
holdes skifte efter HR. De skal være til stede, og om nogen tvistighed 
kan falde ml. arvingerne, skal de enten forene dem i mindelighed el. 
adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal de under deres 
hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interesserede. Dersom 
en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kommer til 
stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og efter
komme befalingen. Befalendes etc. SjT, 34, 599. K. Indl. 19. juni.

21. juni (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende hvert år at 
måtte lade reparere for 1.000 sidi. på Halsted Kloster, indtil 2.000 sldl., 
hvilket skal blive godtgjort i lenets uvisse indkomst. Derefter etc. SmT, 
8, 181. K.
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22. juni (Kbh.) Forbud mod den insolens, som soldaterne begår mod 
bønderne o.a., som kører hid og fra. For kongen andrages og beklages 
den store vold, som bønder på landet tilføjes inden for og uden for 
portene af soldaterne, som holder vagt ved byen. Når nogen ankom
mer el. igen bortfarer med deres varer, bliver de ikke alene berøvet va
rerne, men endog overfaldet med hug og slag, såvel som heste og 
vogn tøj, seler, tømmer o.a. tilhørende vognen bliver dem frataget på 
gaderne, foruden anden plyndring inden for og uden for byen. Kon
gen forbyder, at soldater o.a. understår sig at begå sådan plyndring el. 
anden overlast. Såfremt nogen betrædes at gøre herimod, skal de straf
fes uden al nåde. SjR, 24, 225. (Tr.: CCD, VI, 379-80. KD, III, 478-79). 
K. Indl. 6. juni.

22. juni (Kbh.) Hugo Lützow fik brev om, når kongens fætter hertug 
Ernst Günthers fuldm. besøger ham om skiberum til hans kvæg fra 
Sjæll. til Als, at han da lader ham forskaffe dette og betaler det af le
nets indkomst, hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 600. K. 
Indl. udat.

22.1 juni (Kbh.) Christoffer Lindenov og Christian Christoffer Holck 
fik brev anlangende den løjtnant, som har plyndret den svenske kap
tajn. De har begge tilforn bekommet kongens befaling2 til at arrestere 
den løjtnant, som er blevet beskyldt for at have plyndret den svenske 
kaptajn, og at forskaffe ham til Kbh. De befales at skaffe ham tilstede, 
såfremt de ikke selv vil kontentere kaptajnen, så kongen kan blive for
skånet for videre molestation. Dermed etc. SmT, 8, 181. K.
1) På bagsiden af K. står 24. juni. 2) Se ovf., s. 238.

22. juni (Kbh.) Gabriel Gomez fik indvisning i Kalø og flere len. Kon
gen er efter obligationer og afregninger og for rede forstrakte penge 
Gabriel Gomez, kongens generalfaktor og hofprovisor, 49.076 rd. skyl
dig, hvoraf en del skulle have været betalt til Kieleromslag 1657, den 
anden del til sidst forleden omslag. Formedelst svenskens fjendtlige 
indfald har dette ej kunnet ske. På det GG kan blive kon ten teret og 
bedre forsikret for pengene med rente, 6 pct., lover kongen for sig og 
efterkommere at holde ham skadesløs på følgende måde, nemlig at 
GG, hans arvinger el. cessionarer til brugeligt underpant skal nyde føl
gende intrader, nemlig af Dronningborg 3.624 rd., af Kalø 2.500, af 
Mariager 1.500, af Åkær 2.500 og af Århus 1.000 rd., hvilket hermed 
hypotekeres ham, og af lensmændene ufejlbar skal erkvgges, i rede
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penge el., om det begæres, i korn el. andre varer for den pris, det kan 
gælde efter landkøb, og skal leveres ham i de næst ved søkanten lig
gende købstæder og ladesteder og det i 6 år. Den 1. termin skal be
gynde ved udgangen af 1659, den sidste ende 1664. Såfremt nogen ac- 
cidens tildrages, som kan gøre hinder heri, så at betalingen tarderer, 
skal indvisningen og forsikringen dog beholde sin fulde kraft og beta
les i de efterfølgende åringer med påløbende renter. Dersom GG el. 
arvinger ikke bekommer den fulde betaling, lover kongen at konten- 
tere det, der står ubetalt. Imidlertid skal indvisningen hypotekeres før 
alle andre, som tilforn kan være gjort el. gøres indvisning i samme in
trader, og de skal beholde præference og prioritet. Det tillades GG og 
arvinger at lade indvisning og forsikring el. en del deraf transportere. 
Dersom kongen el. hans efterkommere bliver til sinds at indløse el. 
forandre, står det dem frit for, dog at de til GG el. arvinger effektivt be
taler det, som resterer el. assignerer det i toldsteder el. andetsteds. 
Forbydendes etc. JR, 13, 85. K. Indl., se JT, 14, 148, 16. juni.

22. juni (Kbh.) Bestalling for Hans Jørgensen som skovrider i Hald len. 
N.B. Denne bestall. er gjort efter Villum Villumsens i Hald len, dat. 9 
dec. 1654.' HJs blev udgivet den 22. juni 1658. JR, 13, 88. Indl. 19. juni 
og udat.
1) Se KB 1654,294.

23. juni (Kbh.) Hr. Ove Giedde, hr. Henrik Rantzau og Gunde Rosen- 
krantz fik brev anlangende med forderligste at tage for sig de skånske 
landkommissariers rgsk., så vidt de er uforhørt. De skal gennemse 
dem i deres nærværelse og gøre kongen relation om deres beskaffen
hed til videre kvittering. Dermed etc. SkT, 9, 149. K. Indl. 21. juni.

24. juni (Kbh.) Jørgen Seefeld og bispen fik brev anlangende tvistig
hed ml. sognepræst i Ringsted, mag. Hans Pouch og mag. Albret Jør
gensens enke1 samt kapellanen i Ringsted. De skal med forderligste 
lade dem fordre for sig og enten sige ml. dem i mindelighed el. adskil
le dem ved endelig dom om den genant, han2 bør give hende årlig, gi
vende til parterne beskrevet fra sig under deres hænder det, de afsiger. 
Dermed etc. SjT, 34, 600. K. Indl. 20. og 22. juni.
1) Indl. har Gertrud. 2) Af Indl. fremgår, at der er tale om HP.Jf. også ndf., s. 284.

24. juni (Kbh.) Niels Juel fik brev om at tilholde Holmens barber Phi
lip Hacquart at kurere den rytter, som Ghristen Skeel har skikket hid
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fra Tryggevælde, og som forleden vinter blev kvæstet på et parti. Der
med etc. SjT, 34, 600.

24. juni (Kbh.) Hans Schack fik brev anlangende at gøre den anord
ning, at krigsret straks bliver holdt over fangen Niels Thomsen Tøf- 
ting, så at derefter kan ske eksekution. Dermed etc. SjT, 34, 601. Indl. 
22. juni.

24. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade uddele klæde til 
skibsfolkene på de 3 af Saltkompagniet fragtede skibe til Portugal, 
Phoenix, Sorte Bjørn og Hvide Bjørn, nemlig til 142 mand med det 
baj og lærred, som behøves til en klædning af det, som Henrik Muller 
efter kontrakt er skyldig at levere til 2.000 soldater, og som han skal 
kortes efter dets værd. Dermed etc. SjT, 34, 601. K. Orig. i DKanc. B 
179M. Indl. udat.

24. juni (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at give den ryt
ter, som Christen Skeel har hidskikket fra Tryggevælde, og som på et 
parti forleden vinter er blevet ilde kvæstet, 2 måneders sold, nemlig 20 
rd., tagende hans bevis, som skal blive godtgjort i deres kommissarie- 
regnskaber. Dermed etc. SjT, 34, 601.

25. juni (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade Jacob 
Henriksen, fhv. sergent, bekomme 10 rd. på sin fordring, tagende 
hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 601.

25. juni (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om af første mid
del at lade major Morten Herberg og kaptajn Philip Fridtz bekomme 
noget af deres resterende besoldning, tagende deres bevis, hvorefter 
det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 602. K. Indl. udat.

25. juni (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, at kongen er 
tilfreds, at de kvitterer hr. Joakim Gersdorff for 1.000 rd., som han har 
leveret Hans Schack til hvervepenge. De må føre pengene med HSs 
kvittering til indtægt og udgift i regnskaberne. Dermed etc. SjT, 34, 
602. K. Indl. 19. juni.

25. juni (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade oberst 
og kommandant i fæstningen Nakskov Jochim K(5rber bekomme 300
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rd. på sin afregning, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive godt
gjort. Dermed etc. SjT, 34, 602. K.

25. juni (Kbh.) Hr. Ove Giedde og Knud Axelsen Urne fik brev anlan
gende, at jomfru Mette Gøye beklager sig, at i hendes logement, som 
hun har lejet her i staden, står under forsegling en del af afd. fru Ka
ren Langes gods. Kongen har befalet Jens Rodsteen og Joakim Frede
rik Vind at åbne det og at flytte det hen på et andet sted, som adressa
terne anordner. De skal med forderligste forordne et sted, hvor de 
bedst synes, det kan forvares, så det siden igen af dem kan blive hensat 
under forsegling. Dermed etc. SjT, 34, 603.

25. juni (Kbh.) Jens Rodsteen og Joakim Frederik Vind fik brev anlan
gende, at jomfru Mette Gøye beklager sig, at i hendes logement, som 
hun har lejet her i staden, står under forsegling en del af afd. fru Ka
ren Langes gods. De skal med forderligste åbne kammerset, hvor det 
står, så det kan blive flyttet hen på de steder, som hr. Ove Giedde og 
Knud Axelsen Urne anordner, hvor de så siden igen skal lade det 
hensætte under forsegling, så MG kan nyde sine værelser. Dermed etc. 
SjT, 34, 603.

25. juni (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om hver uge fra forrige 
brevs dato 28. maj at lade levere 50 el. 60 rd. foruden det, som det til
forn er befalet ham at erlægge til køkkenskriveren til voks, stivelse og 
sæbe til falkoneren, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive godt
gjort. Dermed etc. SjT, 34, 603. K. Indl. udat.

25. juni (Kbh.) Ghristoffer Bille fik brev anlangende, at kongen er til
freds, at Jochum Ludvig sin livstid må nyde den ham forundte vagtme- 
sterbesoldning på Kronborg, hvilket skal blive godtgjort. SjT, 34, 604. 
K. Indl. udat.

25. juni (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre den anordning, at 
oberstlt. Valentin Moltzan nyder kvarter for betaling i Slangerup, når 
hans besoldning falder. Dermed etc. SjT, 34, 604. K. Orig. i DKanc. B 
167D.

25. juni (Kbh.) Johan Ghristoph von Kørbitz fik brev anlangende over
alt i sit len at lade forbyde, at nogen tilfordrister sig til at lade videre
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hugge i lenets skove, end der allerede er omfældet fra rode ifølge bre
ve og beviser, som de kan fremvise. Dermed etc. SjT, 34, 604. K.

25. juni (Kbh.) Niels Kruse ogjacob Rodsteen fik brev om med forder- 
ligste i afd. hr. Iver Vinds gård i staden at åbne en kiste, som dér står 
under forsegling, og deraf udtage de breve o.a., som begæres af hans 
enke, fru Helvig Skinkel. Over det, de udtager, skal de i kisten igen 
indlægge en specifikation under deres hånd og igen forsegle den. Der
med etc. SjT, 34, 604.

26. juni (Kbh.) Jens Christoffersen fik efter begæring brev om at måtte 
flytte med sin formue fra Skælskør til Korsør og Kbh. Forbydendes etc. 
SjR, 24, 226. Indl. 21. og 23. juni.

26. juni (Kbh.) Niels Kruse og Jacob Rodsteen fik brev om med forder- 
ligste at møde i hr. Iver Vinds gård i staden og registrere det løsøre 
o.a., som dér nu findes. Dermed etc. SjT, 34, 605.

26. juni (Kbh.) Christoffer Bille fik brev om med forderligste at lade 
indfordre den resterende graverskat af Kronborg len. Dermed etc. 
SjT, 34, 605. K. Indl. 16. juni (2).

26. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at der er gjort an
tegnelser anlangende Esrum Ladegårds avl. Kongen er tilfreds, at det 
denne gang må godtgøres efter forklaringen. Desligeste må bønderne 
i Kronborg len være forskånet for bådsmandsskat og bagerskat fra 
1657 til 1658. Dermed etc. SjT, 34, 605. K. Indl. 22. juni.

26. juni (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at erlægge 3.000 rd. til fru 
Dorete Sehested af de først indkommende penge af Bergens told for 
det diamantsmykke, som er købt af hende. Dermed etc. SjT, 34, 606. K. 
Indl. 24. juni.

26. juni (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om igen at henlægge 
hr. Corfitz Ulfeldts1 8 små metalstykker på de steder i byen, hvor de var 
taget, hvorpå står Henrik Müllers og afd. Rasmus Hellekandes navne. 
Dermed etc. SjT, 34, 606. K.
1) Kun overskriften, fra påskriften på K., ikke brevet selv, nævner CUs navn, 
idet navnet er udstreget i K.
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26. juni (Kbh.) Jørgen Seefeld og bispen fik brev om for Peder Reedtz 
at dømme om Hjertebjerg kald på Møn. Det er for kongen andraget, 
hvorledes Hjertebjerg sognemænd på Møn i deres afd. sognepræsts 
sted har kaldet en person ved navn Gellius Jensen, og i kaldet ganske 
forbigået lensmanden, PR, uanset at kirken er sognekirke til Elme
lundgård, hvor lensmanden residerer. Adressaterne skal med forder- 
ligste stævne den tvistige sag for sig, og efter dens beskaffenhed døm
me, om kaldet bør blive ved magt el. ikke. Hvad de forretter, skal de 
under deres hænder give beskrevet fra sig til parterne. Dermed etc. 
SjT, 34, 606.

26. juni (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade nær
værende kaptajnlt. Wilhelm Ehrenreich bekomme en måneds besold- 
ning. tagende hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed 
etc. SjT, 34, 607. K.

26.'juni (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om med forder- 
ligste at lade kongen bekomme erklæring om følgende kongetiender2 
samt jus patronatus, nemlig jus patronatus til Lyngby og kongetiende 
af Tårnby på Amager, af Brøndbyøster, Brøndbyvester, Måløv, Herste
døster, [Herstedvester],3 Værløse, Ledøje,4 Gladsakse, Hvidovre, med 
anden tilliggelse af bøndergods o.a. kirkernes ejendom, så og om det 
kan forundes fra kronens uden nogens præjudice. Dermed etc. SjT, 
34, 607. Indl. udat.
1) Ved en ny påskrift på K. er datoen ændret til 28. 2) 1 overskriften står: for 
dr. Johan Diderichsen. 3) Efter K. 4) Kopibogen har Lidøfve.

26. juni (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om med forderligste at 
lade kongen bekomme erklæring om følgende kongetiender1 samt jus 
patronatus, nemlig jus patronatus til Hammer med anneks Lundby 
samt Vester Egesborg og kongetienden af Rønnebæk sogn samt 
Næstelsø med anden tilliggelse af bøndergods o.a., så og om det kan 
forundes fra kronens uden nogens præjudice. Dermed etc. SjT, 34, 
607.
1) I overskriften står: for dr. Johan Diderichsen.

26. juni (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik brev om postvogne og arbejdsdren
ge på Helsingborg. De skal med forderligste lade de 2 arbejdsdrenge 
samt vogne og tilhørende 2 par arbejdsheste komme til Kbh. Dermed 
etc. SkT, 9, 149. K. Indl. 23. juni.
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27. juni (Kbh.) Kvittans for mag. Bertel (Caspersen Bartholin, prof. 
eloquentiæ på Kbh.s Universitet, at han har betalt 227 rd. 1 ort 9 sk. 
for sidste kvartal af den udlovede kontribution af indkomst og rente
penge, som skulle have været erlagt til jul sidstforleden, hvorfor kvitte
res. SjR, 24, 227. K. Indl. udat.

27. juni (Kbh.) Hans Schack fik brev anlangende at tage nogle andre 
officerer til sig og i Peter Kalthoffs nærværelse gennemse og forhøre 
de vidnesbyrd, dokumenter o.a., som foregives hans bror, løjtnant Jo
han Kalthoff til befrielse i den sag, hvor han af den svenske kaptajn 
Bendt Turesen beskyldes for at have plyndret denne, og med forder- 
ligste erklære sig om dens beskaffenhed. Dermed etc. SjT, 34, 607.

27. juni (Kbh.) Hans Boysen fik brev anlangende, at kongen er tilfreds, 
at han må godtgøre Manderup Brahe til Torbenfeld i hans afregning 
det, han kan tilkomme for hofjunkertraktement for den tid, han var 
forløvet at rejse ud af riget. Befalendes etc. SjT, 34, 608. K.

27. juni (Kbh.) CChristoffer Lindenov fik brev anlangende insolens, 
som rytterne i Nykøbing begår, så og om græsning. Borgerskabet dér 
beklager sig over de insolenser, som begås af rytteriet indkvarteret i 
byen. CL skal på kongens vegne advare officererne, at de tilholder ryt
terne at anstille sig, som de bør, såfremt de ikke selv vil straffes, om no
gen klager herefter indkommer. I lige måde skal officererne og rytter
ne lade sig nøje med fornøden græsgang, som (CL efter forrige befa
ling har udvist dem. Dermed etc. SmT, 8, 182. K. Indl. 13. juni.

28. juni (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om at gøre den anordning, at 
alle officererne og rytterne både af rostjenesten og sognerytterne af 
oberst Jens von Løwenklaus regiment, som nu logerer i Nakskov, bliver 
hjemforløvet. Så og gjort afregning med geworbne officerer i Nakskov 
til aftakning, at borgerskabet straks kan blive entlediget. Dermed etc. 
SjT, 34, 608. K. Orig. i DKanc. B 167D.

28. juni (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Kørbitz og Otte Pogwisch fik brev 
om, at kongen er tilfreds, at de giver officererne, som begærer det, 
kopi af deres afregninger. Befalendes etc. SjT, 34, 608. K. Orig. i 
DKanc. B 223F.
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28. juni (Kbh.) Fru Helvig Skinkel fik brev om at være fri for rostjene
ste af Dalum len. Dermed etc. FT, 7, 366. K.

28. juni (Kbh.) Manderup Due fik brev anlangende Albret Friis om at 
erklære sig om et sogn. Hvad AF har ladet andrage for kongen, kan 
MD se af hans hosføjede memorial. Han skal med forderligste erklære, 
om sognet uden stor skade kan mistes fra lenet, og indskikke erklærin
gen i Kane. Dermed etc. JT, 14, 150.

29. juni (Kbh.) Selio Marselis1 og konsorter fik brev om forsikring for 
10.000 rd. i forrige assignerede kommissarietold. De er på en med 
dem oprettet kontrakt blevet et parti krudt o.a. varer skyldig, hvor
imod en sum penge begæres af dem til aftakning af officererne. De 
har erklæret, at de i stedet for efterstående leverance nu straks til kom
missarierne Lave Beck og Otte Pogwisch skal erlægge 10.000 rd., for 
hvilke de så vel som for de efter kontrakten allerede leverede varer 
skal være forsikret i den dem assignerede kommissarietold, hvori in
gen anden assignation skal gøres, førend de er afbetalt. SjR, 24, 227. K. 
Orig. iRtk. 216.206. Indl. udat.
1) Kopibogens overskrif t har Sillius Marcel.

29. juni (Kbh.) Selio Marselis og konsorters kontrakt og fuldmagt an
langende rug fra Rusland. Kongen giver dem fuldmagt til dette el. til
kommende år fra Archangel at afhente de 10.000 sedfer1 rug, som 
storfyrsten af Moskva2 har foræret kongen, så at de 3.000 sedfer skal le
veres i kongens magasin i fæstningen Gliickstadt, hvoraf SM og kon
sorter skal være forpligtet at udstå fragten og omkostningen. Men de 
øvrige 7.000 sedfer har kongen afhændet til SM og konsorter med den 
kondition, at de selv på egen omkostning skal lade det afhente fra 
Archangel. Derimod skal de med forderligste i Kongens eget Kammer 
erlægge 4.000 rd. in spec. og derforuden selv udlægge al fragt og om
kostning på de 3.000 sedfer, og dermed er kongen afbetalt for de øvri
ge 7.000 sedfer. Skulle der være mangel på den forærede rug, så det 
slår fejl el. ikke bliver leveret, lover kongen igen at betale de 4.000 rd. 
med rente og erstatte al skade. SjR, 24, 227. K. Indl. udat.
1) K. Har sedffer el. seddfun\ Indl. har setuer. 2) Kopibogen har grootførsten af 
Musko uf

29. juni (Kbh.) Hugo Lutzow fik brev anlangende ved dannekvinder at 
lade bese Birgitte Nielsdatter, sognepræst hr. Niels Christensens datter
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i Gierslev, om hun nogen tid har faet børn, eftersom hun beskyldes 
derfor. Dersom hun befindes fri, da skal han lade den begyndte proces 
imod hende falde. Dermed etc. SjT, 34, 609. Indl. 15. dec. 1657, 10. 
juni, 15. juni (2), 16. juni (2) og udat. (2).

29. juni (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende, at kongens 
staldmester på Vordingborg Slot Arnt Printzler har beklaget, at han 
besværes med stor indkvartering. Adressaterne skal have indseende 
med, at han ikke besværes over billighed, men forsvare ham efter kon
gens ham givne benådning, såfremt han ingen borgerlig næring bru
ger. Dermed etc. SjT, 34, 609. Indl. 18. juni.

Lige sådant brev fik Søren Clemensen, skriver på Vordingborg Slot.

29. juni (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev anlangende den tvistighed ml. 
mag. Hans Pouch og Gertrud, enke efter mag. Albret i Ringsted an
langende nådsensår o.a.1 HS skal forordne nogle af provsterne, som 
uden trætte og vidtløftighed kan sige ml. dem, hvor meget enken efter 
ordinansen tilkommer efter hendes husbonds død, så og om en årlig 
pension, imidlertid hun sidder i sit enkesæde. I lige måde skal de om 
muligt handle noget endeligt ml. præsten og kapellanen anlangende 
deres tvistighed. Det, de forener parterne imellem, skal de give be
skrevet fra sig under deres hænder og signeter. Dermed etc. SjT, 34, 
609. Indl. udat.
1) Jf. brev af 24. juni, ovf., s. 277.

29. juni (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade ritme
ster Gotfried på regnskab bekomme 100 rd., tagende hans bevis, hvor
efter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 610. K.

29. juni (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, at kongen har 
befalet Selio Marselis og konsorter at levere dem 10.000 rd., som de 
skal annamme og igen udgive til officererne, efterhånden som det be
fales dem. Dermed etc. SjT, 34, 610. K.

29. juni (Kbh.) I.ave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade give en 
måneds besoldning til Anders Sandberg og afd. Herman Kaas’ enke 
efter deres bestall., vognheste undtaget. Dermed etc. SjT, 34, 611. K.

29. juni (Kbh.) Margrete, enke efter Henrik Bischof, fik konfirm. af 
rentemestrenes kontrakt anlangende hendes resterende fordring og
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videre leverance. Kongen søges om konfirm. af akkord gjort af rente- 
mestrene med MHB, lyder: Peder Reedtz til Tygestrup, Steen Hohen- 
dorff til Rønnovsholm og Mogens Friis til Favrskov, K.M.s rentemestre, 
gør vitterligt, at eftersom de har bekommet K.M.s ms., dat. 17. juni 
1658,1 at de må afbetale MHB hendes resterende fordring med malt
accisen, som kan falde i Nykøbing Falster, så og Sakskøbing, Nakskov, 
Stubbekøbing og Nysted, med den kondition, at hun derimod skal 
være forpligtet imod kvittering at forskaffe tysk øl i kongens kælder, 
når behøves, så har de akkorderet, at hun årligt til afgift af maltaccisen 
skal give i Nykøbing 140 rd., i Sakskøbing 50 rd., i Nakskov 150 rd., i 
Stubbekøbing 85 rd., i Nysted 130 rd., tilsammen 555 rd., hvilken for
pagtning skal begynde Philippi Jacobi 1658 og endes årsdagen 1659 og 
siden år for år. Hun skal årligen til nævnte dag indstille sig i Rtk. til af
regning og dér bevise, hvor meget tysk øl hun har leveret, og da deri at 
korte nævnte accise, og betale det hun bliver skyldig, og dersom hun 
tilkommer noget, da at korte det i næstfølgende års afgift. Ingen skal 
være fri for at udgive accisen, uden dem, som er privilegeret af K.M. 
Heraf er 2 enslydende forfærdiget, det ene leveret hende under deres 
hænder, det andet forbliver under hendes hånd og signet i Rtk. Kbh. 
den 23. juni 1658. PR, SH, MF. Kongen konfirmerer dette. Forbyden
des etc. SmR, 7, 124. K. Indl. 23. juni.
1) Se ovf., s. 269.

29. juni (Kbh.) Bevilling efter begæring for fru Dorte Daa til at lade 
udføre 137 græsøksne, dog at tolden erlægges på det toldsted, hvor de 
bliver udført, og bevillingen leveres til tolderne dér, eftersom den ej 
skal gælde mere end denne ene gang. Forbydende etc. JR, 13, 88. Indl. 
26. juni.

29. juni (Kbh.) Peder Lange, Manderup Due, Jørgen Kruse og Ebbe 
Gyldenstjerne fik brev anlangende, at officererne skal skaffes kredit til 
underholdning. Kongen har befalet de geworbne officerer over sog
nerytterne og landfolket til fods, som ej har anden husværelse, indtil 
videre at logere hver i sit len, dog for betaling. Adressaterne skal gøre 
den anordning, at de kan forskaffes kredit til underholdning i det len, 
hvor deres underhavende ryttere el. soldater har hjemme, indtil be- 
soldningen, som de har været forundt i fredstid, kan falde. Dermed 
etc. JT, 14, 150. K.
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30. juni (Kbh.) Johan Witberg og oberst Andreas Wilcken fik brev om 
for hr. Oluf Parsberg og Jørgen Seefeld at sige deres sandhed anlan
gende militien på Øsel 1644 og 1645 under hr. Ebbe Ulfeldts direk
tion, hvorledes den var anstillet og bragt på fode, underholdt og be
talt, eftersom EU begærer sine prætentioner og svar, at der må fordres 
derom hos officererne. Dermed etc. SjT, 34, 611. K. Indl. 30. juni (2).

Lige sådant brev fik AW.

30. juni (Kbh.) Henning Quitzow fik brev om ved alen og mål at lade 
udvise Andreas Wilcken en plads til et fortov ved det hus på Slotshol
men, som han nu ibor, og under sin hånd give ham målene beskrevet. 
Dermed etc. SjT, 34, 611. (Tr.: KD, V, 446). K.

30. juni (Kbh.) Hans Schack fik brev om straks at forestille Frederik 
von Ahlefeldt som oberst over de tropper, som er forordnet til Kon
gens Livregiment, nemlig det norske herværende folk, Ulrik von De- 
bitz’ kompagni og Holger Mormands og Knud Gieddes kompagni. 
Dermed etc. SjT, 34, 611. K.

30. juni (Kbh.) Henrik Müller fik brev om at lade bønderne i Føllen
slev sogn, Bregninge, Ubby og Store Fuglede sogne og bønderne i 
Bjerre under Kalundborg len bekomme deres ildebrændsel og hjul
tømmer, nemlig hver helgd. for 4 skp. havre og tømmer til en vogn i 
Ballebo Ovre, som ligger til Sæbygård, eftersom kongen erfarer, at de 
i forrige åringer altid har bekommet det. Dermed etc. SjT, 34, 612. K. 
Indl. 30. juni.

30. juni (Kbh.) Henrik Müller fik brev om at kollationere mvrværende 
Erik Nielsen Lynne til sognepræst i Solbjerg sogn under Sæbygård len. 
Dermed etc. SjT, 34, 612.

30. juni (Kbh.) Holger Vinds kvittans for Helsingborg fæstning. HV 
har af kongen været befalet at være guvernør på Helsingborg Slot og 
have indseende med det, der blev bygget og repareret. Han har for 
Henrik Lindenov og Kjeld Krag, som af kongen var befalet at forhøre 
hans rgsk., gjort rgsk. både for indtægt og udgift, så han intet er blevet 
skyldig. Kongen kvitterer ham. SkR, 6, 467. K. Indl. 15. juni og udat.
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1. juli (Kbh.) Løjtnant Casper Kalthoff fik efter begæring beskærmel- 
sesbrev. Han må fri i egen person udføre sin sag ved lov og ret, dog at 
han selv præsenterer sig i retten. Forbydendes etc. SjR, 24, 229.

l.juli (Kbh.)1 Rentemestrene fik brev anlangende at betale Cornelius 
Lerche hans årlige assignerede pension af de samme midler, som de 
bruger til deres egen besoldning. Dermed etc. SjT, 34, 612. K.
1) Brevet er i kopibogen dat. 21. juli, men står ml. breve af 30. juni og 1. juli, 
og K. er dat. 1. juli.

l.juli (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Otte Pogwisch og Kørbitz fik brev om 
med forderligste at gøre afregning med generaladjudant Wulf Jacob 
von Geringen. Dermed etc. SjT, 34, 612. K. Orig. i DKanc. B 223F.

l.juli (Kbh.) Admiralitetet fik brev om at forskaffe skiberum til at føre 
artilleriet fra Landskrone og Helsingborg til Kronborg Slot. Dermed 
etc. SjT, 34, 613. K.

l.juli (Kbh.) (Christoffer Bille fik brev om, at kongen har befalet, at ar
tilleri og ammunition skal overføres fra Helsingborg og Landskrone til 
Kronborg Slot. Når det ankommer, skal han lade det annamme. Der
med etc. SjT, 34, 613. K.

l.juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om til Wulf Jacob 
von Geringen at betale det, han tilforn har bekommet, 112 rd., hvilket 
skal blive godtgjort i deres regnskab. Dermed etc. SjT, 34, 613. K.

l.juli (Kbh.) Peder Brockenhuus og (Christian (Christoffersen Urne fik 
brev anlangende skifte efter hr. Iver Vind. Der skal med forderligste 
holdes skifte efter IV. Adressaterne skal møde til stede og som kom
missarier overvære skiftet. Dersom nogen tvistighed kan falde, skal de 
enten forhandle med parterne i mindelighed el. adskille dem ved en
delig dom. Det, de forretter, skal de under deres hænder og signeter 
give beskrevet fra sig til de interesserede. Dermed etc. FT, 7, 366. K. 
Indl. 1. juli.

l.juli (Kbh.) Peder Lange, Jørgen Kruse, Manderup Due og Ebbe Gyl
denstjerne fik brev anlangende at gøre den anordning, at de geworb- 
ne ryttere, som ankommer til JylL, bekommer verpflegung ligesom før 
krigen. Dermed etc. JT, 14, 150. K. Indl. 25. juni.
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2. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at give nær
værende Peder Schrøder (Skrøder) 50 rd. for det arbejde, han har 
gjort i løbegravene ved Bremervörde, tagende hans bevis, hvorefter 
det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 613. K. Indl. udat.

2. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om besoldning af 
Marselis’ og konsorters penge til nogle officerer. De har tilforn be
kommet befaling1 til at betale adskillige officerer noget. De skal af de 
penge, som de har bekommet af Henrik Müller og Selio Marselis efter 
forrige ordre, betale generalmajor Joachim von Breda 800 rd., afd. 
oberst Christoffer Hvas’ enke 1 måneds besoldning, oberst Körber 300 
rd., generaladjudant Gering 75 rd., oberstlt. Bertrand [de] la Coste 
664 rd., oberstlt. Preben Banner og Ejler Evert Banner 190 rd., oberst
lt. Niels Rosenkrantz 100 rd., major Claus Juel 120 rd., tagende deres 
bevis, som efter adressaternes rgsk. skal blive godtgjort. Dermed etc. 
SjT, 34, 614. K. Indl. udat.
1) Se ovf., s 284.

2. juli (Kbh.) Hr. Oluf Parsberg, Henrik Rantzau, Gunde Rosenkrantz 
og Otte Krag fik brev anlangende trætte ml. Jørgen Rosenkrantz og dr. 
Georg Kruch. Der begiver sig tvistighed ml. JR og GK. Kongen befaler 
adressaterne og giver dem fuldmagt til at begive sig til Sorø på en vis 
tid, som de selv skal beramme, og indstævne parterne for sig, gørende 
deres bedste til efter sagens beskaffenhed enten at forene dem i min
delighed i den sag, som sidst forleden i Kbh. af kongen og de tilstede
værende rigens råd blev forhørt, el. og ved endelig dom adskille dem. 
Det, de forretter, skal de under deres hænder give beskrevet fra sig til 
begge parterne. Dersom en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, 
skal den, som kommer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god 
mand til sig og efterkomme befalingen. SjT, 34, 614. Indl. 9., 20. og 28. 
juni og udat.

2. juli (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om, at kongen er 
tilfreds, at Nicolaus von Merlow af kronens skove i lenet må bekomme 
2 bøge, som JCvK med forderligste skal lade ham udvise. Dermed etc. 
SjT, 34, 615. K.

3. juli (Kbh.) Hugo Lützow til Bakendorf, befalingsmand på Antvor
skov, fik brev om at arrestere Ib Pedersen, fhv. ridefoged. HL har for 
kongen ladet andrage, at han for kort tid siden har hændet dom over
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IP, at tilfredsstille ham for det, han er skyldig for denne bestilling el. 
og stille kantion. IP har ej villet bekvemme sig dertil, hvorfor HL be
gærer, at han må lade ham arrestere, indtil han klarerer dette. Kongen 
bevilger dette. SjR, 24, 229. K.

3. juli (Kbh.) Jochim K(5rber fik brev om at aftakke alle sine underoffi
cerer, eftersom deres tjeneste ej længere behøves. Dermed etc. SjT, 34, 
615. K.

3. juli (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om, at kongen er tilfreds, at han 
må forløves at rejse fra Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 615.

3. juli (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Kørbitz og Otte Pogwisch fik brev an- 
langende, at kongen er tilfreds, at Wulf Jacob von Geringen må besol- 
des som en oberstlt. vedr. sine ride- og vognheste fra den 1. aug. 1657. 
Dermed etc. SjT, 34, 615. K. Orig. i DKanc. B 223F.

3. juli (Kbh.) Ritmester Brocklef fik brev om, at det for kongen er an
draget, at han ingen justits holder i sit kompagni, som er indkvarteret 
i Kalundborg, så de trakterer borgerne i byen ilde. Han befales alvorli- 
gen at holde god justits og skaffe borgmesteren o.a. ret over dem, der 
har begået sligt. Dermed etc. SjT, 34, 616.

3. juli (Kbh.) Tolderne i Kbh. fik brev om frit at lade udpassere noget 
gods tilhørende Margrete Holsten, nemlig 1 smal kiste, 3 store skrin, 1 
lidet skrin, 1 liden kuffert, 1 lidet skab, 1 lidet bord, 3 beddefate, 1 
låsetønde, 1 halvtønde og 1 halvkiste. SjT, 34, 616.

3. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om en måneds be- 
soldning til Anders Sandberg, dog uden vognheste. Kongen har til
forn befalet1 dem at betale AS dette. Han er tilfreds, at AS bekommer 
det efter den trykte kapitulation, dog uden vognheste. Dermed etc. 
SjT, 34, 616. K.
1) Se ovf., s. 284.

3. juli (Kbh.) Frederik Reedtz fik brev om en landkommissarius i Loll. 
og Falster i Christoffer Steensens sted. Kongen ansøges om at forord
ne en anden god mand i CSs sted. FR skal med allerforderligste for
skrive adelen dér at møde og votere om en anden. Dermed etc. SmT, 
8, 182. K. Indl. 25. juni.
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3. juli (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at forskaffe kvarter for 
betaling i Nakskov til Jochim Korber og om de nyantagne folk. Om be
talingen vil kongen resolvere. Eftersom JK antager en del geworbne 
soldater til et kompagni, skal FB gøre den anordning, at de og office
rer til et kompagni efterhånden bliver logeret i byen til at gøre tog og 
vagt og i stedet hjemforløve lige så mange af landfolket dér. Derefter 
etc. SmT, 8, 182. K. Indl. udat. (2).

4. juli (Kbh.) Hans Schack fik brev om at gøre den anordning, at der 
med forderligste bliver holdt krigsret over løjtnant Casper Kalthoff, og 
at den sag, han er beskyldt for, bliver påkendt. Dermed etc. SjT, 34, 
617.

4. juli (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende, at Jens Ja
cobsen Skrædder skal stille Mourids Frich, handelsmand i Kbh., kau
tion. MF har for kongen ladet andrage, hvorledes han på bytinget har 
erhvervet dom, som siden er konfirmeret af adressaterne, over JJS for 
142 sidi. 3 mk. 3/2 sk., som denne er ham skyldig. JJS har taget stæv
ning til førstkommende herredag, som han formener alene til op
hold. Han begærer derfor kongens befaling til adressaterne til at til
holde ham i retten at deponere pengene med renter og omkostning 
til sagens uddrag el. at stille kaution. De skal gøre dette. Dermed etc. 
SjT, 34, 617. Indl. udat.

5. juli (Kbh.) Skovrideren over Abrahamstrup len fik brev om at lade 
Christian Christoffer Holck bekomme 1 stort dyr el. 2 rådyr, hvilke 
han skal lade skyde på de steder, der kan være vildtbanen mindst til 
skade. SjT, 34, 618. K.

5. juli (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om at gennemse 
fhv. køkkenskriver Laurids Jørgensens o.a.s ugesedler. LJ, Johan Adolf 
Meyer, Henrik Neuman, Jon Hareisen og Christina, enke efter Henrik 
Vinterberg, har for kongen ladet andrage, hvorledes de for nogen tid 
siden til afd. Adam Henrik Pentz til gennemsyn og underskrift har ind
leveret en del ugesedler over det, der er medgået til hofholdningen. 
Dette er formedelst hans svaghed og død ikke efterkommet. JCvK skal 
tage sedlerne for sig og gennemse og underskrive dem. Dermed etc. 
SjT, 34, 618. K. Orig. i DKanc. B 167C. Indl. 26. juni.
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5. juli (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om at lade generaladjudant 
Wulf Jacob von Geringen på ansøgning bekomme 50 læster byg af det, 
som er liggende på Vordingborg Slot, tagende hans bevis, hvorefter 
det skal godtgøres. Dermed etc. SjT, 34, 618. K.

5. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at admiralitets råd Henrik 
Müller i Kbh. må levere klæde o.a. i stedet for gjorte klæder. HM skul
le efter kontrakt med Rigens Råd levere 2.000 soldaterklæder. Kongen 
er tilfreds, at adressaterne, så vidt klæderne ikke allerede er leveret, 
må annamme klæde, baj og lærred, som efter billig takst kan fyldest
gøre klæderne. Dermed etc. SjT, 34, 619. K.

5. juli (Kbh.) Christoffer Bille fik brev om af lenets indkomst at lade 
indkøbe 2 skippd. hør, som han skal lade levere til oldfruen på slottet 
til at spinde af til husgeråd, for hvilket han og skal betale væverløn. 
Det skal blive godtgjort. Når hørren er heglet og rengjort, skal han ud
bytte blåren deraf til lenets bønder at lade spinde. Dermed etc. SjT, 34, 
619. K.

5. juli (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om af det hø, som ved Frederiks
borg Slot først bliver slået og tørt, straks ved lenets bønder at lade føre 
50 læs til stalden ved Kbh.s Slot og levere til fodermarskalen Christian 
Viborg. SjT, 34, 619. K.

5. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om penge til Her
man Kaas’ enke og Laurids Munk. De har tilforn fået kongens befa
ling1 til at give hende en måneds besoldning. Kongen er nu tilfreds, at 
de lader hende bekomme 200 rd., så og LM sin besoldning 36 rd., ta
gende deres bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 
34,619.
1) Se o\f, s. 284.

5. juli (Kbh.) 1.ave Beck og Otte Pogwisch fik brev om til nærværende 
Birgitte Andersdatter at lade betale en del af hendes afd. husbond An
ders Svendsens resterende besoldning, tagende hendes bevis, hvor
efter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 620.

6. juli (Kbh.) Kbh.s højlærde fik brev om jus til Hellig Trefoldigheds 
Kirke i Kbh. og stolestadeindkomst. Kongen bevilger universitetet at 
have jus til denne kirke. Desligeste at det, der kan oppebæres i kirken
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af stolestader, begravelsessteder el. a., må forbruges til kirken. Forby
dendes etc. SjR, 24, 230. (Tr.: KD, III, 479). K.

6. juli (Kbh.) Kbh.s højlærde fik brev på studieskat i Jyll., item på nog
le vikarier i Roskilde. Akademiet i Kbh. har i sidste svenske fejde mistet 
en stor del adkomster i Skåne. Kongen bevilger, at det i stedet årligen 
må nyde studieskatten af kirkerne i Nørrejyll., deslige det vikariat, som 
formsnideren har haft og nu er fradød, og de 2 vikariater i Roskilde 
Kapitel, hvormed matematum studiosus tilforn har været forlenet. 
Forbydendes etc. SjR, 24, 230. K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, 
RA. (Tr.: William Norvin: Københavns Universitet i orthodoxiens og 
reformationens tidsalder, 2, 1940, 247. Udt.: DKL, III, 410; KS, II, 
72).). Indl. 16. juni.

6. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om til Jørgen Bar- 
nekow at betale 200 rd., hvilke skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 
34, 620.

6. juli (Kbh.) Christoffer Bille fik brev om at indstille nærværende 
Svend Mikkelsen, som kongen har antaget, som vagtmester på Kron
borg. Dermed etc. SjT, 34, 620. K. Indl. 23. juni.

6. juli (Kbh.) Erik Quitzow fik brev om at gøre den anordning, at Sjæll. 
Regiments soldater med forderligste kommer til Kbh. til at arbejde på 
fortifikationsværket. Dermed etc. SjT, 34, 620. K.

6. juli (Kbh.) Lensmændene i Sjæll. og Møn fik brev om uden ophold 
at lade levere den graverskat til Kbh.s fortifikation, som resterer. Befa
lendes etc. SjT, 34, 621. K.

6. juli (Kbh.) Bevilling for jomfru Helle Urne til at være sin egen vær
ge og selv at oppebære indkomsten, dog med vilkår, at hun intet må 
sælge af sit gods uden sin rette lavværges samtykke. Forbydendes etc. 
SkR, 6, 468. K. Indl. udat. og 28. juni.

6. juli (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om kontribution af Nak
skov til den svenske kommissarius. Denne har for kongen berettet, at 
den akkorderede kontribution af Nakskov indeholdes. FB skal gøre 
den anordning, at han bekommer det, han tilkommer efter den ordre, 
som FB tilforn har bekommet.1 Dermed etc. SmT, 8, 183. K.
1) Ses ikke ovf.
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8. juli (Kbh.) Hans Schack fik brev om med forderligste at lade holde 
krigsret over Franciscus Eidmon, fhv. kommandant i fæstningen Nak
skov, og lade hans forhold dømme. Dermed etc. SjT, 34, 621. K.

8. juli (Kbh.) 1.ave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, at kongen er til
freds, at de efter som midlerne strækker til, må uddele til følgende of
ficerer: Af afd. Knud Ulfeldts eskadron: kaptajn Christian von Blu- 
mentrost 60 rd., kaptajn Johan Ertmar 60 rd., kaptajn Henrik Klege 60 
rd., løjtnant Hans Eskelsen 30 rd., fændrik Christian Staby 24 rd., kor
poral Jacob Olufsen 6 rd., fændrik Anders Mørch 24 rd., korporal Pe
ter Buschman 6 rd. Hr. Henrik Lindenovs officerer: kaptajn Jonas 
Sartorius 60 rd., kaptajn Herman Smidt 60 rd., fændrik Hans Christof
fer Ros 20 rd., kaptajn d’armes Lorentz Frishart 6 rd., sergent Jacob 
Henriksen 6 rd., korporal Mikkel Vos 4 rd. Generalmajor Hendersons1 
officerer: oberstlt. Arnold Cooper efter forrige ordre 290 rd., major 
Gilbert Blehr 40 rd., kaptajn Thomas Meldrum 40 rd., løjtnant Nor
man Leslie 20 rd., fændrik Wilhelm Lenon 20 rd. Generailt. Schacks 
officerer: løjtnant Jan von S(>tven 16 rd., fændrik fan van Oudevater 10 
rd., kaptajn Johan Albret von Pilgrim 24 rd., løjtnant David Sørensen 
16 rd., fændrik Nicolaj Jørgens 10 rd., løjtnant Jørgen Wilhelm von 
Diesseldorf 16 rd. Erik Quitzows officerer: kaptajnlt. Lorens Boysen 30 
rd., fændrik Bernt Fugel 15 rd., sergent Jochum Bøtger 3 rd., kaptajn 
Augustinus Ulrich 60 rd., løjtnant Jonas Jensen 24 rd., fændrik Rein- 
holt Brandt 15 rd., sergent Peter Storch 4 rd., sergent Christian 
Howalt 4 rd. Afd. oberst Jørgen Rosenkrantz’ officerer: kaptajnlt. Gre
gers Pincher 30 rd., løjtnant Jacob Reden 30 rd., løjtnant Thomas 
Donne 30 rd., løjtnant Hans Sander Singer 30 rd., fændrik Mads Chri
stensen Brun 24 rd., fændrik Jacob Smidt 24 rd., kaptajn d’armes 
Mathis Haer 8 rd., kaptajn d’armes Niels Lauridsen 8 rd., sergent 
Claus Gosen 8 rd., mønsterskriver Hans Jensen 8 rd., feltskærer Erik 
Jørgensen 8 rd., korporal Jens Hansen 6 rd. Afd. hr. Christian Friis’ of
ficerer: kaptajn Ertman Silleman 60 rd., løjtnantJens Bang 30 rd., fæn
drik Gabriel Wulf 24 rd., sergent Henrik Henriksen 8 rd., kaptajn Ja
cob Holst 60 rd., fændrik Jens Brun 12 rd., løjtnant Johan Worm 16 
rd., fændrik Knud Steffensen 16 rd., regimentssekretær Christian 
Becker 15 rd. Oberstlt. Bessels officerer: major Johan Ernst Retz 100 
rd., kaptajn Adrian von Wehnen 60 rd., kaptajn Henrik von Lerere 60 
rd., kaptajn Cajus von Hellevegen 60 rd., kaptajn de la Vandeye 60 rd., 
løjtnant Jørgen Hybner 12 rd., løjtnant Henrik de Rytter 30 rd., løjt
nant Poul Jørgensen 30 rd., løjtnant Nicolaj Sude 30 rd., fændrik
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Thomas Eston 20 rd., fændrik Bonict 20 rd. Oberstlt. Linderaths offi
cerer: løjtnant Andreas Mejdal 40 rd., løjtnant Jens Ottesen 50 rd., løjt
nant Marcus Marcussen 50 rd., kaptajn Hans Lauridsen 60 rd. Office
rer over de nyudskrevne folk i Fyn: Kaptajn Christian Angel 40 rd., 
fændrikJost Lambertsen 16 rd., mønsterskriver Peter Henriksen 3 rd., 
løjtnant Jørgen Peltzer 16 rd. Oberst Lobrechts officerer: afd. oberstlt. 
von Ihlen 100 rd., kaptajn Jan von Hatten 20 rd., kaptajn Herman de 
Bittert 20 rd., kaptajn Herman Nyport 20 rd., kaptajn Adrian von der 
Horst 50 rd., løjtnant Bernt von Teckelnborg 30 rd., fændrik Salomon 
Hennings 12 rd., sergent Wilhelm de Rytter 4 rd., kaptajn d’armes Al- 
bret von Sotvil 4 rd., fændrik Johan van Onvater 4 rd., sergent Wil
helm von Rein 4 rd., fændrik Johan Mouritz 12 rd., løjtnant Vicce Kis- 
inar 16 rd., fændrik Ludvig Bertins von Brever 12 rd., løjtnant Isak 
Chanders 12 rd., fændrik Johan Huusman 4 rd., sergent Henrik von 
Neitkerch 4 rd., løjtnant Henrik Hermans 10 rd., fændrik Magnus von 
Botlar 4 rd., fændrik Jørgen Juncker 4 rd., kaptajn Langevelt 80 rd., 
løjtnant Roluf Krager 30 rd., tagende enhvers bevis, hvorefter det skal 
blive godtgjort. SjT, 34, 621. K.
1) Kopibogen har Henriksen, K. Hendrichsøn.

8. juli (Kbh.) Ms. til lensmændene Frands Brockenhuus og Philip Bars
tor ff, at det tillades igen indtil videre at udføre hvede fra Loll. SmT, 8, 
183. (Udt.: CCD, VI, 380).

8. juli (Kbh.) Frands Brockenhuus og Philip Joakim Barstorff fik brev 
om løsgivelse af hvedeudførsel fra Loll. Kongen har anset for godt at 
løsgive forbudet. FB skal lade det læse og forkynde for undersåtterne. 
Dermed etc. SmT, 8, 183. (Udt.: CCD, VI, 380). K.

9. juli (Kbh.) Dr. Henrik Ernst, prof. på Sorø Akademi, fik brev om for
lindring. Han har for kongen ladet andrage, at han er behæftet med 
adskillige farlige sygdomme, så han befinder det besværligt og forhin- 
derligt til sin sundhed, om han herefter som tilforn skal forrette onera 
academica, med begæring, at han må blive forskånet fra vicedekana- 
tet, sessio in consistorio, kommissioner o.a. Kongen bevilger, at han 
må være forskånet for nævnte besværinger, dog skal han efter egen er- 
bydelse holde publicas lectiones og disputationes juridicas og medi- 
cas1 og desto flittigere eksercere den studerende ungdom publice og 
in privatis collegiis og med forderligste forfærdige og publicere sine 
skrifter. Forbydendes etc. SjR, 24, 231. K. Indl. udat.
1) holde offentlige juridiske og medicinske forelæsninger og disputationer.
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9. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, når middel fin
des, og de officerer, som de allerede har fået befaling til at betale, først 
er betalt, at lade betale Hans Schrøder, holstensk skipper, 800 rd. som 
af hr. Henrik Bielke forleden år blev oplagt til kongens skibsfolk. Der
med etc. SjT, 34, 623. K. Indl. 28. juni.

9. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, at kongen er til
freds, at de, efter som midlerne kan strække til, må uddele til disse of
ficerer, nemlig: Generalmajor Fuchs’ officerer: regimentskvarterme
ster Wilhelm Erhorn 20 rd., regimentssekretær Wulf Sigmunt Dits 20 
rd., kaptajnlt. Mourids Svab 24 rd., løjtnant Hans Frederik Norterman 
30 rd., fændrik Andreas Cramnou 20 rd., kaptajn d’armes Poul Søren
sen 6 rd., sergent Frands Pedersen 6 rd., fourer Thomas Graa 6 rd., ge- 
freiterkorporal Johan Fuchs 6 rd., korporal Rasmus Steffensen 4 rd., 
korporal Jens Andersen 4 rd., gefreiter Hans Hansen Korsør 3 rd., ge
freiter Frederik Rasmussen 3 rd., gefreiter Rasmus Hansen 3 rd., tam
bur Jens Hansen Bjørn 20 rd., kaptajn Peter Asmus Voigt 60 rd., løjt
nant Johan Clausen 24 rd. Oberst Dunsdorffs officerer: oberstvagtme
ster Nicolaus Bomfeld 100 rd., regimentskvartermester Johan Berner 
30 rd., regimentskvartermester, sekretær Johan Jost Esseley 16 rd., kap
tajnlt. Henrik Idel Kuessebech 40 rd., kaptajn Schultz 60 rd., løjtnant 
Henrik Degen 30 rd., sergent Henrik Skreiber 2 rd., mønsterskriver 
Hans Albert Tilling 2 rd., mønsterskriver Wilhelm Schlaf 2 rd., kaptajn 
d’armes Werner Voigt 2 rd., sergent Morten Behm 2 rd., korporal 
Christoffer Reffen 1 rd., kaptajn Beyer 60 rd., fændrik Bodenberg 24 
rd., kaptajn d’armes Helmer 2 rd., sergent Morten Dyring 2 rd., ser
gent Bernt Nielsen 2 rd., feltskærer Anthoni Flor 2 rd. Generalmajor 
von Bredas officerer: kaptajnlt. Jochum Liebrecht 30 rd., fændrik Pe
ter Steffensen 24 rd., sekretær Johan Stub 16 rd., kaptajn d’armes Vil- 
him Hansen 2 rd., sergent Hans Nielsen 6 rd., sergent Henrik Schu- 
mand 6 rd., mønsterskriver Jesper Nielsen 6 rd., sergent Morten Ja
cobsen 6 rd., tambur Niels Christensen 2 rd., tambur Peter Jensen 2 
rd., profos Anders Lorentzen 2 rd., løjtnant Anders Henning 20 rd., 
fændrik Henrik Sparre 24 rd., sergent Magnus Jordan Vogel 6 rd., ser
gent Christen Laursen 5 rd., mønsterskriver [mgl.] 4 rd., major Ber- 
tram de Ricou 60 rd., løjtnant Johan Hufman 15 rd., fændrik Erik 
Norman 10 rd., korporal Peter Thuesen 1 rd., kaptajn Poul Sørensen 
60 rd., løjtnant Erik von Verden 24 rd., fændrik Morten Sigismund 
Schwingel 16 rd., mønsterskriver Johan Krøger 15 rd., sergent Knud 
Jensen 7 rd., sergent Hans Muller 7 rd., tambur Bertel Mogensen 2
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rd., kaptajn Henrik Hermans 30 rd., fændrik Magnus von Botlar 10 
rd., kaptajn Isak Canders 20 rd., løjtnant Wilhelm Reuter 15 rd., fæn
drik Arnold op den Camp 12 rd., sergent Ulrik Pracht 5 rd., tambur 
Jan Jørgens 2 rd., hollandske værkbasser: Johan Krab, voldmester, 50 
rd., Tobias Bress, voldmester, 50 rd., Diderich Krab Placker 30 rd., Wil
helm Heimans 30 rd., tagende deres bevis, hvorefter det skal blive 
godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 624. K.

9. juli (Kbh.) Oluf Rosenkrantz fik brev om, at adskillige klagemål ind
kommer over indkvarteringens ulighed i købstæderne i hans kvartal. 
OR skal ligne ml. lenene i sit kvartal, hvor mange ryttere hvert len kan 
tilkomme pro kvota, havende indseende med, at alting går ligeligen 
til. Dermed etc. SjT, 34, 625. K.

9. juli (Kbh.) Niels Juel fik brev anlangende, at kongen er tilfreds, at 
fangen Søren Mikkelsen, som ved Admiralitetsretten er dømt til stejle 
og hjul, må benådes så vidt, at han må henrettes ved sværdet. Befalen
des etc. SjT, 34, 625.

9. juli (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev anlangende at gøre den an
ordning, at hr. Ove Giedde bliver følgagtig til Skåne det korn, han har 
liggende i Kalundborg, og som tilhører ham. Dermed etc. SjT, 34, 626. 
K.

9. juli (Kbh.) Lensmændene i Sjæll., undtaget i Sorø, fik breve om pro
viant til de soldater, som skal arbejde i fæstningen Kbh. Landfolket un
der Sjæll. Regiment er befalet at begive sig til Kbh. for at arbejde i fæst
ningen. Adressaten skal tilholde hvert læg i lenet at forsyne sine solda
ter med 4 ugers proviant. Dermed etc. SjT, 34, 626. K.

9. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at kongen er tilfreds, at de 
gør Duarte de Lima indvisning i Ålborg toldkiste af hans fordring for 
4.000 rd., som de skal lade afskrive. Dermed etc. SjT, 34, 626. K.

9. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at kongen er tilfreds, at de 
godtgør Henricus Mathesius de 300 rd., han er tilsagt foruden hans 
besoldning fra hans bestallings dato. Befalendes osv. SjT, 34, 626. K. 
Orig. i DKanc. B 179M.
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9. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at kongen er tilfreds, at de 
gør fru Magdalene Kruse indvisning i Varde toldkiste for 394 rd. 3 ort 
9 sk., som hendes afd. husbond efter deres med ham gjorte afregning 
har at fordre. Dermed etc. SjT, 34, 627. K. Orig. i DKanc. B 179M.

9. juli (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om skiberum dér fra byen 
til Holsten til oberst Jochim Kcirbers i fæstningen Nakskov logerende 
officerer. Dermed etc. SmT, 8, 183. K.

9. juli (Kbh.) Bevilling for Henrik Lyder til alene at være heste- og svi- 
neskærer i Århus og Ribe stifter. Dog skal han lade sig nøje med billig 
betaling, ligesom hans formand Hans Køster har gjort. Dersom han 
begærer ubilligt, skal lensmanden i lenet lade ham straffe. Thi forbyde 
osv. JR, 13, 89. Indl. 5. juli.

9. juli (Kbh.) Jørgen Kruse fik brev om at gøre den anordning, at 
oberstlt. Ove Thotts og ritmester Axel Sehesteds kompagnier efter den 
forordning, som tilforn er gjort, bliver underholdt på de befalede ste
der el. hvor han selv synes bekvemmeligt, undersåtterne mest uden 
skade. Dog at ej flere gives underholdning, end som er til stede. Der
med etc. JT, 14, 151. K.

10. juli (Kbh.) (Christoffer Nielsen, herredsfoged i Flakkebjerg h., fik 
brev om det, han er fraplyndret. Nærværende CN har for kongen la
det andrage, hvorledes han i forledne svenske indfald er blevet ud
plyndret og frataget heste, kvæg o.a. og ilde medhandlet. Efter begæ
ring bevilger kongen, at han må søge dette o.a. hos hvem, han kan fin
de det, og tiltale dem ved lov og ret. Forbydendes etc. SjR, 24, 231. K. 
Indl. 18. juni.

10. juli (Kbh.) Hugo Liitzow fik brev om at være Mariche, enke efter 
Peder Jørgensen i Slagelse, behjælpelig. Hvad hun har ladet andrage 
for kongen, kan han se af hendes hosføjede supplikation. Han skal så 
vidt lands lov og ret være hende behjælpelig og have indseende med, 
at hun ingen gevalt vederfares. Dermed etc. SjT, 34, 627.

10. juli (Kbh.) Jørgen Rosen kran tz fik brev om af lenets skatter at give 
Albret Wangelsen 120 rd. efter af Rtk. gjort afregning, hvilket skal bli
ve godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 627. K. Indl. udat.
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10. juli (Kbh.) Kbh.s højlærde fik brev om at erklære sig om begravel
sessteder i Hellig Trefoldigheds Kirke i Kbh., som rigens hofmester Jo
akim Gersdorff, Erik Krag og mag. Villum Lange begærer. JG har an
holdt om en plads i kirken, som han vil bruge til sit begravelsessted, så 
vel som et sted til et epitafium på pillerne el. muren derved. Adressa
terne skal besigtige pladsen og erklære, om den uden skade kan mi
stes fra kirken og forundes ham, hvorom de skal indskikke erklæring i 
Kane. Dermed etc. SjT, 34, 627. (Tr.: KD, V, 447). K.

Lige sådant brev fik EK, nok VL, hver om et begravelsessted i nævn
te kirke.

10. juli (Kbh.) (Christoffer Bille fik brev om at erklære sig, om fiskeriet 
til Esrum Mølle uden nogens præjudice kan forundes Svend Poulsen, 
og med forderligste indsende erklæringen i Kane. Dermed etc. SjT, 34, 
628.

10. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, at kongen er 
tilfreds, at de efter som midlerne strækker til, må uddele penge til of
ficerer, nemlig: Oberstlt. Laurids Pogwisch samt hans officerer: til ham 
selv 300 rd., kaptajnlt. Knud Svendsen 30 rd., fændrik Hans Lauridsen 
24 rd., regimentssekretær Knud Hammelsvang 20 rd., sergent Jochum 
Bøtger 8 rd., sergent Søren Iversen 8 rd., kaptajn d’armes Jochum 
Schuchus 8 rd., gefreiterkorporal Svenning Pedersen 8 rd., korporal 
Hartvig Müller (5 rd., korporal Knud Hansen 6 rd., korporal (Christen 
Pedersen 6 rd., trommeslager Morten Lauridsen 5 rd., piber Niels 
Mikkelsen 5 rd., kaptajn Enevold Kruse 60 rd., kaptajn Henning Behr 
60 rd., kaptajn Garl von Erchel 60 rd., fændrik Anthoni Alicise 24 rd. 
Oberst Boths officerer: regimentskvartermester Diderich Henschen 
20 rd., regimentspræst, hr. Erik (Christensen 10 rd., regimentssekretær 
Samuel Mendel 12 rd., kaptajn Andreas Møller 30 rd., fændrik Robert 
Lauridsen 16 rd., kaptajn d’armes Wilhelm Inne 16 rd., sergent Ulrik 
Smidt 6 rd., fourer Henrik Schwerin 4 rd., korporal Laurids Mogensen 
4 rd., korporal Peter Mortensen 4 rd., korporal Poul Pedersen 4 rd., 
tambur Henrik Lauridsen 2 rd., tambur Niels Pedersen 2 rd., feltpiber 
Johan Lauridsen 2 rd., løjtnant Wilhelm Gotrich 24 rd., fændrik Niels 
Jensen 18 rd., kaptajn d’armes Hans Mogensen 6 rd., sergent Anders 
Jensen 4 rd., korporal Thore Storssen 4 rd., korporal Lars (Christensen 
4 rd., tambur Hans Carl 2 rd., løjtnant (Carl Chymbisy 24 rd., fændrik 
Peter Vos 16 rd., sergent Erik Eriksen 6 rd., kaptajn Robert Hay 60 rd., 
løjtnant Henrik Blanch 24 rd., fændrik Jacob Lensse 18 rd., sergent
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Hans Polach 4 rd., korporal Bendt Isachsen 4 rd., korporal Hans 
Carstensen 4 rd., kaptajn Andreas Wad 60 rd., løjtnant Jacob Rossel 18 
rd., fændrik Daniel Fedis 18 rd., gefreiterkorporal David Burnet 5 rd., 
korporal Jens Olufsen 4 rd., kaptajn Niels Lange 30 rd., fændrik Chri
stian von Salts 12 rd., kaptajn d’armes Johan Minius 8 rd., sergent Ul
rik Pracht 3 rd., sergent Andreas Svendsen 20 rd. Oberst Miinnich- 
hausens officerer: kaptajnlt. Samuel Madra 24 rd., fændrik Hans Jacob 
Munnichhausen 20 rd., major Patrick Dombar 100 rd., løjtnant Daniel 
C,rubbe 24 rd., fændrik Alexander Dombar 20 rd., fændrik Nicolas 
Krummel 8 rd., kaptajn Josua von der Wegge 60 rd., løjtnant Peter 
Wolmersen 24 rd., fændrik Jan Jansen von Brussel 8 rd., kaptajn Ni
colas Jordan 50 rd., løjtnant Johan Dombart 24 rd., fændrik Corfitz 
Helmer 12 rd., kaptajn Johan Peth 45 rd., løjtnant Lorentz Middelton 
24 rd., fændrik Frandsue Brigenti 12 rd., regimentskvartermester Pe
ter Kahn 20 rd., regimentsfeltskærer Andreas Fleischhart 20 rd., 
oberst Jens [von Løwenklau] efter forrige ordre 338 rd., oberstlt. Poul 
Prunster 80 rd., oberstlt. Joakim Klinge 150 rd., generalvognmester 
Christen Lauritsen 30 rd., sergent Hans Smidt 6 rd., korporal Philip 
Ritmester 6 rd., fændrik Bastian Reis 20 rd., tagende deres bevis, hvor
efter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 628. K.

10. juli (Kbh.) L.ave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade så man
ge af oberst Jochim Kcnbers kompagnis officerer til hest, som er til ste
de i Nakskov, bekomme '/? måneds besoldning til aftakning, tagende 
deres bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 
630. K.

10. juli (Kbh.) Lensmændene i Fyn fik brev anlangende kvæg, som sol- 
datesken sælger til borgerskabet, så og om bøndernes ulovlige skov
hugst. Det er for kongen andraget, at rytterne og soldaterne i Fyn nu 
hemmeligt f ratager bonden det ringe kvæg, de har tilbage. Af årsag, at 
de ej imod gjort forbud kan sælge det levende i købstæderne, slagter 
de det på landet og indbringer det slagtet i købstæderne, at sælge for 
en skammelig pris, landet og bønderne til allerstørste skade. Når det 
forbydes i et len el. dets købstæder, fører de det andetsteds. Adressa
ten skal ikke blot lade forbyde borgerskabets ulovlige handel med ryt
tere og soldater med slagtet kød og huder, men også forordne visse 
borgere, som i portene og ellers kan have indseende med kød og hu
der, der indkommer, på det borgerskabet, som driver ulovlig handel, 
kan blive søgt ved lov og ret og straffet. [Kongen kommer i forfaring,



300 1658

at bønderne, nu de ingen middel véd at bringe penge til veje til solda
terne, hugger i kronens skove til upligt og siden sælger det i købstæ
derne. For at forekomme sådan skade nogenledes, skal adressaten 
lade forbyde bonden at hugge i skoven, med mindre det er udvist]. Ej 
heller skal nogen borger tilstedes at købe sådan ulovlig hugst, med 
mindre det bevises at være lovligt udvist [,såfremt de, der gør herimod, 
ikke vil tiltales og straffes. Det skal han lade forkynde overalt i lenet]. 
Dermed etc. FT, 7, 366. K. Orig. i Odensegård lensark., LAO. Indl. 6. 
juli.

N.B. til Hans Lindenov, Jørgen Kaas og fru Helvig Skinkel blev alene 
det ml. tegnene [ ] indført.

10. juli (Kbh.) Otte Krag fik brev om at kontribuere til indkvartering i 
Nyborg af dem, som har ejendom i byen. Borgmestre og råd i byen har 
for kongen ladet andrage, hvorledes byen er belastet med stor ulidelig 
indkvartering. De begærer, at de, som har ejendom i byen, må kontri
buere dertil. OK skal gøre den anordning, at de i disse besværlige tider 
hjælper at kontribuere, enhver efter proportion og ejendom. Dermed 
etc. FT, 7, 367. K. Indl. 23. og 24. juni.

10. juli (Kbh.) Malte Sehested og Oluf Brockenhuus fik brev anlan- 
gende skifte efter Jørgen Arenfeldt. Der skal med forderligste foreta
ges skifte efter JA. De befales at møde til stede, og dersom nogen tvi
stighed kan indfalde, skal de enten forhandle med dem i mindelighed 
el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal de under de
res hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interesserede. Der
som en af dem for lovligt forfald ikke kan møde, skal den, som kom
mer til stede, have fuldmagt til at tage en anden god mand til sig og ef
terkomme befalingen. Dermed etc. JT, 14, 151. Indl. 10. juli.

10. juli (Kbh.) Mogens Arenfeldt o.fl. fik brev om at være Jørgen Aren- 
feldts børns værge. Der skal med forderligste foretages skifte efter JA. 
Adressaterne befales at møde til stede og være hans datter jomfru Mar- 
grete Jørgensdatter Arenfeldts værge, havende indseende med, at hun 
vederfares den del, ret er. Dermed etc. JT, 14, 151. Indl., se foreg.

Lige sådant brev fik hr. Henrik Rantzau om at være jomfru Ellen Jør
gensdatter Arenfeldts værge. Jørgen Seefeld til Visborg om at være 
jomfru Anne Sofie Jørgensdatter Arenfeldts værge.
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11. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, efter som mid
lerne strækker til, at uddele penge til disse officerer, nemlig kaptajn 
Mourids Gynthersen 60 rd., kaptajn Casper Busch 60 rd., sergent Lau
rids Nielsen 8 rd., major Otto Krantz 100 rd., kaptajn Christian Riphof 
60 rd., stykjunker Abraham Unger 25 rd., løjtnant Hans Rostrup 20 
rd., tagende deres bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed 
etc. SjT, 34, 630. K.

11. juli (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den an
ordning, at generailt., oberst til hest og fods Hans Schack bekommer 
kvarter i byen til en regimentskvartermester, regimentssekretær, regi
mentsfeltskærer, regimentsgevaldiger og en stokkeknægt, hvorimod 
kompagniets feltskærer skal afskaffes. Dermed etc. SjT, 34, 631. K.

Lige sådant brev fik borgmestre og råd om oberst Frederik von 
Ahlefeldts regiments kvartermester, regimentssekretær, regimentsfelt
skærer, regimentsgevaldiger og en stokkeknægt.

12. juli (Kbh.) L.ave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade ritme
ster Hartvig Rostrup bekomme en måneds sold uden vognheste, ta
gende hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 
34, 631. K.

13.'juli (Kbh.) Otte Pogwisch fik konfirm. af forpagtning af Frederiks- 
borgs lille ladegård. Han har begæret konfirm. af en akkord oprettet 
med ham af Peder Reedtz til Tygestrup og Johan Christoph von Kør- 
bitz til Hellerup om nævnte ladegård, lyder: PR og JCvK gør vitterligt, 
at de har bekommet K.M.s brev, dat. Kbh.s Slot 15. juni 1658/ at de 
skal akkordere med OP om følgende viktualier til kongens hofhold
ning, som OP har tilbudt at levere i de 800 rd., han årligen giver i afgift 
af nævnte ladegård. Der er på K.M.s behag akkorderet med ham, at 
han efter kvittering skal godtgøres for hver specie, han leverer, nemlig 
for 1 par fede slagteøksne 28 rd., 1 god kalv 4 rd., en middelmådig kalv 
2'/2 rd., en mager kalv 5 mk., 1 gi. fed bede 1 rd., 1 godt svin 3 rd., 1 
par fede kalkunske høns, nemlig 1 hane og 1 høne, 7 mk., 2 kalkunske 
høner 1 rd., 1 td. fersk smør 22 rd. - hver td. uden træ skal veje 14 lis- 
pd. - '/2 td. og fjerdinger å l’advenant, 1 par øksne at fodre 4 rd. Der
som oste bliver leveret, skal OP godtgøres i lensregnskabet som andre, 
der gør sådanne leverancer, hvorpå han skal søge K.M.s ratifikation. 
Kbh., den 28. juni 1658. PR. JCvK. Kongen konfirmerer dette. Forby
dendes etc. SjR, 24, 232. K.
1) Kopibogen har 14. juli, men K. 13. juli. 2) Se ovf., s. 266-67.
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13. juli (Kbh.) Dr. Kruch fik brev om at måtte bruge Johan Sørensen i 
Kbh. som prokurator. Kongen bevilger efter begæring, at JS må lade 
sig bruge i sagen ml. Jørgen Rosenkrantz og K, dog at alting går til ef
ter lands lov. Forbydendes etc. SjR, 24, 234.

13. juli (Kbh.) Admiralitetet fik brev om at holde ret over skipper Chri
sten Jensen, som har beskyldt løjtnant Casper Kalthoff for at have plyn
dret den svenske kaptajn, og hænde dom efter sagens beskaffenhed. 
Dermed etc. SjT, 34, 631. K.

13. juli (Kbh.) Brev efter begæring om opsættelse af hr. Henrik Pode
busks begravelse, så længe hans efterladte hustru begærer det. Forby
dendes etc. FR, 6, 333.

13. juli (Kbh.) Otte Krag fik brev om at erklære sig om nogle tiender, 
Cornelius Lerche, kongens råd, begærer. (X har begæret at måtte for
undes afgiften af nogle kirketiender, nemlig i Vindinge h. Vindinge, 
Ullerslev, Avnslev, Bovense, Flødstrup, Frørup og Ringe kirker og i Sal- 
linge h. Vester Hæsinge, Vantinge, Heden, Gislev og Allested kirker. 
OK skal erkyndige sig om, hvorvidt nævnte kirketiender uden lenets 
skade og nogen andens præjudice kan mistes, og indskikke erklærin
gen i Kane. Dermed etc. FT, 7, 368. K.

13. juli (Kbh.) Mogens Høg fik brev om at erklære sig om nogle tien
der, Cornelius Lerche begærer. CL har begæret i betaling at måtte for
undes indkomsten af nogle af kronens anparter i korntiender, nemlig 
i Skam h. af Uggerslev, Bederslev og Hundstrup s., i Bjerge h. af 
[Nørre] Højrup, Marslev, Birkende, Agedrup, Revn i uge, Drigstrup og 
Munkebo s., i Odense h. af Fangel, Tommerup og Broby s., i Lunde h. 
af Skeby, Østrup, Allese1 og Hjadstrup s., i Åsum h.2 af Rønninge, 
Nærå, Rolsted, Davinde, Tøindessøe, Allerup og Seden s. MH skal erk
lære sig om, hvorvidt nævnte tiender uden lenets skade og andres 
præjudice kan forundes ham, og indskikke erklæringen i Kane. Der
med etc. FT, 7, 368. K.
1) Kopibogen har Allerøe. 2) Kopibogen anfører h.s nævnte sogne således: 
Romminge, Neurouff, Roidsled, Dauide, Tøindessøe, Alleru/) og Seeden. Baggrunden 
for navnet Tøindessøeer ikke fundet.

13. juli (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev om at gøre den 
anordning, at følgende officerer under Christoffer Dues kompagni
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bekommer kvarter i Skanderborg len, nemlig løjtnant Christoffer 
Treckou, kornet Georg Galt, kvartermester Henrik Kich, korporal 
Søren Lorentz Seil og kvartermester Johan Baum af oberst Jens [von 
Løwenklau]s kompagni, dog at de selv betaler det, de bekommer i 
kvartererne, når de bekommer deres besoldning. Dermed etc. JT, 14, 
152. K. Indl. udat. (2).

14. juli (Kbh.) Kbh.s højlærde fik brev anlangende sidste krigs ind
kvartering o.a. besværing. Universitetet har i sidste fejde efter kongens 
anordning lige ved andre stænder påtaget sig adskillig besværing med 
indkvartering o.a., og dermed kontesteret kongen og fædernelandet 
lydagtig affektion. Kongen lover for sig og efterkommere, at dette ikke 
skal komme dets professorer el. suppositis til konsekvens el. præjudice 
for deres privilegier hverken i freds- el. fejdetid, men kongen vil være 
velbevågen med al kgl. gunst. SjR, 24, 234. K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 
12 12 03, RA. (Tr.: William Norvin: Københavns Universitet i ortho- 
doxiens og reformationens tidsalder, 2, 1940, 248-49). Indl. 27. fe
bruar.

14. juli (Kbh.)1 Kbh.s Universitet fik brev om selv at måtte lægge dets 
bønder i skat. Rektor og professorer har for kongen ladet beklage, 
hvorledes universitetets bønder mere end adelens graveres uskikkeli- 
gen til største skade for deres indkomst imod fundatsen o.a. privile
gier. Kongen vil som sine forfædre have disse privilegier holdt og kon
firmeret og vil herefter ej tilstede, at disse bønder besværes mere end 
adelens. Til den ende bevilger han, at rektor og professorer selv i alle 
rejser, kontributioner, skattinger og udskrivelser ved deres egne tilfor
ordnede må lægge deres bønder i læg, taksere og udskrive, som ret 
kan være. Thi forbyde osv. SjR, 24, 235. (Tr.: CCD, VI, 381). K. (2). 
Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA. Indl., se SjT, 34, 644, 28. juli 
(brev 1).
1) Efter brevet står: Kbh.s Universitet fik brev om 2 præbender i Jyll. Findes i 

Jyske å.b. den 14. juli. SjR, 24, 235.

14. juli (Kbh.) Maren, Ernst Reitzers fik brev på Utterslevgård. Hun 
har af fru Øllegaard Gyldenstjerne, enke efter hr. Christian Friis til 
Lyngbygård, tilforhandlet sig kronens gård med gadekær til fiskevand 
i Utterslev i Kbh.s len, som ØGs afd. husbond har tilforhandlet sig af 
afd. Jørgen Vinds arvinger. Hun begærer, at hun for sig og arvinger 
må nyde og beholde gården med gadekæret for den årlige landgilde
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og ellers fri for al ægt og arbejde o.a. kgl. tynge. Kongen bevilger dette 
og ellers med lige vilkår, som ØG har haft den. SjR, 24, 236. K. (2, det 
ene påskrevet: Dette er rigtigste, og skal registreres).

14. juli (Kbh.) Rigens Råd fik hver brev anlangende ophævelse af for
bud mod udførsel af korn. Adressaten skal give sit betænkende, om 
han eragter rådeligt, at forbudet bliver ophævet. Dermed etc. SjT, 34, 
632. K.

14. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at borgmestre og 
råd i Stege begærer at måtte forundes forpagtningen af accisen dér. 
Kongen er tilfreds, at de efter egen erbydelse må nyde den årligen for 
180 sldl., til hvilken ende adressaterne på kongens ratifikation skal for
pagte den. Dermed etc. SjT, 34, 632. Indl. 6. juni 1656 og udat. (2).

14. juli (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om, at kongen er tilfreds, 
at Nakskovs borgere forskånes for konsumtionstold, således som bor
gerskabet har andraget om. Befalendes etc. SmT, 8, 183. K.

14. juli (Kbh.) Kbh.s Universitet fik brev på de 2 første vakerende 
præbender i Jyll. Rektor og professorer har for kongen ladet andrage, 
hvorledes universitetet har lidt stor skade formedelst afgang af det 
gejstlige gods, som var lagt til professorerne i Lund kapitel. De be
gærer, at universitetet må forundes de 2 første præbender, som vake- 
rer i Ribe, Viborg el. Århus kapitler. På det universitetet Gud til ære og 
den studerende ungdom til forfremmelse herefter som hidindtil kan 
holdes ved magt, bevilger kongen dette. Forbydendes etc. JR, 13, 89. 
K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA. (Tr.: William Norvin: Køben
havns Universitet i orthodoxiens og reformationens tidsalder, 2, 1940, 
248).

15. juli (Kbh.) Skøde til Hans Rasmussen på en plads i Prinsegade i 
Kbh. Kongen skøder til HR og hans arvinger et jordstykke til en byg
geplads i den ny afstukne Prinsegade, og er for til gaden 47'/2 sjæll. al. 
bred, bag til Hans1 Johansens plads lige så bred, længden i Borgerga
den er 36 al., den 4. side lige så lang, hvilken plads osv. SjR, 24, 236. 
(Tr.: KD, III, 479). K.
1) KD, III, 479, har hos.
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15. juli (Kbh.) Iver Jacobsen Krabbe fik efter begæring brev om at måt
te nyde de 2 kirketiender af Ljørslev og Ørding sogne, såfremt det ef
ter kongens forrige om tiende udgangne bevill. kan ske uden andres 
præjudice, eftersom tienderne dog henhører at bortfæste til det ham 
forlenede provsti. Dermed etc. JT, 14, 152. K. Indl. 22. juni.

17. juli (Kbh.) Christoffer Bille fik brev om at lade nærværende billed
hugger være følgagtig 2 lindetræer, som er ved Jægerspris. Til den 
ende skal han forskaffe ham vogne. Dermed etc. SjT, 34, 632. K.

17. juli (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Otte Pogwisch og Kørbitz fik brev om, 
at kongen er tilfreds, at de må godtgøre Nicolaus (Nicolaj) Bennich 
den samme omkostning i den af dem gjorte antegnelse, som andre i 
lige tilfælde. Dermed etc. SjT, 34, 632.

17. juli (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev anlangende 
at opsige oberst von Ense (Enss)’ kvarter fra den 11. juni næst forle
den. Dermed etc. SjT, 34, 632.

18. juli (Kbh.) Johan Adolf Meyer, vinskænk, fik bevill. til at udføre 10 
hopper af riget til sin gård Refsø imod erlæggelse af told. SjR, 24, 238. 
Indl. udat.

19. juli (Kbh.) Peder Reedtz fik efter begæring bevill. til at lede det 
vand, som kommer fra Peblingsøen og Sortedam i render, som ligger 
langs uden for Lavendelstræde og Hjortestræde, til sin have og plad
ser, som ligger her inden for fæstningen imod Frederiks Kastel, og el
lers gøre sig det så nyttigt, som han bedst kan. Forbydendes etc. SjR, 
24, 238. (Tr.: KD, III, 479). K. Indl. 17. juli.

19. juli (Kbh.) 1^ave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade Hans 
Steensen bekomme en måneds sold af sin stående besoldning og 70 
rd., som han har forskudt til at forskaffe kongens ammunition fra 
Malmø, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed 
etc. SjT, 34, 633. K. Indl. 15. juli.

19. juli (Kbh.) Ove Skade fik brev anlangende at gøre den anordning, 
at Knud Urne med sine officerer bekommer kvarter og underhold
ning i Roskilde for betaling, hvilket igen skal godtgøres borgerne, når 
deres besoldning falder. Dermed etc. SjT, 34, 633. K. Indl. 23. juni.
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19. juli (Kbh.) Nicolaus von Merlow fik brev om at have i god agt, at in
tet af høet vokset dette år på Islev Mark bliver forundt nogen, men ale
ne forbruges til kongens heste. Desuden skal han have indseende 
med, at der ikke indslås for mange heste, så engen fordærves. Dermed 
etc. SjT, 34, 633. K. Indl. 19. juli.

19. juli (Kbh.)1 Peder Larsen fik seddel om, at det er kongens vilje, at 
han skal hjælpe Nicolaus (Nicolaj) von Merlow i det, denne befales an
gående Islev Mark. Dermed etc. SjT, 34, 633. Indl., se foreg.
1) Efter brevet står: Henrik Bielke fik brev om at lade sit skib løbe i Østersøen, 
findes i Norske Missiver den 19. juli 1658.

19. juli (Kbh.) Jægermesteren fik brev om herefter ej uden ekspres or
dre at slå vildt, enten til hofholdningen el. til dem, som er forundt no
get deputat. Befalendes etc. SjT, 34, 634. K.

19. juli (Kbh.) CChristoffer Bille fik brev om til indskibning af de styk
ker, som skal skikkes fra Helsingør til Kbh., at lade følge så mange sol
dater som nødvendigt. Dermed etc. SjT, 34, 634. K. Indl. 19. juli.

19. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at betale den svenske kap
tajn Bent Turesen, som er blevet udplyndret, 1.000 rd., hvilke de siden 
skal lade dekortere i Matthias Kalthoffs fordring hos kongen, hvor
imod han kan søge sin skadeserstatning hos den anden løjtnant, som 
har været med til at plyndre kaptajnen. Dermed etc. SjT, 34, 634. K. 
Orig. i DKanc. B 179M. Indl. 19. maj, 28. juni, 10. og 19. juli.

19. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at kongen efter 
ansøgning har efterladt al prætention i betaling af rgsk., som afd. Niels 
Langes børn er interesseret i, udover lenet og det gods, som allerede 
er afstået. Dermed etc. SjT, 34, 634. K.

19. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at kongen erfarer, 
at de har gjort afregning med borgmester Anders Olsen i Frederik- 
stad, og kongen er blevet ham 7.990 rd. 19 sk. skyldig og derforuden 
for gjort skibstjeneste i forledne krig 7.023’/2 rd. Kongen er tilfreds, at 
de må gøre ham indvisning i Svinesunds told, så han årligen bekom
mer 1.000 rd. deraf, indtil summen med rente er betalt. Dermed etc. 
SjT, 34, 635. K. Indl. 5. aug. 1657, 1. maj og I. juni.
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19. juli (Kbh.) Philip Joakim Barstorff fik brev om at betale nogle pen
ge til Christoffer Steensens arvinger. Han skal lade dem bekomme 300 
rd., som C,S resterede i sin årlige besoldning, tagende deres bevis, som 
skal blive godtgjort i hans regnskab. SmR, 7, 184 (hvor blot overskrif
ten står, efterfulgt afen tom plads, derfor her gengivet efter K). K.

19. juli (Kbh.) Henrik Bielke fik brev om, at et skib må løbe frit i Øster
søen. Kongen er tilfreds, at HBs skib, Skt. Maria, med ladning må løbe 
frit i Østersøen til forhandling uden at komme til Kbh.
NoT, 10, 110. K. (Tr.: No. Rigs-Reg., 1658, 201).

20. juli (Kbh.) Skøde til Jørgen Bjørnsen, viceadmiral på Bremerholm, 
på et stykke jord ved Tuse Eng, liggende ved Tuse Lund i Roskildegård 
len, som Herman Egger tsen, borgmester i Holbæk, har. Jord og eng 
skal JB med al herlighed i engbund, skov og torne nyde og beholde til 
ejendom. Kongen kendes osv. Tuse mænd og deres efterkommere og 
derpå grænsende, i hvis rettighed de hidindtil har nydt engen, skal 
ikke ske nogen hinder el. udelukkes fra engen i nogen måde af JB el. 
hans efterkommere. SjR, 24, 239. (Udt.: Kr. Sk., II, 72). K.

20. juli (Kbh.) Skøde til Jørgen Bjørnsen, viceadmiral på Bremerholm, 
på et stykke jord af Holbæk Ladegårds grund til den løkke, som ligger 
op til JBs gård i Holbæk, som Hans Lauridsen rådmand ibor, strækker 
sig fra nævnte jord i alen og mål efter 8 mænds afsigt og efter tingsvin
de, nemlig 1. Fra det sønderste hjørne ved den vestre ende af Skifte
kær og ud til det østre hjørne ved Holbæk bys mark, som skyder lige 
ud for Hans Bertelsens plankeværk og sønderste hjørnestolpe, 2. Fra 
det søndre hjørne ved den vestre ende af Skiftekær og indtil det nørre 
h jørne af førnævnte jordsmon, JB tilforn har haft midt i renden, 35’/4 
aL, dog forbigået Skiftekær, som forbliver ved slottet. 3. Midt neder ad 
en rende fra det ny gærde midt på jordsmonnet, 12572 al. neder til 
rendebækken og til JBs vænger. 4. Fra det søndre hjørne af det gærde 
fra Skif tekær og til øster og i nord på borgmester Peder Jensens have, 
som er indhegnet, 289'/2 al. Nok et stykke derhos liggende jordsmon, 
takseret for 78 rd. Hvilke stykker jord JB og arvinger må nyde og be
holde. Kongen kendes osv. SjR, 24, 240. (Udt.: Kr. Sk., II, 72). K.

20. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende at gøre den anord
ning, at hr. Axel Urup på ansøgning af Provianthuset efterhånden, be
regnet fra Philippi Jacobi 1658 til årsdagen 1659, bekommer følgende
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varer: 5'/2 læst 16 td. rug, 16 læster 4 td. byg, 929'/2 td. havre, 20 td. 
smør, 38 køer, 31 bolsvin, 52 sider flæsk, 300 far og lam, 300 gæs, 915'/i 
høns, 8 td. saltet fisk, 388 hestegæsteri. Dermed etc. SjT, 34, 635. K. 
Orig. i DKanc. B 179M.

20. juli (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev anlangende seglet papir. Han 
skal indtil videre i lenet og på landstinget lade bruge det segiede papir 
efter den udgåede frd. Dermed etc. SjT, 34, 635. K.

21. juli (Kbh.) Befaling til dem i Kbh., der nyder af Holmens vand. 
Kongen hilser sine undersåtter i Kbh., som holder sig til fersk vand, 
som kongen i 1656 med en del af sine officianter og betjente har ladet 
bekoste at indføre på Holmen til flåden og Holmen med nye render, 
og endnu ikke har gjort nogen udlæg dertil. De skal straks anmelde sig 
hos admiral og viceadmiral på Holmen og fremvise, hvad adkomst de 
har til at lede vandet af nævnte hovedrender til deres pladser, på det 
admiralerne kan gøre en vis anordning, hvorledes det bedst kan un
derholdes, og hvad enhver årligen skal give. SjR, 24, 241. (Tr.: KD, III, 
480). K.

21. juli (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om at til
holde dem, som de sunkne skuder og skiberum i revieren på Chri
stianshavn og deromkring tilhører, den frihed, at de inden 3 uger skaf
fer dem op og af stedet, såfremt de ikke skal gives til pris. Desligeste til
holde byfogeden dér, at han til Holmen forskaffer alle de tømmer- 
mænd, som findes dér, til at forfærdige flåden. Dermed etc. SjT, 34, 
636. (Tr.: KD, V, 447). K. Indl. udat.

21. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, når middel ind
kommer, at betale kongens skibskaptajn Henrik Tancke det, han reste
rer af kostpenge. Dermed etc. SjT, 34, 636. K.

22. juli (Kbh.) Skøde til Hans Oluf sen, køkkenskriver, på en plads 
tværs over for Holmen. Kongen skøder til HO og hans arvinger et styk
ke jord til en byggeplads, liggende tvært over for Holmen, ml. mag. 
Niels Christensen Spend, sognepræst til Holmens Kirke, og Hans Han
sen proviantskrivers pladser, og er bred til gaden mod Børsen 21 al., 
langs mester Niels’ plads 78 al., langs Hans Hansens plads 89 al. og bag 
i det forlængede Laksestræde 24 al., hvilken plads osv. SjR, 24, 242. 
(Tr.: KD, 111,480). K.
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22. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at kongen er tilfreds, at de 
gør Christen Skeel indvisning til borgmester i Christiania Hans Eg- 
gertsen, at han til ham betaler 1.685 sldl., som han har udlagt til de 
skuder, som har ført det svenske krigsfolk bort fra Møn. Dermed etc. 
SjT, 34, 636. K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl. udat.

22. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om dette år til hr. Axel Urup at 
betale genantpenge, som han ellers årligen har haft af Malmøhus, 458 
rd. 1 ort 8 sk., nok til ildebrændsel 300 rd., til fiskeredskaber 100 rd., 
til husleje 200 rd. SjT, 34, 636. K.

22. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om Verner Lunds 
årlige besoldning. Kongen har antaget nærværende VL som konduk
tør og voldmester. De skal årligen af landekisten lade ham erlægge så 
meget, som han tilkommer efter bestallingsbrevet, hvilket skal blive 
godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 637. K.

22. juli (Kbh.) Gabriel Marselis fik brev om årligt at betale kongens 
skibskaptajn Jens Rodsteen 400 rd. efter hans bestallingsbrev, hvilket 
skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 637. K.

22. juli (Kbh.) Hr. Axel Urup og Hans Schack fik brev om huse om
kring Kastellet. De skal overgive skriftligt betænkende om, hvor vidt 
han efter fortifikationsregler formener, at ingen huse skal bygges om
kring Kastellet i staden. Dermed etc. SjT, 34, 637. (Tr.: KD, V, 447). K.

23. juli (Kbh.) Jørgen Seefeld, landsdommer, fik brev om, at kongen er 
tilfreds, at de 408 rd., som han har skullet levere til rente af de penge, 
hr. Corfitz Ulfeldt har været skyldig til kommissarierne i Sjæll., må 
godtgøres ham i hans lensregnskaber på Rtk. Dermed etc. SjT, 34, 637. 
K. Indl. 23. juni og 22. juli.

23. juli (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den an
ordning, at hofofficerer, junkere og tjenere bekommer logementer, 
som hidindtil har været brugeligt. Dermed etc. SjT, 34, 638. K. Indl. 
udat.

23. juli (Kbh.) (Hans Ravn fik brev om at tilholde alle skibstømmer- 
mændene i Kbh., at de straks møder på Holmen og angiver sig hos ad-
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miralen til at arbejde på flåden, såfremt de ikke vil straffes. Dermed 
etc. SjT, 34, 638. K. Indl., se SjT, 34, 636, 21. juli (brev 1).

23. juli (Kbh.) Erik Banner fik brev om, at kongen efter hans begæring 
er tilfreds, at han må forløves fra sin ritmesterbestilling, når han har le
veret kompagniet til Mogens Rosenkrantz. Derefter etc. SjT, 34, 638. 
K.

23. juli (Kbh.) Mogens Rosenkrantz fik brev om, at Erik Banner er for- 
løvet fra sin ritmesterbestilling over adelens rostjeneste i Loll. MR skal 
igen antage hans kompagni. Dermed etc. SjT, 34, 638. K.

23. juli (Kbh.) Ove Skade fik brev anlangende, at kongen er tilfreds, at 
han af lenets næst hos liggende skove må lade Christen Hansen Møller 
i Nebs Mølle bekomme noget egetømmer, som er fornødent til møl
lens opbyggelse. Når møllen er bragt i gang igen, må efter besigtigelse 
og taksering for den omkostning, han befindes at have anvendt med 
møllesten, arbejdsløn o.a., afkortes 2'/2 pd. mel årlig af landgilden, til 
han el. hans arvinger har bekommet den anvendte bekostning. Det 
skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 639. K. Indl. 22. juli.

23. juli (Kbh.) Henrik Müller fik brev anlangende begæring af Peder 
Jensen kandestøber om gods tilhørende hr. Svend Arreboe, medtjener 
til Århus Domkirke, og bestilt af Niels Mogensen. PJ har for kongen la
det andrage, hvorledes afd. SA af frygt for fjendtligt overfald har ladet 
indføre noget gods i HMs hus i Kbh. SA er nu død, og PJ begærer som 
hans eneste arving, at løsøret forsegles ved byfogeden, indtil skifte kan 
foretages. HM skal ved rettens middel lade det forsegle el. og føre det 
ud af huset, hvor arvingerne begærer det, så skade kan forekommes. 
Dermed etc. SjT, 34, 639.

24. juli (Kbh.) Morten Jensen i Ganløse fik oprejsning i en drabssag. 
MJ berettes for nogen tid siden ved en ulykkelig hændelse med et skud 
at have dræbt 2 personer. Sagen er ikke blevet udført ved retten, som 
den bør, hvorfor kongens oprejsning behøves, og han oprejser sagen. 
Forbydendes etc. SjR, 24, 243.

24. juli (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Kørbitz og Otte Pogwisch fik brev om 
at gøre afregning med auditør Casper Swincke anlangende det, han 
kan tilkomme for gjort tjeneste. Dermed etc. SjT, 34, 640. K.
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24. juli (Kbh.) Peter Kalthoff fik brev om af Tøjhuset til Nyborg Slot at 
fremskikke 7 skippd. bly, som skal bruges til render o.a. reparation 
dér, tagende Otte Krags bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Der
med etc. SjT, 34, 640. K. Indl., se FT, 7, 368, 24. juli (brev 1).

24. juli (Kbh.) Henrik Wiirger, kongens faktor i Lybæk, fik brev om 
med forderligste at fremskaffe 2 kister vinduesglas til Nyborg Slots re
paration, hvilke han siden mod bevis skal blive betalt. SjT, 34, 640. K. 
Indl., se foreg.

24. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade generallt. Hans 
Schack mod bevis bekomme 600 skjorter til hans regiment. Dermed 
etc. SjT, 34, 640. K.

24. juli (Kbh.) Mogens Høg og bispen i Fyn fik brev om at kende ml. 
Balslev og Ejby sognemænd. Det er forebragt kongen, at der begiver 
sig tvistighed ml. disse med at kalde præster. Dersom tvistighed indfal
der, skal han kende som forsvarligt. FT, 7, 368. Indl. 19. juli.

24. juli (Kbh.) Hr. Mogens Kaas’ arvinger fik brev om at levere Otte 
Krag 300 rd. af kronens anpart af den uvisse indkomst, som han bliver 
kongen skyldig i Nyborg lens uklarerede rgsk., tagende hans bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort dem i regnskaberne på Rtk. FT, 7, 
368.2. K. Indl. 24. juli.

24. juli (Kbh.) Otte Krag fik brev om, at kongen har befalet Mogens 
Kaas’ arvinger til ham at levere 300 rd. af kronens uvisse indkomst, 
som de skylder af Nyborg lens uklarerede rgsk. Kongen er tilfreds, at 
pengene anvendes til Nyborg Slots reparation med arbejdsløn o.a., for 
hvilket han siden skal gøre rigtighed. Dermed etc. FT, 7, 368.2. K. 
Indl., se foreg.

25. juli (Kbh.) Skøde til Hans Hansen, proviantskriver, på en plads til 
en vejrmølle og en byggeplads ved Helsingør Port ved Kbh. Kongen 
skøder til HH og hans arvinger en plads til en møllebænk i det bol
værk, som ligger på den venstre side ved Helsingør Port, med sådan 
kondition, at møllen, som han bygger, skal sættes således, at mølle
bænken intetsteds rører volden, ej heller bruger af den jord, som er i 
bolværket, foruden hans møllebænk og fri vej dertil. Dog alting at 
være fortifikationsværkerne uden skade og på hans egen bekostning.
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Desligeste har kongen forundt ham en byggeplads tværs over for møl
len i Stenkulgaden, som er for i nævnte gade 24 al. bred, i Victrilgade 
42 al., ved Materialgården 55 al., på siden mod sydvest 59 al., med den
ne kondition, at den bageste ende skal ligge åben for Materialgårdens 
parts skyld, så længe den behøves. Men så snart denne part bliver op
taget og andre byggepladser bliver udvist omkring, holder HH og hans 
arvinger sig til førnævnte fulde mål. Hvilke pladser etc. SjR, 24, 243. 
(Tr.: KD, III, 480-81). K.

25. juli (Kbh.) Brev efter begæring om forflyttelse af borgmester i 
Halmsted Hans Andersens enkes lig, som er nedsat ved Christians- 
havns Kirke. Det må derfra forflyttes til hendes husbonds begravelses
sted i Roskilde Domkirke. Forbydendes etc. SjR, 24, 244. Indl. 25. juli.

25. juli (Kbh.) Hugo Lützow fik brev anlangende at gøre sådan anord
ning med indkvartering og tilførsel af lenets bønder, som er brugeligt 
i Roskilde el. andre len. Dermed etc. SjT, 34, 641. K.

25. juli (Kbh.) Tolderen i Kbh., Johan Smidt, fik brev om at levere Lave 
Beck og Otte Pogwisch 200 rd. af kommissarietolden, hvilket imod be
vis skal blive godtgjort. SjT, 34, 640. K.

25. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at betale Chri
stoffer Hvas’ enke en måneds sold af hans resterende besoldning 
uden vognheste, tagende bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Der
med etc. SjT, 34, 641.

25. juli (Kbh.) Å. b. om indkvartering hos og kontribution af gejstlig
heden i Odense. Gejstligheden dér har for kongen ladet andrage, at 
de i disse tider imod ordinansen, akademiets fundats og kgl. benåd
ninger besværes med indkvartering, brandskat o.a. pålæg. De begærer, 
at de må forblive ved deres vanlige immunitet og nyde de givne privi
legier. Kongen bevilger, at de og deres enker må nyde deres gårde og 
residenser, som enhver har pro officio, med lige frihed og immunitet, 
som de hidindtil har haft, og de, som ingen pro officio nyder, må be
holde den gård, de ibor, med lige sådan frihed, som om de havde den 
pro officio. Dersom nogen har anden sær ejendom foruden den, han 
selv ibor, skal af lensmanden og bispen sættes, hvad byen skal gives til 
hjælp til kontribution el. indkvartering i sådanne besværlige tider og
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ellers ikke. FR, 6, 333. (Tr.: CCD, VI, 381-82. DKL, III, 410-11 (efter 
kopi i Fyns bispeark., LAO)). K. Indl. 19. juli og udat.

26. juli (Kbh.) Henrik Müllers kontrakt om assignation i adskillige tol
de i Danmark og Norge. Kongen er blevet HM en mærkelig sum pen
ge skyldig, for hvilken han har forstrakt kongen en del rede penge og 
provideret gode varer og på kongens vegne efter anordning betalt til 
andre, beløber sig til 188.784' rd. 4 mk. 12 sk. Kongen har forsikret 
ham betalingen i alle kronens og Skt. Annæ told i Sjæll., undtagen 
Kbh., Helsingør og Holbæk toldsteder, desuden for renten indvisning 
i kronens tolde og Skt. Annæ told i Assens at oppebære fra dato, så og 
Kolding told, efter at assignation til Gabriel Gomez den 15. juni 1658 
på 10.246 rd. er betalt. Item Riber told efter at i lige måde GGs indvis
ning den 9. maj 1658 på 19.395 rd. er fuldgjort. I lige måde Lange
sunds og underliggende told efter at Morten Mikkelsen er betalt for 
assignation på 31.989 rd. 4 mk. og for det sidste i Mandal og Nedenæs 
kronens og Skt. Annæ told, at oppebære, efter at han er betalt de alle
rede bekomne assignationer, indtil nævnte 188.7842 rd. 4 mk. 12 sk. er 
betalt med rente 6 pct. fra 5. aug. 1658. Indtil han bekommer noget på 
disse ¡udvisninger, da at beregne af det oppebårne først den forfaldne 
rente til oppebørselens tid a tempore more og resten at kortes på ho
vedstolen. Han skal årligen i Rtk. gøre forklaring for oppebørselen, at 
det kan an tegnes rigtigt. Kongen vil imidlertid ingen indvisning give i 
nævnte told. Hvis det skulle ske, at Kolding og Assens told slår fejl el. 
forhales, vil kongen igen importere ham så meget af Bergens og 
Drammens told el. anden indkomst og holde ham og arvinger skades
løs for tro tjeneste og godvillig forstrækning. SjR, 24, 244. K. Orig. i 
Rtk. 216.204.
1) Efter K. og Orig., idet der i kopibogen er glemt et »tusinde og syvhundre
de og firsindstyve«. 2) Her er tallet korrekt med arabertal.

26. juli (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev anlangende admiralitetsråd 
Henrik Müllers assignation i kronens tolde og Skt. Annæ told i Sjæll. 
Kongen er blevet HM en sum penge skyldig for det, han har forstrakt 
til riget, og har derfor i betaling assigneret ham alle kronens og Skt. 
Annæ told i Sjæll., dog Kbh., Helsingør og Holbæk undtaget. ML skal 
i udfordre tolden og efterhånden tilstille ham den mod kvittering, som 
han årligen skal forklare i Rtk., indtil han er betalt. ML skal månedligt 
til efterretning levere ham ekstrakt over det, der er indkommet på 
hvert toldsted. Dermed etc. SjT, 34, 641. K.
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26. juli (Kbh.) Henrik Müller, admiralitetsråd, Kbh., fik brev om assig
nation i kronens og Skt. Annæ told i Assens. Kongen er blevet HM en 
sum penge skyldig for det, han har forstrakt kongen og riget. I beta
ling har han i kronens og Skt. Annæ told i Assens assigneret ham det, 
der indkommer fra nytårsdag sidst forleden. Han befaler befalings- 
mænd, toldforvaltere, toldere o.a., som på hans vegne har at befale, at 
de hver gang, de gøres anfordring, er HM, hans arvinger el. deres 
fuldmægtige tolden følgagtig mod kvittering, og det skal blive godt
gjort i regnskabet i Rtk. FR, 6, 334. K. Orig. i Rtk. 216.204.

26. juli (Kbh.) Henrik Müllers assignation i Ribes kronetold. Kongen 
er blevet HM en mærkelig sum penge skyldig for det, han har forstrakt 
riget. Kongen har i betaling assigneret ham tolden i Ribe, efter at Ga
briel Gomez først er betalt de 19.395 rd., han den 19. maj 1658' er as
signeret deri, indtil han efter den oprettede kontrakt er betalt. Kon
gen befaler befalingsmænd, toldforvaltere, toldere o.a., som har at be
fale på hans vegne, at de lader HM og hans arvinger el. deres fuld
mægtige mod kvittering være tolden følgagtig, så ofte der gøres anfor
dring, og det skal blive godtgjort i Rtk. JR, 13, 90. K. Orig. i Rtk. 
216.204.
1) Skal være 9. maj, se. ovf, s. 215, ogjf. 7. jan. 1657, KB 1657, 18.

26. juli (Kbh.) Henrik Midler, admiralitetsråd, fik assignation i kro
nens told i Kolding. Kongen er blevet HM en mærkelig sum penge 
skyldig for det, han har forstrakt riget. Kongen har bl.a. i betaling as
signeret ham tolden i Kolding, efter at Gabriel Gomez først er betalt 
de 10.246 rd., kongen den 15. juni1 dette år har assigneret ham, så vidt 
den andrager efter forrige assignations ekspirering, år efter andet, 
indtil hans fordring efter den derom oprettede kontrakt til fulde er 
betalt. Kongen befaler befalingsmænd, toldforvaltere, toldere o.a., 
som har at befale på hans vegne, at de lader HM og hans arvinger mod 
kvittering være tolden følgagtig, så ofte der gøres anfordring, og det 
skal blive godtgjort i Rtk. Dermed etc. JR, 13, 91. K. Orig. i Rtk. 
216.204.
1 ) Se ovf., s. 267.

27. juli (Kbh.) Befaling anlangende Henrik Müllers assignation i kro
nens og Skt. Annæ told adskillige steder i Sjæll. Kongen er blevet HM 
en mærkelig sum penge skyldig, for hvilken han har forstrakt kongen. 
Kongen har i betaling assigneret kronens og Skt. Annæ told af følgen-
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de steder i Sjæll.: Frederikssund, Næstved, Køge, Vordingborg, Skæl
skør, Slagelse, Korsør, Slangerup, Roskilde, Præstø, Samsø, Kalund
borg, Stege, Store Heddinge og Nykøbing Sjæll., frit at annamme, så 
vidt der er indkommet fra nytårsdag og fremdeles indkommer år efter 
andet, indtil han efter kontrakten er betalt. Befalendes lensmænd, tol
dere o.a. at lade HM, hans arvinger el. fuldm. mod kvittering være tol
den følgagtig, så ofte de gør anfordring, og det skal blive godtgjort i 
regnskabet på Rtk. Hvorefter alle etc. SjR, 24, 246. K. Orig. i Rtk. 
216.204.

27. juli (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev om, at kongen er tilfreds, at han 
på Sorø [Akademi] må vie Mogens Krag og hans brud, jomfru Dorete 
Rose n kran tz. Dermed etc. SjT, 34, 642.

27. juli (Kbh.) Rigens Råd fik brev om at komme til Kbh. den 1. aug., 
hvor de videre skal blive forstændiget om kongens vilje. Dermed etc. 
SjT, 34, 642. K.

De nu fraværende rigens råd, som alene fik disse breve: Christoffer 
Urne, Ove Giedde, Christen Skeel, hr. Frederik Reedtz, hr. Jørgen 
Brahe, Mogens Høg, hr. Henrik Rantzau, hr. Hans Lindenov, Jørgen 
Seefeld.

27. juli (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev om, at kongen efter be
gæring er tilfreds, at hr. Augustinus Hansen, sognepræst i Skælskør, 
må efterlades kongens anpart i Lille Fuglede kongetiendes fæste. Be
falendes etc. SjT, 34, 642. K. Indl. 16. juli.

27. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade nær
værende Mads Jacobsen Stenhugger bekomme 10 rd. til begravelse af 
løjtnantJørgen Peltzer, som er død hos ham, tagende hans bevis, hvor
efter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 642.

27. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om med forderligste til Kron
borgs garnison af Provianthuset at skikke en måneds proviant. Der
med etc. SjT, 34, 643. K. Orig. i DKanc. B 179M.

28. juli (Kbh.) Peter Kalthoff fik brev om at måtte nyde sin besoldning 
hos de nye amagere. Kongen bevilger efter begæring, at PK årligen 
indtil videre må nyde penge, som de nye amagere boende på Lade
gårdsmarken giver til landgilde, i stedet for det, som er bevilget ham
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til besoldning af Rtk., hvilket han selv må lade oppelxere af bønderne, 
beregnet fra Philippi Jacobi 1657, mod kvittering, hvorefter det skal 
blive dem godtgjort. Forbydendes etc. SjR, 24, 247. (Tr.: KD, III, 481). 
K.

28. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende Holger Vinds årlige 
residentbesoldning, så og om 1.000 rd. til hans udredning. De skal be
tænke, ved hvad middel HV kan blive erlagt sin årlige residentbesold
ning, 4.000 rd., og derforuden nu straks til udredning 1.000 rd. Der
med etc. SjT, 34, 643. K. Orig. i DKanc. B 179M.

28. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Christian Vendelbo 
bekomme 250 par sko, 250 par strømper og 250 skjorter til Erik Quit- 
zows soldater, tagende C,Vs bevis, som skal blive godtgjort. Dermed etc. 
SjT, 34, 643. K. Orig. i DKanc. B 179M.

28. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at give Selio Marselis kvitte
ring for nogle penge. SM har i forrige svenske fejde efter anordning 
forstrakt kongen en sum penge til de norske officerers betaling o.a., 
og summen kunne ikke godtgøres ham, formedelst de forordnede 
norske kommissariers rgsk. ikke var kommet frem. De er siden frem
kommet, og SMs penge er konfereret. De skal give SM afregn ingskvi t- 
tans, hvorefter han kan fordre sine penge. Dermed etc. SjT, 34, 643. K. 
Orig. i DKanc. B 179M. Indl. 25. juli.

28. juli (Kbh.) Lensmændene i Sjæll. fik brev anlangende, at kongen 
har bevilget, at rektor og professorer ved Kbh.s Universitet ved alle rej
ser, kontributioner og skattinger med deres egne tilforordnede selv 
må lægge deres bønder i læg, taksere og udskrive, så og at bønderne ej 
skal besværes mere end adelens. Dermed etc. SjT, 34, 644. K. Indl. 30. 
juni og udat.

28. juli (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende hofbe
tjentene. De skal lade gøre den anordning, at hofbetjentene i disse be
sværlige tider ikke af borgerne i Kbh. for hastigt forfølges med proces 
for det, de skylder for husleje o.a., men at der holdes inde dermed, 
indtil de bliver betalt deres rest. Dermed etc. SjT, 34, 644. (Tr.: KD, V, 
448). K. Indl. udat.
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28. juli (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev anlangen- 
de, at skipper Niels Rasmussen skal stille Johan (Hausen af Kristianstad 
kaution. Nærværende JC har for kongen ladet andrage, hvorledes NR 
i Christianshavn har påført ham en vidtløftig trætte formedelst %-part 
afen skude, som NR førte, og mod JCs vilje og till, har optaget bod- 
meripenge i Danzig til at betale en Jochum Mortensen dér med, som 
havde ladet skuden arrestere for 390 rd., uanset JC efter gjort afreg
ning intet har været ham skyldig, hvorfor dom er gået både til byting 
og rådstue, at NR skal skaffe JCs 3/4-part fri. Dommen har NR indstæv
net til førstkommende herredag, som formenes kun til sagens ophold. 
Han har derfor været forårsaget at erhverve denne kongens befaling 
til adressaterne. De skal tilholde NR til sagens uddrag at deponere så 
mange penge i retten, som fordring, skade og omkostning beløber sig, 
el. stille kaution. Dermed etc. SjT, 34, 645. Indl. 14. og 26. juli.

28. juli (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om, at kongen ef
ter begæring har forundt Peter Kalthoff årligen penge af de nye ama
gere boende på ladegårdsmarken, i stedet for det, som han var bevil
get til besoldning af Rtk. og Klædekammeret. JCvK skal tilholde Ny 
Amager-bønderne, at de årligen mod hans kvittering lader ham være 
pengene følgagtig. Det skal blive godtgjort efter kvitteringen. Dermed 
etc. SjT, 34, 645. K. Indl. 28. juli.

28. juli (Kbh.) Otte Krag, Hans Schack og Johan Christoph von Kør
bitz fik brev om at akkordere med borgmester Niels Hansen i Helsing
ør om reparation af stenkister, batterier, svingelport og palisader på 
Kronborg, efter overslag, som er gjort af bygmester Albertus Matthi- 
sen, eftersom de for ringeste pris kan forenes med ham. Dermed etc. 
SjT, 34, 646. K. Indl. udat.

28. juli (Kbh.) Dr. Steffen Ram fik brev til sin hustru på apoteket i 
Odense. Efter begæring har kongen bevilget SRs hustru, Karen Tho- 
masdatter, dersom hun overlever ham, apoteket i Odense, med sam
me privilegier, som det er forundt ham, eftersom SR har anvendt stor 
bekostning derpå. Dog skal hun, så længe hun nyder det i sit enkesæ
de, holde det med ferske og fornødne varer og dygtige og erfarne 
svende. Forbydendes etc. FR, 6, 334. K. Indl. 25. juli og udat.

28. juli (Kbh.) Erik Rosen kran tz fik brev om af lenets indkomst el. først 
indkommende skatter at betale dr. Johan Midler 250 rd., som han re-



318 1658

sterer af sin besoldning for gjort tjeneste i sidste krig, tagende hans be
vis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. JT, 14, 152. K. Indl. 
24. og 27. juli.

29. juli (Kbh.) Otte Pogwisch fik ny forpagtning på Favrholm Lade
gårds jord. Kongen bevilger, at OP fremdeles i 3 år, fra Philippi Jacobi 
næstforleden, må bruge ladegårdens jord som hidindtil. Bønderne 
under Frederiksborg skal drive ham så meget af jorden, som han agter 
at bruge til eget behov. Dog skal OP årligen give 400 sldl., som han skal 
lade gøre regnskab for. Bygninger, han lader opsætte, sker på hans 
egen bekostning, hvorimod det er ham frit for at sælge dem, når han 
vil el. ej længere beholder jorden i brug. OP har annammet jorden 
uden sæd, og den, som bekommer jorden efter ham, er forpligtet at 
betale ham el. arvinger det, som er sået. Forbydendes etc. SjR, 24, 248. 
K.

29. juli (Kbh.) Kontrakt med borgmester Niels Hansen i Helsingør om 
Kronborg fæstnings reparation. Han har påtaget sig af nyt at lade for
færdige svingelportene ved slottet med hosfølgende stakitværk og pali
sader, desligeste og 2 nye batterier, det ene straks ved nævnte svingel
port og palisader, det anden næst ved skibsbroen, begge efter inge
niørens udvisning. I lige måde af nyt at lade forfærdige vindebroen til 
slottet og tilbehørig toldbro. Hvad de øvrige 53 stenkister fra nævnte 
svingelporte til skibsbroen og det ene batteri lige overfor fæstningens 
porte anbelanger og alt meget mangelhaftigt på tømmerværk og pæle, 
skal han lade reparere efter bygmesterens anledning og bestandigst 
muligt. Kongen bevilger ham til arbejdet af kronens skove i Kronborg 
len en del ege, som efter bygmesterens overslag eragtes nødige, 94 
stykker, mere el. mindre, men til det andet øvrige enten fyrretømmer- 
planker el. brædder, som alle skal være så gode, som de bør. Hvad som 
behøves afjernankre og bolte, bånd, tappe og spidser, skal NH selv for
skaffe og herforuden på egen omkostning tilvejebringe alle de kam
pesten, som er fornødne, hvorimod han for arbejdet er tilsagt 8.000 
rd. af toldkisten i Øresund, hvoraf han straks skal annamme de 4.000 
og dermed skaffe de fornødne materialer til rede, men de øvrige 
4.000 rd. straks efter at bygmesterens besigtigelse bliver tilendebragt, 
og det er fundet ustraffeligen. Svingelportene, palisaderne og slots
broen skal endnu denne sommer forfærdiges, men det øvrige mest 
Guds hjælp begyndes tilkommende forår og alt sammen være færdigt 
inden Michaelis 1659, og imidlertid alt fornødent gotlandsk tømmer,
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jernværk o.a., som behøves, skaffes i forråd af NH på egen omkost
ning. SjR, 24, 248. K.

29. juli (Kbh.) Christoffer Bille fik brev om straks ved lenets bønder fra 
Frederiksborg Slot at lade afhente det korn, som er anordnet til Kron
borgs garnison. Dermed etc. SjT, 34, 646. K.

29. juli (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om brugen af seglet 
papir. De skal på tinge og andetsteds i staden lade bruge det forsegle
de papir efter derom udgangen frd. Dermed etc. SjT, 34, 646. (Tr.: KD, 
V, 448). K.

29. juli (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den an
ordning, at disse officerer, som nylig er antaget til kongens regiment 
de garde, nemlig løjtnant Lorentz von Lehr og sergent Frederik Nico
laj, bekommer kvarter i byen. Dermed etc. SjT, 34, 647. K. Indl. udat.

29. juli (Kbh.) Otte Pogwisch og dr. Johan Diderichsen fik brev anlan- 
gende, når plads er ledig i Frederiksborg Skole, at lade indtage nær
værende Jens Rickertsen og forordne ham fri underholdning og disci
plin og ellers forholde sig mod ham lige ved andre skolebørn. Dermed 
etc. SjT, 34, 647.

29. juli (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om træer til vol
dene. Han skal lade Matthias Werdenborg, kongens materialskriver, 
udvise de 6 trieer til volden ved Kbh., som forleden år var bevilget 
ham. Dermed etc. SjT, 34, 647. (Tr.: KD, V, 448). K.

29. juli (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om straks at lade borgmester 
Niels Hansen bekomme 4.000 rd. og Christoffer Bille 2.000 rd. til 
Kron borgs reparation, tagende en h vers bevis, hvorefter det skal blive 
godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 647. K.

29. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om 6.000 dl. til 
kammerskriveren for Kronborgs reparation. Kongen har til slottets re
paration anvendt 6.000 rd. af Øresunds toldkiste. Adressaterne skal af 
de først indkommende penge i landekisten lade annamme pengene 
til Christoffer Gabel, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive godt
gjort. Dermed etc. SjT, 34, 648. K.
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30. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, når middel bli
ver dertil, at lade Morten Restel, sergent, bekomme 10 rd. af hans re
sterende besoldning, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive godt
gjort. Dermed etc. SjT, 34, 648. K.

30. juli (Kbh.) Ove Skade fik brev om at gøre den anordning, at Hans 
von Ahlefeldts regimentsfeltskær af Kongens Livregiment til hest be
kommer kvarter, dog at han selv skal betale alt det, han nyder hos bor
gerne, når han bekommer sin besoldning. Dermed etc. SjT, 34, 648. K.

30. juli (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, når middel fin
des, at lade ingeniøren Johan Brechlin og stykhauptmand Georg (Jør
gen) Buchner (Büchner) hver bekomme 50 rd., tagende deres bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 649. K.

30. juli (Kbh.) Christoffer Bille fik brev om, at kongen har befalet tol
derne i Øresund at levere ham 2.000 rd. til fæstningens reparation, 
hvilke han igen efter generailt. Hans Schacks anfordring skal levere 
denne. Dermed etc. SjT, 34, 649. K.

30. juli (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om kvarter til stykhaupt
mand Georg Buchner (Büchner), ingeniør Johannes Brechling og 
nogle konstabler. Han skal gøre den anordning, at nærværende GB og 
3 konstabler og JB bekommer kvarter i Nakskov, dog at de selv skal be
tale alt det, de nyder hos borgerne, når de bekommer deres betaling. 
Dermed etc. SmT, 8, 184. K.

31. juli (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende Henrik Müllers af
regning, likvidation og indløsning af nogle obligationer. Af indlagte 
kan de fornemme, hvorledes kongen har sluttet med HM, hvilket de 
skal likvidere i hans afregning efter den ham tilstillede kontrakt. De 
skal derhos tage i agt, at de i specifikationen nævnte omslagsobligatio
ner o.a. dokumenter bliver rigtigt indleveret efter hans forpligt. Der
med etc. SjT, 34, 649. K., et andet K. er udat. Orig. i Rtk. 216.203.

31. juli (Kbh.) Hr. Oluf Parsberg og Gunde Rosen kran tz fik brev om, 
at Jens Lassen hos kongen har ladet begære, at 2 af Rigens Råd må for- 
ordnes til at gennemse hans afregning for forgangen års gjorte leve
rancer efter de af Rigens Råd med ham oprettede kontrakter. De skal
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med forderligste gennemse hans afregning, så det kan vides, hvad han 
kan have at fordre. Dermed etc. SjT, 34, 649. K.

31. juli (Kbh.) Oluf Rosen kran tz fik brev om i sit kvartal ligeligen at 
lade forlægge rytteriet i købstæderne bedst muligt, så borgerskabet 
kommes til hjælp af bønderne til dets underholdning. Dermed etc. 
SjT, 34, 650. K. Indl. udat.

31. juli (Kbh.) Lave Beck fik brev om seglet papir. Han skal endnu til 
landstinget bruge det segiede papir efter den udgangne frd. Dermed 
etc. SmT, 8, 184. K.

1. aug. (Kbh.) Holger Vind fik brev om at være resident hos kongen af 
Sverige. Kongen har fundet for godt at bruge HV som sin resident i 
Sverige, i hvilken bestilling han skal være tro, flittig og vindskibelig, 
være kongen og hans riger huld og tro, ramme deres bedste og hindre 
skade og ellers rette sig efter den instruktion, som kongen har medgi
vet ham. Til årlig pension så vel som særdeles rejser og ekstraordinære 
udgifter bevilger kongen ham 4.000 rd. in spec., som årligen skal beta
les ham af rentemestrene. Det skal begynde fra brevets dato. Kongen 
befaler rentemestrene årligen at erlægge ham dette traktement. SjR, 
24, 250. K.

1. aug. (Kbh.) (hev (Corfitz Ulfeldts obligation fra K.M. Af vitterlig 
gæld er kongen GU, greve af Sølvesborg, 63.438 rd. kapital skyldig. 
Han lover for sig og efterkommere at betale GU el. hans arvinger ka
pitalen med påløbne renter, 6 pct., til Skt. Hans 1659. Dersom kapita
len bliver stående længere, skal gives den sædv. rente. SjR, 24, 251. K.

1. aug. (Kbh.) Admiralitetet fik brev om at handle med dem, som har 
bekommet nogen af de stralsundske skuder i betaling, forsikrende 
dem betaling, på det de igen kan afstå skuderne til de stralsundske 
ejermænd. Dermed etc. SjT, 34, 650. K.

1. aug. (Kbh.) Johan Ghristoph von Kørbitz fik brev anlangende igen 
at annamme Jonstrup Vang og mølle, som Henrik Müller en tid har 
haft i pant og nu igen har afstået. Han skal lade det indskrive i jorde- 
bogen og ervarte kongens videre vilje. Dermed etc. SjT, 34, 650. K.
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1. aug. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz og Otte Pogwisch fik brev 
anlangende tvist ml. hr. Henrik Thomsen, sognepræst til Birkerød, og 
den forrige præsts enke. Der begiver sig tvist ml. disse anlangende Bir
kerød kirketiende, hvorom dokumenterne medfølger til videre efter
retning. Adressaterne skal på en vis dag begive sig til præstegården og 
forhøre parterne om striden, gørende deres bedste til at forene dem i 
mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interes
serede. Dermed etc. SjT, 34, 651.

1. aug. (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om de 6.000 rd., de tilforn 
har fået ordre om.1 De har tilforn fået ordre til af Øresunds toldkiste at 
erlægge 6.000 rd. til fæstningen Kronborgs reparation. Det er kongens 
vilje, at de straks efter nævnte befaling uden videre ophold, uanset alle 
andre assignationer, lader pengene erlægge. Dermed etc. SjT, 34, 651. 
K.
1) Se ovf.,s. 319.

1. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at tilforordne 2 renteskrive
re, som ved inventarium kan annamme Boldhuset og derhos liggende 
huse og pladser, som Henrik Müller har afstået dem til kongen, og si
den give det beskrevet under deres hænder. Dermed etc. SjT, 34, 651. 
(Tr.: KD, V, 448-49). K. Orig. i DKanc. B 179M.

1. aug. (Kbh.) Philip Joakim Barstorff og Frands Brockenhuus fik brev 
anlangende Christoffer Her furts betaling af oldengælden. Kongen 
har i betaling af CHs fordring bevilget ham kongens anpart i den ol
dengæld, som dette år kan falde i Ålholm len. PJB skal lade ham den 
være følgagtig, tagende hans bevis, og det skal blive godtgjort. Dermed 
etc. SmT, 8, 184. K.

Lige sådant brev fik FB om Halsted Kloster.

1. aug. (Kbh.) Ulrik Christian [Cyldenløve] fik brev om at kommande
re 100 ryttere til at være i beredskab til at leveres til feltmarskal Eber
stein, når han tilskriver ham. Dermed etc. JT, 14, 153. K.

2. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre den anordning, at 
med det skib, som skal skikkes fra Kbh. for at ligge i Bæltet i stedet for 
Falken, fremskikkes proviant til 14 soldater i 2 måneder, hvilket igen
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skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 652. K. Orig. i DKanc. B 
179M.

2. aug. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om at levere Poul Upmands 
gård i Næstved til Niels Aagesen og Søren Pedersen, indvånere i Kbh. 
NA og SP har for kongen ladet andrage, hvorledes de for et forløfte, 
som de har gjort for PU til mag. Christen Clemendsens arvinger, har 
forhvervet dom til ejendom på hans gård, hvilket siden er konfirmeret 
af Jørgen Seefeld. Noget derefter har PU forhvervet kongens stævning 
i sagen til herredage, som formenes at være sket til sagens ophold, så 
de intet kan befatte sig med gården, og den over tid meget skal ruine
res. De begærer derfor kongens befaling til FR. Han befales at tilholde 
borgmestre og råd i Næstved, at de på deres ansøgning lader dem le
vere PUs gård. Det, der findes af hans deri, skal de tilforordne 4 mænd 
til at registrere. Om der findes tresurer, som kan være nagelfast, under 
forsegling, skal de 4 mænd med byfogeden dér forsegle det på ny, ind
til sagens uddrag. Dermed etc. SjT, 34, 652. K. Indl. 21. juli.

2. aug. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev anlangende, så 
snart middel kommer, at betale hr. Axel Urups regiments officerer lige 
ved andre efter det, de efter afregning kan tilkomme. Dermed etc. SjT, 
34, 653. K.

2. aug. (Kbh.) Otte Krag fik brev om, at kongen er tilfreds, at han lader 
nedbryde det hus, som står i Jægergården, og bruger materialerne til 
Nyborg Slot. Dermed etc. FT, 7, 368.2. K. Indl. 25. juli.

2. aug. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende ladegården. 
Kongen er tilfreds, at FB efter begæring dette år, fra Philippi Jacobi 
1658 til årsdagen 1659, kvit og frit må beholde ladegården til Halsted 
Kloster. Befalendes etc. SmT, 8, 185. K.

3. aug. (Kbh.) 1 .ave Beck og Otte Pogwisch fik brev anlangende med 
forderligste, når middel bliver dertil, at lade nærværende kaptajn 
Adam Pich bekomme 92 rd. og Jacob de Fux 6 rd. af deres resterende 
besoldning, tagende deres bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. 
Dermed etc. SjT, 34, 653. K.

Lige sådan befaling fik de anlangende at lade Jacob Henriksen, ser
gent, bekomme 6 rd.
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3. aug. (Kbh.) Bygmester Oluf van Steenwinckel fik brev om straks 
med sin konduktør at begive sig til fæstningen Kronborg og forblive 
dér for at forfærdige de 2 hornværker, som bliver afstukket af inge
niøren Gotfred Hoffmand, hvortil han gives fornødne folk og mate
rialer. SjT, 34, 653. K. Indl. udat.

3. aug. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om med fornødent skiberum 
at lade afhente det skånske artilleri, som tindes på fæstningen Kron
borg såvel som det på Landskrone fæstning. Men den ammunition, 
som findes, skal indtil videre forblive på Kronborg. Dermed etc. SjT, 
34, 653. K.

3. aug. (Kbh.) (Christoffer Bille fik brev om med forderligste til Kbh. at 
lade føre det artilleri, som er ankommet fra de skånske fæstninger til 
Kronborg. Dermed etc. SjT, 34, 654. (Tr.: KD, V, 449). K.

4. aug. (Kbh.) CCornelius Lerche fik brev på 1.600 dukater, som fra Ma
drid er overgjort på veksel. Efter begæring har kongen bevilget (CL 
det, som kan blive tilovers af de 1.600 dukater, som er blevet overgjort 
ved Bernardo Real på Antwerpen fra Madrid, i stedet for renten, som 
kongen er ham skyldig af de 7.100 rd. kapital, dog at han derimod 
hverken prætenderer denne rente el. den omkostning og forstræk
ning som allerede er gjort af ham på processen ved de nævnte 1.600 
dukaters udeblivelse. SjR, 24, 252. K. Orig. i TKUA. Spanien 39, RA. 
Indl. udat.

4. aug. (Kbh.) (Christoffer Bille fik brev om ved Helsingør færge at lade 
skikke til Kbh. det skånske artilleri, så vidt som det er beholdent. Der
med etc. SjT, 34, 653. K.

4. aug. (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev om at rette sig efter Roskil- 
detraktaten med toldoppebørsel af svenske skibe og gods. Dermed etc. 
SjT, 34, 654. K. Indl. 16. juli.

4. aug. (Kbh.) Erik Banner fik brev anlangende ligning af indkvarte
ringen med Oluf Rosenkrantz til Egholm. Borgerskabet i Holbæk har 
besværet sig over rytteriets indkvartering, hvorfor det er befalet OR at 
ligne det således, at borger og bonde kan være tilfreds. ER skal med 
OR gøre en sådan anordning i sit len, så der ej gives for stor årsag til at 
klage. Dermed etc. SjT, 34, 654. K. Indl. udat.
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4. aug. (Kbh.) Ingeniør (Jo tf red Hoffmand fik brev om at begive sig til 
fæstningen Kronborg og gøre afstikning efter den afridsning, som dér 
vises ham. SjT, 34, 655. K. Indl., se SjT, 34, 653, 3. aug. (brev 2).

4. aug. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om mod kvittering at 
lade følge dette til fæstningen Nakskov, nemlig 300 15-pundige kugler, 
700 14-pundige kugler, 100 12-pundige kugler, nok 700 10-pundige, 
200 8-pundige, 200 7-pundige, 400 6'-pundige, 900 52-pundige, 100 4- 
pundige, 200 3-pundige, 200 2-pundige, 900 2'/2-pundige, 100 3/4-pun- 
dige, 200 ,/2-pundige. Nok til en fyrmørser granater, så mange, der er 
forordnet dertil, hver granat til 70 skålpd., 300 håndgranater med sal
peter og svovl til brandrørene, 100 centner krudt, 100 store bundter 
lunter, 60 centner bly til musketkugler, 100 halve piker, 4 skippd. hug
gen skrot af alle hånde slags, så og kanvas til skrotsækkene samt hys
sing at binde med, item jern til styklavetten og hjul3 til at beslå den 
med, så og 300 skovle og hakker, tagende stykhauptmanden Jørgen 
Buchner (Büchner)s kvittering. SjT, 34, 655. K. Indl. udat.
1) K, kopibogen har 4. 2) K, kopibogen har 9. 3) Kopibogen har hiufle, K. 
hiujfle, men at der er tale om hjul, fremgår af, at ordet i K. står over et over
streget Räder, og dette står også i Indl.

4. aug. (Kbh.) Rigens råd i hver provins fik brev om at votere anlan
gende Rigens Råd. Der fattes en rigens råd i Sjæll. i afd. hr. Christen 
Thomesens sted. Adressaterne skal på belejlig tid tilskrive adelen i 
Sjæll., at den efter den gjorte bevill. til den vakerende plads kan fore
slå 6 el. 8 af adelsstanden, hvor de og bor. Dermed etc. SjT, 34, 655. K.

Lige sådan befaling fik Ove Giedde og hr. Axel Urup til at tilskrive 
dem af den skånske adel, som ej har svoret kongen af Sverige, at vote
re om en rigens råd i hr. Tage Thotts sted. Nok rigens råd i Fyn om at 
tilskrive adelen dér, at de foreslår 6 el. 8 i afd. Iver Vinds sted. Nok ri
gens råd i Jyll. at tilskrive adelen dér at votere om en rigens råd i afd. 
rigens marsks sted.

4. aug. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev anlangende, at kongen erfarer, 
at der i hans len ingen indkvartering findes. Han skal gøre den anord
ning, at Jacob Sparre bekommer kvarter og Verpflegung dér, hvilket 
han skal betale, når hans besoldning falder. Dermed etc. SjT, 34, 656. 
K. Indl. 31. juli og udat.
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4. aug. (Kbh.) Ulrik Christian [Gyldenløve] fik brev anlangende Skan
derborg Slots reparation. Kongen er tilfreds, at han af lenets indkomst 
for ringest mulige bekostning lader det store hus på slottet reparere, 
så han nogenledes kan bo dér, hvilket skal blive godtgjort. Derefter 
etc.JT, 14, 153. K. Indl. 11. juli.

5. aug. (Kbh.) Oluf Brockenhuus tik brev om tilkommende onsdag at 
sidde landsting i Ringsted, ef tersom Jørgen Seefeld for årsagers skyld 
ikke selv kan møde. Dermed etc. SjT, 34, 656. Indl. udat.

5. aug. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev anlangende Poul 
Thomsen, herredsfoged i Sokkelund h. Kongen er kommet i forfa- 
ring, at den landgilde og rettighed, som går af gården i Husum, som 
kongen har forundt Jens Jacobsen fra Halland, tilforn har ligget til 
herredsfogedens bestilling i Sokkelund h. JCvK skal gøre den anord
ning, at herredsfogeden igen nyder samme som tilforn, hvorimod JJ 
skal udlægges en anden lige så god gårds landgilde og rettighed i le
net. Dermed etc. SjT, 34, 656. K. Indl. 7. og 14. juni.

5. aug. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om nogle dia
mantsmykker til hr. Axel Urups regiment. Der skal i landekisten findes 
nogle smykker, som er vurderet for 1.680 rd., nemlig 1 diamantrude 
med 9 diamanter for 500 rd., 1 safir for 400 rd., 1 smykke, som fattes 
en diamant, for 280 rd., et andet for 500 rd. De skal lade dem uddele 
til officererne, så vidt de strækker til. Dermed etc. SjT, 34, 657. K. Indl. 
udat.

5. aug. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, så snart der bli
ver middel, at betale Oluf van Steenwinckel, kongens bygmester, 160 
rd. af hans resterende besoldning, tagende hans bevis, hvorefter det 
skal blive godtgjort. SjT, 34, 657. K.

6. aug. (Kbh.) CChristian Günther, barber i Helsingør, fik brev om sit 
skilt Rosen og kongens navn. CG har for kongen ladet andrage, hvor
ledes der på hans gård, som kaldes Rosen og arveligen er tilfaldet 
ham, i langsommelig tid har været anbragt samme skilt og våben, og 
nu formærkes andre dér i byen at udhænge samme våben, ham til 
nachdel. På hans ansøgning bevilger kongen, at på intet andet hus i 
Helsingør, uden alene på CGs, må dette skilt og våben Rosen udhæn-
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ges. Desuden har kongen bevilget, at han på sin barberstang må lade 
forfærdige kongens navn. Thi forbyde etc. SjR, 24, 252. K. Indl. udat.

6. aug. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om med forderlig- 
ste, så snart middel findes, at betale kaptajn Reinholdt Linderoth 504 
rd. på hans afregning, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive 
godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 657. K. Indl. udat.

6. aug. (Kbh.) Selio Marselis fik brev om med forderligste, og når mid
del dertil findes, at betale kaptajn Henrik von Leworden 384 rd. og 
kaptajn Adrian von Wehnen lige så meget, hvilket er deres resterende 
besoldning, tagende enhvers bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. 
Dermed etc. SjT, 34, 658. K.

6. aug. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev anlangende Zacharias Han
sen og flere af Næstved om betaling for det svenske folks udførsel. ZH 
har for kongen ladet andrage, at han med 2 andre skuder af Næstved i 
4 måneder har været tilforordnet at føre det svenske folk og proviant 
af landet. Han begærer at måtte forundes noget til fragt af sit skibe
rum. Kongen eragter billigt, at han bekommer noget derfor af byen 
tillige med andre, som med deres skibe har gjort dette. FR skal anord
ne dette. Dermed etc. SjT, 34, 658. K. Indl. 25. og 27. juli.

6. aug. (Kbh.) Hr. Ove Giedde m.fl. fik brev om det, tolderne skal give 
beskrevet fra sig til Iver Mogensen Krabbe. OG skal tilholde tolderen, 
som i hans tid var i Helsingborg, til I MK at give skriftligt fra sig, hvad 
slags proviant der er kommet til hans toldsted i den tid, angivet at skul
le leveres til den skånske armé, og på hvis vegne. Dermed etc. K. Indl. 
31. juli. SkT, 9, 149.

Lige sådant brev fik Holger Vind og fru Edel Rosenkrantz.

6. aug. (Kbh.) Jens Lassen fik brev anlangende det, han skal give be
skrevet fra sig til Iver Mogensen Krabbe anlangende levering af pro- 
viant, hvad steder, tider og til hvilke personer, han har forskaffet pro
viant til arméen i Skåne. SkT, 9, 149. K. Indl., se foreg.

6. aug. (Kbh.) Henning Pogwisch og Christian Christoffersen Urne fik 
brev anlangende at besigtige Dalum Kloster og dets skove. De skal 
med forderligste begive sig dertil og erfare, hvorledes bygninger og
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skove forefindes, og under deres hænder og signeter indskikke rela
tion derom til fru Helvig Skinkel. FT, 7, 368.2. K. Indl. 2. aug.

6. aug. (Kbh.) Erik Quitzow fik efter anmodning brev om, at han kort 
tid må forløves til Kbh., dér at forrette sine magtpåliggende ærinder. 
Derefter etc. FT, 7, 369. K.

7. aug. (Kbh.) Jens Lassen, renteskriver, fik konfirm. på de 2 rigens 
råds afregning. Kongen er begæret konfirm. af afregning gjort af Oluf 
Parsberg og Gunde Rosen kran tz med JL, lyder: 1658 den 6. aug. har 
JL efter K.M.s befaling sub dato 31. juli1 til dem indleveret register og 
fortegnelse anlangende den leverance, som han efter med ham opret
tet kontrakt har leveret til flåden, arméen og fæstningerne i Skåne og 
Norge. Efter KM.s befaling har de taget registeret for sig og befundet, 
at han nævnte steder har leveret adskillige slags proviant, nemlig rug, 
malt, byg, smør, flæsk, adskillige slags kød, klæde og krudt samt andre 
varer. Det andrager tilsammen i rede penge anslaget efter beviser ud
givet af proviantskriverne på Provianthuset ved Kbh.s Slot, Malmø, 
Landskrone, Helsingborg, Kristianopel o.a., så og derpå nu overleve
rede rgsk., som er beregnet fra den 8. maj 1657 og til den 8. aug. d.å., 
kapital 209.080 rd. 3 ort 4 sk. Derpå beregner han sig rente fra den 8. 
maj 1657 og til den 8. aug. 1658, som beløber 15.680, tilsammen 
224.760 rd. 3 ort 4 sk., hvorimod han igen lader sig korte 1.400 rd., 
som han 12. maj og 12., 15. og 27. juni 1657 har bekommet af land- 
kommissarierne i Sjæll., deslige 15.000 rd., som han 23. maj næstbe- 
meldte år af landkommissarierne i Skåne har annammet, 12.000 rd., 
som han 8. nov. 1657 og 28. april 1658 har annammet af Niels Lassen, 
konsumtionsforvalter, 5.000 rd., som han 10. nov. 1657 har bekommet 
af Johan Garman, 36.000 rd. af Marselis af Amsterdam efter bevis dat. 
8. jan. 1658, 1.530 rd. 2 mk., som han 2. febr. sidstforleden har oppe
båret af konsumtionstolden i Malmø, andrager 83.530 rd. 2 mk. Ende
lig lader han sig korte 2.706 rd. 3 ort 22 sk., som han igen giver H.M. 
til rente af nævnte betalingssummer, beregnet fra hver dags dato, han 
er betalt, undtagen renten af de 36.000 rd., hvilke han ej tilregner 
H.M. af årsag, at vekselen første gang ikke fulgte ham, og til den 8. 
aug. 1658. Gør så afkortningen tilsammen 86.267 rd. Lignet og lagt be
findes JL at tilkomme 138.523 rd. 3 ort 4 sk., hver dl. til 96 sk. da., som 
han har at fordre med påløbne renter, 6 pct., fra 8. aug. førstkommen
de efter kontrakten. Han skal søge K.M.s konfirm. At de således har ef
terkommet K.M.s befaling om afregning til underretning for skriveren
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på Rtk. og leveret det med beviser, bekender de med egne hænder. 
Kbh. nt supra. OP. GR. Kongen konfirmerer dette. Forbydendes etc. 
SjR, 24, 253. K.
1) Se ovf., s. 320-21.

7. aug. (Kbh.) Frederik Reedtz fik brev om ritmester Schrøders folks 
indkvartering og underholdning hos kronens bønder. Adelen i hans 
len vægrer sig at lade deres bønder hjælpe med indkvarteringen. FR 
skal gøre den anordning, at Ss kompagni og Kongens Livregiment be
kommer underholdning hos kronens bønder lige ved andre kompag
nier. Dermed etc. SjT, 34, 658. K.

7. aug. (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev anlangende færgemænd, 
som indfører fremmed øl og varer. Kongen kommer i forfaring det 
store underslæb, som begås med Rostockerøl o.a. købmandsvarers 
indførsel uden erlæggelse af kronens told af færgemænd om natteti
de, helst ved Vordingborg og den falsterske side. ML skal alvorligen 
forstændige færgemændene dér o.a. steder, at de intet indfører i så 
måder, førend det bevises på næstliggende toldsted at være angivet og 
fortoldet, såfremt de ikke vil have deres bestilling forbrudt og derfor
uden straffes for utroskab. Dermed etc. SjT, 34, 659. K (2). Indl. udat.

7. aug. (Kbh.) Jørgen Kaas fik brev om at erklære sig om nogle tiender, 
Cornelius Lerche, kongens råd, begærer. CL har begæret at måtte for
undes afgiften af nogle sognetiender, nemlig i Ejlby, Melby, [Nørre] 
Sandager, Veflinge, Søndersø, Skovby og Ore sogne. JK skal erkyndige 
sig om, om nævnte sognetiender uden lenets skade og nogen andens 
præjudice kan mistes, og indskikke erklæringen i Kane. Dermed etc. 
FT, 7, 369. K. Indl. udat. (2).

7. aug. (Kbh.) ( Christoffer Lindenov fik brev om kundskab anlangende 
skibe og skuder. Kongen erfarer, at den svenske flåde er færdig at ud
sejle fra JylL CL skal holde god kundskab ved Loll. og Falster, og når 
det fornemmes, at flåden sejler og enten løber fra Kiel igennem Grøn
sund el. andetsteds, skal han straks uden forsømmelse forstændige 
kongen det. Dermed etc. SmT, 8, 185. K.

8. aug. (Kbh.) Dr. Hans Svane, superintendent over Sjæll.s stift, fik kan- 
nikedømme efter Peder Vibe til Gerdrup. Der vakerer et kannikedøm- 
me i Roskilde Domkirke efter PV. Kongen bevilger HS dette efter ka-
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pitlets statutter, med bønder og al rente, dog så, at han skal bo og resi
dere ved domkirken og gøre slig tjeneste inden for kirken og udenfor 
som andre residerende kanniker dér og være den gejstlige ordinans 
og kapitlets statutter undergivet. Han skal og holde gård og residens 
ved god bygning og bønderne ved lov og skel og ikke forurette dem el. 
besvære dem med usædvanligt pålæg, ej heller forhugge nogen skove 
dertil. Thi forbyde etc. SjR, 24, 256. K. Indl. 7. aug. og udat. (4).

8. aug. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at gøre den anordning, at der 
straks til fæstningen bliver hugget palisader og spanske ryttere, hvor 
end tømmeret kan være at finde. Dermed etc. SjT, 34, 660. (Tr.: KD, V, 
449). K.

8. aug. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om straks til Kbh.s Slot at hid
skikke det bedste tøj, som findes på Frederiksborg Slot og Sparepenge. 
Dermed etc. SjT, 34, 659. K.

8. aug. (Kbh.) Otte Krag og hr. Axel Urup fik brev om ufortøvet at be
give sig til Kronborg Slot, gørende største flid til at forskaffe derind alt, 
som er fornødent til garnisonens underholdning, og derhos formane 
soldatesken at anstille sig som oprigtige soldater. Siden skal de straks 
begive sig til Kbh. og gøre relation om alt. Dermed etc. SjT, 34, 660. K.

8. aug. (Kbh.) Albertus Bygmester fik brev om straks at lade forfærdige 
de bolværker, batterier og corps de garder, som er befalet ham af ge- 
nerallt. Hans Schack. Det tømmer, dæler o.a. materialer, som behøves, 
skal han tage på de steder, hvor han kan finde det, for hvilket dem, 
som han bekommer det hos, igen skal blive betalt efter hans bevis. SjT, 
34, 660. (Tr.: KD, V, 449). K.

8. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om straks at gøre den 
anordning, at alle de skibe og skuder, som befindes i Kbh., straks 
lægger ud ved prammen på det sted, som skal forevises dem af admi
ralen på Holmen, hvor de kan ligge med sikkerhed. Dermed etc. SjT, 
34, 660. (Tr.: KD, V, 449). K.

Lige sådan befaling fik borgmestre og råd på Christianshavn.

8. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. og Christianshavn fik brev an- 
langende fremmede, som logerer dér. De skal med flid lade visitere 
alle huse og gårde i byen, hvem de og tilhører, og tilholde ejermænde-
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ne el. dem, som bor i gårdene, at de under deres hænder og ved deres 
ed giver fra sig en fortegnelse over alle de fremmede, som logerer hos 
dem og ikke er borgere el. indvånere i Kbh. De skal med forderligste 
levere fortegnelsen i Kane. Dermed etc. SjT, 34, 661. (Tr.: KD, V, 450. 
Udt.: CCD, VI, 382). K.

8. aug. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om straks at forføje sig fra 
Kbh. til Nakskov med krudt og lod og være guvernør og have i agt al
ting med defensionen i fæstningen og på landet. Dermed etc. SmT, 8, 
185. K.

9. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende straks at 
lade forfærdige en rulle over alle købsvende i byen, så det kan vides, 
hvor mange der beværet kan gå til voldene. Til den ende har kongen 
befalet oberst Kjeld Lange at føre dem og forskaffe underofficerer. 
Dermed etc. SjT, 34, 661. (Tr.: KD, V, 450). K.

9. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at tilholde hvert 
lavs oldermand, at de giver fra sig en rulle, hvor stærk hver hånd
værksmand i deres lav befindes at være på mandskab i sit hus, og hvor 
mange beværede folk ethvert håndværk kan udgøre til at gå på volde
ne. Til den ende har kongen befalet oberstlt. Mogens Krag at føre 
dem og forskaffe underofficerer. Dermed etc. SjT, 34, 661. (Tr.: KD, V, 
450). K.

9. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at borgerskabet 
skal holde vand, rå huder og kampesten i beredskab. De skal gøre den 
anordning, at hver borger i staden i sin gård el. for sin dør lader 
hensætte et stort kar fuldt af vand, som altid kan haves i beredskab, 
når fornødent gøres. Så og at hver borger i beredskab har en rå okse
hud, desligeste at hver borger på sin post ved hånden har i det ringe
ste 100 kampesten til at forhindre storm med. Dermed etc. SjT, 34, 
662. (Tr.: KD, V, 451). K.

9. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at de, der har 
Niels Juels seddel om, at de hører under Bremerholm, må være fri for 
at holde vagt på voldene. Dermed etc. SjT, 34, 662. (Tr.: KD, V, 451). K.

9. aug. (Kbh.) Jens Lassen fik brev om at tilvejebringe tømmer. Til sta
dens fortifikation behøves en stor del tømmer og dæler. JL befales, så
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vidt muligt og i staden findes, at forskaffe det, forsikrende enhver, at 
de skal blive kontenteret. Til den ende skal han akkordere med dem, 
som leverer noget, og meddele dem bevis derpå, hvorefter de skal bli
ve forsikret, indtil betalingen kan ske. Dermed etc. SjT, 34, 662. (Tr.: 
KD, V, 451). K.

9. aug. (Kbh.) Rektor og professorer i Kbh. fik brev anlangende stu
denters opmaning til gewehr. Kongen af Sverige er imod al given årsag 
uformodelig fjendtlig indfalden i Sjæll., så det synes, at han endelig vil 
stræbe kongen og hans efterkommere efter kronen. Den højeste nød 
fordrer, at kongen lader staden og fæstningen vel forse, hvortil han 
mangler folk og soldater i denne hast. Adressaterne skal demonstrere 
studenterne den fare, som nu er for øjne, førende dem til gemyt, at 
det vel anstår dem efter andre akademiers eksempel at indstille sig til 
den fælles konservation og defensión og til den ende at antage ge
wehr, hvorfor kongen har forordnet oberst Booth at føre dem og for
skaffe nødvendige underofficerer. Dermed etc. SjT, 34, 663. (Tr.: KD, 
V, 451-52). K.

9. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Niels Rosen kran tz 
bekomme kjortler, skjorter, strømper og sko til hans kompagni gøn
ger. Dermed etc. SjT, 34, 663. K. Orig. i DKanc. B 179M. Indi. 7. aug.

9. aug. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om til flåden at lade presse alt 
det bådsfolk, som er at bekomme i staden. Befalendes etc. SjT, 34, 663. 
K.

9. aug. (Kbh.) Hr. Axel Urup og Otte Krag fik brev om at gøre deres 
bedste til med skuder el. skiberum at forskaffe til Kbh. alt det korn og 
provision, som de kan, og som ej behøves til Kronborg. Item skal de, 
om nogen hollandske skibe ladet med korn findes, overtale dem til at 
begive sig til Kbh., hvilket kongen vil lade betale. Dermed etc. SjT, 34, 
663. K.

9. aug. (Kbh.) Jacob Rodsteen og Jens Rodsteen fik brev anlangende at 
åbne det, som findes under forsegling i afd. Peder Vibes bo og deraf 
udtage det, hans enke begærer. Det, de udtager, skal de gøre en for
tegnelse over under deres hænder og igen indlægge og forsegle boet. 
Dermed etc. SjT, 34, 664.
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9. aug. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev om, at præsterne skal tilholdes 
at formane folket til troskab og mandhaftighed. Kongen af Sverige er 
imod al given årsag uformodelig fjendtlig indfalden i Sjæll., så det sy
nes, at han endelig vil stræbe kongen og hans efterkommere efter kro
nen. Det befales HS at tilholde alle præsterne i staden, at de af prædi- 
kestolene formaner deres tilhørere at fatte mod og mandshjerte og af 
al magt bistå kongen i den yderste nød indtil den sidste blodsdråbe 
mandhafteligen, som oprigtig og tro undersåt. Kongen vil vide at er
kende det, når Gud giver bedre tilstand. SjT, 34, 664. (Tr.: KD, V, 452). 
K.

9. aug. (Kbh.) Ulrik Christian Gyldenløve fik brev om straks at udkom
mandere nogle ryttere el. dragoner med officerer, som ufortøvet i 
Kbh. kan inddrive alt fæ og kvæg, som findes på Islev Mark. Dermed 
etc. SjT, 34, 664. (Tr.: KD, V, 452). K.

9. aug. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om straks at lade gøngerne, som 
er på Frederiksborg Slot, komme hid til Kbh. og indlægge bøndersol
dater i stedet, så mange, som han eragter fornødent. Dermed etc. SjT, 
34, 665. (Tr.: KD, V, 453). K.

9. aug. (Kbh.) Hans Schack fik brev om straks at udvise enhver af bor
gerskabet og soldatesken en post på volden, som han inden 24 timer 
skal sætte forsvarlige n i defensión. Eftersom der i staden er mængder 
af officerer, skal han blandt borgerskabet uddele sådanne, som vil tje
ne godvilligen, så posterne des bedre kan være forset. Dermed etc. 
SjT, 34, 665. (Tr.: KD, V, 453). K.

9. aug. (Kbh.) Hans Schack fik brev om ved trommeslag i gaderne at 
lade forkynde, at ingen lader sig finde på gaderne om aftenen efter ni 
slet, ej heller at nogen løsner musket el. pistol efter besat vagt, men 
alene bruger sit gewehr på voldene til sin egen og byens defensión 
imod fjenden, under straf. Han skal også i tide være betænkt på storm
bjælker langs voldene og i synderlighed, hvor mest fornøden gøres, 
hvor de findes el. er at bekomme, hvortil bjælkerne i kirken uden for 
Nørreport kan bruges, når den er afbrudt. Jernstænger o.a. i kirken 
kan han lade bruge til skrot o.a. Dermed etc. SjT, 34, 666. (Tr.: KD, V, 
453). K.
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9. aug. (Kbh.) Hans Schack fik brev om med forderligste af lade ned
bryde forstæderne og kirken ved staden, og afbrænde det, som ej ha
stigt kan nedbrydes. Dermed etc. SjT, 34, 666. (Tr.: KD, V, 454). K.

9. aug. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Kjeld Krag fik brev om tage afd. 
Steffen Thims rgsk. for sig, gennemse dem og gøre relation efter be
funden beskaffenhed. SkT, 9, 150. K. Indl. 1. juli.

10. aug. (Kbh.) Johan Friis fik brev om at søge efter hvem, som ophol
der sig på forræderi. Det menes, at en del svenske har deres ophold i 
fæstningen, og at de venter på muligt forræderi. På det at sligt kan bli
ve åbenbaret, har kongen bevilget, at JF med sit selskab dag og nat frit 
må oversøge enhvers gårde, huse og våninger. Dersom nogen ikke 
med det gode vil lade ham overse deres våninger, skal det stå ham frit 
for at lukke op, og dersom da sådanne falske personer findes, skal de
res formue være forfalden, el. og at fremføre alle personer, være hvem 
det vil, som intet rigtigt pas har. Han skal gives 36 soldater og ellers 5 
personer, som er trohaftige, og hver af dem have en rode af nævnte 
soldater, så parterne kan have deres gang i seks dele. Forbydendes etc. 
SjR, 24, 257. (Tr.: KD, III, 481-82). K. Indl. udat.

10. aug. (Kbh.) Privilegier for Kbh. og Christianshavn samt gejstlige og 
kgl. tjenere. Med Danmarks Riges Råd har kongen anset de tro tjene
ster, som både den gejstlige og borgerlige stand i disse besværlige tider 
har ladet påkende, hvorimod han og har lovet at forbedre deres privi
legier. Disse vanskelige tider har ikke kunnet tilstede at sætte det i 
værk. Kongen har dog på borgerskabets indlæg erklæret at gøre det i 
fremtiden. På det de kan have des mere årsag til at bevise deres tros
kab videre i gerningen, deklarerer kongen hermed til en begyndelse: 
1. Kbh. skal være en af de to stabelstæder i Sjæll. 2. Begaves med alle 
de privilegier, som nogen stabelstad kan behøve til kommerciens Hor. 
3. Kbh. skal være fri rigsstad og annammes som fri rigets stand og have 
deres stemme i alt, der kan delibereres til rigets bedste. 4. Det er Kbh.s 
indbyggere, gejstlige og borgerlige, tilladt at købe adeligt jordegods 
og at nyde det, der tilfalder dem ved køb, arv el. pant med lige frihed 
som adelen. 5. Og ikke belægges med videre told, zise el. anden tynge 
end adelen, hvilket alt sammen skal indgås med bevi 11., så vidt rigets 
tarv kræver. 6. De skal i fredstid være fri for al skat, hof- o.a. indkvarte
ring, og derimod af rigets fiskus tages det, hvormed den nødvendige 
garnison kan underholdes. Men i krigstid skal hver stand bære byrden
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lige med andre, efterdi det er til hvers frelse. 7. Alle af privat stand, 
gejstlige el. verdslige, og deres børn efter dem skal nyde lige tilgang til 
officia og honores med adelen, når de kan gøre sig kapabel og merite- 
ret dertil med deres kapacitet og kvaliteter. For at disse punkter kan 
blive holdt og efterkommet, har kongen underskrevet og beseglet 
denne konferens med Danmarks Riges Råd. SjR, 24, 257. (Tr.: CCD, 
VI, 382-84). K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA. Indl. 10. juli, 10. 
og 16. aug. og udat. (2).

Lige sådanne privilegier fik Christianshavns indbyggere tillige med 
Kbh. at være en stabelstad i Sjæll., lyder ord fra ord mutatis mutandis.

10. aug. (Kbh.) Trykt patent anlangende dem, som forholder sig vel i 
denne tilstand. Item om sjæll. og norske soldaters benådning. Tapper
hed og mandighed bør belønnes. Kongen har lovet, at alle, som nu 
forholder sig inandligen og tapperligen i den store påhængende nød 
og fare, skal blive nobiliteret, andre til eksempel, og derforuden være 
forsikret om al kgl. nåde. Alle de vornede soldater, som er soldater i 
byen og forholder sig tro, skal for sig og arvinger være løsgivet for de
res fødested. Det norske folk, som i lige måde forholder sig vel, skal 
blive beneficeret med frigårde el. i andre måder, når Gud giver rolige
re tilstand. SjR, 24, 260. (Tr.: CCD, VI, 385). K. (2).

10. aug. (Kbh.) Hans Schack fik brev om, at den hollandske resident 
Jacob le Maire må forlade staden med hustru, 3 børn, en pige, kuske, 
forrider og karosse, eftersom han eragter sig til Helsingør. Befalendes 
etc. SjT, 34, 667. (Tr.: KD, V, 454). K.

10. aug. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at gøre den anordning, at der 
på volden bliver holdt ordinære bedestunder, og at de begynder sam
me aften. Dermed etc. SjT, 34, 666. (Tr.: KD, V, 455). K.

10. aug. (Kbh.) Bispen fik brev om straks at forordne bedestunder i 
Kbh. i alle kirkerne og straks at begynde samme aften. Dermed etc. 
SjT, 34, 666. (Tr.: KD, V, 455). K.

10. aug. (Kbh.) Hans von Ahlefeldt fik brev om at sætte forstæderne 
med kirker og alt ved Kbh. i brand, så vidt det ikke er nedbrudt. Der
med etc. SjT, 34, 667. (Tr.: KD, V, 455). K.
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10. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om indlevering til 
Tøjhuset af forskellige våben m.m. De befales at tilholde håndværks
folk o.a. i Kbh., at de, som har sadler el. hylster, desligeste købmænde
ne o.a., som har pistoler, bøsser el. andet gewehr, lader det indlevere i 
Tøjhuset, hvorfor enhver skal blive betalt, når Gud forlener bedre ti
der. Dermed etc. SjT, 34, 667. (Tr.: KD, V, 455). K.

10. aug. (Kbh.) Kjeld Lange fik brev om, at kongen har anset for godt, 
at KL med sit betroede folk indtil videre skal stå under generalmajor 
von Bredas kommando. Dermed etc. SjT, 34, 667. (Tr.: KD, V, 455-56). 
K.

10. aug. (Kbh.) Joachim von Breda fik brev om, at kongen har befalet 
Kjeld Lange med sit folk at stå under JvBs kommando. Dermed etc. 
SjT, 34, 671. (Tr.: KD, V, 456). K.

10. aug. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at gøre den anordning, at 
hofbetjentene bekommer indkvartering efter proportion i Kbh. Der
som der findes nogen, som for at befri sine huse for indkvartering vil 
give penge, må det være dem tilladt. Dermed etc. SjT, 34, 667. (Tr.: 
KD, V, 456). K.

10. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at befale renteskriverne, at 
de gør indkvartering hos sig, som de tilforn har gjort efter proportio
nen i Kbh. Dersom der findes nogle, som for at befri deres huse for 
indkvartering vil give penge, må det være dem tilladt. SjT, 34, 668. (Tr.: 
KD, V, 456). K. Orig. i DKanc. B 179M.

10. aug. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om, at admirali
tetsråd Henrik Müller i forgangne Odense-møde har lovet af grunde 
og ejendom o.a. formue at kontribuere lige ved andre og at erlægge 
den halve rente for et år af de børnepenge, han er formynder for. De 
skal føre hans beregnede kontribution til indtægt og til udgift likvide
re med ham det, han efter ordre har leveret i rede penge og varer, og 
siden kvittere det, han kan tilkomme at betale. Dermed etc. SjT, 34, 
668. (Tr.: KD, V, 456-57). K., et andet K. udat.

11. aug. (Kbh.) Åbent patent om dem, som er i fremmede herrers tje
neste. Kongen af Sverige har uden al given årsag imod oprettede freds
traktater, da kongen endnu stod i alliancetraktater med hans gesand-
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ter, uforniodelig angrebet og bemægtiget sig Sjæll. og stræber efter at 
ruinere kongens hus. Tværtimod havde kongen formodet al oprigtigt 
venskab og efter fredstraktaten leveret sine fæstninger, folk o.a. Kon
gen formaner alvo ri i gen sine tro undersåtter at indstille sig hos sig 
som deres rette konge til hans retmæssige defensión og på anden 
måde at gøre fjenden afbræk. Kongen forsikrer enhver, som begiver 
sig fra fjenden til ham, al kgl. nåde og bevågenhed; de, som fordrister 
sig at gøre derimod og ikke indstiller sig, forbeholder kongen sig straf 
på privilegier, gods og formue. SjR, 24, 260. (Tr.: CCD, VI, 385-86). K. 
Indi. udat.

11. aug. (Kbh.) Kbh.s Universitets studiosi, som lader sig bruge i den
ne tid, fik dette brev. Samtlige studiosi på Kbh.s Universitet erbyder i 
nærværende farlige fare lige med andre tro undersåtter at formere et 
korps til byens defensión. Kongen er efter begæring tilfreds, at nævnte 
studiosi ikke skal være forpligtet at parere andre officerer end Kjeld 
Lange og Mogens Krag, som er befalet at have kommando over dem. 
Dog skal de herforuden forblive under rector magnificus’ jurisdiktion, 
og af dem selv skal gives dygtige underofficerer. Deslige er kongens vil
je, at ingen af nævnte studiosi må absentere sig herfra. Kongen har 
forundt dem, at så mange af dem, som ikke er i Kommunitetet, og 
ikke selv er ved middel, indtil bedre tider må nyde fri indkvartering 
hos de gejstlige i byen, og de må som tilforn nyde forrige privilegier og 
immuniteter og være exempt fra al verdslig øvrighed. I lige måder skal 
de, som nu lader deres mandighed se, frem for andre blive forfrem
met til vakerende bestillinger, såfremt de bliver befundet dygtige der
til. I lige måde skal af kongen skaffes dem en god kirurg, og dersom 
nogen bliver lemlæstet, skal de forskaffes ærligt livsophold deres livs
tid. SjR, 24, 261. (Tr.: CCD, VI, 386-87). K. Indi., se SjT, 34, 673, 14. 
aug.

N.B. Så vidt studenternes befordring til kald angår, er herforuden 
anno 1659 16. sept.1 udgået ms. til alle bisperne undtagen dr. Hans 
Svane, findes i kopi hos de norske ms. samme år.
1) Se KB 1659 under 16,. sept.

11. aug. (Kbh.) Mogens Friis fik brev om tillige med andre dertil for
ordnede at ligne og proportionere den forestående indkvartering 
uden nogen undersked over alt Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 672. (Tr.: 
KD, V, 457). K.
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11. aug. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om i denne besværlige 
tid tillige med alle andre i Kbh. proportionerligt at hjælpe med ind
kvartering. Dermed etc. SjT, 34, 669. (Tr.: KD, V, 457). K. Orig. i Kbh.s 
Univ.s ark., 12 12 03, RA.

11. aug. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om at sekundere ritme
ster Diderich Uncke med 4 munderede heste. Dermed etc. SjT, 34, 
669. (Tr.: KD, V, 457). K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA.

11. aug. (Kbh.) Mourids Gundesen fik brev med befaling til i byen at 
opsøge og tage alle dem, som ej kan bevise at være under noget kom
pagni el. at have herre, og med dette folk tage sig en post under oberst 
Kjeld Lange. SjT, 34, 669. (Tr.: KD, V, 457). K.

11. aug. (Kbh.) Befaling til adelen og hof tjenerne om at møde ved den 
runde kirke. Kongen hilser sine tro undersåtter af adel i Kbh., både af 
landsåtter og hoffet og alle andre hoftjenere, som er pligtige at tjene 
kongen og deres fæderneland med liv og blod. De skal møde kl. 2 ved 
den runde kirke, mest muligt til hest, og de, som ikke har heste, til 
fods, hvor de skal erfare kongens vilje. Befalendes etc. SjT, 34, 669. 
(Tr.: KD, V, 458). K.

11. aug. (Kbh.) Joakim Walspurger fik brev med befaling til af afd. Pe
der Vibes hustru1 i forvaring at annamme nogle kufferter med breve, 
som skal angå kongen og kronen. Dermed etc. SjT, 34, 669. (Tr.: KD, 
V, 458). K. Indl. udat.
1) Indl. har: Anne Catharine Budde.

11. aug. (Kbh.) Hr. Hannibal Sehested til Nøragergård fik brev om, at 
han må udlades ad porten. SjT, 34, 670. (Tr.: KD, V, 458). K.

11. aug. (Kbh.) Hans Schack fik brev om straks at forestille Christoffer 
Kunou som oberst over artilleriet. Dermed etc. SjT, 34, 670. (Tr.: KD, 
V, 458). K.

11. aug. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om til Christianshavn 
at lade være følgagtig og dertil forskaffe 8 18-pundiger stykker med til
hørende kugler, krudt og jernskrå, 200 morgenstjerner, 40 musketter 
med bandeler, krudt og lunter og en del halve piker. SjT, 34, 670. (Tr.: 
KD, V, 458-59). K.
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11. aug. (Kbh.) Skibskaptajn Iver Børgesen fik brev om at kommande
re batterierne ved toldboden. SjT, 34, 670. (Tr.: KD, V, 459). K.

11. aug. (Kbh.) Fyrsten af Kurlands faktor fik brev om at lade indlægge 
og losse det kurlandske skib Pax til at gøre tjeneste, hvor det behøves. 
Kongen vil selv i sin tid undskylde det hos fyrsten. SjT, 34, 670. (Tr.: 
KD, V, 459). K.

11. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om at gøre 
den anordning, at det folk, som er forordnet at ligge og holde vagt på 
Christianshavn, bekommer underholdning dér, hvorimod kongen har 
forordnet, at gøngerne igen skal bekomme deres underholdning i 
Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 670. (Tr.: KD, V, 459). K.

11. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den an
ordning, at gøngerne, som tilforn blev underholdt på Christianshavn, 
får deres underholdning i Kbh., hvorimod de, som igen skal ligge på 
Christianshavn, skal have deres underholdning dér. Dermed etc. SjT, 
34, 671. (Tr.: KD, V, 459). K.

11. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om straks uden no
gen forhaling ved murmesteren at lade nedbryde den nye kirke uden 
for Nørreport. Befalendes etc. SjT, 34, 671. (Tr.: KD, V, 460). K.

11. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om ved den runde 
kirke samme dag ved 2 slet at forskaffe til stede alle de heste, som er at 
bekomme i byen, og de, der ikke kan munderes med sadel og pistoler, 
uden dette. Dermed etc. SjT, 34, 671. (Tr.: KD, V, 460). K.

11. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at lade Sivert 
Brockenhuus være følgagtig det, som han begærer til defensión af Ka
stellet i Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 671. (Tr.: KD, V, 460). K.

12. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den an
ordning at lade angribe alt det løse og til at bære våben dygtige folk, 
som kan an træffes i Kbh., enten på gaden el. i husene, og straks hen
føre dem til Ulrik Christian Gyldenløve og Hans Schack, på det de i 
denne besværlige tid kan blive beværet til byens defensión og bragt 
under kompagnier. Dermed etc. SjT, 34, 671. (Tr.: KD, V, 460). K.
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13. aug. (Kbh.) Rigens (her tilstedeværende) råd, hofmarskalen samt 
gejstligheden, borgmestre og råd fik brev om arbejde på voldene og 
forstrækning med sølv el. guld. De skal af adelen, som har gårde i 
Kbh., på kongens vegne begære, at enhver af sin gård el. våning i 3 
dage forskaffer en karl el. kvindeperson med en spade til at arbejde på 
voldene, hvoraf de 2/s om morgenen tidligt dagen efter ved 6 slet skal 
være til stede ved Frederiks Kastel og '/s møde ved Tøjhuset. [1 lige 
måde skal de foreholde alle stænderne, om nogen af dem, som har 
middel, vil forstrække sølv el. guld til at lade mønte, eftersom det høj- 
ligen behøves til stedets defensión.] Dermed etc. SjT, 34, 672. (Tr.: KD, 
V, 461). K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA. Indi. 13. aug.

Lige sådant brev fik hofmarskalen om de kgl. tjeneres gårde. Nok 
bispen og [prorektor,] dr. Jacob Knudsen om gejstlighedens, og borg
mestre og råd om menige borgerskabs gårde. 1 de 3 nederste breve 
blev det ml. disse tegn [ ] udelukt.

13. aug. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev om på kongens vegne at tale 
med de tro undersåtter af adel, så mange som befindes af landsåtterne 
i staden og ikke vil ride i trop under Otte Pogwisch, at enhver tager sin 
visse post på voldene og med råd og dåd assisterer de andre officerer, 
som kommanderer på samme poster. Vedi. NK selv ser kongen gerne, 
at han bliver hos stadshopmand Frederik Thuresen for at sekundere 
ham og borgerskabet. Dermed etc. SjT, 34, 672. (Tr.: KD, V, 461). K.

13. aug. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om, at han, for at 
forekomme al konfusion, skal gøre den anordning, at 16 drabanter al
tid følger kongen, nemlig foran ham 4, på hver side 4 og bagved 4, 
samt foran ham 3-4 lakajer. Desligeste skal han notificere adelen og 
hofherremændene, som er til stede, at de lader sig kommandere af 
Otte Pogwisch og sætte i tropper. Dermed etc. SjT, 34, 673. (Tr.: KD, V, 
461-62). K. Indi. 13. aug.

13. aug. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om i en rulle at lade forfatte de 
undersåtter af adel (som vil lade sig bruge og ikke følger kongens 
egen person) og kongens hofjunkere, hvoraf han skal formere en trop 
og kommandere dem, så at han, når behov gøres, med dem ved hånd
en kan sekundere kongen. Men deres tjenere skal samles og komman
deres i en anden trop af den, som de selv ordinerer dertil, el. og at de 
kan undergives kommando af fodermarskalen, som ellers kommande-
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rer en trop enspændere. SjT, 34, 673. (Tr.: KD, V, 462). K. Indl. udat. 
(2).

14. aug. (Kbh.) CCornelius Lerche fik bestall. som envoyé i Spanien. 
Kongen har anset for godt at bruge CL som envoyé hos kongen i Spa
nien, i hvilken bestilling han skal være tro, flittig og vindskibelig, være 
kongen og hans riger huld og tro, ramme deres bedste og hindre ska
de og ellers rette sig efter den instruktion, som kongen nu medgiver 
ham. Til årlig pension så vel som særdeles rejser og ekstraordinære ud
gifter bevilger kongen ham 6.000 rd., daleren til 96 sk. da., som han 
skal oppebære af de allerførste midler, som falder i Spanien, være sig 
af den kendelse, som skibene, der sejler did, giver af hver læst el. det, 
kongen dér er skyldig. Efterdi han intet godtgøres til sin lange rejse og 
hans hus’ ameublement, skal hans årlige besoldning begynde den 1. 
juni sidstforleden. Forbydendes etc. SjR, 24, 262. K.

14. aug. (Kbh.) (Cornelius Lerche, kongens råd og envoyé i Spanien, 
fik brev om at gøre sig betalt i Spanien for nogle penge. CL har for 
kongen ladet andrage, hvorledes af den årlige pension, som kongen 
havde assigneret ham, den stund han betjente residentplads i Spani
en, endnu er ubetalt 7.11 B'/a rd., så og at af hans rådsbestall. endnu re
sterer 1.000 rd., med begæring, at kongen, såsom denne har givet ham 
indvisning for de 7.1181/? rd., ved brev den 28. sept. 1656 og den den 
8. okt. s.å. med Duarte de Lima oprettede kontrakt i Spanien, i lige 
måde vil assignere ham på samme manér for de 1.000 rd. Han bevil
ger, at CL af første midler, som indkommer af det, kongen i Spanien er 
kongen skyldig, selv gør sig betalt før andre for nævnte 8.118'/2 rd. 
Dersom betalingen slår fejl, skal han kontenteres i riget. SjR, 24, 264. 
Indl. udat.

14. aug. (Kbh.) Bispen i Roskilde fik brev om, at de studenter, som ikke 
er på Kommunitetet, skal have fri indkvartering hos gejstligheden. 
Kongen har befalet,1 at de studiosi, som har antaget gewehr og ikke er 
i kommunitetet el. selv har middel, indtil bedre tider skal nyde fri ind
kvartering hos de gejstlige i byen. Han skal på kongens vegne tale med 
ministerii i byen, som er blandt Kbh.s gejstlige indbyggere og vil være 
delagtige i kongens privilegier, at de efter proportion hjælper til nævn
te studenters underholdning. Dermed etc. SjT, 34, 673. (Tr.: KD, V, 
462). K. Indl. 11. aug.
1) Se ovf.. s. 337.
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14. aug. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om, at folkene på de hol
landske og finske skuder skal bruges på flåden. Der skal ligge adskilli
ge hollandske og nogle finske skuder ved toldboden. Han skal straks 
lade dem besøge, tage folkene deraf og bruge dem på kongens skibe. 
Dermed etc. SjT, 34, 674. (Tr.: KD, V, 462-63). K.

14. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. og Christianshavn fik brev 
om at gøre den anordning, at ingen klokker i staden ringer el. slår om 
natten. Dermed etc. SjT, 34, 674. (Tr.: KD, V, 463). K.

15. aug. (Kbh.) Å.b. om studenterne, som ej flittigt lader sig finde på 
deres poster. Kongen kommer i erfaring, at en del af studenterne ej 
indstiller sig flittigt på deres poster på voldene som andre tro under
såtter. Han vil have dem alvorligen formanet, at ingen absenterer sig 
derfra uden officerernes forlov, såfremt de ikke vil holdes for modvil
lige og herefter ej nyde deres privilegier, men straffes med relegation. 
SjR, 24, 265. K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA. Indl., se SjT, 34, 
673, 14. aug.

15. aug. (Kbh.) Trykt patent om dem, som opholder sig i Kbh. på for
ræderi. Kongen er af kongen af Sverige blevet belejret i Kbh. til lands 
og vands. På det man des bedre kan være forsikret mod alt forræderi 
inden for voldene, og den uskyldige blandt kongens tro undersåtter ej 
beskyldes el. mistænkes i stedet for den skyldige, befaler kongen, at 
den, der kan skaffe nogen til stede og overbevise dem om at opholde 
sig i byen på forræderi, for sin umage skal betænkes med 100 rd. Der
som nogen befindes at holde nogen forræder i sit hus el. fordølger an
detsteds og ikke angiver det, om han véd noget, skal han siden, når det 
åbenbares, uden al nåde straffes på livet og hans gods og formue kon
fiskeres. SjR, 24, 265. (Tr.: CCD, VI, 388). Indl. (det trykte patent).

15. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den an
ordning, at Hans Schack dagen efter bekommer 8 gode tømmer- 
mænd. Dermed etc. SjT, 34, 674. (Tr.: KD, V, 463). K.

15. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at de på kongens 
vegne skal tale med apotekerne i byen, at de lader dr. Jacob Svab, som 
er forordnet at opvarte de kvæstede soldater i byen, bekomme de me
dikamenter, som han behøver. Så og feltskærer Jørgen Petrus von 
Ørsted det, han behøver til sin feltkiste, så at hver apoteker proportio-



1658 343

naliter forskaffer lige meget af sit apotek. Dermed etc. SjT, 34, 674. 
(Tr.: KD, V, 463). K.

15. aug. (Kbh.) Dr. Jacob Svab fik brev om at have tilsyn med de bor
gerlige el. andre soldater, som i disse tider bliver kvæstet, tagende til 
sig som adjunctus dr. Peter Bulches søn. Kongen vil i sin tid vide at 
kompensere ham. Den medicin o.a., som medgår, skal han udtage hos 
apotekerne, hvilket og skal blive dem betalt, når Gud giver bedre til
stand. Dermed etc. SjT, 34, 675. (Tr.: KD, V, 463-64). K.

15. aug. (Kbh.) Niels Juel fik brev om dagen efter at forskaffe Hans 
Schack 200 bådsfolk til at arbejde på voldene, hvor han befaler det. 
Dermed etc. SjT, 34, 675. (Tr.: KD, V, 464). K.

15. aug. (Kbh.) Otte Krag fik brev om at lade levere 200 rd. til Andreas 
Wilcken til adskillige udgifter på værket. Dermed etc. SjT, 34, 675. K.

15. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade nærværende dra
bant Nicolaus Balle bekomme proviant for 20 rd. efter Holmens takst. 
Dermed etc. SjT, 34, 675. K. Orig. i DKanc. B 179M.

15. aug. (Kbh.) Hans Schack fik brev om alvorligen at forbyde, at 
kvindfolk, hvem det være kan, lades ud af porten. Så og at runden 
hver nat i det ringeste gås 3 gange på voldene og ikke underneden. 
Han skal tilholde officererne, at de giver agt på, at deres soldater lader 
deres gewehr så skarpt, som det bør, og at ingen skyder på gaden om 
natten, under livsstraf. Han skal med største flid lade palisadere de 
nødvendigste pladser og farligste avenuer i byen, og så vidt ske kan 
lade barrikadere gaderne inden for kæderne med skarnvogne fulde af 
møg, sten o.a. Posten ved Østervold, som Otte Heider nu har, skal han 
lade forse bedre med konstabler og stykker, eftersom ved hvert stykke 
kun findes én mand, som lader det, og når han kommer til ulykke, vil 
stykket derfor blive liggende ubrugeligt. Dermed etc. SjT, 34, 675. 
(Tr.: KD, V, 464). K. Indl. udat.

15. aug. (Kbh.) Jens Lassen fik brev om dagen efter med flest mulige 
vogne at forskaffe Hans Schack så meget tømmer, som kan tilvejebrin
ges. Dermed etc. SjT, 34, 676. (Tr.: KD, V, 464). K.
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16. aug. (Kbh.) Samuel Meyer fik brev om at låne kongen sit hus, som 
kaldes borgestuen i det gamle tugthus, hvor de svenske fanger indtil vi
dere kan forvares. Dermed etc. SjT, 34, 676. (Tr.: KD, V, 465). K. Indl. 
15. aug.

16. aug. (Kbh.) Niels Juel fik brev om dagen efter, og så tit denne be
gærer det, at lade Hans Schack dagligen [bekomme] 200 mand af 
bådsfolket til fortsættelse af arbejdet ved voldene. Dermed etc. SjT, 34, 
676. (Tr.: KD, V, 465). K.

16. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. og Christianshavn fik breve 
om fremdeles efter forrige befaling1 at tilholde enhver borger i byen 
under sin hånd og ved ed at give fra sig ved navn enhver, som han har 
i sit hus, våninger og kælder, under højeste straf, om han fordølger no
gen, så det kan vides, hvad folk der opholder sig i staden. Dermed etc. 
SjT, 34, 677. (Tr.: KD, V, 465). K.
1) Se ovf., s. 330-31.

16. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. og Christianshavn fik brev 
om at gøre den anordning, at i Kbh. intet øl i disse tider bliver brygget 
højere end til 2 sldl. tønden. Dermed etc. SjT, 34, 677. (Tr.: KD, V, 
465). K.

Lige sådant brev fik borgmestre og råd på Christianshavn, dat. 25. 
aug. 1658.

17. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om at til
holde borgerskabet så stærkt i disse tider mest muligt at gå til volds, og 
enhver at tage sine poster og til sin defension arbejde med brystværn, 
palisader o.a., ligesom det sker på Kbh.s volde, anseende højeste magt 
er angelegen til alles frelse. Befalendes etc. SjT, 34, 677. (Tr.: KD, V, 
466). K.

17. aug. (Kbh.) Steen Hohendorff fik brev om tillige med Holger Vind 
at opvarte den svenske gesandt i Rosenborg Have. Dermed etc. SjT, 34, 
677. (Tr.: KD, V, 466). K. Indl., se SjT, 34, 676, 16. aug. (brev 1).

17. aug. (Kbh.) Niels Juel fik brev om at lade visitere alle skipperes og 
bådsmænds boder og kældre for at udtage de ledige folk, som findes 
dér og ingen tjeneste har, enten til at tjene til skibs el. på voldene. Der
med etc. SjT, 34, 678. (Tr.: KD, V, 466). K.
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18. aug. (Kbh.) Paul Tscherning fik brev om straks at lade følge de 
svenske gesandters folk, som sidder på rådhuset, ud i grev Ulfeldts 
gård i byen, hvor de indtil videre skal forvares ved fornøden vagt. Der
med etc. SjT, 34, 678. (Tr.: KD, V, 466-67). K. Indi., se SjT, 34, 676, 16. 
aug. (brev 1).

Lige sådant brev fik PT om at lade de svenske fanger, som nu sidder 
i skomagernes lavshus, følge i det gamle tugthus.

18. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om bevogtning af de 
svenske gesandters folk. Kongen har befalet, at de svenske gesandters 
folk, som nu sidder på rådhuset, skal skaffes ned i grev Ulfeldts gård i 
byen. De skal af borgerskabet dertil lade forordne vagt, som de kan 
forsvare, eftersom ingen af soldaterne kan mistes af voldene dertil. 
Dermed etc. SjT, 34, 678. K. (Tr.: KD, V, 467). Indi., se foreg.

18. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. og Christianshavn fik brev 
med befaling, at de i disse tider forbyder at lade brænde brændevin, så 
at rugen, som anvendes dertil, bekvemmeligere kan forbruges til fol
kenes underholdning i staden. SjT, 34, 678. (Tr.: KD, V, 467). K.

18. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd på Christianshavn fik brev om bor
gerskabets poster på voldene efter oberst Henrik Wolrath Boths be
tænkende. De har tilforn bekommet kongens befaling1 til at tilholde 
borgerskabet hver at tage sin post på voldene. De skal lade posterne 
uddele til borgerskabet, således som HWB eragter bekvemmeligst til 
byens defensión. Den anordning skal de også følge for at forsikre po
sterne med palisader o.a., som han formener kan være nyttigt. Det 
græs, som findes uden på volden, skal de lade afhugge, så det ej skal 
være fjenden til fordel. I lige måde skal de lade forbyde, at brændevin 
brændes, så at rugen dertil kan forbruges til folkenes underholdning. 
Dermed etc. SjT, 34, 679. (Tr.: KD, V, 467).
1) Se ovf, s. 344.

18. aug. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om at handle med Cornelius 
Kruse, at han i disse tider låner kongen Den norske Fregat, for hvilken 
kongen i sin tid igen vil forunde ham betaling el. og i dens sted Hvide 
Løve. Dermed etc. SjT, 34, 679. (Tr.: KD, V, 468). K.

18. aug. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at gøre den anordning, at det 
lange græs, som findes på voldene ved staden, bliver afhugget, så det ej
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skal blive fjenden til fordel. Dermed etc. SjT, 34, 679. (Tr.: KD, V, 468). 
K.

19. aug. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at gøre den anordning, at vol
dene over alt bliver belagt med stormbjælker, som ved begge ender 
kan gøres fast ved et tavl, så at de derved efter fornødenhed kan falde 
ned og igen drages op. Til den ende har kongen befalet Niels Juel at 
lade officererne, som begærer det, være fornødne master dertil følg
agtig. Dermed etc. SjT, 34, 679. (Tr.: KD, V, 468). K.

19. aug. (Kbh.) Niels Juel fik brev om at lade officererne, som begærer 
det, bekomme master til stormbjælker på voldene, hvor de kan be
kommes. Dermed etc. SjT, 34, 680. K.

19. aug. (Kbh.) Befaling til amagerne om anstalter imod fjendtligt ind
fald. Man har kundskab om, at fjenden vil gøre anslag dér på landet. 
Det eragtes gavnligt, at adressaterne i tide tager vare, gørende det bed
ste for at salvere korn o.a., enten ind i staden el. i Christianshavn, hvor 
det kan haves uden fare, og de kan sælge det el. lade det forvare til 
egen underholdning. Når de fornemmer noget anfald af fjenden, skal 
de i lige måde hendrive deres kvæg og fæ under Christianshavns styk
ker, så det ikke skal komme fjenden til gavn. Det er højeste magt an
liggende, så fjenden ikke derved skal blive styrket. SjT, 34, 682. (Tr.: 
KD, V, 468-69). K.

20. aug. (Kbh.) Kaj Lykke fik brev anlangende oberstlt. Moltzans un
derholdning. M har bekommet kvarter i KLs gård i staden. Han bekla
ger sig, at han ingen underholdning har bekommet el. kan bekomme. 
KL skal lige ved andre tro undersåtter af adel i disse besværlige tider 
lade give ham underholdning efter den derom udgangne ordinans fra 
den tid, han har bekommet billet på KL. Dermed etc. SjT, 34, 680. 
(Tr.: KD, V, 469). K.

20. aug. (Kbh.) Hans Schack og stadshopmand Frederik Turesen fik 
brev om at gøre den anordning, at halvparten af soldaterne bliver på 
volden om dagen, når de andre hjemforløves. Dermed etc. SjT, 34, 
681. (Tr.: KD, V, 469). K.

Lige sådant brev fik FT om halvparten af borgerskabet.
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20. aug. (Kbh.) Admiralitetet fik brev om med forderligste at delibere
re om, hvad der behøves til konser vation af havnen ved staden, så re
sten kan bruges på voldene, hvilket de straks skal tilkendegive. Der
med etc. SjT, 34, 681. (Tr.: KD, V, 470). K.

20. aug. (Kbh.) Kjeld Lange fik brev om, at mag. Jens Dolmer må være 
auditør for studenterne. Derefter etc. SjT, 34, 681. (Tr.: KD, V, 470). K.

20. aug. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Christen Jørgensen Skeel m.fl. fik 
brev om at mønstre borgerskabet, artilleribetjente, rytteriet og solda
terne. Kongen har anset for godt at lade holde en generalmønstring 
til hest og fods, på det det kan vides, hvad folk han har på voldene og i 
staden. De skal den følgende morgen tidligt, den 21. aug., straks efter 
at reveillen er slaget, mønstre livregimentet til fods og et kompagni 
borgere, som er i Kastellet og på posterne derfra til Østerport. I sær
deleshed skal de gennemse gewehret, det udygtige antegnes og folket 
gen nemses så vidt muligt, og derhos observeres, hvad der findes af of
ficerer og gemene knægte på hver post, og hvor de logerer. Til den 
ende er oberst Frederik von Ahlefeldt og stadshopmand Frederik Tu
resen befalet til adressaterne at levere en rulle til bedre efterretning, 
gørende sandfærdig relation om al befunden beskaffenhed under de
res hænder, hvilket de straks skal indlevere i Kane. Dermed etc. SjT, 
34, 681. (Tr.: KD, V, 470-71). K.

Lige sådant brev fik Erik Rosen kran tz og Erik Krag at mønstre de 2 
næst påfølgende bolværk fra Østerport, hvorpå skal leveres dem rulle 
af officererne, som kommanderer dér. Mogens Arenfeldt og Oluf 
Brockenhuus at mønstre de 2 næst påfølgende bolværk fra Østerport 
til Nørreport. Jacob Rodsteen og Enevold Parsberg gamle og ny 
Nørreport. Jens Rodsteen og Christoffer Parsberg fra Nørreport, Hel
mer og Hane Skanse. Steen Hohendorff og Hans Oldeland fra Hel
mer Skanse, Vesterport, Løngangen og ved Tøjhuset. Sivert Brocken
huus og Kaj Lykke på Christianshavn.

P.S.: I lige måde skal de mønstre de artilleribetjente, som findes på 
ovennævnte poster. Hr. Henrik Bielke og Jørgen Krabbe om at møn
stre skibsfolket på Holmen og det, som findes på Tøjhuset.

20. aug. (Kbh.) Ulrik Christian Gyldenløve m.fl. officerer samt Frede
rik Turesen og borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om rulle 
over folket. Kongen har anset for godt at lade holde en generalmønst
ring til hest og fods, på det det kan vides, hvad folk han har på volde-
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ne og i staden. Til den ende har han befalet hr. Niels Krabbe og Chri
sten Jørgensen Skeel den følgende morgen tidligt, den 21. aug., straks 
efter at reveillen er slaget, at mønstre livregimentet til fods og den post 
næst ved Østerport, Mogens Arenfeldt og Oluf Brockenhuns de 2 næst 
påfølgende bolværk til Nørreport, Jacob Rodsteen og Enevold Pars- 
berg gamle og nye Nørreport, Jens Rodsteen og Christoffer Parsberg 
fra Nørreport, Hane og Helmer Skanse. Steen Hohendorff og Hans 
Oldeland fra Helmer Skanse, Vesterport, Løngangen og ved Tøjhuset. 
Sivert Brockenhuns og Kaj Lykke Christianshavn. Steen Brahe og Mo
gens Friis rytteriet, og at give til kende, hvad der findes af officerer og 
gemene knægte på hver post, dette til efterretning. Adressaten skal til
holde officerer til hest og fods på deres poster, at de til samme tid har 
deres rulle, enhver på sine folk, officerer og gemene knægte i bered
skab, at de kan overleveres til nævnte gode mænd, så kongen kan be
komme efterretning. Dermed etc. SjT, 34, 682. (Tr.: KD, V, 471-72). K.

Lige sådant brev fik Hans Schack om at tilholde officererne over sol- 
datesken i staden hver at levere sin rulle til nævnte gode mænd. I HSs 
brev blev indført P.S.: I lige måde skal han tilholde artilleriofficererne 
på hver post at overlevere rulle over artilleribetjente til nævnte gode 
mænd. Item FT at tilholde officererne over borgerskabet på hver post 
at levere sin rulle til nævnte. Item oberst Both at levere rulle på sin sol- 
dateske til SB og KL. Item borgmestre og råd på Christianshavn at le
vere rulle over deres borgerskab til SB og KL.

20. aug. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke og Jørgen Krabbe fik brev om at 
mønstre Holmens og Tøjhusets folk. Kongen har anset for godt at lade 
holde en generalmønstring til hest og fods, på det det kan vides, hvad 
folk han har på voldene og i staden. Adressaterne befales den følgen
de morgen tidligt, den 21. aug., straks efter at reveillen er slaget, at 
mønstre skibsfolkene på Holmen og på Tøjhuset, hvorover de skal for
fatte en rulle, som de straks skal indlevere i Kane. Dermed etc. SjT, 34, 
684. (Tr.: KD, V, 472). K.

20. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om efterretning om, 
hvor mange folk borgerskabet kan underholde. De har for kongen la
det foredrage, at det falder borgerskabet umuligt alene at underholde 
både soldater og officerer til hest og fods, anseende, at en del af bor
gerskabet, som dagligen holder vagt på voldene, er så forarmet, at de 
næppeligen kan tilvejebringe det, de behøver til deres egen under
holdning, langt mindre det, de hos dem indkvarterede folk skal gives.
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De befales straks at lade kongen tilkomme efterretning om, hvor man
ge officerer og soldater de formener kan underholdes i byen af bor
gerskabet, som har middel. Så vil kongen være betænkt på veje, hvor 
de andre kan få deres underholdning. Dermed etc. SjT, 34, 684. (Tr.: 
KD, V, 472-73). K.

20. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd fik brev om dem, som indkvarteres 
i adelens gårde. Kongen kommer i forfaring, at en del officerer o.a., 
som bliver indkvarteret i adelens gårde, besværer sig intet at kunne be
komme, eftersom ejermændene ikke selv er til stede. Eftersom det 
med Danmarks Riges Råds råd er bevilget, at ingen i disse tider kan 
undskylde sig til fælles konservation, skal de gøre den anordning, at 
de, som bor i sådanne adelsgårde, pålægges at svare og udlægge for 
gårdene det, de bør, el. dersom de ikke er så formuende, at adressa
terne da forordner andre, som kan gøre udlæg for det, som bør gives i 
nævnte gårde, hvorimod de, som gør sådanne udlæg, skal være forsik
ret, indtil de kan blive kon ten te ret af ejermændene. Dermed etc. SjT, 
34, 684. (Tr.: KD, V, 473). K.

21. aug. (Kbh.) Trykt forbud mod lys på tårne og høje steder. Det erfa
res fast hver aften, når det begynder at skydes med stykker og musket
ter på voldene, at der i mange huse brændes lys på højeste lofter og 
tårne. Det kan lettelig eragtes, at sligt ikke sker af ondt forsæt, men 
mere af årsag, at enhver vil se og vide, hvor alarmen sker. Men sligt bør 
ikke ske i belejring, det kan også give anledning til tale og diskurs hos 
soldatesken og den gemene mand, hvoraf letteligen kan forårsages 
desordre. Kongen forbyder, at nogen tilfordrister sig at have lys på 
høje lofter og tårne på de tider, når der fornemmes alarm el. skyden 
på voldene. SjR, 24, 266. (Tr.: CCD, VI, 385-86). K. Indl. udat.

21. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om opsyn med ama
gernes hø og foder. Kongen kommer i forfaring, at adskilligt hø og fo
der er indført i husene ved Vestervold af amagerne på Ladegårdsmar
ken. Adressaterne skal have tilsyn med og gøre sådan anordning, at 
byen ingen skade tilføjes ved dette foder, om der skulle komme ild i 
det. Befalendes etc. SjT, 34, 685. (Tr.: KD, V, 473). K.

22. aug. (Kbh.) Svend Poulsen fik brev af K.M. Kongen lover, at SP 
med forderligste, så snart Gud giver bedre tilstand, bliver betalt sin re
sterende fordring for gjort tjeneste og endog rekompenseret. Dersom
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han i kongens og fædernelandets tjeneste skulle blive skudt el. om
kommet, vil kongen lade forsørge hans hustru og børn deres livstid. 
SjR, 24, 267. K.

22. aug. (Kbh.) Oberst von Ense (Enss, Elins) fik brev om at forlægge 
officerer på Amager til opmaning af folket. Kongen kommer i for fa
ring, at få el. ingen af landfolket på Amager møder, når alarm sker, til 
at gøre modstand. Kongen befaler, at E lader henlægge 2 el. flere un
derofficerer efter byernes størrelse i hver by dér på landet, som når 
alarm sker, el. klokkerne ringes, uden persons anseelse kan samle fol
ket dér i byerne til at gøre modstand, om fjenden skulle tentere noget. 
SjT, 34, 685. (Tr.: KD, V, 473-74). K.

22. aug. (Kbh.) Oberst Both fik brev om at forfredige bønderne på 
Amager, som indfører deres varer. Indvånerne dér er befalet at ind
føre det hø, korn o.a. el. viktualier, som de har. Han skal gøre den an
ordning, at bønderne, som indfører sådant, ej sker overlast, meget 
mindre opholdes el. f ratages noget af hans egne underhavende el. an
dre soldater, når de farer ind og ud. Dermed etc. SjT, 34, 686. (Tr.: KD, 
V, 474). K.

22. aug. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om amagernes 
tilførsel til rytteriet i staden. Han skal uden ophold tilholde dem at 
forsyne rytteriet med hø og ruefoder i 4 uger efter den ordinære takst, 
hvilket igen skal blive dem betalt efter anordning. Dersom de ej selv 
godvilligen vil indføre det, skal han dele byerne blandt rytteriet, så of
ficererne selv kan lade det hente. Herforuden skal de så vidt muligt 
indføre af deres korn, hø o.a. varer til deres egen disposition i (Christi
anshavn og lade indsætte i kongens gård dér, så de selv kan være det 
rådigt og afhænde det for penge til soldatesken el. andre. Deres kvæg 
skal de lade bevogte, og når fare er på færde, straks inddrive det under 
stykkerne, så det kan blive salveret. Dermed etc. SjT, 34, 686. (Tr.: KD, 
V, 474-75).K„ indl. udat.

22. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om, at der 
skal skaffes værelse på Christianshavn til amagerne og deres hø, korn 
o.a., eftersom de er befalet at indføre det dér. De skal anordne, at de 
bekommer husværelser, hvor det kan være uden skade. Dermed etc. 
SjT, 34, 687. (Tr.: KD, V, 475). K.
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22. aug. (Kbh.) Skipper Peder Jacobsen Hollænder fik brev om at leve
re østers o.a. Eftersom kongen behøver en del østers til hofholdnin
gen, skal PJH levere dem, han har, til proviantskriverne. I lige måde 
den vin, vineddike samt 300 citroner, som han har, til hofmarskalen, 
tagende hans bevis, hvorefter kongen i sin tid vil lade betale til ejer- 
mændene. SjT, 34, 687. K.

22. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade annamme en del 
oste af en hollandsk skipper. Kongen kommer i erfaring, at en hol
landsk skipper har en del oste. De skal ved proviantskriveren lade dem 
annamme, for hvilke kongen i sin tid vil lade betale til ejermændene. 
Dermed etc. SjT, 34, 687. K.

22. aug. (Kbh.) Skipper Peter Hette fik brev om straks med sin galiot at 
sejle med (Hans Mikkelsen til Amsterdam og tilbage igen. Men dersom 
han ikke selv vil følge med, skal han uden forhindring lade skuden 
med dens skibsfolk følge til CM at forrette kongens ærinde dermed, 
hvorfor han efter rejsens fuldending el. om galioten, det Gud forbyde, 
skulle blive taget, skal ske betaling og folkene, om nogen bliver fanget, 
blive ransoneret. Dermed etc. SjT, 34, 687. K., et andet K. udat.

22. aug. (Kbh.) (Hans Mikkelsen fik brev om straks med Peter Hettes 
galiot at forføje sig til Amsterdam og dér forrette det, han bliver befa
let af Joakim Gersdorff, og siden straks med galioten begive sig tilbage 
igen. For sin umage og eventyr skal han efter fuldendt rejse blive re- 
kompenseret. SjT, 34, 688. K. Indl. udat.

22. aug. (Kbh.) Befaling til almuen i Sjæll. anlangende Svend Poulsen. 
Kongen er uformodeligen overfaldet af kongen af Sverige og belejret i 
sin residensstad. Han tvivler ikke på, at enhver tro undersåt fører sig til 
gemyt den ed og pligt, hvormed de er forbundet til kongen, og derfor 
søger at gøre fjenden al muligt afbræk. Til den ende har kongen befa
let SP at begive sig ud på landet og samle almuen. Kongen beder dem 
af al magt være ham behjælpelig i alt, hvor han kan behøve deres tje
neste. Kongen vil i sin tid erkende alles velvillighed. SjT, 34, 688. K.

23. aug. (Kbh.) Mogens Friis, dr. Peder Scavenius, Bartholomæus Mik
kelsen, Hans Boysen og Claus Jørgensen fik brev om hussøgning an
langende indkvartering. De skal for at forekomme underslæb straks 
gøre hussøgning hus fra hus, hvem de og tilhører, hvor meget folk til
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hest og fods hver kan logere, og hvad der nu logerer, efter enhvers it- 
zige ihændehavende middel og formue af brug, handel og næring. De 
skal under deres hænder give det beskrevet fra sig, adelens gårde for 
sig, de højlærdes for sig, borgerskabets og kongens egne betjentes 
hver for sig. Dermed etc. SjT, 34, 688. K. Indl. 23. aug.

23. aug. (Kbh.) Hr. Oluf Parsberg til Jernit, Jørgen Seefeld til Refs, 
landsdommer, Gunde Rosenkrantz til Vindinge og Otte Krag til Vold
bjerg fik brev om, at trætte er indfaldet på skifte efter afd. Adam Hen
rik Pentz ml. hans enke Eva von Biilow og Joakim Frederik Pentz til 
Warlitz. De har derfor begæret denne befaling til adressaterne. Disse 
befales og får fuldmagt til med forderligste på belejlig tid og sted at 
indstævne parterne for sig og om deres mellemværende forene dem i 
mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de forretter, skal 
de under deres hænder og signeter give beskrevet fra sig til de interes
serede. Ladendes det etc. SjT, 34, 689. Indl. 7. aug.

23. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om af Provianthuset at lade 
Joachim von Breda bekomme korn og proviant for 500 rd., tagende 
hans bevis, hvorefter det skal afkortes i hans resterende besoldning. 
Dermed etc. SjT, 34, 690. K. Orig. i DKanc. B 179M.

23. aug. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om at lade oberst 
Christoffer von Kunou efter bestallingsbrevet og fra dets dato bekom
me foder og mål til en hest. SjT, 34, 690. K.

24. aug. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om at lade en
hver af kongens trompetere og hærpaukere bekomme proviant for 10 
rd. SjT, 34, 690. K.

24. aug. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om at befale 
kongens fodermarskal Christian Viborg med hoshavende enspændere 
indtil videre at forblive på Amager, dér at holde vagt for landgang og 
have indseende med, at indvånerne dér ingen overlast vederfares af 
kongens egne folk. Dermed etc. SjT, 34, 690. (Tr.: KD, V, 475). K.

24. aug. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Mogens Arenfeldt, Erik Rosenkrantz, 
Lave Beck, Otte Pogwisch, Johan Christoph von Kørbitz og Christen 
Jørgensen Skeel samt flere af de andre stænder i byen fik brev om for
deling af indkvarteringen efter gårdenes beskaffenhed m.m. De skal
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den følgende dag ved 9 slet formiddag møde på Islandske Kompagni 
med de andre stænders forordnede i byen, som kongen og har ladet 
forskrive dér, hvor de i overværelse af Mogens Høg og Christen Skeel 
tiden nogen undersked skal lade forfatte en fortegnelse over hver 
stands gårde, adelens, gejstlighedens, borgerskabets og kongens be
tjentes, så og hvor mange gårde der i staden formenes at kunne holde 
2 heste efter proportion, den bedre at hjælpe den ringere. Desligeste 
også hvilke gårde og våninger der kunne anslages for at holde solda
ter, til 4 i det højeste, så at der kan træffes proportion, og enhver vide, 
hvorvidt han kan tilkomme, så længe den påhængende fare påstår. 
Dermed etc. SjT, 34, 690. (Tr.: KD, V, 475-76). K. Orig. i Kbh.s Univ.s 
ark., 12 12 03, RA. Indl. udat.

Lige sådant brev fik bispen og [prorektor,] dr. Jacob Knudsen, dr. 
Thomas Bang, dr. Peder Scavenius, dr. Rasmus Bartholinus, mag. 
Rasmus Vinding og mag. Jørgen Eilersen. Nok Theodor Lente og Cor
nelius Lerche. Thomas Thomsen, Jørgen Hansen, Hans Boysen, Jens 
Sørensen, Anders Sørensen og Jens Boysen. Borgmestre og råd i Kbh. 
om at navngive 4 af deres middel og 4 af borgerskabets med alle rode
mestrenes ruller på gårdene i byen.

24. aug. (Kbh.) Bispen og [Kbh.s Universitets rektor] dr. Rasmus 
Brochmand fik brev om til Lave Beck og Otte Pogwisch at levere den 
godvillige forstrækning af penge, guld og sølv, som gejstligheden nu 
har resolveret at ville gøre, og tage deres bevis, hvorimod de siden skal 
blive forsikret af kongen. Dermed etc. SjT, 34, 691. (Tr.: KD, V, 476). K. 
Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA. Indl. udat.

24. aug. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at annamme 
de penge, guld og sølv, som de gejstlige udgiver til godvillig forstræk
ning, givende kvittering. Dermed etc. SjT, 34, 692. K.

24. aug. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at betale 2 
måneders besoldning til oberstlt. over artilleriet Johan Scheffer af 
hans gi. rest, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. 
Dermed etc. SjT, 34, 692. K. Indl. udat.

26. aug. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade Johan 
Scheffer bekomme 296 rd., tagende hans bevis, hvorefter det skal blive 
godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 692. K.
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26. aug. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om, at kongen er til
freds, at de må begrave Nicolaj Kinckes lig i kirken. Befalendes etc. 
SjT, 34, 692.

26. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. og Christianshavn fik breve 
om takst på varer. Kongen har ladet gøre en anordning, hvorefter sol- 
datesken til hest og fods i staden skal trakteres. De skal gøre en ordi
nær takst, hvorefter de kan bekomme varerne. Dermed etc. SjT, 34, 
692. (Tr.: KD, V, 476). K.

27. aug. (Kbh.) Trykt brev om angivelse af mistænkte personer og ge- 
wehr. Kongen af Sverige er uformodelig indfaldet i Sjæll. og har belej
ret kongens residensstad, og mange mistænkte personer er i begyndel
sen og endnu daglig blevet befundet at opholde sig her. Kongen befa
ler, at alle, som bor i staden, skal være tiltænkt troligt at angive, hvor 
stærk han er i sit hus på folk, som tilkommer ham, så og hvad fremme
de der logerer hos ham. Dersom nogen svensk befindes at opholde 
sig, skal de straks angive sig, på det de kan an holdes som andre krigs
fanger. Dersom de ikke angiver sig, så længe belejringen varer, og si
den an træffes, skal sådanne holdes for spioner og trakteres derfor, lige 
så vel som dem, der logerer og fordølger dem, og med så skel, de ikke 
straks åbenbarer sig, skal deres gods og formue være konfiskeret. Der
foruden skal alle indvånere i staden være befalet fra sig til Tøjhuset og 
tøjmesteren imod kvittering at levere en fortegnelse over de stykker, 
bøsser, musketter, sadler, pistoler, over- og undergewehr, piker, krudt 
og lod og deslige krigsarmatur og munition, som findes i forråd i de
res hus, under straf, med så skel, det befindes anderledes, når der bli
ver visiteret. Hvorefter osv. SjR, 24, 267. (Tr.: CCD, VI, 391-92). K. (2, 
det ene på tysk).

27. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at tilholde bor
gerskabet i staden i denne tid at have god agt på deres lofter med de
res hø, så det bliver fast sammentrådt, om de ikke kan henlægge det på 
et sikrere sted. Dersom der findes halm, som ikke er skåret i hakkelse, 
skal de straks lade det skære el. og forvare på et sikkert sted, så ingen 
ulykke befrygtes. Dermed etc. SjT, 34, 692. (Tr.: KD, V, 47(5-77). K. 
Indl. udat.

27. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om anstand imod de 
gloende kugler, afskæring af render og borgerskabets vagt, item om
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hø, træer, ved og lign. Fjenden begynder at skyde ind i byen med fly
ende gloende kugler. Adressaterne skal gøre den anordning, at det 
korn og foder, som findes i hver gård, bliver ført af husene og hensat 
på sikrere steder, og at enhver borger i sin gård forskaffer sig et par rå 
oksehuder til at dæmpe ilden med, om nogen optændes. Eftersom 
vandet i gravene ved fæstningen bliver formindsket formedelst de ren
der, som på adskillige steder er lagt derfra ind i byen, skal de også gøre 
den anordning, at alle rørene også i disse tider bliver afskåret, så at in
tet vand føres af gravene. Eftersom borgerskabet om morgenen meget 
tidligt begiver sig med deres gewehr fra voldene, skal de gøre anord
ning og tilholde det menige borgerskab, at halvparten i det ringeste al
tid bliver på volden om dagen, men at de samtlige kommer til stede 
om natten, hver på sin post, så at posterne herefter ej bliver befundet 
ledige. Dermed etc. SjT, 34, 693. (Tr.: KD, V, 477). K.

P.S. I lige måde skal de lade gøre anordning til forsikring for hør, 
hamp, tjære, ved og deslige.

Lige sådant brev fik borgmestre og råd på Christianshavn.

27. aug. (Kbh.) Jørgen Bjørnsen fik brev om, at folk skal vare på gloen
de kugler. Fjenden begynder nu at skyde med gloende kugler. JB skal 
om natten tilforordne nogle bådsmænd, som kan holde vagt omkring 
kongens stalde og tage vare på, hvor de gloende kugler falder, for at 
dæmpe dem. Dermed etc. SjT, 34, 694. (Tr.: KD, V, 477-78). K. Indl., se 
SjT, 34, 692, 27. aug.

27. aug. (Kbh.) ( kdombe de Beaufort fik brev om hofbetjente, som gi
ver sig af vagten. Det befindes, at kongens betjente under hoflivkom
pagniet uden undersked om morgenen, så tidligt dagen begynder, 
uden deres officerers forlov forføjer sig hjem fra vagten og posten, 
som er betroet dem. CdB skal alvorligen forbyde sligt og herefter ikke 
tilstede, at nogen af dem kvitterer vagten uden hans og de andre offi
cerers vidskab og forlov. Han ved da bedst selv at ramme dem af be
tjentene, som uforbigængelig har at forrette til hove, så de om dagen 
ej kan mistes derfra, så og hvor mange af de andre, han kan forløve. 
Dersom nogen beter sig med stridig hjemlov, skal han antegne hans 
navn og andrage det for kongen. Dermed etc. SjT, 34, 694. (Tr.: KD, V, 
478). K. Indl., se SjT, 34, 692, 27. aug.

27. aug. (Kbh.) Peter Kalthoff fik brev om konstabler til hofbetjente
nes post. Han skal gøre den anordning, at både om dagen og aller-
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mest om natten bliver betjentenes post og batteri forsynet med nød
vendige konstabler og håndlangere, som altid kan være i beredskab. 
SjT, 34, 695. (Tr.: KD, V, 478). K. Indl., se SjT, 34, 692, 27. aug.

27. aug. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at lade felt
præsten under Kongens Livregiment til fods, hr. Peder Madsen, be
komme 3 rd. til vin og brød, hvilket skal blive godtgjort imod hans be
vis. Dermed etc. SjT, 34, 695. (Tr.: KD, V, 478). K.

27. aug. (Kbh.) Hans Schack fik brev om ligeligen at fordele Svend 
Poulsens soldater i 3 parter, så Ulrik Christian Gyldenløve under sit re
giment dragoner bekommer én, HS selv til sit regiment en part og Fre
derik von Ahlefeldt under sit den 3. part. Dermed etc. SjT, 34, 696. 
(Tr.: KD, V, 479). K.

27. aug. (Kbh.) Paul Tscherning fik brev om ved generalgevaldigeren 
straks i Boldhuset at lade henføre de i Tugthuset siddende fangne 
svenske officerer og lade dem forvare dér med al flid. Dermed etc. SjT, 
34, 696. (Tr.: KD, V, 479). K. Indl. 27. aug.

27. aug. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om af Jørgen Marsvin 
at annamme det salpeter, han har, og kvittere derfor. SjT, 34, 696. (Tr.: 
KD, V, 479). K.

27. aug. (Kbh.) Vandkikkeren fik brev om, at han i staden straks af
hugger alle de render, som går fra gravene enten ind i staden, til Chri
stianshavn el. til Kongens Bryggers. SjT, 34, 696. (Tr.: KD, V, 479). K.

27. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
Cort Lyders til betaling af sin fordring må kortes 400 rd. af sin afgift af 
Korselitse d.å., beregnet fra Philippi Jacobi næst forleden og til års
dagen 1659, hvilket de igen skal afkorte i Oluf van Steenwinckels re
sterende besoldning. Dermed etc. SjT, 34, 696. K. Orig. i DKanc. B 
179M.

27. aug. (Kbh.) C,ort Lyders fik brev om at betale Korselitses afgift til 
Philippi Jacobi 1658 til Christian Fischer, kongens vinskænk, tagende 
hans bevis. SmT, 8, 185. K.
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27. aug. (Kbh.) Befaling til stænderne i Loll. og Falster om opmaning 
og iagttagelse af deres ed. Kongen er af kongen af Sverige imod al ret 
og billighed og uden al given årsag blevet belejret til lands og vands i 
Kbh. De befales alvorligen at betænke deres ed og pligt imod kongen 
og gøre deres bedste til at gøre fjenden al muligt afbræk, om han for
søger noget dér, og til den ende være i beredskab, både til hest og fods 
at gøre modstand. Så og at adelens rostjeneste og sogne-, præste- og fo
gedryttere indstiller sig under deres kommando og landfolket forhol
der sig som oprigtige og lydige undersåtter, hvilket kongen ej påtvivler. 
Han vil igen vide at erkende det med kgl. nåde. Givet etc. SmT, 8, 185. 
K.

28. aug. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Niels Rosenkrantz 
bekomme klæder til sine soldater. Dermed etc. SjT, 34, 696. (Tr.: KD, 
V, 479). K. Orig. i DKanc. B 179M.

28. aug. (Kbh.) Albertus Matthisen og mester Hans Swidtzer fik brev 
om straks efter generalgevaldigers anvisning at forfærdige det, som 
gøres fornødent i kælderen under boldhuset el. derhos til fangernes 
gode forvaring. SjT, 34, 696. (Tr.: KD, V, 480). K.

29. aug. (Kbh.) Jens Lassen fik brev om med forderligste at begive sig 
ud på Amager og dér forene officererne og bønderne om, hvad en
hver skal nyde af det, som kan erobres af fjenden. Herforuden skal 
han også hjælpe til rette en skotsk mand, som de dér på landet har 
plyndret på Peter Brandts skib, så han ej med rette kan beklage sig. 
Dermed etc. SjT, 34, 697. (Tr.: KD, V, 480). K. Indi. udat. (2).

29. aug. (Kbh.) Befaling til undersåtterne på Amager om at parere 
oberst von Ense (Enss). Kongen har befalet E at have indseende med 
Amager til dets defensión mod fjenden, om han imod forhåbning for
søger landgang dér. De skal være E hørig og lydig i det, som han befa
ler til landets defensión. Ladendes etc. SjT, 34, 697. (Tr.: KD, V, 480). 
K.

29. aug. (Kbh.) Oberstlt. von Deberen og oberst Jochim Ktirber fik 
fuldmagt til at iagttage K.M.s og kronens bedste. Kongen af Sverige 
har imod al forhåbning og uadvaret fjendtligt overfaldet kongen og 
belejret ham til lands og vands i Kbh. Kongen har befalet D og givet 
ham fuldmagt til at søge kongens og landets [ gavn og bedste og gøre
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fjenden al det afbræk, mest muligt er. Han befaler undersåtterne, af 
hvad stand og kondition, de være kan, at gøre D al assistance i det, som 
han behøver. Kongen vil vide at erkende det med kgl. nåde. SinR, 7, 
125. K.

Lige sådant brev udgik om JK. N.B. I JKs brev blev ved tegnet [ ind
ført: og fæstningers.

29. aug. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at være landkommis- 
sarius i Loll. og Falster og hjælpe oberst Jochim Kcirber og oberstlt. 
von Deberen til, at fæstningen og landet bliver forsikret med alt tilbe
hør, og ellers gå dem til hånde i alt. Dermed etc. SmT, 8, 186. K.

P.S. Han skal også være D behjælpelig med fornødne heste el. pen
ge at købe dem for.

30. aug. (Kbh.) Hans Oldeland og Jacob Rodsteen fik brev om at udta
ge noget sølv i hr. Knud Ulfeldts bo. De skal straks af Otto Christoffer 
Ulfeldts forseglede sølv udtage 1.000 lod, hvoraf hans anpart af ind
kvarteringen i disse tider kan holdes, nok 500 lod, som kan forbruges 
til hans underholdning, nok af KUs børns sølv 500 lod, som kan for- 
bruges til deres underholdning, hvilket de skal levere til børnenes sko
lemester, som skal udgive det efter fru Edel Rosenkrantz’ befaling og 
gøre rigtighed derfor. Det, de i så måde udtager, skal de under deres 
hænder og signeter henlægge en fortegnelse over og igen forsegle det 
øvrige. Dermed etc. SjT, 34, 697. (Tr.: KD, V, 480-81). K.

Item fik HO og JR brev den 31. aug. om at levere ER 500 lod af hen
des sølv.

30. aug. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at hidskikke 400 
mand til secours. Kongen behøver dér secours af mandskab. CL skal 
gøre sin yderste flid at tilvejebringe så mange, som kan bekommes af 
det dygtigste mandskab af Loll. og Falster, i det ringeste 300-400 mand 
med musketter el. bøsser, gørende sit bedste til, at de med en durk- 
stående vind kan føres til Dragør om nattetide, el. hvorledes han erag
ter, de kan komme igennem på Amager, så de kan springe i land fra 
bådene, dog at han har indseende med, at de ikke kommer i fjendens 
hænder. Dermed etc. SmT, 8, 186. K. Indl. 9., 17., 18. og 22. (3) sept. 
og udat. (4).

31. aug. (Kbh.) Å. b. om, at den takst på varer, som er sat og forordnet 
af borgmestre og råd i Kbh., skal holdes af alle, så længe belejringen 
varer. SjR, 24, 269. (Tr.: CCD, VI, 392). K.
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31. aug. (Kbh.) Mogens Høg, Christen Skeel, hr. Niels Krabbe og Otte 
Pogwisch fik brev om med forderligste at gøre rigtighed med officerer 
til hest i garnisonen fra oberst til gemene, hvor mange heste der 
månedligt skal godtgøres, mens belejringen varer, og om muligt brin
ge det derhen, at en oberst nyder 6 heste, oberstlt. 5, major 4, ritme
ster 3, løjtnant 2, kornet 2, kvartermester l'/j og korporal 1 ’/2. Det, de 
videre kan tilkomme, skal betales i sin tid, når Gud vil, at belejringen 
er ovre. Med officererne til fods skal de i lige måde handle, hvor me
get hver skal godtgøres, dog at alt menageres mest muligt. Dermed 
etc. SjT, 34, 698. (Tr.: KD, V, 481). K.

31. aug. (Kbh.) Borgmestre og råd fik brev om, at kongen har anset for 
godt, at ingen dansk adelsmand i garnisonen nyder noget frit kvarter 
til sig selv, tjenere el. heste. Befalendes etc. SjT, 34, 698. (Tr.: KD, V, 
481). K. IndL 28. aug.

31. aug. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Mogens Friis og Christen Jørgensen 
Skeel fik brev om den følgende morgen, den 1. sept., straks reveillen 
er slaget, at mønstre rytteriet i garnisonen fra Christianshavn og ind i 
Kbh. og antegne de uberedne, så og de officerer, der findes hos, sær
deles de, som ej hører til regimenterne, og specificere de kvæstede, så 
og hvor de logerer, hvorover de under deres hænder straks skal indle
vere en rulle og relation i Kane. SjT, 34, 699. (Tr.: KD, V, 481-82). K. 
IndL udat. (3).

Lige sådan befaling fik Mogens Arenfeldt og Erik Rosenkrantz om 
at mønstre generailt. Schacks regiment til fods og antegne de udygti
ge. Otte Pogwisch og Jens Rodsteen livregimentet til fods. Steen Ho- 
hendorff og Enevold Parsberg Henning Quitzows. Johan Christoph 
von Kørbitz og Christoffer Parsberg generallt. Gyldenløves regiment 
til fods og hofbetjentene. Lave Beck og Jacob Rodsteen studenterne 
og håndværksburscherne. Holger Vind og Hans Oldeland artilleribe
tjentene.

P.S.: Førnævnte mønstring skal de forrette i nærværelse af dr. Peder 
Scavenius, Peder Jacobsen, Cort Henrik Mercker, Jens Sørensen rente
skriver og Claus Jørgensen, som er bekendt med indkvarteringens be
skaffenhed.

31. aug. (Kbh.) Frederik Turesen fik brev om med forderligste i Kane, 
at levere en rulle over alt borgerskabet og de fremmede officerer, der
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findes ved hvert kompagni, og hos hvem, de logerer. Dermed etc. SjT, 
34, 699. (Tr.: KD, V, 482). K. Indi., se foreg.

31. aug. (Kbh.) Hans von Ahlefeldt o. fl. officerer fik brev om straks at 
levere hr. Niels Krabbe fortegnelse og navn på alle værter, hvor enhver 
af hans officerer og ryttere logerer, de kvæstede specificeret for sig å 
parte. SjT, 34, 700. (Tr.: KD, V, 482-83). K. Indi., se SjT, 34, 699, 31. 
aug. (brev 1).

Lige sådant brev fik generailt. Ulrik Christian Gyldenløve om hans 
officerer, ryttere og dragoner. Oberst Frederik von Ahlefeldt om hans 
officerer og soldater. Generallt. Schack om hans. Henning Quitzow 
om hans.

31. aug. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om til brandskuder at lade 
forfærdige 8 af de gamle skuder, som er liggende ved toldboden. Befa
lendes etc. SjT, 34, 701. (Tr.: KD, V, 483). K.

1. sept.1 (Kbh.s rådhus) Trykt patent af Kbh.s rådhus til den svenske 
soldateske. Alle og i særdeleshed alle æreelskende cavalierer og tapre 
soldater gives til kende, at kongen af Sverige uden al årsag har brudt 
de oprettede traktater med kongen af Danmark og Norge og belejret 
den kgl. residensstad Kbh. til lands og vands. Kongen såvel som inde
værende adel og borgerskab har besluttet at defendere sig til sidste 
mand og leve og dø med hverandre og resolveret til stadens desto bed
re defensión, nemlig at adelen hverver et regiment ryttere og borger
ne 3 regimenter til fods af deres egen pung. Alle ærlige cavalierer og 
soldater, som er i svensk tjeneste, være sig adel el. uadel, danske, sven
ske, tyske el. anden nation, hvad heller de er kongen af Danmarks un
dersåtter el. ikke, påmindes, at de ikke assisterer kongen af Sverige i 
hans uretfærdige sag, men forføjer sig til Kbh., dér at tage tjeneste. En
hver, officerer, ryttere el. knægte, som kvitterer det svenske parti, og 
kommer hid, får ikke alene fuldkommen pardon, men bliver endog 
trakteret med frit kvarter og gode rede hverve- og anrejsepenge såvel 
som besoldning. SjR, 24, 269. (Tr.: CCD, VI, 393-94).

P.S. Det erfares, at det usandfærdigt spargeres, at de, som begiver sig 
herover fra fjenden, ilde medhandles. Men kongen har ikke alene til
sagt alle fuldkommen pardon, men endog lovet enhver godt kvarter, 
rigtig betaling og efter enhvers forhold al anden kgl. nåde.
1) I kopibogen er dateringen 15. sept.
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1. sept. (Kbh.) Thomas Thomsen, Jørgen Hansen og Niels Sørensen 
fik brev om straks at annamme og indlevere det, adelen har udlovet i 
fæstningen til at holde 300 ryttere efter tilstillet fortegnelse imod kvit- 
tance, og derfor efter taksten indkøbe rug, malt og humle til kommis
brød og øl el. og øl og brød, hvilket bekvemmeligst kan ske, og siden 
uddele det til officererne, som igen skal levere det til kompagnierne 
el. soldatesken til hest og fods, så vidt som adelen har påtaget sig at un
derholde såvel som og i penge at uddele det, som er el. bliver tilfor
ordnet soldatesken. De skal derfor hver lørdag gøre rigtighed for Jør
gen Seefeld og hr. Hans Lindenov. Dermed etc. SjT, 34, 701. (Tr.: KD, 
V, 483). K. Orig. i DKanc. B 180. Indl. udat.

2. sept. (Kbh.) Kaptajn Berent Mogensen m.fl. fik kaperpas. Nærvæ
rende BM agter med sit skiberum at pågribe de svenske undersåtter i 
søen. Kongen bevilger, at de svenske skibe og gods, som han kan blive 
overmægtig, såvel som alle dem, som gør fjenden tilførsel, må han 
tage og uden dom og rettergang beholde. Dog er det ham forment 
under det skin at tilføje andre nationer el. deres skibe på deres retfær
dige rejse nogen skade, under hans æres, livs og gods’ fortabelse. Kon
gen befaler sine admiraler, kaptajner, udliggere o.a., som BM med 
nævnte skiberum hænder for at komme, at de fremmer det til det bed
ste og lader det passere frit, ej gørendes ham ophold. SjR, 24, 271. K. 
Indl. 5. sept. og udat.

Lige sådant patent fik kaptajn Cornelius Kruse d. Y., dat. 9. sept. 
Jens Lassen: Nok Jørgen Andersen Borringholm med sit skib Søed- 
lideri kaldet. Borgmester Hans Sørensen: Nok Bertel Mørch med sin 
spejljagt. Henrik Ehm: Nok kaptajn Anders Troelsen med sit skib, Ør
nen kaldet., dat. 20. sept.

3. sept. (Kbh.) Christian Viborg fik brev om at have indseende med, at 
al fourage på Amager efterhånden føres til Christianshavn, og siden 
lade det uddele til rytteriet i hvert kompagni efter den gjorte takst, så 
meget, som de i 8 el. 14 dage kan hjælpes med, hvortil han skal an
namme de penge, som godtgøres rytterne af deres værter til fourage. 
Dog skal af bonden intet annammes uden betaling, og til den ende an- 
ordnes særlige bønder til at forskaffe hver sit kompagni fourage for 
betaling efter taksten, hvilket fodermarskalen selv skal uddele. SjT, 34, 
701. (Tr.: KD, V, 483-84). K. Indl. 3. sept.
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3. sept. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om adskilligt efter 
oberst Christoffer Kunous indlæg. PK befales at lade CK bekomme en 
rulle over alle tøjhus- og artilleriofficerer, nemlig fyrværkere, konstab
ler og håndlangere, så mange som allerede gør tjeneste til lands el. 
vands; desligeste over håndværksfolkene, nemlig: smede, bøssemage
re, tømmermænd, snedkere, drejere o.a. Item skal tøjmesteren med 
CK, når denne begærer det, begive sig til Tøjhuset for at overse og be
fordre forfærdiget det, som gøres fornødent af alle hånde sorter 
schuskihlen, håndspigre, kapeller med fænghuller, skovle o.a., som 
gøres fornødent at bruge ved stykkerne, og dertil at forskaffe tømmer
mænd og snedkere. Desligeste skal han straks lade alle fyrværkerne 
komme til CK på Tøjhuset, så han kan befale og anordne, hvad der i 
en hast kan være at gøre hos dem på alle posterne i denne tid. Her for
uden skal tøjmesteren forordne 6 personer som håndlangere, som dag 
og nat skal være i beredskab at bruge til det, CK kan have at befale 
dem. SjT, 34, 701. (Tr.: KD, V, 484). K. Indl. 18. aug.

3. sept. (Kbh.) Christoffer Kunou fik brev om med forderligste på Bre- 
merholm at lade forfærdige jernfyrpander på batterierne om fæstnin
gen, så og begkranse og dertil at lade hugge tørre birke- og tømmer
spåner med alt, som eragtes fornødent. Dermed etc. SjT, 34, 702. (Tr.: 
KD, V, 484). K. Indl., se foreg.

3. sept. (Kbh.) Niels Juel fik brev om til Christoffer Kunou at lade leve
re ege- el. espetræer til håndspiger, 8, 9 og 10 fod lange. Dermed etc. 
SjT, 34, 702. (Tr.: KD, V, 485). K.

3. sept. (Kbh.) Niels Juel fik brev om til Holmen at lade føre de små 
galioter og fartøjer, som findes i havnen, til at lade forfærdige, så man 
kan bruge dem når behøves. Dermed etc. SjT, 34, 702. (Tr.: KD, V, 
485). K.

3. sept. (Kbh.) Admiralitetet fik brev om at lade bygmester Albertus 
Matthisen til de brønde, som oprettes i kongens staldgård, straks be
komme l’A tylvt egeplanker. Dermed etc. SjT, 34, 703. (Tr.: KD, V, 
485). K. Orig. i DKanc. B 174. Indl. 3. sept.

3. sept. (Kbh.) Albertus Bygmester fik brev med befaling til straks at 
lade forfærdige de brønde, som oprettes i kongens staldgård, og dertil 
at forskaffe det, der behøves af stolper o.a. Item hos Admiralitetsrådet
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at affordre 1 '/2 tylvt egeplanker, eftersom de har fået kongens befaling 
derom. SjT, 34, 703. (Tr.: KD, V, 485). K.

3. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade de fremmede office
rer over studenterne, så og løjtnant Frederik Hummel, hver bekomme 
klæde til en klædning el. kappe. Dermed etc. SjT, 34, 703. (Tr.: KD, V, 
485). K. Orig. i DKanc. B 179M.

3. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om med forderligste at antage 
de kommissarietoldpenge, som findes i Rtk. i den fra Horsens frem- 
skikkede toldkiste. De skal og lade gøre i penge det gamle inventa
riumssølv o.a., som findes i Rtk., og anvende pengene til indkøb af il- 
debrændsel o.a. daglig udgift. SjT, 34, 703. (Tr.: KD, V, 486). K. Orig. i 
DKanc. B 179M. Indl. 3. sept.

4. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Ulrik Christian Gyl
denløve til sit regiment dragoner bekomme 400 al. klæde. Dermed 
etc. SjT, 34, 704. (Tr.: KD, V, 486). K. Orig. i DKanc. B 179M.

P.S.: I lige måde skal de forskaffe konstablerne fornødent klæde.

4. sept. (Kbh.) Lave Beck fik brev anlangende uddelelse af fourage fra 
Amager til rytteriet. Han skal fordele landsbyerne på Amager til for 
betaling at gøre rytteriet tilførsel af fourage, hø og havre el. i stedet for 
havren byg, dog for betaling efter den gjorte takst. På det dermed kan 
gå rigtigere til, skal han til hvert kompagni anordne dets bønder, som 
kan gøre tilførsel og igen søge betalingen hos LB. Til den ende skal 
han for hvert kompagni lade indeholde så mange penge hos værterne 
el. andre, som underholder dem, som fouragen kan andrage af hø og 
havre efter ordinansen, og igen levere dem til bønderne, når de frem
viser kvartermesterens kvittering på den kompagniet assignerede fou
rage. Klager nogen bonde over, at han molesteres af sine ryttere, der 
ikke vil nøjes med det forordnede deputat, skal LB tilkendegive office
rerne det, så det i tide kan remederes. Dermed etc. SjT, 34, 704. (Tr.: 
KD, V, 486-87). K.

4. sept. (Kbh.) Hans von Ahlefeldt fik brev om, at kongen har befalet 
Lave Beck at anordne hvert kompagni af rytteriet dets visse bønder på 
Amager, som kan gøre tilførsel af hø og havre, dog for betaling. Han 
skal lade denne tilførsel annamme ved hvert kompagnis kvarterme
ster, og levere LB pengene derfor, så vidt det beløber efter den forord-
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nede takst, så han kan tilstille bønderne dem imod kvartermestrenes 
kvittering. Pengene skal kvartermesteren oppebære af hver rytter un
der kompagniet el. den vært, som underholder ham. Dersom bønder
ne besværes videre end det forordnede deputat, skal han lade straffe, 
når der klages. Dermed etc. SjT, 34, 704. (Tr.: KD, V, 486-87). K.

5. sept. (Kbh.) Å.b. anlangende hr. Axel Urup til Bæltebjerg. AU har 
for kongen klageligen ladet andrage, hvorledes han i disse vanskelige 
tider uforskyldt og usandfærdigt udråbes. Da hans troskab er kongen 
vel bekendt, vil han hermed påminde enhver, af hvad stand og kondi
tion, at de lader AU være ubevaret for alle ærerørige ord og skælds
ord, og respekterer ham som den, kongen har tilforordnet. Hvorefter 
osv. SjR, 24, 271. K. Indl. 4. sept. og udat.

5. sept. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at lade fornemme 
hos alle i staden, som har ryttere til indkvartering, om de vil forskaffe 
dem hø og havre el. give rytterne penge derfor efter den forordnede 
takst, hvorom de med forderligste skal tilstille Lave Beck efterretning, 
eftersom kongen har befalet ham for penge at forskaffe hø og havre til 
de ryttere, som ej kan bekomme det hos deres vivrter. Dermed etc. 
SjT, 34, 705. (Tr.: KD, V, 489). K. Indl. udat.

P.S.: Til bedre rigtighed med forskrevne skal adressaterne lade LB 
levere ruller på alt kavaleriet i staden.

5. sept. (Kbh.) Skrædder Lorentz Beck fik brev om til oberst Hans von 
Ahlefeldt at lade levere de 3 heste, som han har lovet at undsætte med 
til kronens tjeneste. SjT, 34, 705. (Tr.: KD, V, 489). K.

5. sept. (Kbh.) Rektor og professorer i Kbh. fik brev om alvorligen at 
tilholde studenterne, at de flittigt nat og dag lader sig finde på deres 
poster, såfremt de ej vil straffes, om officererne klager. Stiller nogen 
sig modvillig og begiver sig fra posterne uden officerernes forlov, vil 
kongen selv lade sådant straffe, om påklages, foruden anden vilkårlig 
straf, hvorved sådan opsætsig promotion herefter skal forhindres. 
Hvorimod de, som flittigt indstiller sig, kan forvente al anden forf rem
melse frem for andre. Således, at fjenden ej vil overrumple kongen, 
om han skulle tentere noget på fæstningen. Derefter osv. SjT, 34, 705. 
(Tr.: KD, V, 489-90). K.

P.S.: Kongen formoder, at adressaterne ej tilsteder nogen at ophol
de sig i deres huse af dem, som er forordnet nogen post på voldene,
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men at alle Hittigen af adressaternes og andres huse i staden indstiller 
sig til defensión imod fjenden, og at de i så måder foregår de andre 
indvånere i staden med et godt eksempel.

5. sept. (Kbh.) Hans Schack og Frederik Turesen fik brev om at tilhol
de alle officererne, at de nat og dag flittigt er på deres poster, under 
straf, så og tilholder deres underhavende gemene knægte i lige måde 
ej uden synderlig årsag at forlade deres poster dag el. nat, så fjenden ej 
overrumpler kongen. Til den ende skal adressaten selv flittigt visitere 
posterne og lade straf fe dem, som da ej findes på deres poster. SjT, 34, 
706. (Tr.: KD, V, 490). K.

Lige sådant brev fik FT om borgerskabet.

5. sept. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om alvorligen at til
holde borgerskabet nat og dag flittigt at være på deres poster på vol
dene, og at de lader sætte og ved trommeslag publicerer, hvilken vil
kårlig straf sådanne skal udstå, som ej opvarter deres post, enten at de, 
som om natten lader sig finde på sin seng, ej skal agtes for ærlig el. god 
patriot, el. anden straf, som adressaterne med borgerskabet selv synes 
godt, så at fjenden ej skal overrumple kongen, om han skulle tentere 
noget. Dermed etc. SjT, 34, 707. (Tr.: KD, V, 490). K.

5. sept. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om vogne, som Jens 
Lassen skal uddele. Der fornemmes stor disordre med vogne, som be
stilles til at føre tømmer til stadens fortifikation, idet undertiden flere 
indstiller sig, end der kan bruges, og undertiden, når de mest behøves, 
fremkommer kun 2-3. Adressaterne skal gøre den anordning, at bryg
gerne, slagterne og vognmændene, som har heste og vogne, bliver 
delt i 6 lige parter, og at enhver anmeldes den dag, på hvilken de om 
morgenen helt tidligt skal indstille sig hos JL, og siden hver 6. dag, og 
lade sig uddele til de fornødne poster. På det, alt kan gå des skikkeli
gere til, har kongen befalet Hans Schack at lade proklamere under 
højeste straf, at ingen herefter skal understå sig med gevalt at bemæg
tige sig en vogn på gaden. Derefter etc. SjT, 34, 707. (Tr.: KD, V, 490- 
91). K. (2).

5. sept. (Kbh.) Hans Schack fik brev om, at kongen har befalet Jens 
Lassen dagligen at lade uddele vogne på sine poster. På det, alt kan gå 
des skikkeligere til, skal HS ved trommeslag lade proklamere og ud
råbe i staden, at ingen herefter under straf skal understå sig uden JLs
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vilje med gevalt at bemægtige sig nogen vogn på gaden, men søge den 
hos JL. Dermed etc. SjT, 34, 708. (Tr.: KD, V, 491) K.

6. sept. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende dem, 
som har tømmer. Der behøves tømmer til fortifikationen. De skal 
handle med borgerskabet, som har tømmer i forråd, at de angiver det 
hos kongens bygmester, hvorimod de på hans kvittering skal bekom
me forsikring til betaling, når Gud giver bedre tilstand. Dermed etc. 
SjT, 34, 708. (Tr.: KD, V, 491). K.

6. sept. (Kbh.) Niels Juel fik brev om levering af et sejl til en båd fra 
Stubbekøbing. Han skal forskaffe båden, som er kommet derfra med 
Wulf von Buchwald, et sejl. Dermed etc. SjT, 34, 708. (Tr.: KD, V, 491). 
K.

6. sept. (Kbh.) Bispen i Roskilde fik brev om at tilholde præsterne i 
Kbh. at formane borgerskabet og deres tilhørere flittigt at være på de
res poster på voldene, så fjenden ej skal overrumple dem, om han ten- 
terer noget. SjT, 34, 709. (Tr.: KD, V, 492). K.

8. sept. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om at tilholde 
indvånerne på Amager, at de sløjfer og nedkaster alle de diger, som 
findes om deres haver og løkker, så at fjenden ingen fordel skal have 
derved, om han tenterer noget. Dermed etc. SjT, 34, 709. (Tr.: KD, V, 
492). K.

8. sept. (Kbh.) Frederik von Ahlefeldt og Anders Jensen Grove fik brev 
om med forderligste at gennemse tøj mester Peter Kai thof f s rgsk., for- 
færdiget over al krigsmunition på Tøjhuset ved Kbh.s Slot og andet
steds, og under deres hænder og signeter med forderligste tilstille 
kongen en fortegnelse. Dermed etc. SjT, 34, 709. (Tr.: KD, V, 492). K.

8. sept. (Kbh.) Peter Kalthoff fik brev om at forskaffe Frederik von 
Ahlefeldt og oberstlt. Anders Jensen Grove en generalkvittering på 
den munition, som er leveret på hver post på fæstningen, eftersom de 
er befalet at gennemse hans rgsk. SjT, 34, 710. (Tr.: KD, V, 492). K.

8. sept. (Kbh.) Otte Pogwisch og Johan Christoph von Kørbitz fik brev 
om takst på amagernes varer. De skal til sig tage Morten Mikkelsen og 
Hans Hansen proviantskriver tillige med hofslagter Hans Hermansen
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og en anden slagter i staden og på kongens ratifikation gøre en takst, 
hvorefter indvånerne på Amager skal sælge deres varer i Kbh., så læn
ge som belejringen varer. Dermed etc. SjT, 34, 710. (Tr.: KD, V, 493). K.

8. sept. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om at lade afd. kaptajn 
Matthias Foss bekomme et lejersted i Regenskirken. Dermed etc. SjT, 
34, 710. (Tr.: KD, V, 493). K.

8. sept. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om herefter i overværelse af 
Theodorus Lente og Cornelius Lerche at uddele kvartererne til kon
gens egne betjente. Dermed etc. SjT, 34, 710. (Tr.: KD, V, 493). K.

8. sept. (Kbh.) Henrik Wolrath Both fik brev om at gøre den anord
ning, at intet korn el. foder indføres fra Amager til Kbh. SjT, 34, 710. 
(Tr.: CCD, VI, 394). K.

9. sept. (Kbh.) Lave Beck og Johan Christoph von Kørbitz fik brev an- 
langende oberstlt. von Deberens og major til hest Henschens verpfle- 
gung. De skal gøre den anordning, at Ds kompagni, såvel som Hs, be
kommer verpflegung og underholdning af Amager efter kongens tryk
te og publicerede ordinans, hvilket han skal ligne og lægge ml. bøn
derne dér, så de for hver 8 dage kan gøre dem tilførsel, og kontenteres 
derfor. Men til nævnte kompagnier, officerer og bagage skal han for
skaffe fornødent kvarter i de nærmeste landsbyer. Dermed etc. SjT, 34, 
710. (Tr.: KD, V, 493-94). K. (2).

9. sept. (Kbh.) Hans von Ahlefeldt fik brev om indkvartering på Ama
ger. Kongen har befalet1 oberstlt. von Deberens, såvel som major Hen
schens kompagnier til hest at have deres verpflegung og underhold
ning til officerer og ryttere efter den trykte ordinans af Amager. Så og 
at ritmester Gotfrieds kompagni skal henlægges i Christianshavn i ste
det for major Henschens kompagni, som nu ligger dér. Befalendes etc. 
SjT, 34, 711. (Tr.: KD, V, 494). K. (2).
1) Jf. foreg, brev.

9. sept. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev anlangen- 
de major Henschens kvarter. De skal gøre den anordning, at ritmester 
Gotfried med sit kompagni til hest bekommer kvarter i byen i stedet 
for H, som med sit kompagni er forordnet underholdning af Amager. 
Dermed etc. SjT, 34, 711. (Tr.: KD, V, 494). K.
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9. sept. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende anord
ning om bartskærere på batterierne og dem, som kvæstes. De skal tale 
med bartskærerne i byen, at de forskaffer 2 bartskærere med kiste til 
orlogsskibene. Dermed etc. SjT, 34, 711. (Tr.: KD, V, 494). K.

P.S. De skal tilholde bartskærerne i byen, at hver er til stede på sit 
batteri, så de i en hast kan forbinde, om nogen bliver kvæstet, hvortil 
på hvert batteri skal forordnes hytter.

10. sept. (Kbh.) Samtlige almue i Loll. og Falster fik brev anlangende 
at undsætte Nakskov fæstning. Kongen hilser riddere og ridders- 
mænds mænd, adelige fruer og jomfruer, gejstligheden, borgere og 
menige indbyggere i Loll. og Falster. Han påtvivler ej, de er bekendt 
med, hvorledes kongen af Sverige uformodelig og uden al given årsag 
imod oprettede pagter og fredstraktater fjendtligt har overfaldet ham. 
Han beder alle indflytte i fæstningen Nakskov med gods og formue, så 
fjenden intet bliver mægtig, om han tenterer noget. Han formoder og, 
at de som tro undersåtter sekunderer fæstningen med korn, fæ o.a. og 
ellers i alle måder går kommandanten til hånde. Kongen vil, når Gud 
giver bedre tider, betale dem igen og erkende det med anden nåde 
imod enhver efter stand og kondition. Ladendes etc. SmT, 8, 187.

11. sept. (Kbh.) Anders Jørgensen Klingenberg fik brev anlangende 
Selio Marselis, overbergamtsråd og norsk postforvalter, og postvæse
net. Kongen har befalet SM at give adressaten ordre til, at han straks, 
og så snart havnen er befriet fra de svenske orlogsskibe, skal være be
tænkt i det ringeste at have en galiot el. et andet godt skiberum ved 
hånden, på det at korrespondancen ml. Danmark og Norge konti
nuerligt kan blive underholdt. Men SM beklager, at AJK altid i forle
den krig har disputeret hans velmente anordninger og ikke efterkom
met dem. I lige måde beklager han sig, at han efter AJKs egen begæ
ring har forskrevet en hukkert el. galiot af Holland til at overføre post
brevene, hvorfor han har obligeret sig at betale månedspenge, hvilken 
hukkert AJK også har brugt til postbrevene ml. Danmark og Norge, 
men nu SM søger betalingen hos ham, kan han intet bekomme. AJK 
befales tillige med afd. Morians arvinger, som har påtaget sig det nor
ske postvæsen, præcist at påtage sig den anordning, som bliver givet 
SM, så vidt postvæsenet angår, så og igen at betale ham de af ham ud
lagte månedspenge. Dersom han har noget at indvende herimod, skal 
han andrage det for Erik Krag og Theodor Lente, som deri skal gøre
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det, som eragtes ret og billigt. Befalendes etc. SjT, 34, 711. (Tr.: KD, V, 
495). K. Indl. udat.

11. sept. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om at lade Fre
derik von Ahlefeldt bekomme det tømmer, som ligger ved Dragør, og 
tilholde indvånerne dér at hjælpe til med at age det. Dermed etc. SjT, 
34, 713. (Tr.: KD, V, 495). K.

11. sept. (Kbh.) Jens Kaas fik brev om at hidskaffe de 400 mand fra 
Loll. og Falster, som det er befalet Christoffer Lindenov at lade samle 
dér. Dog skal han iagttage, at de ikke kommer i fjendens hænder. Der
med etc. SmT, 8, 187.

11. sept. (Kbh.) CChristoffer Lindenov fik brev om at hjælpe Jens Kaas 
til 1.000 rd. til låns, enten i Nykøbing el. i Stubbekøbing. Hvorimod 
han el. den, som udlåner pengene, skal nyde 400 rd. årlig afgift af Kor- 
selitse1 Ladegård til forsikring, fra Philippi Jacobi 1659, til kapitalen 
med påløbne renter, 6 pct., bliver kontenteret. Dermed etc. SmT, 8, 
187. K. Indl., se SmT, 8, 186, 30. aug.
1) Kopibogen har (Corfitzis, K. Codtzlidtz.

11. sept. (Kbh.) (Christoffer Lindenov fik brev om at forskaffe skibe
rum o.a. til de hid befalede folk. Kongen har befalet Jens Kaas til Kbh. 
at hidføre de 400 mand, som (CL er befalet afskaffe hid fra Loll. og Fal
ster. CL skal lade ham være folkene følgagtig med fornødne både, ski
berum, gewehr o.a. Dermed etc. SmT, 8, 188. K.

11. sept. (Kbh.) (Cort Lyders fik brev anlangende 400 rd. til den, som 
forstrækker Jens Kaas 1.000 rd. til militien. Kongen har befalet (Chri
stoffer Lindenov at låne 1.000 rd. til at levere JK, og lade forsikre den 
el. dem, som udlåner pengene, i de 400 rd.s årlige afgift af Korselitse1 
ladegård. CortL skal årligen levere de 400 rd. til den el. dem, som 
ChristofferL anviser ham, indtil kapitalen med rente, 6 pct., er afbe
talt, tagende kvittering. Dermed etc. SmT, 8, 188. K.
1) Kopibogen bar misforstået i stedet Corfitzis.

12. sept. (Kbh.) Johan (Christoph von Kørbitz fik brev om at gøre den 
anordning, at nærværende løjtnant Johan Strobbel bekommer trakte
ment til sig selv og 2 heste på Amager efter verpflegungsordinansen. 
Dermed etc. SjT, 34, 713. (Tr.: KD, V, 496). K.
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12. sept. (Kbh.) Befaling til borgerskabet i Stege om alle at være borg
mesteren i byen under straf hørig og lydig i alt det, han befaler dem til 
fædernelandets tjeneste. SjT, 34, 713. K.

12. sept. (Kbh.) Johan Smidt, tolder, fik brev om at forskaffe den to
bak, som soldater og bådsfolk behøver i denne belejringstid. Han skal 
levere det til hvert kompagnis højeste officerer, som skal kvittere der
for. Tobakken vil kongen siden lade betale enhver, som JS bekommer 
det hos, efter hans beviser. SjT, 34, 713. (Tr.: KD, V, 496). K.

12. sept. (Kbh.) Åben befaling anlangende at være Jens Kaas behjæl
pelig. Kongen hilser borgmestre og råd o.a. undersåtter, som JK be
søger. De skal være ham behjælpelig i alt, hvor han kan behøve deres 
assistance. Dersom han forårsages at søge nogle heste hos bønderne, 
skal de lade ham dem være følgagtig mod hans bevis, hvorefter det 
igen i sin tid efter skal blive klareret i deres landgilde. SmT, 8, 188. K.

13. sept. (Kbh.) Befaling til hofbetjentene om deres vagt. Kongen hil
ser hofbetjentene, som er betroet posten bag ved Kbh.s Slot. Han har 
betroet dem en ikke ringe, men meget fornem post, Løngangen og 
derfra til batteriet ved Bryggerset samt porten oppe ved slottet. Han 
havde formodet, at de i denne påhængende fare og vanskelige tid 
frem for andre, som i lige måde lader sig godvilligen bruge ved po
sterne på volden, havde ladet sig finde omhyggeligere og fyrigere til 
kongens tjeneste. Dog fornemmes med kongens største mishag, at en 
part af dem, endog de, som til hove og i amterne intet synderligt har at 
forrette, tid efter anden findes meget forsømmelige, idet de går hjem 
og kvitterer posterne, når det lyster dem, i synderlighed om morge
nen, når reveillen er slaget, deres officerer aldeles uadspurgt. Derfor 
er kongen endnu ydermere forårsaget at påminde alle, at de, som vil 
være anset og holdt for tro tjenere og derforuden forventer nogen 
nåde i fremtiden, skal forse deres post og vagt bedre end hidtil. De kan 
tage eksempel i det tro borgerskab i staden, som blandt dem selv har 
stadfæstet, at de ikke agter den for en ærlig mand, som kvitterer sin 
post uden højvigtig årsag og officerernes forlov. Kongen formoder, at 
hans tjenere også indgår dette ml. sig. SjT, 34, 713. (Tr.: KD, V, 496- 
97). K. Indl. 13. sept.

14. sept. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om, at 
kongen har befalet natmanden at udføre den urenlighed, som falder i
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staden, og kaste den i stranden ved Christianshavns Bro. De skal gøre 
den anordning, at det tilstedes ham at køre over broen og vende tilba
ge igen. Dermed etc. SjT, 34, 714. (Tr.: KD, V, 497). K.

14. sept. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at lade gøre den anordning, 
at natmanden i staden herefter forretter sit embede om natten og ud
fører den urenlighed, som hér falder, i stranden ved Christianshavns 
Bro. Dermed etc. SjT, 34, 715. (Tr.: KD, V, 497). K.

14. sept. (Kbh.) (Christoffer Lindenov fik brev om af Loll. og Falster at 
hidskaffe så mange bådsfolk som muligt, indtil 1.000 el. 1.500 mand, 
og ved god lejlighed og en durkstående vind lade dem komme til Dra
gør, dog med flid at iagttage, at de ikke kommer i fjendens hænder. 
Dermed etc. SmT, 8, 189. K. Indl., se SmT, 8, 186, 30. aug.

16. sept. (Kbh.) Hans Schack fik brev om dem, som molesterer kvind
folk. Kongen kommer i forfaring, at nogle uforskammede folk under
står sig på gaden at molestere ærlige dannekvinder og piger. HS skal 
ved trommeslag lade udråbe, at den, der tilfordrister sig at gøre nogen 
kvindeperson nogen molest el. bekymrer sig om hendes klædedragt, 
skal straffes, eftersom kongen i disse tider ikke er gestændig, at noget 
sådant, som giver årsag til uenighed el. misforstand, skal føres på ba
nen. Befalendes etc. SjT, 34, 715. (Tr.: KD, V, 497). K.

16. sept. (Kbh.) Befaling om uenighed ml. amagerne og deres office
rer. Det erfares, at uenighed ytrer sig ml. de anordnede officerer på 
Amager og landsåtterne dér, som officererne besværer sig over ikke vil 
parere og bekvemme sig til vagt og alarmpladserne, som de bliver til
sagt, men gør modstand. Landsåtterne besværer sig på den anden side 
over officererne, at de omgås dem med for megen trussel, hårdhed og 
hug. For at forekomme sådant, befales hermed landsåtterne strengeli- 
gen, at de, såfremt de ikke vil straffes, skal parere uden nogen modvil
lighed, så vidt officererne har at kommandere og anordne til vagt, tog 
og alarmpladser. Officererne derimod skal omgås dem på bedste 
måde og kommandere dem med god manér. Bevises der da nogen 
modvillighed, skal og må det ikke geråde til eksekution ved officerer
ne, men modvillighed øvet af den el. dem skal ved vidnesbyrd tilken
degives, og de skal føres til slottet, hvor de skal bekomme deres ret. Be
går officererne nogen forurettelse mod landsåtterne, må disse ikke 
selv hævne det el. begy nde opsætsighed, men ved vidnesbyrd tilkende-
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give det på slottet. Så skal de el. den officer, som foruretter nogen, bli
ve straffet. I lige måde skal ingen af officererne over billighed besvære 
bønderne, som de ligger hos, hverken for sig selv med drik og svær
men el. indbyde gæster, ej heller i anden måde molestere i deres går
de el. huse, men lade sig nøje efter ordinansen med det traktement, 
bonden kan afstedkomme, el. og med de penge, enhver ugentlig bør 
have, og derudover intet videre kræve, såfremt de ikke vil være anset 
med højeste straf. Herforuden formanes officerer og landsåtter at om
gås hverandre beskedentlig og venligt med enighed og god omgæn
gelse, og landsåtterne at bevise officererne den ære og lydighed, som 
det sig bør. Ladendes det osv. SjT, 34, 715. (Tr.: KD, V, 498-99). K. 
(marskal Kørbitz’ koncept).

17. sept. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om at gøre den 
anordning, at 200 af det dygtigste mandkøn på Amager hver aften 
kommer ind med deres gewehr til at være i reserve på de steder, hvor 
Hans Schack befaler det, tagende ingen forsømmelse, eftersom høje
ste magt er anliggende derpå. Dermed etc. SjT, 34, 716. (Tr.: KD, V, 
499). K.

17. sept. (Kbh.) Just Ebbel fik brev om med forderligste at begive sig til 
Kbh., hvor han videre skal blive forstændiget om kongens vilje. Kon
gen har i hans fraværelse befalet Johan Schrøder at have landets de
fensión i agt. Befalendes etc. SjT, 34, 717. (Tr.: KD, V, 499).

17. sept. (Kbh.) Befaling til indbyggerne på Møn om at parere ritme
ster Johan Schrøder, som kongen har befalet at have indseende som 
kommandant med alting til landets defensión, om fjenden skulle ten- 
tere noget. De skal være ham hørig og lydig i alt, han på vegne af kon
gen befaler. Ladendes osv. SjT, 34, 717. K.

17. sept. (Kbh.) Johan Schrøder fik brev om som kommandant på 
Møn at have indseende med landets defensión til hest og fods, om 
fjenden skulle tentere noget. Kongen erfarer, at der skal være nogen 
dér, som anstiller sig modvilligen. Han skal forsikre sig mod dem, såvel 
som færgemanden dér, at ingen uden JSs vidende kan komme til el. 
fra landet. Dermed etc. SjT, 34, 717. K.

17. sept. (Kbh.) Befaling til præsteskabet o.a., som i denne tid er mod
villige. Kongen kommer i erfaring, at en del af undersåtterne og præ-
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sterne i Loll. og Falster ikke skal findes så villige, som det bør el. kon
gen havde formodet, til at komme ham og fædernelandet til hjælp til 
deres egen og landets defensión i disse vanskelige tider og uformode- 
lig fjendtligt indfald. Kongen erindrer alle alvorligen om deres ed og 
pligt, så at enhver findes redebon til at komme til hjælp, såfremt de 
igen vil forvente nogen nåde og de modvillige straf. SmT, 8, 189. K.

17. sept. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om i arrest at beholde 
en løjtnant, som er taget med de andre ryttere af kaperen ved Loll. og 
tilforn har været under oberst von Ahlefeldts regiment. Dermed etc. 
SmT, 8, 189. K.

17. sept. (Kbh.) Trykt patent til almuen i Jyll. om at indstille sig hos 
kurfyrstens armé. Kongen hilser alle officerer og underofficerer over 
landfolket i Jyll., så vel som gemene knægte og den ganske almue. 
Kongen påtvivler ikke, at det er alle bevist, hvorledes han uforskyldt og 
uden al årsag er blevet overfaldet af kongen af Sverige og belejret til 
lands og vands i residensstaden Kbh. Kurfyrsten af Brandenburg begi
ver sig nu med en anselig armé ind til secours. Kongen befaler alle til 
deres og fædernelandets befrielse fra det svenske åg at indstille sig 
med deres gewehr hos kurfyrsten ved Frederiksodde og dér hjælpe til 
med at gøre fjenden al mulig skade. Når Gud giver fredeligere til
stand, vil kongen vide at erkende det mod enhver efter stand og kon
dition med sær frihed o.a. benådning, som kan begæres, eftersom en
hver i gerningen kan bevise, hvad han har meriteret. JR, 13, 92. K.

18. sept. (Kbh.) Johan Schrøder fik brev om at have indseende med, at 
Stege så snart muligt bliver sat i defensión, så vidt det kan ske i en hast, 
om fjenden skulle ten tere noget. Dermed etc. SjT, 34, 717. K.

18. sept. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om med forder- 
ligste at mønstre det kompagni fodfolk, som holder vagt ved toldbo
den ved Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 718. (Tr.: KD, V, 499). K.

18. sept. (Kbh.) Rigens Råd og Hans Boysen fik brev anlangende de af 
adelens og kongens tjenere, som vægrer sig ved at tage indkvartering. 
Kongen kommer i erfaring, at en del af adelen vægrer sig ved at ud
lægge deres anpart af det, de er sat for til indkvartering. Kongen erag
ter billigt, at sådanne anvises så mange ryttere, som tilkommer dem
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med rette, eftersom ingen i disse tider bør undslå sig fra fælles hjælp. 
SjT, 34, 718. (Tr.: KD, V, 499-500). K.

Lige sådant brev fik HB anlangende kongens egne såvel som hofbe
tjente, hvori blev indført at tage så mange ryttere el. soldater, som til
kommer dem.

18. sept. (Kbh.) Hans Schack fik brev om, at ingen ryttere el. soldater 
på egen hånd må komme ud på Amager. Han skal lade forbyde, at ryt
tere el. soldater tillades fra Christianshavn på egen hånd at komme ud 
ad porten for at gøre indvånerne på Amager afbræk, eftersom Sund- 
byvester og Sundbyøster bymænd beklager sig, at soldaterne gør skade 
ej alene på deres kvæg og svin, men endog at kål, rødder o.a. bortta
ges. Han skal fornemme derom og lade straffe dem, der har gjort det. 
Dermed etc. SjT, 34, 718. (Tr.: KD, V, 500). K. Indl. 17. sept.

18. sept. (Kbh.) Sivert Brockenhuus fik brev om at tale med de i Kbh. 
tilstedeværende adelspersoner, at hver ved sine egne heste og vogn vil 
lade age 5 læs tørv fra Amager til Kastellet ved Kbh., tagende oberstlt. 
Anders Jensen Groves kvittering, at tørvene er leveret. Dermed etc. 
SjT, 34, 725. (Tr.: KD, V, 506).

Endnu fik han et brev 26. sept.

18. sept. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at forsamle alle de 
skuder og skiberum, som kan bekommes i Loll., Falster og Møn, og 
deri lade forfærdige hække og krybber, så de kan føre heste og være i 
beredskab. Dermed etc. SmT, 8, 189. K.

18. sept. (Kbh.) Byfoged Claus Iversen Ravn fik brev anlangende, at 
kongen er tilfreds, at han lader generalgevaldigerløjtnant Claus Lykke 
bekomme de 30 rd. af afd. Ewert Dancklieb (Dancklef)s forseglede 
skrin, som han beretter at restere af sin fordring efter ED, såfremt det 
befinder sig således. SjT, 34, 719, K. Indl. 10. sept.

20. sept. (Kbh.) Frd. på tryk om proviant efter taksten og om ved i den
ne belejring. Adskillige viktualier o.a. varer behøves nødvendigen i 
denne belejrings tid. Hos en del både i Kbh. og Christianshavn befin- 
des god provision over det, de selv har behov. Efterdi enhver er mere 
pligtig til sit fædernelands og egen fordel og livs og gods’ forsvar at op
sætte det til det gemene bedste, end at iagttage sin egen private fordel, 
vil kongen have forordnet, så længe belejringstiden varer, at dersom
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nogen anstiller sig modvilligen heri og ikke vil lade være følgagtig det, 
der er fornødent, for den takst, varerne er sat for, når hans eget forråd 
til hans husholdning efter dannemænds kendelse fratages, da er 
sådant forbrudt til magasin. Belangende brændeved, som ikke tilforn 
er takseret, er anset for godt, at 1 favn stakket ved skal anslås at købes 
for 5 mk. da. og sælges af dem, som har videre end til eget behov, un
der samme straf. Hvorefter osv. SjR, 24, 272. K. Indl. 6. sept.

20. sept. (Kbh.) Niels Juel fik brev om, at kongen er tilfreds, at Peter 
Bredal må bekomme den svenske skude, som ligger i havnen, og Peter 
Thomsen von der Burg Skt. Peders galiot. Derefter osv. SjT, 34, 719, K.

20. sept. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om, at kongen er 
tilfreds, at fangen Jep Knudsen må løslades af tårnet og leveres til rit
mester Uncke, så og Jens Nielsen og Jacob Lauridsen til Frederik von 
Ahlefeldt. Dermed etc. SjT, 34, 719. (Tr.: KD, V, 500).

20. sept. (Kbh.) Dr. Jacob Knudsen[, prorektor,] fik brev om på kon
gens vegne at tale med professorerne og de gejstlige i Kbh. om, at de 
den følgende dag vil låne deres vogne til at age hver 5 læs tørv til Ka
stellet i fæstningen, tagende oberstlt. Anders Jensen Groves kvittering. 
Dermed etc. SjT, 34, 719. (Tr.: KD, V, 500). K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 
12 12 03, RA.

21. sept. (Kbh.) (Christoffer Due fik befaling til undersåtterne om 
hjælp til at samle Ulrik (Christian Gyldenløves regiment. CD er affær
diget at samle så meget som muligt af UCGs regiment til hest. Kongen 
befaler undersåtterne, som han kommer for, at de er ham behjælpelig 
med fordringskab til lands og vands, såvel som underholdning. Der
som han forårsages at søge nogle heste hos bønderne el. andre at 
mundere folkene med, skal de lade ham dem være følgagtig, hvorefter 
det i sin tid efter vurdering skal blive dem godtgjort i deres landgilde 
el. i andre måder. SjT, 34, 720. (Tr.: KD, V, 501). K.

21. sept. (Kbh.) Philip Joakim Barstorff og Christoffer Lindenov som 
kommissarius fik brev om landets tjeneste og om bryggen og bagen. 
PJB skal med CL søge kronens tjeneste på Møn, Falster og Loll. og 
gøre den yderste flid til, at der over alt bliver brygget og bagt, så der 
kan være godt forråd af øl og brød, når det begæres, el. kongen lader 
det afhente. Dermed etc. SmT, 8, 190. K.
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21. sept. (Kbh.) CChristoffer Lindenov fik brev om at hjælpe Jochim 
Korber med at hidskaffe de 5 kompagnier. Item igen landfolk i fæst
ningen. Kongen har befalet JK ved de 2 kapere at hidskikke de 5 kom
pagnier fodfolk, som er liggende i fæstningen Nakskov, foruden dem, 
som det tilforn er befalet CL at hidskikke, og i det sted igen lade ind
lægge landfolket i garnison. (CL skal være ham behjælpelig med at for
skaffe kaperne proviant, og at landfolket snarest muligt indkommer. 
SmT, 8, 190. K. Indl. 1. maj 1657, 15. (2) og 16. okt.

Dette brev gik igen ud den 22. okt.

21. sept. (Kbh.) CChristoffer Lindenov fik brev anlangende at gøre an
ordning at lade brygge og bage på Møn, Loll. og Falster, så der kan 
være forråd, når kongen lader det hente. Kongen har befalet Philip 
Joakim Barstorff at være ham behjælpelig. Befalendes etc. SmT, 8, 190. 
K. Indl., se foreg.

21. sept. (Kbh.) CChristoffer Lindenov fik brev om de 2 proviantskuder, 
som Jochim Korber er befalet1 at hidskikke. JK er befalet til Dragør el. 
Kalvebod at hjælpe 2 skuder proviant, som er blevet taget dér ved lan
det. CL skal gøre den anordning, at det med forderligste fremkom
mer, dog så vidt muligt at iagttage, at det ikke kommer fjenden i hæn
de. Dermed etc. SmT, 8, 191. K. Indl, se foreg.
1) Se næstfølgende brev.

21. sept. (Kbh.) Jochim Korber fik brev om straks ved de 2 kapere i 
Nakskov at hidskikke 5 kompagnier fodfolk, som han har i fæstningen, 
nemlig de 3 af Hans Schacks regiment og oberstlt. Bernebachs og kap
tajn Gjøs kompagnier. Til desto bedre at fremføre dem, er overskikket 
Otte Christoffer Schack. Derimod skal han til sikring af fæstningen 
lade indlægge så mange ryttere, som eragtes fornødent, indtil landfol- 
ket kan indkomme. Befalendes etc. SmT, 8, 191. K.

P. S: JK skal og lade COS med sig bekomme 3 el. 4 konstabler. 
Samme brev gik igen ud 22. sept., men P.S. ej indført.

21. sept. (Kbh.) Jochim Korber fik brev om med første durkstående 
vind at hidskikke de 2 tagne proviantskuder, på det de kan lande ved 
Dragør el. Kalvebod el. Kbh., dog at iagttages, at det ikke kommer fjen
den i hænde. Dermed etc. SmT, 8, 191. K.

21. sept. (Kbh.) Joachim von Deberen fik brev om, at kongen har be
falet Jochim Kcirber at hidskikke 5 kompagnier af det fodfolk, som er i
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garnison dér, og derimod lade indfordre så meget af rytteriet, som 
han eragter behøves til dens defensión, indtil fornødent landfolk kan 
bekommes. Han skal på JKs anfordring lade ham bekomme så meget 
rytteri, som han beg¿erer. Dermed etc. SmT, 8, 192. K.

22. sept. (Kbh.) (Glatis Mikkelsen, Kbh., fik obligation på penge for sin 
galiot. CM har til kongens tjeneste lånt sin galiot, takseret for 1.200 rd. 
Dersom den ikke tilstilles ham el. erobres af fjenden, lover kongen 
ham el. hans arvinger at lade beløbet erstatte. SjR, 24, 273. K.

22. sept. (Kbh.) Tøj mester Peter Kalthoff fik brev om udlevering af 
våben. Han skal lade Gert Borckertsen Meyr og Henrik Ehm på ansøg
ning bekomme 2 6-pundige, 4 4-pundige og 2 3-pundige stykker, så og 
2 falkonetter med tilhørende raperter, tagende deres bevis. SjT, 34, 
720. (Tr.: KD, V, 501). K. Indi. udat.

22. sept. (Kbh.) Tøjmester Peter Kalthoff fik brev om munition til kap
tajn Peter Thomsen von der Burg. Han befales at lade være følgagtig 
til galioten Skt. Peder 140 pd. krudt, 60 kugler til falkonetter, 4 falko
netter, 2 stykker hver på 4-pd. kugler og dertil 30 kugler, nok 20 mu
sketter, 4 bundter lunter, 400 musketkugler, 6 halve piker, 4 mor
genstjerner, 20 degener og banteler, tagende hans bevis. SjT, 34, 720. 
(Tr.: KD, V, 501-02). K. Indi. udat.

22. sept. (Kbh.) Henrik Midler og Selio Marselis fik brev om den for
strækning, de vil gøre. Af hr. Joakim Gersdorff har kongen fornummet 
adressaternes godvillighed til en og anden forstrækning, som de ufor
trødent har gjort fra denne belejrings begyndelse. Kongen beder dem 
fremdeles gøre deres bedste til i disse tider af yderste magt at sekun
dere ham og kronen og tilvejebringe penge o.a. Det, de i så måder i 
penge som varer allerede har forstrakt, el. de videre forstrækker, vil 
kongen nøje betale dem med rente af de første midler, som kan blive 
ham forstrakt el. forordnet til hans og kronens tarv. Til betaling sker, 
vil han lade dem forsikre, som de selv begærer det, og derforuden er
kende deres tjeneste med anden kgl. bevågenhed mod dem og deres 
børn. Dermed etc. SjT, 34, 721. (Tr.: KD, V, 502). K. Orig. i DKanc. B 
173.

22. sept. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om at lade afd. Peder 
Jensen Morsing bekomme et frit lejersted i Regenskirken. Dermed etc. 
SjT, 34, 721. (Tr.: KD, V, 502). K.
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22. sept. (Kbh.) Befaling til undersåtterne i Loll., Falster og Møn om at 
assistere Ulrik Christian [Gyldenløve]. Kongen har befalet generailt. 
UCG at begive sig dertil for at sætte alt i god defensión, om fjenden vil 
tentere noget. De befales at assistere ham, og de, som det vedkommer, 
skal parere det, han begærer el. befaler. Så og at enhver godvilligt ind
stiller sig med den kontribution, som han kan afstedkomme til rigens 
tjeneste og egen frelse. SmT, 8, 192. K. Indi. udat.

22. sept. (Kbh.) Christoffer Lindenov og Philip Joakim Barstorff fik 
brev om 1. Straks at lade udskrive det bedste mandkøn af Loll. og Fal
ster, så at fæstningen Nakskov kan besættes med en del deraf, og det 
øvrige bruges til landets defensión. 2. De skal med en vis person fra Ly
bæk enten på kredit el. i anden måde forskaffe musketter, krudt, lun
ter, bly, sadler og pistoler. 3. De skal assistere Ulrik Christian Gylden
løve med penge og i anden måde. 4. Til den ende skal de straks lade 
indkræve landgilde, skat og kontribution o.a. til landenes defensión. 
Dermed etc. SmT, 8, 192. K. Ind., se foreg.

23. sept. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev anlangende Sofie, Pe
der Jensen Morsings enke, om bogtrykkeriet. Hun har for kongen la
det begære, at hun må nyde bogtrykkeriet efter mandens død. Da den
ne har gjort stor bekostning derpå, hvorfor der findes gæld efter ham, 
eragter kongen billigt, at hun må nyde bestillingen, når hun efter 
egen erbydelse holder så gode og dygtige svende og så rene bogstaver, 
at derpå intet kan klages. Kongen ser gerne, at de lader hende nyde 
universitetets trykkeri. Dermed etc. SjT, 34, 721. (Tr.: KD, V, 502-03). 
K. 22. sept. (2).

23. sept. (Kbh.) Niels Juel fik brev om at lade Ulrik Christian [Gylden
løve] bekomme et skiberum til at overføre hans heste til Loll. Dermed 
etc. SjT, 34, 721. (Tr.: KD, V, 503). K.

23. sept. (Kbh.) Ms. til lensmændene i Loll., Falster og Møn, at ingen 
ædende varer indtil videre må udføres derfra til fremmede steder. 
SmT, 8, 193. (Tr.: CCD, VI, 396).

23. sept. (Kbh.) €Christoffer Lindenov fik brev anlangende, at kongen 
har lånt Peter Thomsen von der Burg galioten Skt. Peder til at bruge 
til fribytteri. CL skal på ansøgning lade ham den være følgagtig. Der
med etc. SmT, 8, 193. K.
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23. sept. (Kbh.) Lensmændene i Loll. og Falster fik brev. Christoffer 
Lindenov: Han skal gøre den anordning, at ædendes varer ej må ud
føres. SmT, 8, 193. K.

Lige sådant brev fik Philip Barstorff og Frands Brockenhuus i deres 
len og Peder Reedtz fra Møn.

24. sept. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. og Christianshavn fik brev 
om at gøre søgning om munition. De skal ved nogle personer af deres 
midte lade visitere og gøre hussøgning over alt i staden, om der findes 
nogen, som har krudt el. anden munition i forråd, at de da leverer det 
på Tøjhuset, for hvilket kongen vil lade betale og, indtil det sker, 
nøjagtigen forsikre. Det, de finder, har de, der gør hussøgningen, un
der deres hænder at indskikke en fortegnelse over i Kane. Dermed etc. 
SjT, 34, 722. (Tr.: KD, V, 503). K.

24. sept. (Kbh.) Frederik Turesen fik brev anlangende afveksling af 
borgerskabet, hvor fjenden kanonerer mest. Kongen ser ugerne, at 
nogen af borgerskabet skulle komme til skade, om det ellers er ham 
muligt at afvende det, eftersom ikke alene deres person er ham an- 
gelegen, men at også ellers i andre måder skulle afgå ham til landets 
defensión ved deres skade. Derfor har han anset for godt at lade for
andre de poster, som nu mest kanoneres af fjenden, og til den ende 
befalet Hans Schack, at de poster, som nu kanoneres og er besat med 
borgerskabet, bliver besat med soldater, hvilket han skal forstændige 
borgerskabet. Dermed etc. SjT, 34, 722. (Tr.: KD, V, 503-04). K. (2).

Lige sådant brev fik Hans Schack.

24. sept. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev anlangende ved til ilde- 
brændsel. Han skal efterhånden ved given lejlighed med skuder el. an
det skiberum hidforskaffe så meget ved til ildebrændsel som muligt, 
og derforuden altid holde en god del i beredskab, når kongen kan 
lade det afhente. Befalendes etc. SmT, 8, 193. K.

25. sept. (Kbh.) Trykt takst på varer fra Amager. På de varer, som be
kommes af el. indføres fra Amager, er sat følgende takst, den sælgende 
og købende til efterretning: 1 par siagtestude 4 år gi., vel ved magt og 
voksne 45 sldl. 1 par siagtestude 3 år gi., middelvoksne, vel ved magt 34 
sldl. 1 par siagtestude 2‘/2 år og 2 år, middelvoksne, vel ved magt 22 
sldl. 1 god ko, tjenlig at slagte, gi. og voksen 20 sldl. 1 middelmådig 
voksen ko, tjenlig at slagte 16 sldl. 1 god kvie, 2 år gi., tjenlig at slagte
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12 sldl. 1 par unge studeling, 1 '/2 og 1 år gi. 20 sldl. 1 par små kvier 1 '/2 
og 1 år gi. 20 sldl. 1 fedt svin vel voksen 7 sldl. 1 middelmådig svin, fedt 
6, sldl. 1 ungt svin, som nu er halvfedet på stubbene (stuben) 10 mk. 1 
får 10 mk. 1 lam 6 mk. 1 bede 3 dl. 1 fed gås 3 mk. 1 mager gås 1 mk. 8 
sk. 1 par fuldvoksne høns 2 mk. 8 sk. 1 par middelvoksne kyllinger 1 
mk. 8 sk. 1 par duer 1 mk. 8 sk. 1 snes æg 1 mk. 4 sk. 1 skålpd. fersk 
smør 14 sk. 1 voksen kalkunsk hane 2 dl. 1 voksen kalkunsk høne 1 '/2 
dl. 1 par middelvoksne kalkunske kyllinger 1 '/2 dl. Når varerne be
kommes på Amager, skal de igen sælges og købes her i byen efter hos
stående pris: 1 skålpd. oksekød for 6 sk. da. 1 oksekalhm med alt tilbe
hør 4 mk. da. 1 oksetunge 2 mk. 1 fjdg. af 1 får 3 mk. 1 fjdg. af 1 lam 2 
mk. 1 fjdg. af 1 bede 4 mk. 1 skålpd. svinekød el. flæsk 7 sk. Kongen 
forordner, at nævnte varer skal sælges for nævnte takst og pris, så læn
ge belejringen varer, el. indtil andet tilsiges. Befindes nogen at anstille 
sig modvillig herimod, og ikke sælger varerne for forskrevne takst, skal 
varerne være forbrudt. SjR, 24, 274. (Tr.: KD, III, 482. CCD, VI, 396- 
98). K. Indl. 8. sept.

25. sept. (Kbh.) Frederik Turesen fik brev om at lade sætte olderman
den for tømmermændene i Kbh. i Blåtårn på Kbh.s Slot, anseende 
han ej forgangen nat var ved arbejdet, desligeste findes forsømmelig 
med at befordre andet arbejde. I lige måde skal han tilholde older
manden at navngive, hvem af tømmermændene der ingen kommando 
parerer, så at de og kan blive straffet. Dermed etc. SjT, 34, 723. (Tr.: 
KD, V, 504). K. Indl. udat.

25. sept. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at lade de denne dag an
komne folk fra Loll. fordele under de 3 regimenter til fods i staden, 
nemlig under Kongens Livregiment 40, under generailt. Gyldenløve 
40 og under hans eget regiment 69 gemene, så og en korporal og en 
tambur. Dermed etc. SjT, 34, 723. (Tr.: KD, V, 504). K. Indl., se foreg.

25. sept. (Kbh.) Cornelius Kruse d. Y. fik brev om at lade Peter von der 
Burg bekomme 2 stykker af de 6, som kongen har lånt ham af Tøjhu
set. SjT, 34, 724. (Tr.: KD, V, 505). K.

25. sept. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev om en tavle i kirkerne til de 
kvæstede. Kongen har anset for godt i disse tider, så længe belejringen 
af Kbh. varer, at lade en tavle omgå, når prædiken sker, til at samle no
get til de kvæstede og syge folk, som af garnisonen kommer til skade.
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Han skal gøre den anordning, at tavlen går om i alle kirker og hen
lægges i en blok til samme. Derhos tilholdes prædikanterne, at de 
formaner menigheden godvilligt at give til dette gudelige brug. Der
med etc. SjT, 34, 724. (Tr.: KD, V, 505). K.

Lige sådant brev fik dr. Johan Diderichsen, den danske, og mag. Jo
han Bremer, den tyske hofprædikant.

26. sept. (Kbh.) Rektor og professorer m.fl. fik brev om en tavle i kir
kerne til de kvæstede. [Lige som det foregående, blot mangler sidste 
afsnit, og der nævnes Vor Frue Kirke og Trefoldigheds Kirke]. SjT, 34, 
724. (Tr.: KD, V, 505). K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA.

Lige sådant brev fik rigens hofmester om Tyske og Holmens kirke, 
borgmestre og råd i Kbh. om Helliggejsts og Skt. Nikolaj kirker og i 
Christianshavn om Christianshavns Kirke.

26. sept. (Kbh.) Ulrik Christian Gyldenløve fik brev om at tilholde de 
soldater, som er antaget og underholdes af kongens betjente, at de la
der sig nøje med samme verpflegung og underholdning fra 7. sept. 
sidst forleden, da de blev antaget i kongens tjeneste, som andre solda
ter i staden bekommer efter derom gjort frd., nemlig 4 sldl. om måne
den til hver gemen knægt. Dermed etc. SjT, 34, 725. (Tr.: KD, V, 506). 
K.

26. sept. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om bartskærkister til 
flåden. De skal foreholde bartskærerlavet i staden, at de straks holder 
12 kister med tilbehør i beredskab og dertil gode dygtige svende, såle
des at de kan gå på orlogsskibene, når de tilsiges, for hvilket de skal be
komme betaling, eftersom Admiralitetet akkorderer med dem. Der
med etc. SjT, 34, 725. (Tr.: KD, V, 506). K. Indl. udat.

26. sept. (Kbh.) Christoffer Lindenov og Philip Joakim Barstorff fik 
brev om Nakskovs forsyning og forbud mod udførsel. De skal have til
børlig indseende med, at fæstningen Nakskov efter Jochim K<>rbers 
begæring bliver forsynet med proviant, munition o.a. Kongen kom
mer i erfaring, at han har ladet en del korn udføre dér af landet for at 
forskaffe munition o.a. til fæstningen. Kongen er tilfreds hermed, dog 
at intet videre udføres imod kongens sidste forbud uden ekspres or
dre. Dermed etc. SmT, 8, 194. K. Indl., se SmT, 8, 186, 30. aug.
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26. sept. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om underholdning til 
ritmester Johan Schrøders kompagni på Møn. Kongen har befalet JS 
at være kommandant på Møn og blive liggende dér med sit kompagni. 
CL skal forskaffe ham underholdning. SmT, 8, 194.

27. sept. (Kbh.) Mogens Krag fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
mag. Christen Skjoldborg må være auditør over det norske kompagni 
soldater. Befalendes etc. SjT, 34, 726. K. Indl. udat. (2).

27. sept. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om af Henrik Müller at lade 
annamme 2.500 rd. af de penge, han skal levere til hofstaten, hvilke de 
siden skal lade levere til Hans Boysen, at han kan betale dem til Matu
rin Dupont. SjT, 34, 726. K.

Lige sådant brev fik rentemestrene om 2.000 rd. af HM til pligtsfo
gederne Laurids Pedersen og Christoffer Sørensen, dat. 2. okt. 1658.

27. sept. (Kbh.) Hans Boysen fik brev anlangende af rentemestrene at 
annamme 250 rd. til at levere til kongens vognmester Maturin Dupont 
i betaling for det, denne efter kontrakt tilkommer for rustvognene. 
HB skal tage hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. 
SjT, 34, 726. K.

Lige sådant brev fik HB om at annamme 2.000 rd. af dem og levere 
til pligtsfogederne, dat. 2. okt. 1658.

27. sept. (Kbh.) Adskillige fik fuldmagt anlangende den branden- 
borgske armés underholdning i Jyll. Kongen har befalet og befuld
mægtiget Otte Pogwisch i Ribe stift at gøre anordning til arméens un
derholdning. Alle, af hvad stand og kondition, befales uden ophold 
under militærisk eksekution at efterkomme den anordning, som OP 
gør. Dersom nogen af lenenes el. adelens betjente, i købstæderne el. 
på landsbyen, ved lenene el. herregårde, anstiller sig forsømmelig el. 
modvillig, har OP fuldmagt til at afskaffe dem og i stedet forordne an
dre, som kan forrette de anordninger, som hvert sted uden persons 
anseelse el. forskånsel bliver gjort. Forbydendes etc. JR, 13, 93. K.

Lige sådant brev udgik om Mogens Friis i Århus stift. Jens Kaas i Vi
borg stift. Sivert Brockenhuus i Mors. Christen Jørgensen Skeel i Vend
syssel. Frands Brockenhuus i Vendelbo stift.

27. sept. (Kbh.) Jens Kaas m.fl. fik brev om med forderligste at begive 
sig til Jyll. og i Viborg stift gøre anordning om underholdning til den
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branden borgske armé, så der kan ske tilførsel af viktualier og fourage 
til de steder, hvor den bliver liggende og landet nogenledes blive kon
serveret [hvorom han skal konferere med Otte Pogwisch, på hvad 
måde det bedst og ligeligt kan gå til], uden nogen forskånsel af kro
nens, adelens el. gejstlighedens. Når Gud vil, at kongen formedelst 
den hollandske secours bekommer noget luft til søs, skal han gøre sit 
bedste og så vidt muligt instigere alle dér i lenet, at de for penge gør al 
mulig tilførsel til Kbh. af alle slags varer, korn, fedevarer, munition, 
brændeved. Dermed etc. JT, 14, 154. K.

Lige sådant brev fik Mogens Friis i Århus stift. Sivert Brockenhuus i 
Mors. Frands Brockenhuus i Vendelbo stift. Hans Arenfeldt til Varskiel 
i Thy. OP i Ribe stift, dog det ml. disse tegn [ ] udelukket. Christen 
Jørgensen Skeel i Vendsyssel, dog det ved dette tegn [ ] indført; des- 
ligeste også, at fra Vendsyssel gøres tilførsel til Norge af korn og malt i 
synderlighed.

P.S. Til at komplettere Ulrik Christian [Gyldenløve]s regiment dra
goner skal han i N. stift lade udskrive 200 af de dygtigste unge karle, 
som findes dér, så de kan være i beredskab at afhentes, når begæres. I 
lige måde skal han så vidt muligt tilhjælpe, enten lensmændene er til 
stede el. ikke, at sognerytterne igen kommer på fode og bliver mun
derede, så de kan gøre tjeneste.

N.B. Dette P.S. blev sat i brevene til JK, CJS, MF, OP.

27. sept. (Kbh.) Enevold Parsberg fik brev om at begive sig til Jyll. med 
Otte Pogwisch til at hjælpe ham, hvor han kan behøve hans tjeneste, 
til den brandenborgske armé. Dermed etc. JT, 14, 155. K. Orig. i 
DKanc. B 174.

27. sept. (Kbh.) Erik Rosenkrantz, Mogens Arenfeldt og Kaj Lykke fik 
brev om at begive sig til deres len for at gøre anordning til den bran
denborgske armés underholdning, eftersom de dertil forordnede 
kommissarier agter det fornødent. Dermed etc. JT, 14, 155. K.

28. sept. (Kbh.) Henrik Wolrath Both fik brev om, at det er kongens 
vilje, at han ingen må udlade på Amager uden på kongens ordre el. 
pas, el. det er de dér på landet boende. Dermed etc. SjT, 34, 726. (Tr.: 
KD, V, 506-07). K.

28. sept. (Kbh.) Johan Baptist von Ense (Enss) fik brev. [Er enslydende 
med foreg.] SjT, 34, 727. (Tr.: KD, V, 507).
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28. sept. (Kbh.) Niels Juel fik brev anlangende den skude, der er an
kommet med stenkul og klæde. Kongen erfarer, at den galiot, som af
tenen før blev anholdt på reden, er ladet med klæde og stenkul. NJ 
skal have indseende med, at ladningen ikke bliver brudt, eftersom 
kongen vil beholde klæde og kul til egen fornødenhed. Til den ende 
skal han forskaffe fortegnelse over, hvor meget af hver slags, så intet 
bortkommer. Dermed etc. SjT, 34, 727. (Tr.: KD, V, 507). K.

28. sept. (Kbh.) Lensmændene i Jyll. fik brev om at gøre den anord
ning, at sognerytterne igen bliver udmunderede og beredne, så de 
kan gøre tjeneste, når påbydes. Dermed etc. JT, 14, 155. K.

Disse fik breve: Erik Rosenkrantz, Mogens Arenfeldt, Kaj Lykke, 
Hans Schack, Gunde Rosenkrantz, Ulrik Christian Gyldenløve, hr. Ove 
Giedde, Malte Sehested og Manderup Due (MSs og MDs breve blev 
igen indleveret i Kane), hr. Oluf Parsberg, hr. Henrik Rantzau, hr. 
Steen Bille, Laurids Ulfeldt, Erik Krag, Corfitz TroHe, Hans Friis, Hen
rik Thott, Jørgen Seefeld, Ove Juel.

29. sept. (Kbh.) Admiralitetet fik brev om at gøre en anordning, hvor
efter de, som begiver sig på fribytteri, kan have at rette sig med de pri
ser, som de bekommer. Dermed etc. SjT, 34, 727. (Tr.: KD, V, 507). K.

29. sept. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
Jens Pedersen Saxe, som har forset sig i lejermål i Kolding, må absol
veres i menigheden i Kbh. og annammes til det højværdige alterets 
sakramente, eftersom han i denne tid ikke kan komme til det sted, 
hvor gerningen er sket. Befalendes etc. SjT, 34, 727. (Tr.: KD, V, 507). 
K. Indl. 25. og 26. sept.

30. sept. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch iik brev om at lade Sivert 
Brockenhuus bekomme 50 rd. til rejsepenge, tagende hans bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 728. (Tr.: KD, V, 
508).

30. sept. (Kbh.) Peter Bredal fik befaling til at losse de sild og bøkling, 
som er ankommet med det hollandske skib, og lade dem opføre på 
Provianthuset. SjT, 34, 728. (Tr.: KD, V, 508).

1. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om et hus til 
kvæstede og syge. Kongen har forordnet, at det hus på Christianshavn,
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som tilhører nogle umyndige børn, som Hans Jensen er formynder 
for, må bruges til at logere de syge soldater, som findes dér. Derfor vil 
kongen af den kapital, huset er takseret for, give rente, som skal bru
ges til indkvarteringens underhold af huset. Dermed etc. SjT, 34, 728. 
(Tr.: KD, V, 508). K.

1. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at handle med bor
gerskabet i staden, at enhver vært låner hver af sine indkvarterede sol
dater en sæk med halm, hvilken siden skal afskaffes, når Gud vil, at be
lejringen er overstået. Dermed etc. SjT, 34, 728. (Tr.: KD, V, 508). K.

1. okt. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
den islandske galiot må føre hr. Henrik Rantzau til Møgelkær, befa
lingsmand på Åkær, fra Kbh. til Møn, Loll. el. hvor vinden føjer. Så og 
at de både, som er kommet fra Møn, igen må begive sig tilbage, når de 
vil. Befalendes etc. SjT, 34, 728. K.

1. okt. (Kbh.) Balthasar Seckman, skriver på Klædekammeret, fik brev 
om at gennemse det klæde o.a., som findes på den galiot, som er ble
vet anholdt ved Dragør, og forskaffe en specifikation over, hvor mange 
sorter der findes og hvor meget af hver slags. SjT, 34, 729. K.

1. okt. (Kbh.) Chinde Rosenkrantz og hr. Axel Urup fik brev om de 
skånske kommissarieregnskaber. Hr. Ove Giedde, hr. Henrik Rantzau 
og Gunde Rosenkrantz har efter kongens befaling af 23. juni1 gen- 
nemset disse rgsk., som til den tid var uforhørt, og gjort relation om 
deres beskaffenhed. Da den er forlagt, beder kongen dem gøre ud
førlig relation til endelig kvittering. SkT, 9, 150. K.
1) Se ovf., s. 277.

2. okt. (Kbh.) Balthasar Seckman, skriver på Klædekammeret, fik brev 
om at lade major Morten Herberg1 og løjtnant Christian Wilhelm von 
jerefander hver bekomme klæde til en kappe og klædning. SjT, 34, 
729. K.
1) Overskriften har Herberg, brevet Herbach.

2. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade de bådsmænd fra Fal
ster, som har ført folk til Kbh., hver bekomme 1 sldl. til fragt af deres 
både. Dermed etc. SjT, 34, 729. K. Orig. i DKanc. B 179M.
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2. okt. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om af lenets landgilde 
straks at lade ankomme 170 får og lam til hofholdningen, så og at lade 
sætte 100 gæs på sti, hvorfor på hver gås skal blive godtgjort 1 skp. hav
re, hvorimod hver gås, når de, efter at havren er opædt, straks skal le
veres, skal veje 10 el. 12 pd. I lige måde skal han lade indkøbe 20 gode 
græsøksne, som kan gå på den bedste græsgang muligt er, indtil de ef
terhånden kan blive afhentet. Desligeste skal han lade annamme 100 
gode fedesvin i stedet for oldenpenge. Han skal på stedet lade slagte 
det, han efter anordning får tilskikket fra lenene Ålholm og Halsted 
Kloster, og imidlertid slagteriet varer, skal han skaffe folk, havende 
indseende med, at alting handles renligt og forvares vel med salt, og at 
intet deraf forkommes. Dermed etc. SmT, 8, 194. K. Indl. udat.

2. okt. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev anlangende at levere ad
skilligt på Nykøbing Slot til hofholdningen. Han skal straks af lenet le
vere 100 beder og gimmerlam, desligeste lade sætte 150 gæs på sti, 
hvorpå hver gås skal blive godtgjort 1 skp. havre, hvorimod hver gås, 
når den, efter at havren er opædt, straks skal leveres til Nykøbing Slot, 
skal veje i det ringeste ml. 10 og 12 pd. Så og lade indkøbe 30 græsøks
ne, som kan weides på den bedste gang, der kan falde, indtil de efter
hånden bliver affordret. I lige måde skal han i stedet for oldenpenge 
lade annamme 40 gode fede svin og i lige måde fremskikke dem til Ny
købing Slot, hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SmT, 8, 195. K. 
Indl. se foreg.

2. okt. (Kbh.) Philip Barstorff fik brev om straks af lenet på Nykøbing 
Slot til hofholdningen at lade levere 180 får og lam og lade sætte 100 
gæs på sti, hvor skal blive godtgjort 1 skp. havre på hver gås, hvorimod 
hver gås, når den, efter at havren er opædt, straks skal leveres til Nykø
bing Slot, skal veje i det ringeste ml. 10 og 12 pd. Så og lade indkøbe 
50 græsøksne, som kan weides på den bedste gang, der kan falde, ind
til de efterhånden bliver affordret. 1 lige måde skal han i stedet for ol
denpenge lade annamme 60 gode fede svin og i lige måde fremskikke 
dem til Nykøbing Slot, hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SmT, 
8, 195. K. Indl, se foreg.

3. okt. (Kbh.) Magdalene, Samuel Meyers fik brev på apoteket. Kon
gen bevilger efter begæring, at Magdalene, enke efter SM, må nyde 
apoteket i Kbh., som hendes husbond har haft, med lige sådanne pri
vilegier, eftersom han har anvendt stor bekostning derpå. Dog skal
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hun, så længe hun nyder det i hendes enkesæde, være tiltænkt at hol
de det forsvarligt ved lige med ferske, tjenlige og fornødne varer, så og 
dygtige og erfarne svende, som kan forestå apoteket uden klage, hvad 
deres bestilling vedkommer. Forbydendes etc. SjR, 24, 275. (Tr.: KD, 
III, 483). K.

3. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at forordne 2 renteskrivere, 
i hvis nærværelse det klæde, kirsej og baj, som findes på den anholdte 
galiot, kan oplægges på den lange sal på Kbh.s Slot, og hvert stykke 
specificeres ved alen og mål, hvorefter de kan ervarte kongens vilje, 
hvorledes han vil have forholdt dermed. Dermed etc. SjT, 34, 729. K. 
Orig. i DKanc. B 179M.

P.S. Renteskriverne skal forrette dette i kongens hofskrædders nær
værelse.

3. okt. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om, at kongen er tilfreds, 
at mag. Jens Jensen Birkerod må antages som ordinarius professor phi- 
losophiæ på universitetet, dog fundationes, leges, statutæ, consvetudi- 
nes laudabiles salvis omnium professorum juribus uvioleret1 og med 
denne bevill. i alle måder upræjudiceret. Befalendes etc. SjT, 34, 730. 
K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA. Indl. 8. okt. og udat.
1) dog fundadoner, love, statutter og rosværdige sædvaner med forbehold for 
alle professorernes rettigheder uvioleret og med denne bevilling ikke præju
diceret.

3. okt. (Kbh.) Jens Kaas fik brev om, at kongen er tilfreds, at han under 
sit kompagni må beholde nogle ryttere på Møn, som er taget af den 
kaper ved Falster. Han må forløves at gå med dem under generallt. 
Schacks regiment. Befalendes etc. SjT, 34, 730. K.

4. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om straks 
ved 2 uvildige mænd at lade taksere bygningen på den på Amager 
uden for Christianshavns Port stående reberbane. De skal straks under 
deres hænder indskikke takseringen i Kane., om kongen behøver at 
lade den afbryde. Dermed etc. SjT, 34, 730. K.

5. okt. (Kbh.) Konfirmation af studenternes leges militares. Kongen er 
søgt om konfirm. af disse, som er oprettet blandt studenterne, hvoref
ter enhver skal rette sig under deres regiment i denne belejringstid. 
Lyder: Kap. I. Straf for dem, som forsømmer præces og Guds ords
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hørelse, item som sværger og bander. 1. Gud bor blandt sit folk, og i 
denne belejring er i synderlighed højligen fornødent, at enhver studi
osus inderlig frygter, ærer og dyrker Gud og påkalder hans hjælp. 2. 
Hvo, som forsømmer præces el. bedestunden aften el. morgen, giver 
for hver gang 4 sk., men for hver prædikens forsømmelse uden lovlig 
undskyldning 8 sk. 3. Befindes nogen under prædiken el. præces at 
drikke el. doble, straffes hver gang for 24 sk. mulkt, en officer dobbelt. 
Hvo, som ikke straks betaler, straffes med akademiets fængsel på vand 
og brød. 4. De, som bander og sværger, skildrer 1 time for hver gang. 
De, som ikke korrigerer, noteres som dem, der i fremtiden ikke bør 
betjene hæderlig bestilling. Kap. II. Straf for dem, som absenterer sig, 
og ikke indstiller sig under studenternes regiment. 1. Enhver studio
sus skal lade sit navn skrive under et kompagni og stille sig derunder 
og ingen være permitteret at vagere, men alle være undergivet lige 
love, eftersom kongens mandat ingen exciperer. Hvo, som absenterer 
sig el. lader sig leje af borgerne, skal angribes el. straffes med relegati
on. Kap. III. 1. Ingen må under høj straf forsømme sin vagt. 2. Hvo, 
som bortgår om morgenen, førend reveille er slagen, enten de er på 
posten el. reserve, giver til straf 12 mk. el. skildrer 2 timer. 3. Hvo, som 
absenterer sig fra sin vagt en hel nat, sættes i akademiets fængsel i 2 
dage og nætter på vand og brød. 4. Hvo, som har vagt på posten og går 
derfra om morgenen uden forlov, førend hans tid er at afløses, skal 
skildre i 3 timer, når vagten igen tilfalder ham. Lige straf for dem, som 
absenterer sig om eftermiddagen. 5. Hvo, som forsømmer sin skil
dren, skal skildre dobbelt så længe som ordinarii. Men officererne må 
ingen lade stå over den ordinære tid på skildvagt, under 1 mk. straf. 6. 
Hvo, som bortgår fra sin skildrepost uden forlov, så pladsen står ledig, 
og fjenden uforvarende kunne komme ind, skal være under livsstraf, 
eftersom det er kapitale. 7. Hvo, som befindes sovende el. drukken, så 
han kendes udygtig af officeren at forrette vagt, straffes med akademi
ets fængsel på vand og brød i 3 dage og nætter. 8. Nævnte straf skal 
også forstås om underofficererne. Kap. IV. Om at parere kommando. 
Enhver studiosus skal gøre sin over- og underofficer ære og respekt og 
parere lovlig kommando. Hvo, som er opsætsig, straffes med fængsel 
el. andet, dog under den gejstlige jurisdiktion. Kap. V. Om gewehr og 
mønstring. L Enhver skal holde sit gewehr rent og færdigt, anseende, 
at han dermed skal forsvare sit liv. Dersom noget gewehr af officererne 
befindes udygtigt og brøstfældigt formedelst ejermandens forsømmel
se, giver derfor '/2 rd. og straks at lade det forfærdige. 2. Ingen må lade 
el. skyde med kugler, når han ekserceres af officererne under 1 mk.
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straf. 3. Ingen må skyde på mønsterpladsen el. i marcheringen uden 
officerernes till. el. bøde 1 mk. 4. Hvo, som skyder under præces el. 
prædiken, bøder 1 mk. 5. Hvo, som vil afskyde sin musket el. bøsse, 
som er skarpladt med kugle, skal gøre det over brystværket ud ad mar
ken og ikke ind i byen. Hvo, der gør det, bøder for hver gang 24 sk. og 
ellers lide skade, om han nogen gør. 6. Når mønstring holdes, må in
gen uden officerernes forlov og lovlig undskyldning være borte under 
24 sk. mulkt. 7. Hvo, som borttager andens gewehr og overbevises, at 
han har solgt og foi kommet det, sættes i akademiets fængsel og lider 
som for offentligt tyveri og skal aldrig mere regnes blandt ærlige stu
denter. 8. Hvo, som forladder andens gewehr el. fordærver det, skal 
straks lade det forfærdige, og om han gjorde det af modvillighed, 
bøde derfor 1 rd., men om skade sker, da lide efter skadens beskaffen
hed og i akademiets fængsel. Kap. VI. Om parlament og dets straf. 
Hvo, som anfanger klammeri med anden med skændsord, sættes i ar
rest til sagens forhøring og straffes. Desligeste enhver, som bestyrker 
klammeri. Men drager man degen el. bruger gewehr mod anden, 
straffes med 1 rd. mulkt el. med akademiets fængsel på vand og brød. 
Hvo, som gør skade med degen el. gewehr, i synderlighed under besat 
vagt el. under præces el. Guds ords tjeneste, straffes hårdeligen, først 
med arrest og fængsel, siden for gejstlig jurisdiktion. Kap. VII. Om 
mulkten. 1. Mønsterskriveren under hvert kompagni skal optegne en
hver, som forser sig mod disse artikler, til auditøren angive navn på 
dem, som skal straffes, og mulkten af andre, som skal mulkteres. For
sømmer han det el. conniverer med nogen, da selv at straffes. 2. Mulk
ten skal mønsterskriveren oppebære og i auditørens nærværelse over
levere regimentssekretæren, som skal samle dem, at de siden kan ud
deles til det kompagni, som de falder under. 3. Mønsterskriveren un
der hvert kompagni skal optegne dem, som forsømmer deres skildren 
og vagt, og skal hver dag på den tid, vagten afløses, levere regimentsse- 
kretæren el. auditøren en designation over dem, der har absenteret 
sig, med dag og datum og hvad kompagni. Forsømmer han det, da at 
straffes el. afsættes. De andre forseelser, som kan forefalde og ikke er 
observeret i disse legibus, skal efter auditørens kendelse decerneres 
med prorektors og professorers råd. Kongen konfirmerer dette. For
bydendes etc. SjR, 24, 276. K.

5. okt. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om en ladning 
rug. Kongen er tilf reds, at af de 18 td. rug, som for kort tid siden er op
målt af en hollandsk krejer og er stående på Dragør, må uden betaling
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forundes menigheden dér, som opbragte krejeren, det, som bliver til
overs, når kommandanten først har bekommet sin part. Befalendes 
etc. SjT, 34, 731. (Tr.: KD, V, 509). K. Indl. udat.

5. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om hr. Lauge Hansens besold- 
ning. Kongen er tilfreds, at LH, så længe han gør tjeneste på volden, 
beregnet fra den tid, han først har anfanget dermed, bekommer sin 
forrige skibspræstebesoldning. Dermed etc. SjT, 34, 731. (Tr.: KD, V, 
509). K. Orig. i DKanc. B 179M.

5. okt. (Kbh.) Peter Bredal, ekvipagemester og admiral, fik brev om 
straks på Provianthuset at lade indlevere de 16 læster sild, såvel som de 
røgede bøkling, som han uden ordre har ladet aftage af det hid an
komne hollandske skib. SjT, 34, 731. (Tr.: KD, V, 509). K.

5. okt. (Kbh.) Hans Hansen, proviantskriver, fik brev om at lade bor
gerskabet bekomme nogle sild. Kongen har forordnet følgende hid 
ankomne sild at lade uddele til stadens indvånere, som begærer det, 
tønden for 10 sldl., nemlig til borgerskabet 20 læster. HH skal lade 
dem bekomme dette imod kvittering. Dermed etc. SjT, 34, 732. (Tr.: 
KD, V, 509). K.

5. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om 20 læster sild, som 
er forundt borgerskabet. Kongen har forordnet, at 20 læster af de hid 
ankomne sild ligeligen skal uddeles til stadens borgerskab, som be
gærer det, tønden for 10 sldl. De skal gøre den anordning, at de bliver 
uddelt ligeligen, og pengene derfor leveret til Selio Marselis. Dermed 
etc. SjT, 34, 732. (Tr.: KD, V, 509-10). K.

6. okt. (Kbh.) Bestalling for Diderich Christensen at have indseende 
med de kvæstede og syge. Han er antaget at have indseende med disse 
i garnisonen. Han skal antage de indtagne soldaters tillagte ugentlige 
underholdning, som skal anvendes på deres kur, så vidt den strækker 
til, og resten, så vidt uforbigængeligen gøres fornøden, af det, som 
indsamles i kirkerne, og derefter at indkøbe proviant o.a. Ingen skal 
indtages, uden doktoren eragter ham så svag, at han behøver at kure
res, og derhos fremviser sin kaptajns seddel. Ingen skal tilstedes at bli
ve længere, end kendes fornødent af doktor og badskær. Til sengeste
der kan købes dæler og søm og straks for færdiges med ringeste be
kostning. De sengeklæder, som ikke godvilligen gives af godtfolk, kan
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for ringest mulige bekostning indkøbes eftersom midlerne strækker 
til. For hans umage skal han om måneden gives 6 rd. og til 2 kvinder, 
som kan renholde de syges klæder, en skipperkost af Provianthuset. 
For alt skal DC hver lørdag levere ekstrakt og regnskab for hver uge
dags indtægt og udgift til Jens Rodsteen og Thomas Thomsen. Der
med etc. SjR, 24, 282. K. Indl. udat.

6. okt. (Kbh.) Henrik Müller fik følgebrev til nogle bønder i Kbh.s len. 
Kongen hilser kronens bønder i Ølstykke h., Farum s. og by: Paaske 
Pedersen, Peder Lauridsen, Peder Jørgensen, Morten Pedersen, Jør
gen Jensen, hr. Mads N., Niels Ibsen d. U., Niels Olsen d. U., Niels 
Christensen, Anders Olufsen, Rasmus Rasmussen, Anders Larsen, Jens 
Olufsen, Jens Bennedsen, Niels Olsen, Jens Larsen Jyde, Mikkel Han
sen Foged, Mikkel Hansen, Svend Nielsen, Jens Ibsen, Hans Tuesen, 
Jørgen Ibsen. Værløse s., Værløselille: Sidse, Hans Pedersens, Poul Pe
dersen, Christen Hansen, Niels Madsen, Jep Ibsen, Ole Pedersen, 
Knud Jensen, Peder Madsen, Børge Bendsen, Peder Hansen, Peder 
Jensen. Kollekolle: Laurids Madsen, Rasmus Madsen el. hvem nu her
efter besidder gårdene, som Johan Christoph von Kørbitz har haft i 
værge og forsvar. Kongen befaler dem, at de retter sig efter denne dag 
at svare HM, hans hustru og arvinger el. deres fuldm., givende deres 
årlige landgilde, gæsteri, sagefald osv. Han skal igen holde dem ved 
lov, skel og ret. Ladendes etc. SjR, 24, 283. K.

6. okt. (Kbh.) Henrik Müller fik følgebrev til nogle bønder i Roskilde 
len. Kongen hilser kronens bønder i Voldborg h., Allerslev s., Lejre: 
Peder Lauridsen, Jens Pedersen, Jens Jyde og Niels Hansen, Laurids 
Knudsen og Søren Jensen, Rasmus Jørgensen, Rasmus Vendelbo og 
Peder Nielsen med Peder Jyde. Gadehuse: Oluf Pedersen, Laurids Ing- 
vorsen, Mads Pedersen. Lejre Mølle: Peder Jensen. Allerslev: Nielsjen- 
sen, Peder Nielsen, Peder Jensen, Mads Hansen og Peder Skrædder, 
Jens Jensen, Gregorius Hansen, Peder Henningsen, Peder Larsen. Ud
lejre: Peder Andersen. Tokkerup: Morten Jensen, Peder Olufsen. 
Skullerup: Peder Madsen, Oluf Nielsen. Skullerup Mølle: Hans Peder
sen. Bregentved: Hans Larsen. Slorup: Poul Hermandsen. Abberup:1 
Mogens Lauridsen. Kisserup: Jacob Jensen, Mads Christensen, Jep An
dersen, Peder Sørensen og Anders Frandsen, Hans Mikkelsen, Jens 
Frandsen, Anders Klokker, Jens Nielsen, Niels Pedersen, Jep Ander
sen, Niels Pedersen Væver. Valborup:2 Peder Mortensen. Åstrup: Lars 
Andersen. Lerbjerg: Oluf Nielsen, Jens Hansen. Dyrlund:3 Laurids
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Mogensen. Særløse4 s., Avnstrup: Jørgen Ingvorsen. Ebberup: Jørgen 
Mortensen. [Kirke] Såby s., Abbeltved:5 Casper Pedersen og Henrik 
Pedersen el. hvem nu herefter besidder gårdene, som Ove Skade til 
Kærbygård har haft i værge og forsvar. Kongen befaler dem, at de ret- 
ter sig efter fra denne dag at svare HM, hans hustru og arvinger el. de
res fuldm., givende deres årlige landgilde, gæsteri, sagefald osv. Han 
skal igen holde dem ved lov, skel og ret. Ladendes etc. SjR, 24, 284. K. 
1) Kopibogen har Aggerup. 2) Kopibogen har Svallebomp. 3) Kopibogen har 
Diurlund. 4) Kopibogen har Sækkeløse. 5) Kopibogen har Abetved.

6. okt. (Kbh.) Henrik Müller fik følgebrev til nogle bønder i Antvor
skov len. Kongen hilser kronens bønder i Løve h., Skellebjerg1 s. og by: 
Jacob Nielsen, Niels Larsen, Jens Madsen, Niels Madsen. Gadehuse: 
Jørgen Eriksen, Hans Nielsen. Bakkendrup: Niels Hansen og Peder 
Hansen, Mikkel Sørensen, Laurids Pedersen, hr. Jens Due, Rasmus 
Rasmussen, Jens Hansen, Peder Pedersen, Søren Jensen. Gadehuse: 
Svend Pedersen. Gierslev s. og by: Peder Jørgensen, Laurids Jensen. 
Knudstrup: Laurids Pedersen, Jep Ibsen, Peder Ibsen. Reerslev s. og 
by: Niels Christensen, Anders Christensen, Peder Hansen, Peder Mur
mester, Niels Sørensen, Jens Christensen. Sønderød: Peder Andersen, 
Lars Pedersen, Mads Olufsen, Lars Stolpe, Svend Madsen, Jens Han
sen, Peder Jerissen, Knudjensen, Søren Jensen, Peder Andersen Kler
ket. Gadehuse: Rasmus Sørensen, Niels Jensen og Anders Nielsen el. 
hvem nu herefter besidder gårdene, som Hugo Lützow har haft i vær
ge og forsvar. Kongen befaler dem, at de retter sig efter fra denne dag 
at svare HM, hans hustru og arvinger el. deres fuldm., givende deres 
årlige landgilde, gæsteri, sagefald osv. Han skal igen holde dem ved 
lov, skel og ret. Ladendes etc. SjR, 24, 286. K.
1) Kopibogen har Sadbierg.

6. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om med forderligste at 
lade vurdere de gamle huse, som findes i staden og ingen bor i, så at 
tømmeret kan bruges til palisader til stadens defensión. Befalendes 
etc. SjT, 34, 732. (Tr.: KD, V, 510). K. Indi. 6. og 16. okt.

Item fik borgmestre og råd et andet brev den 15. okt. 1658 at lade 
vurdere (de huse og våninger, som står næst inden ved volden, ml. 
Vesterport og Helmer Skanse) og ellers lydende lige som dette, undta
gen det ml. disse tegn ( ).
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6. okt. (Kbh.) Hans Schack fik brev om, at kongen har befalet borg
mestre og råd i Kbh. at lade vurdere de gamle huse, som findes i sta
den og ingen bor i, så tømmeret deraf kan bruges til stadens defen
sión. Befalendes etc. SjT, 34, 732. (Tr.: KD, V, 510). K.

6. okt. (Kbh.) Bispen i Roskilde fik brev om bøn for den hollandske flå
de. Kongen har bekommet vis kundskab, at den hollandske secours 
udebliver så længe formedelst kontrær vind. Adressaten skal gøre den 
anordning, at der afalle prædikestole i staden bliver gjort bøn, at den 
nådige Gud vil føje vinden således, at den tilsagte secours kan komme 
ind i betimelig tid. SjT, 34, 732. (Tr.: KD, V, 511). K.

6. okt. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om at lade Steen 
Rodsteen være proviant af Provianthuset følgagtig, af hvad slags han 
begærer, for 20 rd. efter renteritakst. Tagende hans bevis, hvorefter 
det skal blive godtgjort. SjT, 34, 733. K.

6. okt. (Kbh.) Jens Rodsteen og Thomas Thomsen fik brev anlangende 
forhør af Diderich Christensens rgsk. Kongen har antaget DC til at 
have indseende med de kvæstede og syge i garnisonen og at annamme 
det, der bliver udgivet el. forordnet til deres underholdning. Han skal 
herfor hver lørdag til adressaterne levere ekstrakt og regnskab over 
ugens indtægt og udgift. De skal hver uge tage regnskaberne for sig, 
gennemse dem og efter befunden beskaffenhed kvittere DC. Dermed 
etc. SjT, 34, 733. (Tr.: KD, V, 512). K.

6. okt. (Kbh.) Johan Poulsen fik brev om at handle med borgmestre og 
råd i Lybæk, at de imod rigtig betaling vil forskaffe kongen 4.000-5.000 
par strømper og sko til soldater, så at han med allerførste lejlighed kan 
bekomme dem, hvormed de gør en tjeneste, som kongen i forefalden
de okkasioner igen vil erkende. Befalendes etc. SjT, 34, 733. (Tr.: KD, 
V, 512). K.

6. okt. (Kbh.) Ch ristoffer Lindenov og Barstorff fik brev om i skovene 
at lade hugge flest muligt palisader og ved given lejlighed hidskikke 
dem til fæstningen Kbh. Dermed etc. SmT, 8, 195. K.

6. okt. (Kbh.) Henrik Müller fik følgebrev til nogle bønder i Stjern
holm len. Kongen hilser kronens bønder i lenet: Nim h., Haurum: 
Thomas Ibsen; Hornborg: Jep Christensen, Peder Andersen Vildkat,
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Poul Bertelsen, Niels Sørensen, Jens Olufsen, Jep Mikkelsen, Christen 
Christensen, Jens Thomsen. Kalhave: Thorkild Sørensen, Søren Pe
dersen, Anders Christensen, Jørgen Lauridsen, Peder Pedersen, Hans 
Mortensen, Thomas Madsen, Just Knudsen, Niels Jensen, Jens Chri
stensen i Hornborg og Iver Christensen, Hans Jensen, Mads Thomas
sen, Jens Ibsen. Flemming: Therkild Olufsen, Peder Jensens hustru. 
Brestenbro:1 Søren Mikkelsen. Kobbermøllen: Badzer Meincke. Hat
ting h. Neder Mølle: Niels Jensen el. hvem gårdene herefter besidder, 
som Laurids Ulfeldt til Harritslevgård har haft i forsvar. De befales 
Strengeligen efter denne dag at svare HM, hans hustru og arvinger el. 
hvem, de befuldmægtiger, givende ham den årlige landgilde, gæsteri, 
sagefald, ægt, arbejde og al anden rente, herlighed og rettighed. Han 
skal igen holde dem ved lov, skel og ret. JR, 13, 94. K.
1) Kopibogen har Brøstenbro.

6. okt. (Kbh.) Henrik Müller fik følgebrev til nogle bønder i Åkær len. 
Kongen hilser kronens bønder i lenet: Ning h., Gosmer s.1, Dybvad: 
Valdemar Lykke. Gylling s.:1 Rasmus Pedersen Juel, Anders Thøge r- 
sen, Morten Aagesen, Jens Pedersen, Knud Nielsen el. hvem gårdene 
herefter besidder, som Henrik Rantzau til Møgelkær har haft i forsvar. 
De befales Strengeligen efter denne dag at svare HM, hans hustru og 
arvinger el. hvem, de befuldmægtiger, givende ham den årlige land
gilde, gæsteri, sagefald, ægt, arbejde og al anden rente, herlighed og 
rettighed. Han skal igen holde dem ved lov, skel og ret. Ladendes etc. 
JR, 13, 95. K.
1) Sognet ligger i Hads, ikke Ning h.

7. okt. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om, at kongen er tilfreds, at Hans 
Oldeland må nyde sin kancellijunkerbesoldning den tid, har var for
løvet af kongen at rejse udenlands. Desligeste også fra den tid, han rej
ste fra Kbh. til Moskva, indtil han kom tilbage igen. Dermed etc. SjT, 
34, 734. K.

7. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
Hans Oldeland må nyde sin besoldning fra Philippi Jacobi 1654 til års
dagen 1655, på hvilken tid han var forløvet at rejse udenlands. Der
med etc. SjT, 34, 734. K.

7. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre den anordning, at 
kongens staldfolk bekommer et års klæder. Dermed etc. SjT, 34, 734. 
(Tr.: KD, V, 512). K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl. 7. okt.
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7. okt. (Kbh.) Admiralitetet fik brev om, at de indtil videre skal dømme 
i alle konfiskationskapersager, som kan forefalde, efter de forefundne 
dokumenters beskaffenhed, være sig ml. kapere og deres priser el. i 
andre måder. SjT, 34, 734. (Tr.: KD, III, 512-13. CCD, VI, 398). K.

9. okt. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at gøre den anordning, at 
oberst Frederik von Ahlefeldt med major Debitz (Dewitz) med begge 
deres kompagnier besætter Christianshavn, og oberst Both derimod 
med de dér til ham af HS forordnede folk igen indkommanderes i Ka
stellet. De øvrige kompagnier skal han selv fordele på de andre poster, 
som han selv synes godt. Dermed etc. SjT, 34, 735. (Tr.: KD, V, 513). K.

9. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at tilforordne 2 el. 
flere af borgerne, som i adelens, de højlærdes og kongens egne tjene
res gårde kan forfare, om der nogetsteds findes tømmer, som kan bru
ges til stadens defensión, og angive det, og med forderligste overlevere 
en fortegnelse i Kane., på hvad steder og hvor meget der findes hvert 
sted. Dermed etc. SjT, 34, 735. (Tr.: KD, V, 513). K.

9. okt. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om på ansøgning 
og for betaling at lade kongens hofbetjente bekomme 3 læster sild, 
tønden for 10 sldl., hvilke penge skal leveres til Selio Marselis. I lige 
måde skal han lade borgerskabet i Christianshavn uden betaling be
komme 3 læster af nævnte sild, som de selv ligeligen skal uddele, så at 
de fattige kan bekomme, eftersom de behøver det. SjT, 34, 735. (Tr.: 
KD, V, 513). K.

9. okt. (Kbh.) (Hu istoffer Lindenov fik brev om både, som løber ud, og 
om den båd, som førte Christoffer Sehested hen. Han skal gøre den 
anordning, at ingen både tilstedes at begive sig fra Loll. el. Falster, 
med mindre de kommer til Kbh. el. skikkes til Lybæk. Og den båd, 
som nu går fra Kbh. med CS, skal straks igen komme tilbage med skri
velse fra ham, enten der er nogen andre at følges hid med el. ikke. 
Dermed etc. SmT, 8, 196. K.

11. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om at gøre 
anordning, at de ryttere, som er indkvarteret i deres by, nu bekommer 
fourage til deres heste af deres værter, hvilket igen skal dekorteres og 
godtgøres dem i rytternes verpflegung. Dermed etc. SjT, 34, 736. (Tr.: 
KD, V, 514). K.
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11. okt. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om at forfærdige 3 af de sku
der, som ligger ved byen, til at synke i havnen, når det gøres fornø
dent. Dermed etc. SjT, 34, 736. (Tr.: KD, V, 514). K.

12. okt. (Kbh.) Å.b. om amagernes fratagne kvæg. Kongen kommer i 
erfaring, at en del officerer tilholder sig det kvæg, som er blevet ind
drevet fra Amager til Christianshavn. Kongen forbyder alle officerer 
o.a. at befatte sig med dette kvæg og befaler, at indvånerne igen be
kommer det kvæg, som er indført og tilhører dem. Forbydendes etc. 
SjR, 24, 287. K. Indl. 10. okt.

12. okt. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om ved kongens fiskal at 
lade presse alt det bådsfolk, som findes i staden, og ej har deres visse 
post på voldene el. under visse kompagnier, hvilke han siden skal lade 
føre hen til at besætte flåden med. Dermed etc. SjT, 34, 736. (Tr.: KD, 
V, 514). K.

12. okt. (Kbh.) Niels Juel fik brev om med Niels Ibsen at lade presse alt 
det folk, som findes i staden el. Christianshavn og ingen tjeneste gør 
under visse kompagnier, og siden lade dem føre hen til at besætte or
logsflåden med. Dermed etc. SjT, 34, 736. (Tr.: KD, V, 514). K.

12. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at 4 tømmer- 
mænd skal arbejde for Hans Schack. De skal tilholde oldermanden for 
tømmermændene i staden, at han straks forskaffer HS 4 gode tøm- 
mermænd, som kan arbejde for penge og dagløn. Befalendes etc. SjT, 
34, 736. (Tr.: KD, V, 514-15). K.

12. okt. (Kbh.) Frederik Turesen fik brev om på vegne af kongen at 
lade advare borgerskabet i staden, at de flittigt dag og nat lader sig fin
de på deres poster på voldene, på det at kongen, såvel som hans gene
raler o.a. officerer, kan se og erfare, hvor stærkt de findes på posterne. 
Eftersom kongen for nogen tid siden har ladet ansige borgerskabet, 
som har deres post på Helmer og Hane Skanse, at antage en anden 
post forvisse årsagers skyld, skal han ansige dem, at kongens vilje er, at 
de bekvemmer sig dertil. Befalendes etc. SjT, 34, 737. (Tr.: KD, V, 515). 
K. Indl. udat.

12. okt. (Kbh.) Jens Lassen fik brev om at forskaffe tømmer og dæler 
til Hans Schack. Han skal straks forskaffe HS 8 tylvter dæler, 20 stk. fyr- 
tømmer, 6 tol tykke. Dermed etc. SjT, 34, 737. (Tr.: KD, V, 515). K.



1658 397

12. okt. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om straks mod 
kvittering at lade Hans Schack levere 20 rd. Dermed etc. SjT, 34, 737. 
(Tr.: KD, V, 515). K.

12. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om på ansøgning at forskaffe 
Hans Schack de blik- og kobberrør, som han behøver til minerne o.a. 
fortifikation ved fæstningen. Dermed etc. SjT, 34, 737. (Tr.: KD, V, 
515). Orig. i DKanc. B 179M.

13. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om en klædning til nogle bor
gerofficerer. De skal lade følgende officerer, som holder vagt hos bor
gerskabet på voldene og i staden, hver bekomme klæde til en klæd
ning el. kappe, nemlig: oberst Georg Steding, major Robert Hay, kap
tajnerne Jonas Jonassen, Thomas Marschal, Hans Hansen, Bastian, 
Thimoteus Holst, Ghristian Angel og Jacob Diderichsen, major Lo
rentz Friis, kaptajn Hans Lauridsen, løjtnanterne Peter Steffensen, 
Reinholt Brandt, Thomas Frosser, Søren Nicolai, Søren Poulsen, Chri
stian Hellengaff, Peter Simensen, Jørgen Møller, Ellert Nicolai, Søren 
Sørensen, Johan Sutemant, Clemend Sørensen og sergent Christian 
von der Heide. Dermed etc. SjT, 34, 737. (Tr.: KD, V, 516). K. Orig. i 
DKanc. B 179M. Indl. 3. og 14. okt.

Rentemestrene fik 19. okt. brev om at lade kaptajn Christian von 
Blumentrost og fændrik Hans Jacob Munnichhausen bekomme klæde 
til en klædning el. kappe. Dermed etc. Item den 21. okt. om klæde til 
Ulrik Christian Gyldenløves dragonofficerer til en klædning. Item den 
23. okt. rentemestrene at lade Steen Bille, major over studenterne, be
komme klæde til en klædning el. kappe.

13. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre den anordning, at 
kuskene i kongens stald bekommer 1 års klæde. Dermed etc. SjT, 34, 
738. (Tr.: KD, V, 516). K. Orig. i DKanc. B 179M.

13. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om at for
skaffe Johan Christoph von Kørbitz nogle hakkelsesskærere, som kan 
skære korn i hakkelse til rytteriet. Dermed etc. SjT, 34, 738. (Tr.: KD, 
V, 516). K. Indl. udat.

13. okt. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om at lade afd. Irgillius 
Gouberneurs lig bekomme frit lejersted i Trefoldigheds Kirke. Der
med etc. SjT, 34, 738. (Tr.: KD, V, 516-17). K.

Lige sådant brev fik de om lejersted til Peter Lauholm, dat. 30. okt.
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13. okt. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om at lade an
namme så meget af den bomolie, som de hollandske skippere har ført 
hid, som kongen vil have til eget behov, og akkordere med ham, indtil 
kongen i sin tid kan betale det. Dermed etc. SjT, 34, 739. K.

13. okt. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om på ansøgning 
at lade kongens hofbetjente bekomme 3 læster sild, tønden for 10 
sldl., hvilke penge skal leveres Selio Marselis. SjT, 34, 739. (Tr.: KD, V, 
517). K.

15. okt. (Kbh.) Ulrik von Debitz (Dewitz) fik brev om sine soldaters 
samling. UD har for kongen ladet andrage, at en del af hans forrige 
soldater skal findes under adskillig andre regimenter og kompagnier i 
staden. Alle høje o.a. officerer, under hvem disse soldater findes, befa
les på ansøgning igen at lade ham dem være følgagtig. SjR, 24, 288. K.

15. okt. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik befaling til at lade bor
gerskabet i Kbh., som begærer det, for betaling efter taksten bekomme 
500 td. rug af Provianthuset og annamme og indtil videre beholde 
pengene. SjT, 34, 739. (Tr.: KD, V, 517). K.

15. okt. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at sætte oberst Both i arrest. 
Kongen kommer i erfaring, at B om nattetide efter besat vagt skal have 
opladt porten og udlukket en del vogne på Amager. HS skal på vegne 
af kongen tage ham i arrest og i hans sted som kommandant i byen til
forordne oberst Steding. Dermed etc. SjT, 34, 739. (Tr.: KD, V, 517). K.

15. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om fourage til rytte
riet. Kongen og byen er til dens defensión højeste magt anliggende på 
rytteriet, som nu findes i staden, og dets konservation. Eftersom ingen 
fourage kan bekommes fra Amager, skal adressaterne føre borgerska
bet til gemyt, for at forekomme al desordre, at være betænkt på mid
del og veje, så og at gøre anordning, hvorledes rytteriet, som nu af de
res værter bekommer penge i stedet for fourage, nu og her i stedet for 
pengene kan bekomme foder og underholdning til deres heste efter 
taksten, så at de kan gøre tjeneste dermed. Kongen tvivler ikke på, at 
enhver god patriot bekvemmer sig dertil. Dermed etc. SjT, 34, 739. 
(Tr.: KD, V, 517-18). K.
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15. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om efter hosfølgende overslag 
på Klædekammeret at lade levere så meget klæde, som behøves til, at 
det af Balthasar Seckman kan blive uddelt til nogle på slottet. Dermed 
etc. SjT, 34, 740. K. Orig. i Rtk. 216.209.

15. okt. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
Wulf von Buchwald til sit kvarter må nyde Bollergård i Nørrejyll. og 
gårdens indkomst og bønderne dér i sognet til rekrut og underhold
ning. OP skal assignere ham gården. Dermed etc. JT, 14, 156. K.

16. okt. (Kbh.) Jens Lassen fik brev om at erlægge ritmester von der 
Weggern1 1.000 rd., som kongen har foræret ham for gjort tjeneste. 
Desligeste til Zacharias Lundius 300 rd., som han tilkommer af sin be- 
soldning, tagende deres beviser, hvilket kongen igen vil betale. Der
med etc. SjT, 34, 740. (Tr.: KD, V, 518, der gengiver Weggern som Meg- 
gern). K. Orig. i Rtk. 216.200.
1) Overskriften har Wegqe.

16. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om efter ritmestrenes overgiv
ne ruller at lade hver rytter i staden bekomme klæde til en kappe. Der
med etc. SjT, 34, 740. (Tr.: KD, V, 518). K. Orig. i DKanc. B 179M.

16. okt. (Kbh.) Begravelsesplads i Holmens Kirke. Kongen har bevilget 
afd. Oluf Hansens lig frit lejersted i kirken, hvorefter kirkeværgerne 
dér har at rette sig. SjT, 34, 740. (Tr.: KD, V, 518). K.

16. okt. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om af Proviant
huset at lade fændrik Henning Spare bekomme proviant for 20 sldl., 
tagende hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. SjT, 34, 741. K.

16. okt. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om at lade bor
gerskabet i Christianshavn for betaling efter taksten af Provianthuset 
bekomme 100 td. rug, så og 4 læster af den hollandske sild for 30 sldl. 
tønden, som de selv ligeligen skal uddele blandt sig, så at de fattige 
kan bekomme deraf, eftersom de behøver det. SjT, 34, 741. (Tr.: KD, V, 
518-19). K.

16. okt. (Kbh.) (Christoffer Lindenov og Philip Barstorff fik brev om at 
være (Christian (Christoffer Holck behjælpelig i alt, hvor han kan be-
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høve deres tjeneste til sit kompagnis komplettering. Dermed etc. SmT, 
8, 196. K.

16. okt. (Kbh.) Christoffer Lindenov og Philip Barstorff fik brev om at 
armere alt landfolket, så det kan bruges til landenes defension og 
lægges i Nakskov fæstning, når det andet folk udtages derfra. Herfor- 
uden skal de forskaffe alt mest muligt proviant, havre og hakkelse. 
Dermed etc. SmT, 8, 196. K.

16. okt. (Kbh.) (Christoffer Lindenov fik brev om at gøre hussøgning i 
Nakskov efter proviant uden nogen persons anseelse, så det fuldkom- 
meligen kan vides, hvad forråd der findes hos enhver afalle slags korn 
og proviant, fæstningen til des større forsikring. Den påbudte kon tri
bution i Falster skal han lade forbruge til fæstningen. SmT, 8, 196. K.

17. okt. (Kbh.) Adskillige af stænderne, nemlig Mogens Høg, (Christen 
Skeel og de andre stænder, fik brev om at konsulere om fourage og 2 
måneders hjælp til garnisonen. Kongen beder om, at de dagen efter til 
vist sted og tid konsulerer med de under stænderne deputerede, ved 
hvad middel rytteriet, som findes i staden, kan konserveres til fælles 
defension, således og, hvorledes den udlovede bevill. på 2 md.s tid til 
garnisonens underholdning fremdeles, når de udlovede 2 måneder 
har ende, kan kontinuere nogle måneder, indtil den gode Gud vil for
lene bedre forandring ved secours el. i andre måder. Dermed etc. SjT, 
34, 745. (Tr.: KD, V, 520). K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA.

Lige sådant brev fik borgmestre og råd i Kbh., borgmestre og råd på 
(Christianshavn. Theodor Lente og Cornelius Lerche. Hans Boysen. 
Dr. Hans Svane, dr. Jacob Knudsen, dr. Thomas Bang, dr. Peder Sca- 
venius, dr. Rasmus Bartholinus, mag. Rasmus Winding og mag. Jørgen 
Eilersen. Thomas Thomsen, Jørgen Hansen, Anders Sørensen, Jens 
Sørensen, renteskrivere, ogjens Boysen, tolder.

19. okt. (Kbh.) Henrik Müller og Selio Marselis fik brev om til ritme
ster Georg Schultz under Hans Schacks regiment at erlægge 50 rd., 
hvilke de skal blive godtgjort i regnskaberne. Dermed etc. SjT, 34, 741. 
K.

19. okt. (Kbh.) Hans Schack fik brev om snarest muligt at lade afbryde 
de vurderede huse og våninger næst inden ved voldene ml. Vesterport 
og Helmer Skanse, efter at de folk, som bor i dem, er udflyttet. Det
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tømmer, som deri findes dygtigt til palisader, skal han lade forvare, 
men det øvrige, såvel som sten o.a., som findes i husene, skal han lade 
være ejermændene følgagtig. Dermed etc. SjT, 34, 741. (Tr.: KD, V, 
520-21). K. Indl. 17. okt.

19. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh., item rigens hofmester og de 
højlærde fik brev om at befale kirkeværgerne til Helliggejst Kirke og 
Skt. Nikolaj Kirke, at de efterhånden imod kvittering leverer Diderich 
Christensen, forstander over de syge og kvæstede soldater, de penge, 
som samles i kirkerne og er forordnet til nævnte soldaters underhold
ning. Dermed etc. SjT, 34, 742. (Tr.: KD, V, 521). K. Orig. i Kbh.s 
Univ.s ark., 12 12 03, RA. Indl., se SjT, 34, 738, 13. okt. (brev 2).

Lige sådant brev fik rigens hofmester om Tyske og Holmens kirker. 
Item rektor og professorer om Vor Frue Kirke.

21. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. og Christianshavn fik brev 
om hussøgning efter krudt og fourage. De skal forordne nogle perso
ner, som tillige med de højlærdes deputerede og Jørgen Hansen ren
teskriver kan gøre hussøgning i alle huse i staden, ingen undtagen, ef
ter det krudt og fourage, som kan findes, og derefter forfatte en for
tegnelse derover. Dermed etc. SjT, 34, 742. (Tr.: KD, V, 521). K. Orig. i 
Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA., i DKanc. B 180 (til Jørgen Hansen, se 
ndf.).

Lige sådant brev fik JH om med de højlærdes og borgerskabets de
puterede og med fodermarskal Christian Viborg at gøre hussøgning. 
Item fik CV brev på K.M.s og hofbetjentenes vegne tillige med de høj
lærdes og borgerskabets deputerede og JH om at gøre hussørning i 
alle huse. De højlærde med borgerskabets deputerede, CV og JH om 
at gøre hussøgning. Borgmestre og råd i Christianshavn med de høj
lærdes deputerede, CV og JH om at gøre hussøgning.

21. okt. (Kbh.) Chinde Rosenkrantz og hr. Niels Krabbe fik brev om ir
ring ml. Peter Lutzen, rådmand i Christianshavn, og Hans Jensen, bor
ger dér, og borgmestrene på Christianshavn. PL og HJ beklager sig 
over borgmestrene dér i byen anlangende deres indkvartering o.a. 
besværing, som pålægges dem, hvorom adressaterne tilstilles doku
ment. De skal med forderligste indstævne parterne for sig og forhøre 
dem om klagemålene, gørende deres bedste til enten at forhandle 
med dem i mindelighed el. adskille dem ved endelig dom. Det, de i så
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måder forretter, skal de give parterne beskrevet under deres hænder 
og signeter. Dermed etc. SjT, 34, 742. (Tr.: KD, V, 521-22). Indl. 5. nov.

21. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at akkordere med Jens Las
sen om 313 centner krudt, som han har leveret i Tøjhuset og på Kron
borg, og derfor såvel som for de 1.000 rd., han nu har lånt kongen i 
rede penge, og ellers for tømmer og dæler forskudt i denne tid at gøre 
ham forsikring i jordegods, hvoraf han kan have sin rente indtil beta
lingen. Dermed etc. SjT, 34, 743. (Tr.: KD, V, 522). K.

21. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Poul Büchner, styk- 
hopmand, bekomme klæde til en klædning. Dermed etc. SjT, 34, 743. 
(Tr.: KD, V, 522). K. Orig. i DKanc. B 179M.

21. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om straks at befale 4 af rente
skriverne, som i alle huse i staden, ingen undtaget, kan gøre hussøg
ning efter det krudt og fourage, der kan findes, hver i sit kvarter med 
de højlærdes og borgerskabets deputerede, så og med fodermarskal 
Christian Viborg. Så og efter gårdenes størrelse, uden undersked 
hvem de tilhører, at gøre kvarter for det hollandske fodfolk, som ven
tes hid, beregnet til 2.300 mand med høje og lave officerer, så de kan 
være i beredskab, når Gud vil, folket kommer i land, at enhver da 
straks kan anvises kvartererne, og fortegnelse forfattes. Dermed etc. 
SjT, 34, 743. (Tr.: KD, V, 522-23). K.

Lige sådant brev fik Hans Boysen, Maturin Dupont og Jacob Ejler- 
sen den 27. okt. Dog indgangen således: Kongen befaler dem, at de 
møder ved slottet, når klokken er 12, med de andre stænders depute
rede, og da tillige med fodermarskalen Christian Viborg osv., ord fra 
ord efter det forrige.

21. okt. (Kbh.) Peder Reedtz og Johan Christoph von Kørbitz fik brev 
om at gennemse øl-ugesedlerne og lysrullen. Det erfares, at af vin- og 
spisekældrene på slottet skal udspises og medgå en stor kvantitet her
re- og spiseøl, hvilket nu falder meget besværligt at bringe til veje i 
denne onde tid. Adressaterne skal tage for sig ugesedlerne, som nu 
findes, eksaminere dem og kollationere dem med de rgsk. og den ud- 
spisning, som har været i kongens fars tid, hvorom de med allerfor- 
derligste skriftligt skal befatte deres betænkning til resolution. I lige 
måde skal de gennemse vinter- og sommerlysrullen, og efterdi midler
ne i denne besværlige tid ikke er til at forskaffe sådan stor mængde lys
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ugentlig, som hidtil er sket, skal de også tilkendegive deres mening 
herom og gøre forslag om de lys, som ugentlig skal udleveres, og hvor 
de herefter er at erlange, anseende, at Kbh.s len, hvorfra lysene hid
indtil er forskaffet, nu bliver ganske ruineret. Dermed etc. SjT, 34, 
744. (Tr.: KD, V, 523). K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl., se SjT, 34, 738, 
13. okt. (brev 2).

22. okt. (Kbh.) Hans Schack fik brev om, at kongen er tilfreds, at fru 
Anne Catharine Budde, enke efter Peder Vibe, til sin husbonds be
gravelse må låne så mange soldater, som hun nu begærer og imidlertid 
kan mistes fra voldene. Befalendes etc. SjT, 34, 745. (Tr.: KD, V, 523- 
24). K.

22. okt. (Kbh.) Peter Kalthoff fik befaling til at låne fru Anne Cathari
ne Budde 3 stykker til at bruge til hendes husbond Peder Vibes be
gravelse. SjT, 34, 745. (Tr.: KD, V, 524). K.

22. okt. (Kbh.) ( Hi ristoffer Lindenov og Philip Barstorff fik brev om 
straks at hidskikke brød, malt, humle, havre og hvede, som mest mu
ligt er at bekomme af Loll., Falster og Møn. Dermed etc. SmT, 8, 197. 
K.

23. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. og Christianshavn m.fl. fik 
brev an langende de hollandske folks indkvartering. De skal befale 
dem, som de efter forrige befaling1 forordner til at gøre hussøgning 
om fourage og krudt, at de tillige efter gårdenes størrelse uden under
sked gør kvarter til det hollandske flådefolk, som ventes hid, beregnet 
til 2.300 mand med høje og lave officerer, så de kan være i beredskab, 
så enhver straks efter rullerne kan anvises kvarter. Dermed etc. SjT, 34, 
746. (Tr.: KD, V, 524). K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA., i 
DKanc. B 180 (til Jørgen Hansen, se ndf.). Indl. 23. okt.

Lige sådant brev fik de højlærde. Fodermarskalen om H.M.s og hof
betjentenes gårde. Jørgen Hansen om adelens gårde, med indgang: 
Eftersom han tilforn har bekommet befaling2 til med de andre stæn
ders deputerede at gøre hussøgning om krudt og fourage i staden, be
fales han etc. Borgmestre og råd i Christianshavn med de højlærdes 
deputerede. Christian Viborg og JH.
1) Se o\f, s. 379. 2) Sammesteds.



404 1658

23. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade major Steen Ander
sen Bille bekomme klæde til en klædning el. kappe. Dermed etc. SjT, 
34, 746. (Tr.: KD, V, 524). K.

23. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende at lade Jørgen 
Brun, kancellibud, bekomme noget af hans resterende besoldning til 
hans udmundering under rytteriet med 2 heste, så og meddele ham 
afregning på det, han tilkommer. SjT, 34, 746. K.

23. okt. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om, at kongen er 
tilfreds, at ritmester Uncke må leveres de 10 sadler og hovedstole med 
tilbehør, som findes på skriverstuen og er gjort til sognerytterne. Der
med etc. SjT, 34, 747. K.

25. okt. (Kbh.) Nogle fik bevill. til at komme ud. Kongen har bevilget 
skipper Therkild Rasmussen med hans bådsmænd, Jep Karemand, 
Henning Hansen, Laurids Skaubo og Johan Rasmussen, at måtte begi
ve sig fra Kbh. til Møn el. Falster. SjR, 24, 288. K.

Lige sådan bevill. fik Otte Langemaiz at måtte komme til Falster.

25. okt. (Kbh.) Kaptajn Erik Smed fik kaperpas. Kongen bevilger, at ES 
på hans egen risiko og eventyr må udsejle med orlogsflåden for at gøre 
fjenden mest muligt afbræk og i særdeleshed opføre alle store og små 
skibe og fartøjer, såvel som al svensk el. prisegods, til Admiralitetets 
påkendelse. SjR, 24, 288. K. Indl. udat.

26. okt. (Kbh.) Jørgen Bjørnsen fik brev om i beredskab ved toldboden 
at forskaffe alle de små fartøjer, som kan tilvejebringes, til at føre folk 
om bord med fra Kastellet til orlogsskibene. Dermed etc. SjT, 34, 747. 
(Tr.: KD, V, 524-25). K.

26. okt. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om at sekundere den hol
landske flåde og om, hvad officerer og folk han skal tage på skibene. 
Han skal holde sig i beredskab med så mange af orlogsskibene, som 
kan blive forsynet med folk o.a. fornødenhed, og straks sejle ud for at 
sekundere den hollandske flåde, så snart det kan fornemmes, at den 
og den svenske flåde er kommet sammen i fægtning, gørende sin yder
ste flid efter sømands manér til at gøre fjenden alt muligt afbræk. På 
det, han kan have alt desto bedre på rede hænder, har kongen befalet, 
at både de bådsfolk, som om natten er på volden, og 200 soldater afliv-
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regimentet så snart muligt, og når han begærer det, kan være færdige 
til at føres om bord. Officererne på flåden vil kongen have således for
ordnet: David Dannel (de Neel) skal være hos HB på Trefoldighed, så 
og kaptajnerne Fiet Janssen og [mangler] Rodsteen, løjtnant Hans 
Lauridsen og fiskal Peder Knudsen. På Hannibal skal være viceadmiral 
Nicolaus Helt, løjtnanterne Thomas Diderichsen og Jacob Albretsen. 
På Tre Løver kaptajn Peter Bredal, løjtnant Hans Nissen, Cornelis 
von Dam og Jørgen Rickersen. På Norske Løve kaptajnerne Jelle Len- 
nertsen og Christoffer Høyer og løjtnant Lyr. På Grå Ulv Peter Jansen 
Konig, løjtnant Cornelius von Santen. På Skt. Hans kaptajn Søren 
Orning og løjtnant Søren Hansen. På Højenhald kaptajn Peder Jen
sen. Dermed etc. SjT, 34, 747. (Tr.: KD, V, 525). K. Indl. udat.

26. okt. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at gøre den anordning, at 200 
soldater af livregimentet med officerer og de bådsfolk, som er forord
net til reserve på voldene, er i beredskab til på anmodning af hr. Hen
rik Bielke at føres om bord på orlogsskibene. Dermed etc. SjT, 34, 748. 
(Tr.: KD, V, 525). K.

27. okt. (Kbh.) Nicolaus Helt fik brev om at antage kommando som vi
ceadmiral på den flåde, som nu bliver udskikket, og have indseende 
med alting, med så skel, at hr. Henrik Bielke skulle blive kvæstet el. til
falde andet menneskeligt. Dermed etc. SjT, 34, 748. (Tr.: KD, V, 526). 
K.

27. okt. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om, at det er kongens vilje, 
at Peter Bredal skal kommandere som viceadmiral [næst] Nicolaus 
Helt. Befalendes etc. SjT, 34, 749. (Tr.: KD, V, 526). K.

27. okt. (Kbh.) Peter Bredal fik brev om, at han skal kommandere som 
viceadmiral næst viceadmiral Nicolaus Helt. Dermed etc. SjT, 34, 749. 
(Tr.: KD, V, 526). K.

27. okt. (Kbh.) Admiralitetet fik brev anlangende Jens Rasmussen 
Nørager af Randers om en skude. Hvad JRN har ladet andrage for 
kongen, kan adressaten se af hans hosføjede supplikation. Kongen er 
tilfreds, at han igen må bekomme skuden, med så skel, det er beskaf
fent dermed, som han foregiver. Befalendes etc. SjT, 34, 748. K.
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27. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at kongen er til
freds, at pengene, som skal udgives for de sild, som er forundt dem, 
må forbruges til de fattige borgeres og håndværksfolks underholdning 
i staden. Befalendes etc. SjT, 34, 749. (Tr.: KD, V, 526). K.

29. okt. (Kbh.) Hans Olsen, køkkenskriver, fik bevill. på en skude. Han 
må beholde skuden fra Stralsund, med redskab, som for nogen tid si
den blev taget til prise ved Dragør og nu ligger i den ny havn ved Pro
viantgården, til at hente proviant til hofholdningen fra LolL o.a. ste
der, som fjenden ikke har bemægtiget sig. SjR, 24, 289. K. Indl. 27. okt.

29. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd fik brev om at akkomodere de hol
landske sårede med huse o.a. Kongen tvivler ikke om, at en del af de 
hollandske folk i slagtningen med de svenske er blevet kvæstede. 
Adressaterne skal forordne enten Kompagnihuset el. Bryggerlavets 
hus i staden til de hollandske kvæstede folk og formane borgerskabet, 
at enhver efter sin formue vil låne fornødne sengesteder og klæder, så 
de kvæstede kan blive akkomoderet, indtil de igen kan komme tilrette. 
Da kan enhver igen tage sit, som han låner dertil. Kongen formoder, 
at ingen vægrer sig, eftersom folket for deres som for kongens konser- 
vation har fægtet og bekommet skade, hvorfor det er billigt, at de 
medhandles vel. Befalendes etc. SjT, 34, 749. (Tr.: KD, V, 526-27). K.

30. okt. (Kbh.) Brev om toldfrihed for proviant og munition, som hid
føres. Kongen har bevilget, at alle de varer af proviant og munition, 
som føres til Kbh., indtil videre må forhandles toldfrit. SjR, 24, 289. 
(Tr.: CCD, VI, 398). K.

30. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd fik brev om at tilholde bagerne i sta
den, at de til proviantskriver Hans Hansen leverer det bagte brød, som 
det er muligt at tilvejebringe. Så og det mel, som de kan have i bered
skab, i stedet for rug, el. betaling derfor, eftersom kongen ej kan få 
malet så meget mel og bagt brød deraf, som behøves til flådens udred
ning. Dermed etc. SjT, 34, 749. (Tr.: KD, V, 527, der anfører borgerne, 
ikke bagerne). K.

30. okt. (Kbh.) Borgmestre og råd fik brev om, at eftersom fjenden er 
brudt op og har forladt sine belejringsværker ved byen, skal de gøre 
den anordning, at klokkerne og sejerværkerne i staden nu ringer og
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lader sig høre som tilforn. Dermed etc. SjT, 34, 750. (Tr.: KD, V, 527). 
K.

Lige sådant brev til borgmestre og råd i Christianshavn.

30. okt. (Kbh.) Bispen i Roskilde fik brev om i alle kirkerne i staden at 
lade gøre taksigelse, både for den hollandske secours og den holland
ske succes til vands imod fjenden. Desligeste også, at den gode Gud 
har befriet byen for den 12 ugers belejring, og derfor til ære lade ham 
synge O Gud vi love Dig, med formaning, at Han fremdeles vil velsigne 
dem imod deres fjender. Dermed etc. SjT, 34, 750. (Tr.: KD, V, 527). K.

30. okt. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at forordne en el. flere ren
teskrivere, som med borgerskabets deputerede kan gøre billetter efter 
den rulle, som leveres på adelens gårde, til de hollandske folk, som er 
ankommet til secours. Dermed etc. SjT, 34, 751. (Tr.: KD, V, 528). K. 
Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA.

Lige sådant brev fik rektor og professorer om de gejstliges gårde. 
Hans Boysen om de kgl. betjentes gårde. Peter Kalthoff om artilleribe
tjentenes gårde.

30. okt. (Kbh.) Otte Krag og Peder Reedtz fik brev om straks at begive 
sig til den hollandske admiral Opdam, liggende på reden, og på vegne 
af kongen takke ham for den af ham beviste iver til at siage den sven
ske flåde og bringe den hidskikkede hollandske secours ind. De skal 
konsultere med ham, hvorledes fjendens flåde på bedste manér og nu 
igen straks kan angribes med samme magt og ved Den Højestes bi
stand ganske ruineres. Til den ende skal være i beredskab så mange af 
kongens orlogsskibe, som i en hast kan tilvejebringes, hvorpå kan træ
de så mange af det hollandske folk af de reddeløse hollandske skibe, 
som behøves til deres besætning, og kongen ej selv kan tilvejebringe, 
og siden på ny forstærke flåden dermed. Dermed etc. SjT, 34, 751. 
(Tr.: KD, V, 528). K.

30. okt. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om straks at udkommandere 
skibet Skt. Hans tillige med det, som den hollandske admiral udkom
manderer af sin flåde, til at krydse ml. Loll. og Køge Vig og renholde 
søen derimellem for kapere o.a. svenske fartøjer. Dermed etc. SjT, 34, 
751. (Tr.: KD, V, 528). K.
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30. okt. (Kbh.) Niels Juel fik brev om, at kongens vilje er, at kaptajn 
Adrian von Veen skal assigneres Tre Kroner og være kaptajn derpå. NJ 
skal på ansøgning lade ham bekomme skibet. Dermed etc. SjT, 34, 
751. (Tr.:KD,V, 528-29). K.

30. okt. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev om straks ved ordinære ryttere 
el. i anden måde over alt i Jyll., i synderlighed ved Skagen, at lade 
adressere, at den hollandske flåde den 29. okt. har været i fægtning 
med den svenske i Sundet og slået sig igennem den med den secours, 
som er indbragt i Kbh. Så og at den svenske flåde endnu er liggende i 
Sundet, så at dersom nogen hollandske skibe med folk el. andet kom
mer dér ved landet, at de da forstændiges derom og ej kommer dem i 
hænderne. Dermed etc. JT, 14, 156. K.

30. okt. (Kbh.) (Christoffer Lindenov og Philip Joakim Barstorff fik 
brev om straks af Loll., Falster og Møn at hidskikke så meget brød, 
malt, humle, havre og hvede, som mest muligt kan bekommes til flå
dens udredning. Dermed etc. SmT, 8, 197. K.

30. okt. (Kbh.) (Christoffer Lindenov fik brev anlangende den holland
ske succes. Han skal ved forefaldende lejlighed til Lybæk lade advise
re, at den hollandske flåde den 29. okt. har været i fægtning med den 
svenske flåde i Sundet og slaget sig igennem den med secours, som er 
indbragt i Kbh. Dermed etc. SmT, 8, 197. K.

31. okt. (Kbh.) Niels Juel fik brev om så snart muligt den følgende 
morgen på strømmen til kaptajn Colle at lade levere orlogsskibet Sor
te Rytter med så meget folk, som kan undværes, til dem, som han til
forn har haft på sit eget skib, eftersom hans eget skib er skudt skade
løst. Dermed etc. SjT, 34, 752. K.

31. okt. (Kbh.) Otte Krag, Ulrik (Christian Gyldenløve og Hans Schack 
fik brev om annammelse af de hollandske folk. De Herrer General Sta
ter af de Forenede Nederlande har til kongens secours hidskikket en 
del folk med officerer. Adressaterne skal, når disse kommer i land, på 
kongens vegne lade dem annamme ved ruller, så at kvartererne kan 
blive derefter, og intet underslæb begås. Dermed etc. SjT, 34, 752. (Tr.: 
KD, V, 529). K.
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1. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at tilforordne 3 renteskrive
re, som kan have indseende med de kvæstede hollandske folk, som er 
indkommet fra skibene og logerer i lavshusene i staden. Dermed etc. 
SjT, 34, 752. (Tr.: KD, V, 529). K. Orig. i DKanc. B 179M.

1. nov. (Kbh.) Peter Kalthoff fik brev om at annamme det krudt o.a. 
ammunition, som tilhører det hollandske folk, og lade det forvare hos 
kongens eget. SjT, 34, 753. (Tr.: KD, V, 529). K.

1. nov. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om at lade an
namme det hollandske folks hidkomne magasin og lade det forvare på 
Provianthuset, indtil de efterhånden igen affordrer det. SjT, 34, 753. 
(Tr.: KD, V, 529). K.

1. nov. (Kbh.) Kaperne og fribytterne ved Loll. og Falster fik brev om 
at parere Christoffer Lindenov. Ladendes etc. SmT, 8, 197. K.

1. nov. (Kbh.) Christen Jørgensen Skeel, Hans Jørgensen Arenfeldt, Si
vert Brockenhuus og Jens Kaas fik brev om Hans von Ahlefeldts og 
oberstlt. Ditlev Rantzaus folks laufpladser i Vendsyssel, Thy, Mors og 
Salling. Kongen har forundt HvA laufplads til et regiment på 600, så 
og DR på 400 heste i nævnte lande, som de har påtaget sig at hverve. 
Adressaten skal gøre den anordning, at så mange af nævnte 1.000 he
ste bliver forlagt i købstæderne og på landet, som hvert sted bekvem- 
meligen kan tilkomme, gørende den anordning, at folkene og hestene 
bekommer underholdning på nævnte laufpladser og officererne deres 
verpOegung fra brevets dato. Eftersom hvervningen angår adelens 
såvel som kongens konservation, skal adressaten på kongens vegne de
monstrere adelen dette og af enhver begære, at de tilsteder deres bøn
der lige så vel som kongens at hjælpe med underholdning. Dersom 
nogen mod forhåbning vægrer sig, skal han forstændige kongen der
om og afvente hans vilje. Dermed etc. JT, 14, 157. K.

Lige sådant brev fik HJA i Thy, SB i Mors, (K i Salling.

1. nov. (Kbh.) Hr. Henrik Rantzau og Frederik von Ahlefeldt fik brev 
anlangende Zernetschis folk, som ilde huserer. Kongen kommer i er
faring, at Z tager ilde af sted med en del polakker og tatarer i kongens 
fyrstendømmer og lande, hvor de kommer frem. Adressaterne skal 
hos kurfyrsten bearbejde det derhen, at disse kan agere i Pommern el. 
Stift Bremen, på det indvånerne ej skal forårsages at forløve hus og



410 1658

hjem, så kurfyrstens armé også selv skal lide skade derover, når landet 
bliver ruineret og forladt af indvånerne. Dermed etc. JT, 14, 158. K.

2. nov. (Kbh.) Anders Olufsen fik kaperpas. Nærværende AO agter 
med sit skiberum at pågribe de svenske undersåtter i søen. Kongen be
vilger, at de svenske skibe og gods, som han kan blive overmægtig, 
såvel som alle dem, som gør fjenden tilførsel, må han tage og beholde 
uden dom og rettergang. Dog er det ham forment under det skin at 
tilføje andre nationer el. deres skibe på deres retfærdige rejse nogen 
skade, under hans æres, livs og gods’ fortabelse. Kongen befaler sine 
admiraler, kaptajner, udliggere o.a., som AO hænder for at komme 
med nævnte skiberum, at de fremmer det til det bedste og lader det 
passere frit, ej gørendes ham ophold. SjR, 24, 289. K.

2. nov. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om at lade tøjme
ster Peter Kalthoff af Provianthuset bekomme proviant anslagen efter 
renteritakst for 50 rd. på afregning af hans besoldning. SjT, 34, 753. 
(Tr.: KD, V, 529-30). K.

2. nov. (Kbh.) Rigens råd Hans Schack, Ulrik Christian Gyldenløve og 
Hans von Ahlefeldt fik brev om indtil videre dagligen fra kl. 9 til 10 slet 
at møde på slottet [i gemakket med det forgyldte læder], hvor kongen 
kan konferere med dem om det, som kan forefalde, og hvor han be
høver deres råd. Dermed etc. SjT, 34, 753. (Tr.: KD, V, 530). K.

Lige sådant brev fik HS, men det ml. disse tegn [ ] blev udelukt. 
Nok UCG. Item HvA.

2. nov. (Kbh.) Jørgen Bjørnsen fik brev om at kommandere nogle sto
re både og fartøjer hen til at afhente og hidføre den fourage, som fin
des på Hven. Dermed etc. SjT, 34, 753. (Tr.: KD, V, 530). K.

2. nov. (Kbh.) Admiralitets råd Henrik Müller fik brev om at begive sig 
til den hollandske flåde og på kongens vegne ansøge hos den, som 
kommanderer i hr. general Opdams fraværelse, at han vil anordne, at 
de 6 hollandske fløjter, som har hidført krigsfolk, må indlade sig i kon
gens tjeneste til at sejle hen ad Bæltet, for dér at forhindre de svenske 
folks overførsel, og derimod befordre de kurfyrstelige brandenborge- 
re. Dersom den, der kommanderer flåden, ingen pouvoir har, skal han 
selv akkordere med skipperne, hvad de månedligen kan gives. Der
med osv. SjT, 34, 754. (Tr.: KD, V, 530). K.
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2. nov. (Kbh.) Overbergamtsråd Selio Marselis fik befaling til at gøre 
sit bedste til på kongens vegne at handle med 3-4 galioter el. andre ski- 
berum til at gå hen ad Bæltet, dér at forrette kongens hverv. SjT, 34, 
754. (Tr.: KD, V, 531). K.

2. nov. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at forestille oberst Bertram de 
la (kiste både på Tøjhuset og andetsteds som oberst over artilleriet. 
Dermed etc. SjT, 34, 754. (Tr.: KD, V, 531). K.

2. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd fik brev om den følgende dag at lade 
komme så mange folk som muligt ud med skovle og spader til at sløjfe 
fjendens værk ved staden. Dermed etc. SjT, 34, 754. (Tr.: KD, V, 531). 
K.

3. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik befaling til at forskaffe alle 
borgervogne, som er at bekomme, til at føre sten efter admiralens an
ordning. Dermed etc. SjT, 34, 755. (Tr.: KD, V, 531). K.

3. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd fik brev om at gøre den anordning, 
at hver borger i staden tager til sig i kvarter sin rytter og den officer, 
som er assigneret ham, så at hestene og folkene kan komme under tag 
og ej ganske fordærves. Dermed etc. SjT, 34, 755. (Tr.: KD, V, 531-32). 
K.

3. nov. (Kbh.) Henrik Bielke fik brev om at lade Peter Bredal bekom
me Grå Ulv og Skt. Johannes til med hans eget skib Tre Løver at kryd
se i Badtet. Desligeste at han lader ham bekomme kaptajnen af bran
deren og Peter Raabont med sig. Dermed etc. SjT, 34, 755. K.

3. nov. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om at lade de 2 af Amsterdam 
fragtede skibe Kogh og Die Maegh komme til Kbh., hvor de skal er
varte kongens videre ordre. Dermed etc. SjT, 34, 755. K.

3. nov. (Kbh.) Oldermanden for skipperlavet fik befaling til alvorligen 
at advare og tilholde dem, som har nogen skuder el. skiberum liggen
de ved staden, at de straks gør færdig til at føre folk, hvis de ikke vil, at 
deres skiberum skal sænkes. SjT, 34, 755. (Tr.: KD, V, 532). K.

3. nov. (Kbh.) Johan Poulsen fik brev om at handle med borgmestre 
og råd og borgerskabet i Lybæk om forstrækning i denne tid af flæsk,
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kød, korn o.a. proviant såvel som munition mod betaling og forsik
ring, indtil betalingen sker. Skulle de begære Bornholm til pant, vil 
kongen bekvemme sig til at forskaffe dem det og maintenere derved. 
Det, JP udretter, skal han med forderligste advisere kongen om. Der
med etc. SjT, 34, 756. (Tr.: KD, V, 532). K.

3. nov. (Kbh.) Johan Smidt fik brev anlangende at fare ud til de her
værende hollandske købmandsskibe, som vil løbe i Østersøen, og erfa
re, hvilke af dem der har erlagt deres told i Holland. De andre skal 
han fortolde her, førend de løber bort, hvorimod kongen vil lade dem 
konvojere i Østersøen. Dermed etc. SjT, 34, 756. K.

3. nov. (Kbh.). Lensmændene i Loll., Falster og Møn fik brev om Ind
bringelse af proviant, korn og fourage. [Christoffer Lindenov:] Han 
befales at lade samle al proviant, korn og fourage, som muligt er, og 
gøre den anordning, at bønderne straks udtærsker alt korn, de ikke 
selv uforbigængeligen behøver, og straks tillige med den fourage, han 
har, og det, han mest muligt kan tilvejebringe, fremskikker det med 
skiberum til at proviantere Kbh. Kongen har befalet Jens Rodsteen til
lige med adressaten at arbejde og være behjælpelig, at alt fremkom
mer i hast og inden vinter. SmT, 8, 198. K.

Lige sådan befaling fik Peder Reedtz om Møn, Frands Brockenhuus 
og Philip Joakim Barstorff.

I dette, som forskrevet står, har adressaten ingen tid at forsømme, 
men skal tilvejebringe mest muligt hos enhver uden nogen persons 
anseelse og under militærisk eksekution, hvorpå enhver kan være for
sikret, når Gud giver bedre tider.

3. nov. (Kbh.) Lensmændene i Loll., Falster og Møn fik brev om at hid
skikke ved. Peder Reedtz: Han skal straks og inden vandet ved is bliver 
tillagt hidforskaffe 50 favne [el. så meget, som i en hast kan tilveje
bringes] til hofstaten. Til den ende er nærværende Germand Ander
sen affærdiget at affordre det, hvortil PR skal være ham behjælpelig. 
SmT, 8, 198. K.

Lige sådanne breve fik Christoffer Lindenov om 50 favne af Bogø, 
Philip Joakim Barstorff om 50 favne af Soesmarke. Men det ml. tegne
ne [ ] blev alene indført i PRs brev.

3. nov. (Kbh.) Jens Rodsteen fik brev om hidbringelse af proviant, 
korn og fourage fra Møn, Loll. og Falster. Han skal straks rejse fra Kbh.
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til disse lande for tillige med lensmændene at indsamle korn, proviant 
og fourage, som mest kan tilvejebringes, og hidskikke med flest mulige 
skiberum til Kbh. til at forsyne byen. Kongen har befalet lensmænde
ne at være ham behjælpelig. Dermed etc. SmT, 8, 199. K.

Lige sådant brev fik Christian Christoffer Holck.
P.S. I dette, som forskrevet står, har adressaten ingen tid at forsøm

me, men skal tilvejebringe mest muligt hos enhver uden nogen per
sons anseelse og under militærisk eksekution, hvorpå enhver kan være 
forsikret, når Gud giver bedre tider.

3. nov. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om at lade nærværende 
Johan Willems af Lybæk igen få sit fratagne klæde og varer efter hos- 
følgende fortegnelse. Dermed etc. SmT, 8, 199. K. Indl. 16. (2) og 26. 
(2) okt.

3. nov. (Kbh.) Otte Pogwisch, Mogens Friis og Christen Jørgensen 
Skeel fik brev om skiberum og proviant til de brandenborgske folks 
overførsel. Adressaten skal gøre sit bedste til, at der fra Jyll. forskaffes 
mest mulige skuder og skiberum til de steder, hvor kurfyrsten af Bran- 
denburg agter at indskibe de folk, som han skikker til secours, så og at 
skibene forskaffes proviant og fourage til folket og rytteriet, så vidt mu
ligt. Herom skal han konferere skriftligt med hr. Henrik Rantzau. Der
med etc. JT, 14, 158. K.

Lige sådant brev fik MF i Århus stift. CJS i Vendsyssel.

3. nov. (Kbh.) Hr. Henrik Rantzau fik brev om at gøre sit bedste til fra 
Jyll. at skaffe så mange skuder og skiberum som muligt til de steder, 
hvorfra kurfyrsten af Brandenburg agter at indskibe det folk, som han 
skikker til secours. Så og til skuderne at forskaffe proviant og fourage 
til folket og rytterne. Herom skal han konferere med kommissarierne. 
Dermed etc. JT, 14, 159. K.

4. nov. (Kbh.) Instruktion for Peter Bredal med de ham betroede ski
be. Han skal med forderligste med sine skibe, Tre Løver, Grå Ulv, Skt. 
Hans o.a. galioter el. skibe, som han kunne få tilføjet, forføje sig fra 
Kbh. til Christianspris el. andre steder, hvor det forefalder bedst. Hans 
underhavende kaptajner skal rette sig efter den ordre, de bliver givet 
af ham, og dersom de ikke efterkommer det, da straffes. Dersom vin
teren påkommer, skal han se til at indkomme ved LolLs Albue el. hvor 
han synes godt, at skibene kan salveres. Desligeste skal han rette sig ef-
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ter den ordre, der bliver givet ham af kurfyrsten af Brandenburg, så 
vidt som eragtes til kronens tjeneste efter sømands manér. SjR, 24, 290. 
K. Indl. udat.

4. nov. (Kbh.) Befordringspas til Peter Bredal, viceadmiral, om det, 
han behøver til flåden. PB er befalet med nogle orlogsskibe o.a. skibe
rum at begive sig fra Kbh. til Christianspris o.a. steder. Kongen befaler 
lensmænd, fogeder og alle andre, som PB besøger, at de er ham be
hjælpelig med proviant o.a., som han behøver til skibene. Ladendes 
det etc. SjR, 24, 291. K. Indl., se foreg.

4. nov. (Kbh.) Ingeniør Gotfred Hoffmand fik privilegium på at kob
berstikke Kbh.s belejring. Han må alene lade stikke i kobber og sælge 
Kbh.s stads afridsning og dens belejring af kongen af Sverige, så som 
den forefandtes, da hans armé brød op derfra. Forbydendes etc. SjR, 
24, 292. (Tr.: KD, III, 483). K.

4. nov. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om straks at bestille, at alle kon
gens betjente, så mange som har heste og vogne, vil låne kongen disse, 
som straks kan møde ved den ny Østerport, og enhver derfra age 10 
læs store sten til Bremerholm. Desligeste skal han tale med adelen i 
byen, at de og til samme brug vil låne deres heste og vogne, enhver til 
10 læs sten. Dermed etc. SjT, 34, 756. (Tr.: KD, V, 532). K.

4. nov. (Kbh.) (Christoffer Lindenov og Philip Barstorff fik brev om, at 
kongen har forundt Hans von Ahlefeldt, at hans regiment på 6 kom
pagnier alene skal blive liggende i Loll., Falster og Møn, og det andet 
folk, som nu er dér, Ebersteins og generailt. Ulrik (Christian Gylden
løves regimenter, skal igen skikkes derfra. Han skal gøre den anord
ning, at HvAs 6 kompagnier bliver ligeligen fordelt og fra dato under
holdt efter den gjorte anordning, og tale med adelen og af den be
gære, at de tilsteder deres bønder at hjælpe dertil, ligesom kronens, 
eftersom det angår deres egen konservation. Dersom de vægrer sig, 
skal han forstændige kongen derom og ervarte hans resolution. SmT, 
8, 199. K.

5. nov. (Kbh.) Niels Juel og Jørgen Bjørnsen fik brev om med forder- 
ligste at handle med skibsfolkene, som er hidkomne fra fjenden med 
en fløjte, om at lade fløjten sænke med takkel og tov i havnen ved 
Landskrone. Dermed etc. SjT, 34, 757. K.
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5. nov. (Kbh.) Niels Juel fik brev om at overvære Delmenhorsts takse
ring. Kongen har akkorderet med admiral Opdam om skibet Delmen- 
horst, som tilforn har tilhørt kongen, og som han nu har taget fra fjen
den. NJ skal overvære på kongens vegne, når det bliver takseret, ta
gende hans interesse mest muligt i agt. Dermed etc. SjT, 34, 757. K.

5. nov. (Kbh.) Peder Knudsen, fiskal på Bremerholm, fik brev om, at 
kongen har forundt borgmestre og råd i Kbh. afd. Cathrine Mønters 
efterladte bo og gods, eftersom ingen arving findes efter hende. Han 
befales at levere dem dette. SjT, 34, 757. (Tr.: KD, V, 533).

5. nov. (Kbh.) Selio Marselis fik brev om at betale fragt til de holland
ske skippere, som er ankommet, så vel som den skipper, der har bragt 
sildene. Dermed etc. SjT, 34, 757. K.

5. nov. (Kbh.) Christoffer Lindenov og Peder Barstorff fik brev anlan- 
gende at hjælpe med de 4 kompagnier, som skal hidskikkes fra Nak
skov, såvel som med udskrivning dér i stedet. Kongen har befalet [Jo
chim] Kcirber at hidskikke de 4 kompagnier af Nakskovs garnison ef
ter forrige ordre1, som han med forundring erfarer endnu ikke er ef
terkommet. Adressaterne skal være behjælpelig, at de straks kommer 
hid og konvojeres ved kaperne. Siden skal de uden forsømmelse af 
landet udskrive så mange folk, som behøves til fæstningens garnison, 
hvortil efterhånden skal forskaffes officerer. Befalendes etc. SmT, 8, 
200. K.
1) Se ovf., s. 376.

5. nov. (Kbh.) Jochim Kcirber fik brev om de folk, som efter forrige be
faling1 skal komme hid fra Nakskov med kapere. Med forundring er
farer kongen, at han ej har hidskikket folket af garnisonen. Han skal 
straks fremskikke de 3 kompagnier af generailt. Schacks regiment og 
100 mand af landfolket, som skal konvojeres af kaperne dér ved lan
det. Derimod skal han af landfolket til fæstningen indtage så mange, 
som behøves, indtil der efterhånden kan skaffes officerer. Befalendes 
etc. SmT, 8, 200. K.
1) Se ovf., s. 376.

5. nov. (Kbh.) Lensmændene i Loll., Falster og Møn fik brev om at tale 
med adel, gejstlighed o.a. om proviant, korn og fourage til Kbh. Kon
gen har befalet dem dér at indsamle mest mulig proviant, korn og fon-
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rage. De skal på vegne af kongen tale med adel, præster og fogeder 
om, at de vil lade deres bønder tillige med kronens udgive proviant og 
fourage til Kbh. og selv forstrække af det korn, de kan have på lofter
ne, foreholdende dem, at sligt sker også til deres egen konservation. 
SmT, 8, 200. K.

Denne befaling udgik til Christoffer Lindenov, Joakim Philip Bars
tor ff, Frands Brockenhuus, Christian Christoffer Holck og Jens Rod- 
steen.

6. nov. (Kbh.) Henrik Mathisen fik brev om sin brudevielse. Efter be
gæring bevilger kongen, at HM må lade sig vie hjemme til sin brud, 
Maria Klaumans. Forbydendes etc. SjR, 24, 292. K. Indl. 5. nov.

6. nov. (Kbh.) Skt. Nikolaj Kirkes skøde på 4' boder i Delfinstræde i 
Kbh. til præstens residens. Kongen skøder til kirken 4 af sine boder i 
Delfinstræde. Efter byens alen og mål befindes de i bredden for ud til 
adelgaden fra Svaldergårdens hjørne og til Sven Baadsmands huses 
gavl af øster og i vester 37 al. '/2 kvarter og 2 tom., item dybet igennem 
gården af nør i sønder ud til dørstolpen 21 al. 3 kvarter, hvilke boder 
herefter skal følge kirken til sognepræstens residens. Kongen kendes 
etc. SjR, 24, 292. (Tr.: KD, III, 483). K.
1) Kopibogens overskrift og påskriften på K. har toe, K. og brevet /lire.

6. nov. (Kbh.) Henrik Müller og Selio Marselis fik brev om at gøre det, 
som kongen tiltror dem, og til major Henschen forstrække 772 rd., 
som er en måneds besoldning til de kompagnier ryttere, som ikke til
forn har haft kvarter og har ligget på Amager. Kongen vil igen erken
de det og forsikre dem betaling. Dermed etc. SjT, 34, 757. (Tr.: KD, V, 
533). K. Orig. i Rtk. 216.206.

6. nov. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om uden ophold i havnen ved 
Landskrone at lade sænke disse skibe, som nu fremsendes, Hvide 
Løve, en hollandsk fløjte, Delmenhorst, med en del skuder ladet med 
sten, hvorpå det kurlandske skib straks skal følge. Dermed etc. SjT, 34, 
758. K. Indl. udat.

6. nov. (Kbh.) Lave Beck og Holger Vind fik brev om med de andre 
dertil forordnede af alle stænder at gøre anordning om det holland
ske folks såvel som anden indkvartering i staden, så at alt går det lige
ligste til. I lige måde skal de konferere med den hollandske kom
mandør Püchler om det, samme officerer og folk skal gives i kvarterer-
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ne i staden, eftersom de efter traktaterne bør underholde sig selv. Der
med etc. SjT, 34, 758. (Tr.: KD, V, 533). K.

6. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd fik brev om en strid ml. Strange 
Trøner og Villum Fyren. Hvad ST har ladet andrage for kongen, kan 
adressaterne se af hans h osf øjede supplikation. De skal tilholde VF, at 
han straks til ST leverer 1 års rente, 800 rd., og dertil 1.000 rd. af kapi
talen til hans indkvartering o.a. Dermed etc. SjT, 34, 758. (Tr.: KD, V, 
533-34). K.

7. nov. (Kbh.) Henrik Villumsen og Peder Charisius fik brev anlangen- 
de at handle med De Herrer Stater General om at tilvejebringe videre 
forstrækning af penge, proviant og ammunition mest muligt, så vil kon
gen erklære, enten på forrige manér, ved Helsingborg el. andre midler, 
som kongen og de kan forenes om, eftersom kongen i højeste måder 
behøver hastig og anselig undsætning. Dermed etc. SjT, 34, 759. K.

7. nov. (Kbh.) Søren Orning fik brev om under sin kommando at tage 
alle de galioter og skuder, som er færdiggjort i Kbh. til at overføre fol
ket, og med sit skib Skt. Johannes konvojere dem til Peter Bredal, som 
dér har at rette sig efter sin medgivne instruktion. Dermed etc. SjT, 34, 
759. K. Indl. udat.

7. nov. (Kbh.) Peter Bredal fik brev om straks at tilbageskikke den styr
mand, han har hos sig, såvel som brander. Derforuden skal han tage 
de 2 fra Amsterdam ankomne, af kongen hyrede skibe under sit flag. 
Dermed etc. SjT, 34, 759. Indl., se foreg.

7. nov. (Kbh.) Peter Bredal fik brev om at lade nogle galioter, som er 
blandt de skuder, Søren Orning er befalet at føre hen, besætte med 
falkonetter fra skibene, så skuderne sikrere kan viderebringes. Der
med etc. SjT, 34, 760. K. Indl., se SjT, 34, 759, 7. nov. (brev 2).

7. nov. (Kbh.) Niels Juel fik brev om at befale kaptajnerne på de 2 fra 
Amsterdam ankomne, af kongen hyrede hollandske skibe at begive sig 
under viceadmiral Peter Bredals flag til at følge ham på den befalede 
rejse. Dermed etc. SjT, 34, 760. K.

7. nov. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om, at kongen er tilfreds, at han til 
Gotfred Hempels enke erlægger 50 rd. af hendes husbonds resterende 
besoldning til hans begravelse. Befalendes etc. SjT, 34, 760.
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7. nov. (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om, at kongen har forundt Hans 
Boysen 10 træer på Møn, tjenlige til brændeved. PR skal lade ham be
komme dem. Dermed etc. SjT, 34, 760. K.

Lige sådant brev fik PR om 20 træer til rigens hofmester. Lige sådant 
om 3 træer til hr. Frederik Reedtz den 22. nov. 1658.

7. nov. (Kbh.)1 Christoffer Lindenov og Jochim Kdrber fik brev om mi
litærisk eksekution hos dem, som ikke vil lade proviant, fourage og 
korn være følgagtig. Kongen har befalet at lade tale med adelen el. 
dens fuldmægtige om det, som findes i forråd hos enhver og på deres 
lofter. Dersom nogen vægrer sig, da på det, det kan komme hid inden 
vinter og ej kommer fjenden til fordel, om vinteren skulle blive så 
stærk, at de kan overkomme det, skal de med militærisk eksekution af
hente det, der findes hvert sted uden anseelse, hvem det end tilhører, 
mod forsikring, at kongen vil lade ejeren betale, når Gud giver bedre 
tilstand. Dermed etc. SmT, 8, 201. K.
1) Efter brevet står: Befaling til Loll., Falster, Møn og Langeland anlangende 
Mikkel Langemacks forretning om hidførsel af proviant og fourage. Findes i 
Jyske Tegneiser, den 9. nov. 1658.

7. nov. (Kbh.) Christen Jørgensen Skeel fik brev anlangende oberst 
Hans von Ahlefeldt og oberstlt. Ditlev Rantzaus regimenters verpfle- 
gung efter den trykte ordinans. Han har tilforn fået befaling1 til at un
derholde HvAs og DRs regimenter i Vendsyssel, Thy, Mors og Salling. 
De skal verpfleges efter den trykte frd., i de andre punkter skal han 
rette sig efter forrige ordre. Dermed etc. JT, 14, 159. K. Indl. 5. nov.
1) Se ovf., s. 409.

8. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev anlangende 
at gøre den anordning, at major Gotfried efter forrige befaling1 be
kommer traktement som major for hans person fra den tid, han er an
taget, så og traktement til de 2 ryttere, som er indkvarteret hos Peter 
Lutzen og beklager sig intet at have bekommet i lang tid, så kongen 
kan blive forskånet for videre overløb. Dermed etc. SjT, 34, 761 K.
1) Se ovf., s. 567.

8. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre afregning med Pe
der Juel om det, han til dato tilkommer for sit hofjunkei traktement. 
Siden skal de gøre ham ¡udvisning i Varde toldsted, så han bekommer 
sin betaling frem for nogen anden. Dermed etc. SjT, 34, 761. K. Orig. 
i DKanc. B 179M.
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8. nov. (Kbh.) Brev til almuen på Bornholm. Kongen hilser alle, være 
sig gejstligheden, fristanden, borgere og menige almue på Bornholm. 
Det er dem vel vitterligt, hvorledes kongen af kongen af Sverige for 
nogen tid siden imod sluttede traktater, og da kongen endnu stod i 
nærmere fordrag med hans herværende gesandter, er blevet overfal
det med krigsmagt i Sjæll. og belejret i sin residensstad Kbh. til lands 
og vands. Af Guds nådes bistand formedelst hollændernes anselige se- 
cours er han igen så vidt entlediget, at han ej mere har at frygte for 
fjendernes skibsflåde. Fjenden har og forladt sine belejringsværker 
ved byen. Kongen tvivler ikke på adressaternes troskab mod ham og 
fædernelandet. Han formaner dem at være betænkt ingenlunde at 
lade forbigå de midler og veje, de eragter, de igen kan befri sig med 
fra det svenske åg. Til den ende skal de lade være angelegen, hvorle
des garnisonen på slottet Hammershus kan ruineres og landet igen 
stilles i deres defensión, eftersom de ej har at frygte for den svenske 
flåde. Kongen vil erkende deres troskab, når Gud giver fredelig til
stand og, om de giver sig under hans regering, forsyne dem med vide
re privilegier. SkR, 6, 468. (Tr.: CCD, VI, 399). K.

9. nov. (Kbh.) Skøde til Jacob Nielsen Dannefer, ritmester, på noget 
gods på Møn. Med Rigens Råds samtykke skøder kongen til JND og 
hans ægte livsarvinger af kronens gde og gods på Møn, Hovedskov: 
Laurids Pedersen, skylder årligen 1 mk. 2 sk., 3 td. havre, /2 td. smør, 
af en jord 4 sk.; Anders Uttersen, 6 sk., 3 td. havre, '/2 td. smør, af en 
jord 6 sk.; Peder Nielsen,1 11 sk. 1 alb., 3 td. havre, '/2 td. smør, af 
Løgmandsvænge, som ligger til landsdommers gård, 4 sk., gives årli
gen af al byen 1 ko. Nygård: Mads Lauridsen, 222 sk. 5 pen., 2 skp. rug, 
3 td. 4 skp. havre, 1 skp. gåsehavre, 1 svin, 1 får, 2 lam, 2 gæs, 6 høns, 
20 æg, 1 læs hø, af 1 møllested 4 sk.; Rasmus Lauridsen af 1 møllested 
på Damsholt 8 sk.; Peder Frandsen, 22 sk. 5 pen., 2 skp. rug, 3 td. 4 
skp. havre, 1 skp. gåsehavre, 1 svin, 1 får, 2 lam, 3 gæs, 6 høns, 20 æg, 1 
læs hø, af 1 stk. jord på Damsholt '/2 mk.; Mads Lauridsen i Nygård og 
Mads Rasmussen i Enkebølle 1 ko. Søgård: Jens Pedersen, 30 sk., 3 td. 
havre, af 1 vænge 6 sk. Lundholm: Anders Skibsbygger, 2 rigsmk. in 
spec. Hvilke gde og gods med al rente og rette tilliggelse osv. JND skal 
have; men dør han og ikke efterlader sig livsarvinger, skal det igen 
komme til kronen; dog skal hans hustru, om hun overlever ham, be
holde det sin livstid. Thi bepligter osv. SjR, 24, 293. (Udt.: Kr. Sk., II, 
72). K.
1) Det følgende brev, et følgebrev med befaling til bønderne, har Olsen. 2) 
Også K. har 22, følgebrevet har 20.
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9. nov. (Kbh.) Følgebrev med befaling til nogle bønder på Møn at sva
re Jacob Nielsen Dannefer. Kongen hilser disse kronens bønder på 
Møn, nemlig Hovedskov: Laurids Pedersen, skylder [osv. som i fore
gående brev, jf. dog noterne dertil]. De befales herefter at svare JND, 
givende ham og hans livsarvinger skyld, landgilde o.a., som de hidind
til har givet kronen. SjR, 24, 295. K.

9. nov. (Kbh.)1 Niels Juel fik brev om straks at gøre Justitia færdig til at 
synke, eftersom Delmenhorst ikke kan bekommes til det forehavende 
synkeværk. Dermed etc. SjT, 34, 761. K.
1) Efter brevet står: Anlangende ms. til Mikkel Langemack og åben befaling 
til almuen i JylL, LolL etc. om hidførsel af proviant og fourage, findes i Jyske 
Tegn, den 9. nov. 1658.

9. nov. (Kbh.) Admiralitetet fik brev om, at kongen er tilfreds, at skip
per Engelbret Troelsen må få sit af kaptajn Kruse erobrede skiberum 
med tilhørig redskab mod kaution til sagens uddrag. Dermed etc. SjT, 
34, 761.

9. nov. (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om det gods, ritmester Jacob Niel
sen Dannefer er skødet. Kongen har for villig og tro tjeneste skødet 
ham disse gde og gods på Møn: Hovedskov osv. [er identisk med skøde 
i SjR, 293, 9. nov., men har som slutning:] Dog jagten og fiskeriet und
taget, så vel som skovene, som han ej må bruge videre end bønderne 
boende på godset er berettiget til. PR skal lade ham være godset følg
agtigt. Dersom landsdommer, herredsfoged el. a. formedelst deres be
stillinger kan være interesseret deri, skal PR fornøje dem med lige så 
gode gårde. Dermed etc. SjT, 34, 762 K.

9. nov. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om, at studenterne skal 
passe på voldene. Kongen erfarer, at studenterne findes nachlæssige 
at opvarte deres poster så flittigt, som de burde. Adressaternee befales 
alvorligt at tilholde dem, at de endnu nogen tid påvarer deres poster 
til at gøre fjenden mest muligt afbræk, under straf efter de artikler, 
som er oprettet for dem. Dermed etc. SjT, 34, 762. (Tr.: KD, V, 534). K.

9. nov. (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev anlangende at gøre sin yder
ste flid til fra JylL, Falster, LolL, Langeland og Møn at gøre tilførsel af 
alle slags viktualier, fourage og brændeved til Kbh., handlende med 
enhver borger el. bonde, hvor noget findes, at det uden ophold kom-
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mer hid. Kongen vil forsikre enhver for viktualier og fourage, indtil 
Gud fodener bedre tider, men for brændeveddet vil han lade enhver 
udvise træer i kronens skove, anseende, at det højligen behøves til 
fæstningens konservation. De omkostninger, der pågår, skal han an
namme på toldstederne. Dermed etc. JT, 14, 159. K. Indl. 9. nov.

9. nov. (Kbh.) Befaling til almuen i Jyll., Loll., Falster, Langeland og 
Møn anlangende Mikkel Langemacks forretning om indskaffelse af 
proviant og fourage. ML er befalet at hidforskaffe mest mulig af alle 
slags viktualier, brændeved og fourage mod billig betaling el. forsik
ring for viktualier og fourage, for veddet vil kongen lade udvise andet 
el. træer i kronens skove. Det befales enhver, han besøger, at gøre ham 
al assistance med folk og skiberum, eftersom højeste magt er anlig
gende på nævnte species i fæstningen til dens konservation. JT, 14, 
160. Indl., se foreg.

Lige sådanne breve udgik til Loll., Falster, Møn og Langeland.

10. nov. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om at gøre den anord
ning, at de ankommende hollandske folk ved deres egen præst kan 
holde prædiken i det nederste auditorium. Dermed etc. SjT, 34, 763. 
(Tr.: KD, V, 534). K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA.

10. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lægge kvarter til solda
terne i fru Ide Grubbes gård. Kongen i Spaniens her residerende mi
nister logerer i IGs gård i Kbh., hvorfor det tilkommer kongen at beta
le huslejen på hans vegne. De skal på andre steder i staden leje så man
ge pladser til de hollandske soldater, som hun skulle holde i kvarter af 
gården, hvilket dog kan blive kortet hende i huslejen. Dermed etc. 
SjT, 34, 763. (Tr.: KD, V, 534). K. Orig. i DKanc. B 179M.

10. nov. (Kbh.) Hans Schack fik brev om, at kongen er tilfreds, at HS 
overskikker en trommeslager til Malmø og fornemmer, om det bor
gerskab fra Kbh., som er arresteret i Malmø el. andetsteds, kan blive 
ransoneret imod det borgerskab fra Sverige el. Skåne, som er i arrest 
her. Befalendes etc. SjT, 34, 763. (Tr.: KD, V, 535). K. Indl. 8. nov.

10. nov. (Kbh.) I.ave Beck og Otte Pogwisch fik brev om til oberstlt. Jo
hannes Scheffer at lade erlægge 200 rd., når midler er, tagende hans 
bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 764. K.
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10. nov. (Kbh.) Lave Beck og Holger Vind fik brev om tillige med de 
andre stænder, som har at bestille med indkvarteringen, at forskaffe 
kvarter til Frederik von Ahlefeldt og oberst over artilleriet Bertram de 
la Coste, hver på sin person. Dermed etc. SjT, 34, 764. K.

P.S. I lige måde skal de gøre anordning om de fra Nakskov ankomne 
folk, såvel som de 81, som tilforn er forordnet tinder generallt. 
Schacks regiment og hidindtil har fået kommis af proviant.

10. nov. (Kbh.) Peter Bredal fik brev om straks med de tinder hans flag 
sejlende skibe at begive sig til Sundet imidlertid vinden er god, Skt. 
Hans undtaget, som skal komme efter med skuderne. Han skal gøre sit 
bedste til at ruinere, forjage el. bemægtige sig de dér liggende svenske 
skibe, så at farten kan blive fri. Behøver han videre assistens, har kon
gen befalet hr. Henrik Bielke, rigens viceadmiral, at lade ham sekun
dere med fornødne skibe. Siden skal han derfra fortsætte den befale
de rejse til Bæltet og undervejs gøre fjenden al muligt afbræk. Han 
skal ingen forsømmelse tage, så han kan være i Sundet samme aften. 
Dermed etc. SjT, 34, 764. K.

10. nov. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om at sekundere Peter Bre
dal. Kongen har befalet PB med de under hans flag medgivne skibe at 
begive sig til Sundet og dér attakere de svenske skibe og gøre sit bedste 
til at ruinere, forjage el. bemægtige sig dem. HB skal sekundere ham 
med andre fornødne skibe, dersom han ej skulle findes bastant. Der
med etc. SjT, 34, 765. K.

11. nov. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke tilskikkes kaptajn Une Nannes (Nan- 
sen), som kan gøre underretning om den svenske flådes tilstand og 
om havnen ved Landskrone, hvorfor HB skal lade ham følges med vi
ceadmiral Peter Bredal til Sundet og derfra tilbage igen at bruges til 
Landskrone havns synkning. Dermed etc. SjT, 34, 765. K.

11. nov. (Kbh.) Rigens hofmester fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
den hollandske fændrik Bodang må begraves i Holmens Kirke. Han 
skal gøre anordning derom. Dermed etc. SjT, 34, 765. (Tr.: KD, V, 
535). K.

11. nov. (Kbh.) Otte Krag, Lave Beck og Holger Vind fik brev om at 
konferere med den hollandske kommandør Piichler1 om det, han ef
ter sin instruktion og ellers på vegne af sine principaler kan have at
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foregive, og at gøre kongen relation derom til videre resolution. Der
med etc. SjT, 34, 765. K.
1) Overskriften har Pochling.

12. nov. (Kbh.) Jan Diderichsen, skipper af Flinhus, ogjan Jacobsen af 
Holland fik K.M.s obligation. Kongen skylder JD 4.560 rd. for 57 læster 
sild, som han har leveret på Provianthuset. Kongen lover for sig og ef
terkommere at betale ham pengene, og indtil summen er betalt fra 
brevets dato at give ham årlig rente, 6 pct. SjR, 24, 296. K.

Lige sådan obligation fik Jan Jacobsen af Holland på 1.790 rd. 5 sty
ver for adskillige varer, som han har leveret på Provianthuset.

12. nov. (Kbh.) Hans Schack fik brev om uden ophold til Lave Beck og 
Holger Vind at levere en rulle over de soldater af alle regimenter i 
Kbh., undtagen livregimentet, som enten er døde, syge el. kvæstede, så 
andre kan blive indkvarteret i deres sted. Dermed etc. SjT, 34, 766. 
(Tr.: KD, V, 535). K.

12. nov. (Kbh.) Frederik von Ahlefeldt fik brev om til Lave Beck og 
Holger Vind at levere en fortegnelse over så mange soldater i hans re
giment, som er på flåden, så og hvor mange der er døde og kvæstede. 
Dermed etc. SjT, 34, 766. (Tr.: KD, V, 535). K.

12. nov. (Kbh.) Lave Beck og Holger Vind fik brev om at gøre afreg
ning med oberst Botte for det, han med rette kan tilkomme, fra den 
tid, der sidst blev gjort afregning med ham, til den tid, han bekom af
sked. Dermed etc. SjT, 34, 766. (Tr.: KD, V, 535-36). K.

12. nov. (Kbh.) Admiralitetet fik brev om at gøre sit bedste til, at alle 
skiberum, som er ankommet fra Loll. og findes ved Kbh., med forder- 
ligste bliver affærdiget til i Loll. at indtage proviant, korn og fourage 
og føre det til Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 767. K.

12. nov. (Kbh.) Søren Orning fik brev om, at kongen er tilfreds, at han 
må konvojere kongens generalfaktor og hofprovisor Gabriel Gomez i 
Hamborg hen under Femern, så at han intet fjendtligt vederfares af 
kapere el. a. Befalendes etc. SjT, 34, 767. K. Indl. udat.

12. nov. (Kbh.) Niels Juel fik brev om straks at begive sig fra Kbh. til flå
den med de 3 skibe og skuderne, som er færdiggjorte til at sænke ved
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Landskrone havn, hvor han med Henrik Bielkes rådføring skal iværk- 
stille sænkningen. Dermed etc. SjT, 34, 767. K.

12. nov. (Kbh.) Gabriel Marselis fik brev om af først indkommende 
subsidiepenge at betale Jan Diderichsen1 af Flinhus 4.560 rd. med ren
te, indtil betalingen sker, for sild, som han har leveret på Provianthu
set efter kongens ham derpå udgivne obligation, hvilken han skal ind
løse, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 767. K.
1) I overskriften nævnes herefter yderligere Jan Jacobsen.

12. nov. (Kbh.) Gabriel Marselis fik brev om at betale nærværende Jan 
Diderichsen af Flinhausen 126 rd. 4 mk. for de 19 td. bøkling, som han 
har ladet levere på Provianthuset, hvilket skal blive godtgjort. Dermed 
etc. SjT, 34, 768. K.

13. nov. (Kbh.) Hans Hansen fik brev om at annamme den proviant, 
som er ankommet fra Loll. og Falster og siden skal forbruges til flåden 
o. a. SjT, 34, 768. K.

13. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende, at kon
gen efter ansøgning er tilfreds, at Karen, enke efter Mathis Egen hof, 
må bevilges sit barns værgemål. De skal gøre den anordning, at hun le
veres dette, med så skel, de eragter hende vederhæftig, el. at hun kan 
stille kaution, så barnet i sin tid ingen skade skal lide. Dermed etc. SjT, 
34, 768. Indl. 25. okt., 6. nov. og udat.

13. nov. (Kbh.) Søren Orning fik brev om straks med sit skib at konvo
jere Mikkel Langemack med hos sig havende skuder, indtil han be
kommer Møn i sigte, siden skal han begive sig derfra og på vejen gøre 
sit bedste til at gøre fjenden afbræk, om nogen findes under Stevns 
Klint, i Køge Vig og på Malmøs red. Dermed etc. SjT, 34, 768. K.

13. nov. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om til hofholdningen at 
hidskikke så mange [Pmeget] gode [?god] bøgeaske, som han kan til
vejebringe. Dermed etc. SmT, 8, 201. K.

13. nov. (Kbh.) Mikkel Langemack fik brev om at gøre sit bedste for at 
hidskaffe mest mulig havre, desligeste så megen malt, som kan tilveje
bringes, og den byg, han bekommer, skal han gøre største flid at bort- 
skifte og tage malt igen. Dermed etc. JT, 14, 160. K.
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13. nov. (Kbh.) Christen Jørgensen Skeel fik brev om 20.000 rd. til 
hvervning og underholdning af Hans von Ahlefeldts regiment af 
Vendsyssel, Thy, Mors og Salling. Han har tilforn bekommet befaling 
anlangende at lade HvAs og oberstlt. Rantzaus regiment underholde 
af nævnte lande. Det er kongens vilje, at HvAs regiment med stab og 
officerer på 6 kompagnier, beregnet til 600 heste, allerede nu skal op
rettes og underholdes. CJS skal gøre sit bedste til af nævnte lande at til
vejebringe indtil 20.000 rd. til regimentets hvervning og underhold
ning, hvorimod disse lande skal være fri for videre indkvartering, ver- 
pflegung og underholdning. Dermed etc. JT, 14, 161. K.

14. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at afd. Niels Lan
ges arvinger, Jacob Ulfeldt og Peder Vibes enke og arvinger er efter
ladt det, de er blevet skyldig på deres norske kommissarieregnskaber, 
beregnet fra Philippi Jacobi 1646 til årsdagen 1649, efter de derom 
gjorte antegnelser. De skal tilholde de andre, som det tilkommer at be
tale el. forklare samme rgsk., at klarere el. betale. Dermed etc. SjT, 34, 
769. Orig. i DKanc. B 179M.

14. nov. (Kbh.) Hans Schack fik brev om, at de fattige må nyde det, der 
afbrydes i Vartov. Han skal gøre den anordning, at de bekommer det. 
Dermed etc. SjT, 34, 769. K.

14. nov. (Kbh.) Bispen i Roskilde fik brev om at tilholde præsterne i 
staden, at de formaner deres tilhørere, at enhver bekvemmer1 sig til at 
akkomodere det hollandske til secours fremskikkede folk, så de ej skal 
have årsag at beklage sig. Dermed etc. SjT, 34, 769. (Tr.: KD, V, 536). K. 
1) Ordet bekvemmer mangler i kopibogen, men står på K.

14. nov. (Kbh.) Nicolaj Bennich fik brev om straks at begive sig til 
Hven for at hidforskaffe den fourage, som findes dér og er at bekom
me. Dermed etc. SjT, 34, 769. K.

14. nov. (Kbh.) Niels juel fik brev om at lade Nicolaus (Niels) Bennich 
bekomme skiberum til at afhente fourage fra Hven. Dermed etc. SjT, 
34, 770. K.

14. nov. (Kbh.) Niels Juel fik brev om, at kaptajn Rickert Andersen skal 
forføje sig til Landskrone med stenskibene. Der forefalder et og andet, 
som skal forrettes, hvortil hans nærværelse behøves, så han kan ikke
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mistes. NJ skal befale RA, straks vinden og strømmen sig føjer, at begi
ve sig fra Kbh. med stenskibene og skuderne til flåden, som ligger ved 
Landskrone, hvor han skal angive sig hos hr. Henrik Bielke og rette sig 
efter hans befaling. Dermed etc. SjT, 34, 770. K.

14. nov. (Kbh.) Lensmændene i LolL og Falster fik brev anlangende 
med allerforderligste at lade brænde og hidskikke allerflest mulige 
kul, eftersom største magt er anliggende derpå. Dermed etc. SmT, 8, 
201. K.

Dette brev udgik til Christoffer Lindenov, Frands Brockenhuus, 
Philip Joakim Barstorff.

14. nov. (Kbh.) Jørgen Marsvin fik å.b. anlangende sin sognepræst. JM 
har for kongen ladet andrage, hvorledes hr. Niels Eskildsen i Sønder
holm i adskillige måder i gerningen og affekter har tilkendegivet mod
villighed og trodsighed imod ham som rette øvrighed og patron. Kon
gen bevilger, at JM enten selv må holde en præst på gården for sig og 
sine folk el. lade sig betjene af andre præster, så NE uden hans sam
tykke intet har at gøre med ham el. gårdens folk el. noget at fordre af 
gården. Og eftersom JM har jus patronatus til begge kirker, Sønder
holm og Frejlev, står det ham frit for undertiden at lade gøre tjeneste i 
Sønderholm Kirke af andre dygtige personer, dog at sognepræsten til
forn advares derom. Forbydendes etc. JR, 13, 96. K.

15. nov. (Kbh.) Vincents Steensen fik brev om oberst Jochim Kcnbers 
laufplads. Kongen har forundt JK laufplads på Langeland, Tåsinge og 
Ærø til et regiment på 600 heste, som han har påtaget sig at hverve til 
kongen. VS skal gøre den anordning, at så mange af hestene, som 
hvert sted bekvemmeligen kan tilkomme, bliver forlagt i købstæderne 
og på landsbyen, gørende den anordning, at folkene og hestene be
kommer fornøden underholdning på laufpladsen og officererne de
res verpflegung fra brevets dato. Eftersom dette angår såvel adelens 
som kongens konservation, skal han demonstrere dette for adelen og 
af enhver begære, at de tilsteder deres bønder såvel som kronens at 
hjælpe til rytternes underholdning. Dersom nogen vægrer sig, skal 
han forstændige kongen derom og ervarte hans resolution. Dermed 
etc. FT, 7, 369. K.

15. nov. (Kbh.) Befaling til almuen på Langeland og Tåsinge om 
oberst Jochim Korbers laufplads. Kongen har forundt JK laufplads i
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nævnte lande til et regiment på 600 heste, som han har påtaget sig at 
hverve. Adressaterne befales at forskaffe ham med officerer og ryttere 
verpflegung, så mange, som tilkommer dem, og det er befalet Vin
cents Steensen at have indseende med, at alt går ligeligen til. Laden
des etc. FT, 7, 369. K.

15. nov. (Kbh.) Kaj Lykke fik brev om Ditlev Rantzaus1 laufplads i 
Ålborg len. Kongen har forundt DR1, oberstlt. over Dronningens Re
giment til hest, laufplads i Ålborghus len til 400 heste, som han har 
påtaget sig at hverve. KL skal gøre den anordning, at de bliver forlagt 
i købstæderne og på landsbyerne, og at de bekommer underholdning. 
Eftersom hvervningen angår såvel adelens som kongens konservation, 
skal han demonstrere dette for adelen og af enhver begære, at de til
steder deres bønder såvel som kronens at hjælpe til rytternes under
holdning. Dersom nogen vægrer sig, skal han forstændige kongen der
om og ervarte hans resolution. Dermed etc. JT, 14, 161. K.
1) Således brevet, overskriften har Ditlev von Ahlefeldt.

16. nov. (Kbh.) Jørgen Bjørnsen fik brev om i den kurlandske her
værende faktors nærværelse ved uvildige og som har forstand derpå at 
lade vurdere det kurlandske skib, som skal sænkes i Landskrone havn, 
hvad det kan eragtes at være værd. Dermed etc. SjT, 34, 770. K.

16. nov. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff, Peder Reedtz [og Steen Hohen- 
dorff]' fik brev om at overveje memorial om hofholdningen. De til
skikkes Johan Christoph von Kørbitz’ memorial, hvoraf hofholdnin
gens slette tilstand erfares, hvilket kongen har befalet hofmarskalen 
og Christoffer Gabel vidtløftigt at demonstrere adressaterne. De skal 
overveje de foregivne forslag i memorialen og være betænkt på de 
bedste midler, hvorved hofholdningen kan vedligeholdes. Dermed 
etc. SjT, 34, 770. K.
1) Kopibogens overskrift anfører blotJG og PR, men på K. står Rigens hofmester 
og rentemestrene, altså de 3, der henvises til i det følgende brev.

16. nov. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz og Christoffer Gabel fik 
brev anlangende memorialen om hofholdningen. Kongen har tilskik
ket1 hr. Joakim Gersdorff, Peder Reedtz og Steen Hohendorff en me
morial om hofholdningens tilstand. De er befalet2 tillige med adressa
terne at betænke de bedste middel, hvormed den bedst kan vedlige-
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holdes. De skal tale med dem og gøre relation om deres betænkende 
til videre resolution. Dermed etc. SjT, 34, 771. K.
1) Se foreg, brev, der dog ikke nævner SH. 2) Nemlig ved brevet selv.

16. nov. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev anlangende hof
tjenernes vagts kontinuering. Han skal anordne kongens hofbetjente, 
som hidindtil godvilligen har hvervet og holdt soldater på posten bag 
stalden og andetsteds, at de endnu vil kontinuere indtil de hollandske 
folk kommer i land fra skibene. Desligeste at kongens andre betjente 
og staldfolket endnu søger deres plads og forretter deres vagt som til
forn. Dermed etc. SjT, 34, 771. K. Indl. udat.

16. nov. (Kbh.) Joachim von Breda fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
David Williger må antages som adjudant, så og godtgøres løjtnants
traktement. Befalendes etc. SjT, 34, 771. K.

16. nov. (Kbh.) Jochim Korber fik brev om nogle fangne ryttere til Ja
cob Biilow. JB må til igen at oprette et kompagni bekomme så mange 
af de fangne ryttere, som ikke tilforn har været under Ulrik Frederik 
Gyldenløves og generalmajor Hans von Ahlefeldts regiment. Han skal 
lade JB bekomme dem. Dermed etc. SmT, 8, 202. K. Indl. 5. nov.

16. nov. (Kbh.) (Christoffer Lindenov og Philip Barstorff fik brev om til 
kongens tyske hofprædikant, mag. [ ] Brechners deputat for dette år 
at erlægge disse species: 1 par øksne, 6 får og lam, 6 svin, hvilket skal 
blive godtgjort i lensregnskaberne. SmT, 8, 202. K. Indl. udat.

Lige sådant brev fik PB om et par øksne, 6 får og lam, ‘/j svin, 1 fjdg. 
smør til Casper Herbach.

17. nov. (Kbh.) Mogens Krag fik brev om, at kongen er tilfreds, at han 
må bekomme så mange fodfolk, som er hvervet og antaget af kongens 
betjente. Han skal lade dem dele i 2 kompagnier og besætte sin post 
på volden dermed. Dermed etc. SjT, 34, 772. K.

17. nov. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at lade Mogens Krag bekom
me de folk, som er antaget af kongens betjente. Kongen har forundt 
MK under sit regiment at måtte bekomme så mange fodfolk, som er 
hvervet af kongens betjente, hvilke han skal dele i 2 kompagnier og 
besætte sin post på volden dermed. HS skal anordne, at han bekom
mer dem. Dermed etc. SjT, 34, 772. K.
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17. nov. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at måtte antage 4 majorer til 
sine 2 regimenter, nemlig 2 til hest og 2 til fods. Dermed etc. SjT, 34, 
772. K.

17. nov. (Kbh.) Frederik von Ahlefeldt fik brev om straks at lade afbry
de Vartov og bruge tømmeret til Kastellet. Dermed etc. SjT, 34, 772. 
(Tr.: KD, V, 536). K.

17. nov. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om at annamme 
proviant, ved o.a., som proviantkommissarius Nicolaus (Nicolaj) Ben- 
nich fremskikker. SjT, 34, 772. K.

17. nov. (Kbh.) CChristoffer Lindenov fik brev om at gøre sin største flid 
til at forskaffe oberstlt. von Deberen en månedsbesoldning og at mun- 
dere 8-10 af hans ryttere, som ingen heste har. Dermed etc. SmT, 8, 
202. K.

17. nov. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om med forderligste at 
forskaffe så mange palisader, som behøves til fæstningen Nakskovs de
fensión, og så at siden ved stranden i synderlighed bliver ganske pali
saderet. Dermed etc. SmT, 8, 202. K. Indi. udat.

17. nov. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at anordne, at major 
over artilleriet Abraham Buchwitz med sin løjtnant og en ingeniør be
kommer kvarter. Dermed etc. SmT, 8, 203. K. Indi., se SmT, 8, 202, 17. 
nov. (brev 2).

17. nov. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at gøre den anord
ning, at oberst Rehden, som kongen har antaget som kommandant i 
fæstningen Nakskov, og hans stab og folk bekommer kvarter, og at de 
respekterer ham som kommandant. Dermed etc. SmT, 8, 203. K. Indi., 
se SmT, 8, 202, 17. nov. (brev 2).

17. nov. (Kbh.) Jochim Kcirber fik brev om, at oberst Rehden skal være 
kommandant i Nakskov og om at levere et kompagni til ham. JK har 
tilforn bekommet ordre til at hverve et kompagni til hest. Det er kon
gens vilje, at R skal være kommandant i Nakskov i JKs sted, hvorfor 
han skal afstå sit kompagni til ham. Dermed etc. SmT, 8, 203. K. Indi., 
se SmT, 8, 202, 17. nov. (brev 2).
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17. nov. (Kbh.) Nicolaj Bennich fik brev om at akkordere med under
såtterne i Loll., Falster og Møn om det allermest mulige tørre ved og 
tilsige i det højeste 1-1'/2 favn våd ved for hver favn tør ved. Deslige at 
hidskaffe allermest mulig fourage. 1 dette, som forskrevet står, har 
adressaten ingen tid at forsømme, men skal tilvejebringe mest muligt 
hos enhver uden nogen persons anseelse og under militærisk ekseku
tion, hvorpå han må forsikre enhver, når Gud giver bedre tider. SmT, 
8, 203. K. Indl. udat. Se også SmT, 8, 202, 17. nov.

17. nov. (Kbh.) Åben befaling til Loll., Falster og Møn anlangende pro- 
viantkommissarius Nicolaj Bennichs forretning med proviant, fourage 
o.a. NB er befalet at hidforskaffe alle slags viktualier, brændeved og 
fourage. De skal i alle måder bevise ham hjælp, nemlig være ham be- 
forderlig med at bekomme alle slags proviant af lensmænd o.a. øvrig
hedspersoner. Desuden efter hans skrivelse uden modsigelse være 
ham vogne og heste følgagtig. I lige måde give ham designation over 
det forråd, der formenes at være i provinserne. Dersom han behøver 
folk til hest og fods at eksekvere med, skal officererne forhjælpe ham 
dertil. Forbydendes etc. SmT, 8, 204. K. Indl., se foreg, og SmT, 8, 202, 
17. nov.

17. nov. (Kbh.) Lensmændene på Møn, Loll. og Falster fik brev om, at 
kongen har befalet proviantkommissarius Nicolaj Bennich at akkorde
re med indbyggerne om allermest muligt tørt ved. De skal gøre den 
anordning, at det straks bliver hugget i kronens skove, q så han kan 
give dem for hver favn tørt ved, han bekommer, 1-1'/2 favn vådt ved. 
Dermed etc. SmT, 8, 204. K. Indl., se foreg.; og SmT, 8, 202, 17. nov.

Lige sådanne breve fik Frands Brockenhuus og Philip Barstorff i 
Loll. og Christoffer Lindenov, i hans brev blev ved tegnet q indført så
ledes: (på Bogø).

17. nov. (Kbh.) Lensmændene i Loll. og Falster fik brev om udskriv
ning. Adressaten skal med forderligste og inden 14 dage i lenet ud
skrive det allermeste unge mandskab til at komplettere de loll. og fal
sterske kompagnier på 800 mand stærk, gørende sin flid til at udskrive 
dem, som tilforn har tjent, så mange, som er at finde, og stille dem un
der oberst Rehdens kommando og regiment. Dersom nogen går hjem 
igen uden oberstens skriftlige forlov, skal han straks igen lade dem 
tage og henskikke til Nakskov på det, de kan blive straffet og igen stil-
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les under regimentet. Dermed etc. SmT, 8, 205. K. Indl., se SmT, 8, 
202, 17. nov.

Forskrevne befaling udgik til Christoffer Lindenov, Frands Brocken- 
huus og Philip Barstorff.

18. nov. (Kbh.) Roskilde Kapitel fik brev om, at kongen har forordnet 
Johannes Frandsen til at være professor matheseos i Roskilde i afd. 
mag. Iver Ejlersens sted, hvorfor de skal installere ham og lade ham 
nyde det, som er tillagt professionen i kapitlet. Dermed etc. SjT, 34, 
773. K.

18. nov. (Kbh.) Åben befaling til artilleribetjentene om indkvartering. 
Det er for kongen andraget, hvorledes en del artilleribetjente i Kbh. 
vægrer sig ved at antage indkvartering. Kongen befaler, at alle høje og 
nedrige artilleribetjente, som bor dér, uden al undskyldning bekvem- 
mer sig til, tillige med alle andre kgl. og hoftjenere, hver efter sin for
mue og lejlighed at tage indkvartering, eftersom ingen i denne tids til
stand bør vægre sig. Til den ende skal de parere de billetter, som gives 
dem af tøj mester Peter Kalthoff, som er befalet af gøre indkvarterin
gen ligeligen. Thi osv. SjT, 34, 773. (Tr.: KD, V, 536). K. Indl. udat.

18. nov. (Kbh.) Oberst Daniel Clamer von Rehden fik brev anlangen- 
de, hvorledes skal forholdes med de 800 udskrevne i Loll., så og 
Korbers og major Ketschers folk, og om at skikke 2 kompagnier til 
Langeland. Han skal under sit regiment tage de 800 udskrevne solda
ter og dele dem i 8 kompagnier, så og oberst Ks geworbne kompagni 
til fods tillige med major Ks kompagni, så at regimentet består af 20 
kompagnier. Eftersom oberst Ks og major Ks kompagnier skal være 
temmelig svage, skal han forstærke dem, så hvert kompagni kan bestå 
af 100 mand. De 2 kompagnier skal han straks skikke til Langeland, så 
de kan forsikre oberst Ks kvarterer dér, men beholde de øvrige 8 kom
pagnier i Nakskov. Dermed etc. SmT, 8, 205. K. Indl., se SmT, 8, 202, 
17. nov. (brev 2).

21. nov. (Kbh.) Melchior Røfling fik brev om at være agent i Danzig. 
Kongen har fundet for godt at bruge MR som agent. Han skal lade sig 
finde tro, flittig og vindskibelig og fremme kongen og hans undersåt
ter, som behøver hans tjeneste, og hindre skade. I synderlighed skal 
han skrive flittigt med posten og advisere det, han fornemmer om den 
polske og moskovitiske krig. Han skal føre magistraten i Danzig til ge-
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myt kongens intention og affektion imod byen. Kongen behøver en 
stor del viktualier og har den forsigt til byen, at den vil komme ham til 
undsættelse, i synderlighed med brødmel og rug, så meget som mu
ligt, for en vis pris på den længste termin, dog at renten årligen bliver 
erlagt, indtil kapitalen til visse åringer bliver afbetalt i akkorderede ter
miner. Til overførsel af de specificerede varer skal han ved magistra
tens hjælp befragte fornødne skibe. Men dersom magistraten skulle 
forebringe undskyldning at indkøbe sådanne varer af partikulære 
købmænd, skal han bearbejde det derhen, at magistraten vil midie det 
så vidt hos sådanne, at varerne kunne krediteres på 12, 8 el. 6 måne
der, da betalingen skal følge præcist. For MRs umage bevilger kongen 
ham til årlig pension 400 rd., hvilket skal begynde fra brevets dato. 
SjR, 24, 296. K.

21. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh., de højlærde og Oluf 
Brockenhuus fik brev om udskrivning af vogne til at føre tømmer fra 
Vartov til Kastellet. Adressaterne skal på kongens vegne forstændige 
borgerskabet i Kbh., at kongens vilje er, at de den følgende dag låner 
ham så mange vogne, som kan tilvejebringes, til at age tømmer fra 
Vartov til Kastellet. Dermed etc. SjT, 34, 773. (Tr.: KD, V, 537). K. Orig. 
i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA.

Lige sådant brev fik rektor og professorer på de højlærdes vegne. 
Item OB om adelen.

21. nov. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om at lade kan
cellibudene, Adser Pedersen, Morten Nielsen og Søren Nielsen, hver 
bekomme 2 td. rug af Provianthuset i deres resterende løns betaling, 
tagende deres bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. SjT, 34, 774. K. 
Indl. 18. nov.

21. nov. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Lave Beck fik brev om at gøre af
regning med Folmer Rosenkrantz, kaptajn, for det, han tilkommer for 
sig og sine officerer for tjeneste i sidste svenske fejde i Skåne og siden 
i staden. SjT, 34, 774. K. Orig. i DKanc. B 223G.

21. nov. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe og Lave Beck fik brev om at gøre af
regning med oberst Daniel Clamer von Rehden for det, han kan til
komme for den tid, han var under det Dunsdorffske regiment. Der
med etc. SjT, 34, 774. K. Orig. i DKanc. B 223G.
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21. nov. (Kbh.) (Christoffer Lindenov og Philip Barstorff fik brev om 
proviant og fourage hos borgerskabet ligesom andre og om viktualier 
fra Nakskov. Han har tilforn bekommet befaling til af Møn, Loll. og 
Falster at lade indsamle mest muligt korn, viktualier og fourage. Kon
gens vilje er, at borgerskabet i købstæderne lige så vel som andre stæn
der skal gøre forstrækning af det forråd, enhver har over sin egen for
nødenhed, under militærisk eksekution, om nogen mod forhåbning 
skulle vægre sig. Kongen er tilfreds, at en del af Nakskovs proviant i en 
hast må tages og overføres til Kbh., hvorimod lige så meget efterhån
den kan indleveres. Dermed etc. SmT, 8, 205. K. Indl. 17. nov.; se også 
SjT, 34, 776, 24. nov.

21. nov. (Kbh.) Jochim KcSrber fik brev om rug fra Nakskov. Han skal 
gøre sit bedste for med forderligste at hidforskaffe 1.000 td. rug af bor
gerskabet i Nakskov, hvorimod de igen skal gives lige så meget af land
gildekornet og landgilderugen, så snart det kan blive tærsket og leve
ret dem af proviantkommissarius Nicolaj Bennich, når han kommer 
over. Dermed etc. SmT, 8, 206. K. Indl., se foreg.

21. nov. (Kbh.) Befaling til borgerskabet i Loll., Falster og Møn anlan- 
gende viktualier. Kongen behøver en del viktualier til fæstningen. De 
skal til den ende gøre forstrækning af alle slags, mest muligt, og levere 
det til de forordnede kommissarier mod kvittering, hvorefter enhver 
skal blive kontenteret i sin tid, når Gud giver bedre tilstand. Dersom 
nogen imod forhåbning ej bekvemmer sig godvilligen, har kongen be
falet kommissarierne hos alle at lade fornemme, hvad forråd der fin
des, på det kongen og fædernelandet kan kommes til hjælp med det, 
enhver har over sin egen fornødenhed, anseende, at den højeste nød 
udkræver det. Dermed etc. SmT, 8, 206. K. Orig. i Nakskov rådstue
ark., LAK. Indl., se foreg.

21. nov. (Kbh.) Hans Schrøder fik brev om militærisk eksekution an- 
langende den befalede hidførsel fra Loll., Falster og Møn. Kongen har 
befalet at lade hidføre proviant, korn og fourage, som findes på Møn. 
På det at det kan komme inden vinteren, skal HS efter hver kommisa- 
rius’ ordre afhente det ved militærisk eksekution, uden persons an
seelse, mod forsikring, at ejermændene skal blive kontenteret, når 
Gud giver bedre tilstand. Dermed etc. SmT, 8, 206. K.
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21. nov. (Kbh.) Francis Brockenhuus fik brev om at forestille Abraham 
Buchwitz og om tømmer o.a. til lavetter. Kongen har antaget AB som 
stykmajor i Nakskov. FB skal forestille ham og på ansøgning levere 
ham tømmer af skovene til styklader samt håndværksfolk o.a. Dermed 
etc. SmT, 8, 207. K.

ca. 21. nov. (Kbh.) Christoffer Lindenov, Philip Barstorff og Jens Rod- 
steen fik brev om i Loll. og Falster at lade skære mest muligt hakkelse 
og beblandet med havre hidskikke det med de små skuder og skibe
rum, som findes dér og ikke er dygtige til at føre rytterne. Dermed etc. 
SmT, 8, 207. K.

22. nov. (Kbh.) Lave Beck og Holger Vind fik brev om med forderlig- 
ste at affordre ruller over alle officerer i fæstningen Kbh., hvor stærkt 
hvert kompagni er, og derefter konferere med stænderne, borgmestre 
og råd, de højlærde og kgl. betjente, om indkvartering efter den gjor
te anordning. Dermed etc. SjT, 34, 774. K.

22. nov. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om de svenske skibe, som 
har lagt sig uden for synkeværket ved Landskrone. Det berettes, at 
nogle af de svenske skibe har lagt sig på denne side uden for det 
kur [land] ske skib, som er sunket i havnen, så og 4 andre at have kortet 
ude,1 uden tvivl til samme ende at komme uden for det, som er sunket. 
Kongens befaling er, at HB skal gøre sit yderste til så vidt muligt og 
som det efter søforstandiges råd eragtes rådeligst, at gøre al forhin
dring, hvad det så skal koste, at den svenske flåde ikke kommer ud af 
Landskrone havn, og om muligt tilbagejage de allerede udlagte sven
ske skibe. Dermed etc. SjT, 34, 775. K.
1) Således noget uforståeligt kopibogen, men denne er skrevet efter et tem
melig rodet og ulæseligt K.

22. nov. (Kbh.) Kaj Lykke fik brev om hr. Peder Madsen skibspræsts be- 
soldning. Kongen har for nogen tid siden til afd. Erik Juel forskrevet 
PM, som i nogle år har tjent kongens far og kongen selv som skibs
præst. KL skal af lenets uvisse indkomst årligen lade ham give den ham 
hidindtil forundte sædvanlige besoldning, nemlig 130 kur.dL, hvilke 
skal blive godtgjort i lenets rgsk. og begynde fra Philippi (acobi 1657. 
Dermed etc. JT, 14, 162. K. Indl. udat.
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23. nov. (Kbh.) Bestalling for Henrik Mathesius, kongens tidl. agent og 
minister, som prinsens informator. HMs kvaliteter er kongen bekendt. 
Han antager ham som prinsens informator. Han har lovet atvære kon
gen og hans riger huld og tro, ramme deres bedste og hindre skade. 
Han skal i synderlighed lade sig prinsens studier være angelegen, ef
tersom dennes alders tiltagelse, livsdisposition og ingenii kapacitet 
medfører og fornemmeligen med gudsfrygts øvelse efter den augs- 
burgske konfession i det latinske sprog. Han skal med flid og vindski- 
belighed informere prinsen i de ordinære timer og ellers ved given lej
lighed og daglig konversation. Dog at alt sker med prinsens lyst og 
uden viderværdighed. Om progres i studierne skal han gøre kongen 
relation og ellers i alle måder rette sig efter det, kongen befaler ham, 
som han vil forsvare for prinsens hofmester el. den, der i hans fra
værelse har inspektion. Han skal vise respekt og lade sig finde tro og 
flittig efter den ed, han har gjort. Kongen bevilger ham til årlig be- 
soldning 800 rd., halvparten at betales hvert halvår, deslige på en tje
ner sædvanlig hofklædning, som skal begynde fra brevets dato. Rente
mestrene befales årligt at give ham dette. Herforuden skal HM for sin 
person nyde frit bord hos prinsen og en af hans tjenere spise ved pa
gernes bord. Thi forbyde osv. SjR, 24, 298. K.

23. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende Christen 
Jendtzmehr og Johan Mølman. Nærværende CJ har for kongen ladet 
andrage, at en mand ved navn JM skylder ham nogle penge, hvilket 
adressaterne videre kan se af hans hosføjede supplikation. De skal for
høre sagen og efter befunden beskaffenhed hjælpe ham mest muligt 
til rette. Dermed etc. SjT, 34, 775.

23. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade folkene på Pelika
nen og Snarensvend bekomme klæde ligesom de andre. Dermed etc. 
SjT, 34, 775. K. Orig. i DKanc. B 179M.

23. nov. (Kbh.) Niels (uel fik brev om at forskaffe proviantkommissa- 
rius [Nicolaus] Bennich båd el. skiberum, som han kan komme til 
Møn med. Befalendes etc. SjT, 34, 775. K.

23. nov. (Kbh.) Byfoged Claus Ravn fik brev om at forskaffe så mange 
både som mest muligt er til at føre ballast til Holmen til de skibe, som 
er forordnet at sænkes ved Landskrone havn. Dermed etc. SjT, 34, 
776. K.
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23. nov. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om efter renteri- 
takst at levere proviant for 20 rd. til Steen Rodsteen, tagende hans be
vis, hvorefter det skal blive godtgjort. SjT, 34, 776. K.

Lige sådant brev fik HH den 23. dec. anlangende proviant for 40 rd. 
til SR.

23. nov. (Kbh.) Philip Barstorff fik brev anlangende fartøjer til oberst 
von Deberen og major Henschen til Holsten, og dersom de ved mod
bør el. lovligt forfald skulle bliver arresteret, da 2-3 dages fri under
holdning dér på landet. Dermed etc. SmT, 8, 207. K.

23. nov. (Kbh.) Kaj Lykke fik brev om verpflegung og traktement til de 
ryttere, som major Diderich Uncke skal hverve. DU har påtaget sig at 
hverve et kompagni til hest. KL skal af lenet lade ham bekomme trak
tement til 200 ryttere, nemlig 10 rd. til hver rytter efter kapitulatio
nen, så og verpflegung og underholdning til officererne i 3 måneder 
efter tilforn udgangne frd. Dermed etc. JT, 14, 162. K.

24. nov. (Kbh.) Frd. for fribyttere, hvorefter de i disse tider kan rette 
sig med priser, som de bekommer af fjenden. 1. Når en fribytter tager 
et skib, skal alt, der findes deri, breve, købmandsgods el. andet, for
segles af de 2, som har øverste kommando på fribytteren, og skibet 
med alt opføres uåbnet til lovlig dom for Admiralitetet i Kbh. Dog, når 
sådanne skibe tages, skal det, der findes på overløbet og i kahytten, til
høre matroserne som fribytte, men med breve og dokumenter forhol
des som før nævnt. 2. Alle, som vil gå på fribytteri, skal stille Admirali
tetet borgen for al skade, som de begår imod den instruktion, som bli
ver givet dem, når de går ud. 3. Kongen vil have forbeholdt sig 10.par
ten af de varer, som bliver opbragt og prisekendt. 4. De fattige skal der
af nyde 1 pct. 5. Den tilforordnede sælgemester skal offentligt sælge 
alle prisevarer og levere pengene derfor, dog må kaperen beholde va
rerne frem for andre, om han begærer det, for den samme pris, som 
andre mest vil give. 6. Den, som udfærdiger dommene af Admiralite
tet, skal for sin umage nyde 1 pct. SjR, 24, 300. (Tr.: CCD, VI, 400). K. 
Indl. 7. okt. og 24. nov. (trykt eksemplar).

24. nov. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om at samle alle 
de tomme tønder, både hele og halve, som han kan bekomme, såvel 
som fjerdinger, som er tjenlige at pakke i, og med første afgående sku-
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de eL skiberum fremskikke dem til fæstningen Nakskov. SjT, 34, 776. 
K.

24. nov. (Kbh.) Klædekammerskriver Balthasar Seckman fik brev om 
at lade major Henschen bekomme fløjl til en svensk kjortel, tagende 
hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. SjT, 34, 776. K.

24. nov. (Kbh.) Admiralitetet fik brev om ved dem, som har forstand 
derpå, at lade vurdere det skiberum, som tilhører stadshauptmand 
Frederik Turesen, og det, som tilhører Jørgen Rickertsen1 af Flens
borgs skibe, eftersom kongen agter at lade dem bruge til at sænke ved 
Landskrone. De skal indskikke takseringen i Kane. Dermed etc. SjT, 
34, 776. K. Indl. 24. nov.
1) Overskriften har Regelsen.

24. nov. (Kbh.) Eva von Btilow fik brev om, at kongen til påske har for
undt Johan Christoph von Kørbitz det kongen tilhørende hus, hun nu 
bor i, hvorfor det til den tid skal ryddeliggøres til ham. Dermed etc. 
SjT, 34, 777.

24. nov. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om ved af Bogø til Kbh.s 
indbyggere. Kongen er tilfreds, at han lader borgerskabet o.a. ind
vånere i Kbh. udvise og bekomme brændeved af skovene på Bogø mod 
betaling og således som hvert træ takseres af uvildige mænd. Dermed 
etc. SmT, 8, 207. K.

25. nov. (Kbh.) Visitereren Matthias Melhorn fik brev om at annamme 
de svenske fanger fra Opdam og indtil videre beholde dem. SjT, 34, 
777. K.

25. nov. (Kbh.) Hans Schack fik brev om, at kongen har befalet mate- 
rialskriveren på Holmen efter HSs ordre at udlevere stenkul til corps 
de garderne på voldene, hvortil borgmestre og råd er befalet hver dag 
at forskaffe en vogn. Kongen har i lige måde befalet bygmesteren at 
lade gøre fornødne corps de garder på de steder, som HS eragter 
nødigt. Dermed etc. SjT, 34, 777. (Tr.: KD, V, 537). K.

25. nov. (Kbh.) Albertus Matthisen, bygmester, fik brev om at lade byg
ge fornødne corps de garder på volden, på de steder, Hans Schack for
ordner det. SjT, 34, 777. (Tr.: KD, V, 537). K.
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25. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd fik brev om at gøre den anordning, 
at Hans Schack på ansøgning dagligen bekommer en vogn til at føre 
stenkul på voldene, som kan forbruges i corps de garderne. Dermed 
etc. SjT, 34, 777. (Tr.: KD, V, 537). K.

25. nov. (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om at gøre den anordning, at de 
stenkul, som er afkøbt den engelske [mangler], bliver leveret til mate- 
rialskriveren på Holmen, som igen efter hans Schacks ordre skal udgi
ve dem til corps de garderne på voldene. Dermed etc. SjT, 34, 778. 
(Tr.: KD, V, 537). K.

26. nov. (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om, at Carsten Henriksen Friis 
skal være færgemand. Kongen har ladet færgemanden ved Køsters 
færgested tage i arrest. Han er tilfreds, at PR må forordne CHF til fær
gemand i hans sted. Dermed etc. SjT, 34, 778. K.

26. nov. (Kbh.) CChristoffer Lindenov fik brev om, at kongen er tilfreds, 
at Henrik Müller uden betaling må bekomme så mange træer af Bogø 
skov, som beløber til en skude ved. Derefter etc. SmT, 8, 207. K. Indl. 
23. nov.

26. nov. (Kbh.) Hr. Axel Urup og Hans Schack fik brev om at gennem
se oberst la Chapelles kapitulation. (C har påtaget sig at hverve et regi
ment til fods og har annammet en del penge af Gabriel Marselis i Hol
land. De skal gennemse den med ham gjorte kapitulation og gøre re
lation om, hvor vidt han har efterkommet den, og hvad han bliver skyl
dig. Dermed etc. SjT, 34, 778. K.

26. nov. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om, at viceadmiral Nicolaus 
Helt med skibet Hannibal skal begive sig på reden ved Kbh., hvor han 
videre skal fornemme kongens befaling. Befalendes etc. SjT, 34, 778. 
K.

27. nov. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om at levere Jør
gen Brun, fhv. kancellibud, 4 td. rug, hvilket skal blive godtgjort. SjT, 
34, 779. K.

27. nov. (Kbh.) Niels Juel fik brev om at akkordere med hollænderne 
om 2 galioter. Kongen behøver ved flåden 2 velbesejlede galioter. NJ 
skal straks handle med 2 her liggende hollandske skippere om, hvad
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de månedlig skal gives for at træde med deres galioter i kongens tjene
ste. I tilfælde, de af mangel på fuldmagt fra deres redere ej tør resolve
re sig dertil, skal han lade galioterne taksere, på det de kan gives for
sikring, hvad der skal betales, om de geråder til ulykke, såvel hvad de 
månedligt skal have til slitage. Befalendes etc. SjT, 34, 779. K.

27. nov. (Kbh.) Kbh.s stænder, Mogens Høg, Gunde Rosenkrantz, Lave 
Beck, Holger Vind og de andre stænders deputerede fik brev om at 
samles anlangende indkvartering. De skal straks og efter middag ved 1 
slet forsamles på Islandske Kompagni med de andre stænders depute
rede for at forenes om, hvordan det af soldatesken, som ikke har kvar
ter, uden ophold kan blive indkvarteret, så og at uligheden, som påkla
ges, kan blive remederet. Dermed etc. SjT, 34, 779. K.

Borgmester Hans Nansen, Christoffer Hansen og Johan Steenkuhl 
og Frederik Turesen. Bispen, dr. Christen Ostenfeld. Henrik Muller, 
Christoffer Gabel, Hans Boysen.

27. nov. (Kbh.) ( Christoffer Lindenov og Peder Reedtz fik brev om qx 
på Bogø at lade hugge mest muligt brændeved og lade det henlægge 
til at forundes borgerskabet o.a. indvånere i Kbh. for betaling efter 
taksering af uvildige mænd. Dermed etc. SmT, 8, 208. K.

Lige sådant brev fik Peder Reedtz q: i kronens skove, som kan være 
mindst til skade.
1) Se brevets sidstt' linje.

28. nov. (Kbh.) Bevilling vedr. stændernes samling i Kbh. Kongen er 
tilfreds, at stændernes deputerede efter egen begæring må komme 
sammen den følgende dag for at deliberere og slutte om indkvarterin
gen, dens lighed o.a. i denne tids tilstand til stadens gavn. SjR, 24, 302. 
K.

28. nov. (Kbh.) Det teologiske fakultet på Kbh.s Universitet fik brev an
langende kommunitetets spisning. Kommunitetet i Kbh. kan i denne 
besværlige tid ikke opholdes med det store antal studenter, som hidtil 
er sket, formedelst det uformodede fjendtlige indfald. Adressaten be
fales at gøre den anordning med økonomen, Hans Mule, at han her
efter [be]spiser 3 skiver [borde], som er 36 personer, el. og 4 skiver, 
som er 48 personer, så vidt han kan tilvejebringe, om det ikke kan ske 
så rundeligt, som fundatsen tilholder i bedre tider, så således som det 
fornødne livsophold kræver i denne besværlige tid, og at han herfor-
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uden til præpositus communitatis til hans ugentlige kostpenge lægger 
1 rd., at han derfor dertil udvælger de studenter, som er extreme pau
peres og befindes flittige i deres studering og skikkelige i liv og levned, 
de andre skal han selv forsørge, indtil Gud giver bedre tider. Dermed 
etc. SjT, 34, 780. (Tr.: KD, V, 538). K. (2). Indl. 12. og 15. nov.

28. nov. (Kbh.) Hans Mule fik brev om studenternes bespisning. Kom
munitetet i Kbh. kan i denne besværlige tid ikke opholdes med det sto
re antal studenter, som hidindtil er sket, formedelst det uformodede 
fjendtlige indfald. HM befales at gøre sin flid at underholde 3 skiver, 
som er 36 personer, el. og 4 skiver, som er 48 personer, det længste 
muligt, han kan, om ikke så rundeligen, som fundatsen tilholder i 
bedre tider, dog således som det fornødne livsophold kræver i denne 
besværlige tid, og at han herforuden til præpositus communitatis til 
hans kost om ugen erlægger 1 rd., hvorimod det skal være ham tilladt 
at tage betaling for det, kommunitetet bliver ham skyldig af dets første 
indkomst, som kan tilvejebringes, førend videre skiver bliver oprettet, 
så at han og arvinger bliver skadesløs for hans forstrækning. Dermed 
etc. SjT, 34, 780. (Tr.: KD, V, 538). K. (2). Indl., se foreg.

28. nov. (Kbh.) Johan Hack, foged på Rosenborg, fik brev om til den 
svenske gesandt, rigens råd Steen Bielke at indkøbe det, han behøver 
til sin underholdning, og eftersom i disse tider ved ikke er at bekom
me, da i dets sted for penge at lade indkøbe stenkul. SjT, 34, 781. K.

28. nov. (Kbh.) Nicolaus Helt fik ordre til at begive sig på skibet Spes, 
antagende under sit flag de hollandske skibe, som admiral Opdam til
forordner ham, og med forderligste herfra begive sig til Bæltet, hvor 
han mest muligt skal gøre fjenden alt afbræk og forhindre al kommu
nikation ml. Fyn og Sjæll. Desuden skal han rette sig efter den ordre, 
der bliver givet ham af kurfyrsten af Brandenburg til at overføre den 
secours, som han tilskikker. Dermed etc. SjT, 34, 781. K.

28. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om med 
forderligste til kongens kammerskriver Christoffer Gabel at lade er
lægge penge for rug, malt og hamp, som de sidst forleden har bekom
met af skibet. Dermed etc. SjT, 34, 781. K.

28. nov. (Kbh.) Tolderne Jens Boysen og Johan Smidt fik brev om, at 
kongen kommer i erfaring, at der udføres korn og rug fra fæstningen.
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De befales at påse, at der ikke uden kongens ekspres ordre udføres vik
tualier el. ædende varer fra Kbh. til andre steder. Dermed etc. SjT, 34, 
782. (Tr.: CCD, VI, 400-01). K.

28. nov. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende, at kongen har for
undt Ingeborg, Anders Jonsens i betaling for den leverance, hendes 
afd. husbond har gjort til kongen, som efter derom gjort Rtk.afreg- 
ning andrager 1.141 rd. 3 ort, at nyde det, der kan være i behold af kir
kernes bygsel, med tredje års tage og ringetolden i Flekkerø, så vidt 
det kan strække til. Men for det øvrige af denne fordring at nyde beta
ling af det uvisse i Råbyggelaget og Nedenæs len. De skal godtgøre det 
i regnskaberne og lade det afskrive på afregningen. Dermed etc. SjT, 
34, 787. Orig. i DKanc. B 179M.

29. nov. (Kbh.) Åbent patent om, at ingen, afalle stater og kondition, 
under straf må udlåne heste el. karle til den mønstring, som kongen 
har befalet at lade foretage over al garnisonen til hest og fods i fæst
ningen Kbh. SjR, 24, 302. (Tr.: CCD, VI, 401). K.

29. nov. (Kbh.) Kaptajn Matthias Melhorn fik brev om at have ind
seende med, at ingen kommer ud fra staden, med mindre de fremvi
ser kongens ordre, till. el. pas, såfremt de ikke selv vil svare til, om no
gen betrædes. SjT, 34, 782. K.

29. nov. (Kbh.) Ms. anlangende hofmesterinden m.fl. at besøge Steen 
Bielkes frue. Den svenske rigens råd Steen Bielke begærer, at nogle 
adelige så vel som borgerlige fruentimmer må bevilges at besøge hans 
hustru, eftersom hendes fødselstid tilstunder. Kongen beder dem un
dertiden besøge hende og være til stede, når hun bliver forløst. Deref
ter etc. SjT, 34, 782. K.

Lige sådant brev fik fru Lene Rud, enke efter Jørgen Grubbe. Fru 
Anne Lykke, enke efter Peder Gersdorff. Fru Kirstine Liitzow, Johan 
Christoph von Kørbitz’.

29. nov. (Kbh.) Dr. Poul Moth m.fl. fik brev om, at deres kvinder skal 
besøge den svenske rigens råd Steen Bielkes hustru. SB begærer, at 
nogle fruentimmer måtte bevilges at besøge hans hustru, eftersom 
hendes fødselstid tilstunder. Adressaterne skal lade deres hustru un
dertiden besøge hende og være til stede hos hende, når hun bliver for
løst. Dermed etc. SjT, 34, 782. (Tr.: KD, V, 539).
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Lige sådant brev fik dr. Petrus Biilche om hans hustru. Hans Nansen 
om hans. Borgmester Peder Pedersen om hans.

29. nov. (Kbh.) Gabriel Marselis, kongens residerende kommissarius i 
Amsterdam, fik åben befaling til at kontentere Johan Cooper, handels
mand i New Castle. Kongen er blevet JG skyldig 7.141 rd. 3 ort 21 sk. 
for adskillige varer, som han har leveret til kongen. Denne befaler GM 
efter 6 måneder fra brevets dato at betale JG dette, tagende hans bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 783. K.

29. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. bedes gøre den anordning, 
at af hver gård i staden leveres nogle økser og bådshager til hvert regi
ment el. kompagni på voldene til at vække1 med rundt om fæstningen. 
Dermed etc. SjT, 34, 783. (Tr.: KD, V, 539). K.
1) Brevteksten har være.

29. nov. (Kbh.) Befaling til stænderne i Kbh. Kongen hilser menige 
adelskaber i Kbh. De bedes den følgende dag, den 30. nov., kl. 8 møde 
på Islandske Kompagni anlangende at gøre indkvarteringen i byen til 
ende, så det uden videre ophold én gang kan stilles i værk. Thi osv. SjT, 
34, 783. (Tr.: KD, V, 539). Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA.

Til rektor og menige professorer om deres deputerede. Menige kgl. 
betjente om deres. Borgmestre og råd samt menige borgerskab om de
res.

29. nov. (Kbh.) Dr. Hans Svane fik brev om sin og embedernes depute- 
redes samling om indkvartering. Han skal den følgende dag, den 30. 
nov., kl. 8 møde på Islandske Kompagni og befale embederne i Kbh., 
at de lader deres deputerede i lige måde indstille sig anlangende at 
gøre indkvarteringen i byen til ende, så det uden videre ophold én 
gang kan stilles i værk. Dermed etc. SjT, 34, 783. (Tr.: KD, V, 539-40). 
K.

29. nov. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, borgmester Hans Nansen m.H. fik 
brev anlangende at mønstre. De skal den næstfølgende dag, den 1. 
dec., mønstre generailt. Schacks regiment og under deres hænder for
fatte en rigtig rulle. Dermed etc. SjT, 34, 784. (Tr.: KD, V, 540). K. Indl. 
2. dec. og udat.

Lige sådan befaling fik Lave Beck og Henrik Müller om at mønstre 
rytteriet. Holger Vind og Find Nielsen om Gyldenløves regiment. Lau-
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rids Pogwisch og Peder Pedersen om Frederik von Ahlefeldts. Steen 
Hohendorffog Christoffer Hansen om Erik Quitzows.

29. nov. (Kbh.) Hans Schack og flere officerer fik brev om, at kongen 
har befalet hr. Niels Krabbe og borgmester Hans Nansen den næstføl
gende dag, den 1. dec., at mønstre HSs regiment til at gøre bedre og 
rigtigere anordning om indkvarteringen. Derefter osv. SjT, 34, 784. 
(Tr.: KD, V, 540). K.

Lige sådant brev fik generalmajor Hans von Ahlefeldt om at Lave 
Beck og Henrik Müller skal mønstre rytteriet. Gyldenløve om, at Hol
ger Vind og Find Nielsen skal mønstre hans regiment til fods. Frederik 
von Ahlefeldt om, at Laurids Pogwisch og Peder Pedersen skal møn
stre livregimentet. Henning Quitzow om Steen Hohendorff og Chri
stoffer Hansen.

29. nov. (Kbh.) Christoffer Lindenov og Philip Joakim Barstorff fik 
brev anlangende, at major Hans von Ahlefeldt og hans stab bekommer 
traktement efter kapitulationen af Loll. og Falster. Dermed etc. SmT, 
8, 208. K.

30. nov. (Kbh.) Hans Schack, Hans von Ahlefeldt o. fl. officerer fik 
brev om at møde dagen efter til mønstring med rulle. HS: Hr. Niels 
Krabbe og Hans Nansen har fået ordre til at mønstre adressatens regi
ment. Han skal lade dette møde på dets poster den følgende dag kl. 8 
og til dem levere rigtig rulle underskrevet af ham selv med specifika
tion, hos hvem Verpflegung tages til officererne og de gemene knæg
te. Dermed etc. SjT, 34, 785. (Tr.: KD, V, 540). K.

Lige sådant brev fik generalmajor Hans von Ahlefeldt om at Lave 
Beck og Henrik Müller skal mønstre rytteriet. Generailt. Gyldenløve 
om at Holger Vind og Find Nielsen skal mønstre hans regiment til 
fods. Frederik von Ahlefeldt om Laurids Pogwisch og Peder Pedersen 
at mønstre livregimentet. Henning Quitzow om Steen Hohendorff og 
Christoffer Hansen.

30. nov. (Kbh.) Oluf Brockenhuus og borgmester Jens Sørensen fik 
brev om at mønstre soldater og artillerifolk på Christianshavn. De skal 
den følgende dag, den 1. dec., kl. 8 mønstre de soldater og artilleribe
tjente, som er på Christianshavn, og under deres hænder forfatte en 
rulle. SjT, 34, 785. (Tr.: KD, V, 540-41). K.
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30. nov. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om at lade 
gøre anordning om, at isen på graven omkring Christianshavn bliver 
vækket, til hvilken ende gravene og posterne skal skiftes ligeligen ml. 
dem, så og at nogle økser og bådshager forskaffes af hver gård og ud
deles. Dermed etc. SjT, 34, 786. (Tr.: KD, V, 541). K.

30. nov. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om med forderligste at begi
ve sig med flåden på reden ved Kbh. Dermed etc. SjT, 34, 786. (Tr.: 
KD, V, 541). K.

30. nov. (Kbh.) Befaling til enhver af adelen i Kbh. som resterer med 
lehning og underholdning til de dér indkvarterede folk. Otte Thotts 
arvinger: Kongen kommer i erfaring, at der af de penge, som er udlo
vet til garnisonens underholdning i Kbh. i den 3. måned, skal restere 
36 rd. De skal bekvemme sig til at betale nævnte, anseende det geme
ne bedste og byens konservation, på det der ikke skal gives årsag, at an
dre skulle forarges derover, hvorover skulle gribes til anden middel. 
Ladendes etc. SjT, 34, 786. (Tr.: KD, V, 541-42). K. Indl. udat.

Lige sådant brev til Otte Christoffer Ulfeldts værge om 27 rd., hr. 
Christoffer Urne om 18 rd., Niels Krabbe 54 rd., Steen Hohendorff 36 
rd., Corfitz Trolle 36 rd., Mogens Friis 54 rd., Frands Brockenhuus 36 
rd., Otte Pogwisch 27 rd., Axel Sehested 27 rd., fru Anne Catharine 
Budde 36 rd., Nicolaus von Merlow 27 rd., Joakim Frederik Pentz 9 
rd., Kaj Lykke 72 rd., Anne Catharine Normand 9 rd., Hans Dibolt 
(Stibolt) 9 rd., fru Dorete Sehested 9 rd., fru Lene Rud 18 rd., fru Re- 
gitze Grubbe 18 rd., fru Øllegaard Gyldenstjerne 18 rd., fru Vibeke 
Thott 18 rd., fru Karen Arenfeldt 27 rd.

30. nov. (Kbh.) Hans Schack fik brev om af Jens Lassen at annamme 50 
skilderkjoler, hvoraf han selv skal beholde 14 til sit regiment og distri
buere 12 til generailt. Gyldenløves regiment, 12 til Frederik von Ahle- 
feldts, 12 til Henning Quitzows. Dermed etc. SjT, 34, 785. K.

30. nov. (Kbh.) Mester Hans Swidtzer fik brev om til hofmarskal Johan 
Christoph von Kørbitz at levere en halv snes vægger og 4 jernnødder 
til at sønderslå ved med på Amager til hofholdningen. SjT, 34, 785. K.

1. dec. (Kbh.) Niels Juel fik brev om at lade Jens Lassen bekomme så 
mange gamle stænger, råer el. andet af tavl, som han begærer, til at 
bruges til at holde gravene åbne med, når de først er opisede, så vel
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som fornødne tømmennænd til at forfærdige det efter hans vilje. Der
med etc. SjT, 34, 786. (Tr.: KD, V, 541-42). K.

l.dec. (Kbh.) Niels Juel fik brev om at lade udvinde og optage de pali
sader, som er nedsat i Kalvebod, og igen nedslage dem ml. Christians
havn og Kongens Bryggers, eftersom Hans Schack anviser det. Der
med etc. SjT, 34, 788. (Tr.: KD, V, 542). K.

1. dec. (Kbh.) Ciabriel Marselis fik brev om af førstkommende subsi- 
diepenge på kongens vegne inden 2 måneder fra dato at betale skip
per Cornelius Jacobsen 260 rd. 33 styver, som kongen er ham skyldig 
for fragt. Men dersom pengene ikke inden da bliver betalt, skal han, 
indtil de kan blive betalt, give ham 6 pct. rente, hvilket siden skal blive 
GM godtgjort. Dermed etc. SjT. 34, 788. K.

Item fik GM lige sådant brev om at betale skipper Jacob Jansen 
Trommel 702 hollandske gylden i lige måde for fragt.

1. dec. (Kbh.) Lave Beck og Henrik Müller fik brev om den følgende 
formiddag at mønstre ritmester Ross med så mange folk, som han har, 
særdeles bereden og særdeles ubereden. Dermed etc. SjT. 34, 788. K.

1. dec. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om at komme til Kbh. med 
flåden. Han har aftenen før bekommet ordre1 til at begive sig på re
den. Kongens ordre er nu, at han begiver sig dertil med den ganske 
flåde, han har hos sig. Dermed etc. SjT. 34, 789. K.
1) Se s. 444.

1. dec. (Kbh.) Albertus Matthisen fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
han lader nedbryde det hus, som står på Holmens kirkegård ved den 
store mur, hvor begge haver nu er, til at bruge til corps de garde o.a. 
SjT, 34, 789. (Tr.: KD, V, 542). K.

1. dec. (Kbh.) Nicolaus Helt fik brev om straks at forsyne havnen ml. 
Christianshavn og bryggerset med fornødent skiberum, så ingen kan 
komme ind derimellem, og isen bliver så stærk, tagende ingen for
sømmelse, eftersom højeste magt ligger derpå. Dermed etc. SjT, 34, 
789. (Tr.: KD, V, 542-43). K.

1. dec. (Kbh.) Hr. Henrik Rantzau og Frederik von Ahlefeldt fik brev 
anlangende, at kongen har assigneret Mogens Krag den gottorpske
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anpart af Sild og Føhr med de dér underliggende øer til lauf plads til at 
hverve et regiment. Kongen vil, dersom kurfyrsten af Brandenburg er 
til sinds at belægge øerne med folk el. allerede har gjort det, at adres
saterne da gør deres bedste til at afvende det, så MK kan nyde dem 
uden forhindring. Dermed etc. JT, 14, 163. K.

2. dec. (Kbh.) K.M.s obligation til Gabriel Marselis, residerende kom- 
missarius i Amsterdam. Kongen er blevet GM skyldig 19.553 rd. 11 sk. 
efter rentemestrenes ham på vegne af kongen givne afregn i ngs kvi t- 
tans, dat. 3. nov. d.å., for udlagte rede penge efter kongens ordre. 
Kongen lover for sig og arvinger at erlægge ham el. hvem, der har 
K.M.s obligation, disse penge af de første midler, som bliver tilveje
bragt til kongens tjeneste i Danmark, Holland el. a. steder, med 6 pct. 
rente årligen, at beregne fra den 15. marts d.å. SjR, 24, 302. K. Indl. 3. 
(orig. kvittans), 16. og 25. nov.

2. dec. (Kbh.) Nicolaus Helt fik brev om at begive sig ud til de hol
landske koffardiskibe, som ligger på reden, og gøre sit bedste til at ind
bringe 7 af dem, som er ladede med rug, hvorom kongen siden vil 
lade handle med dem og kontentere dem, efter som han uforbigæn- 
geligen behøver det. Kongen har befalet Hans Schack at skaffe ham 
fornødne soldater dertil. Dermed etc. SjT, 34, 789. K.

2. dec. (Kbh.) Kaptajn Matthias Melhorn fik brev om at begive sig med 
viceadmiral Nicolaus Helt til de hollandske skibe, dér så vidt muligt at 
hjælpe ham. Dermed etc. SjT, 34, 789. K.

2. dec. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at forskaffe Nicolaus Helt så 
mange soldater, som han begærer til det værk, som er befalet ham. 
Dermed etc. SjT, 34, 790. K.

2. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende overslag over noget 
pantegods, som borgmester Peder Pedersen begærer til mageskifte. 
Kongen har bevilget PP følgende gde og gods til mageskifte: Kbh.s len, 
Lille h. [Smørum h.], [Høje]Tåstrup s., Kallerup: Jens Jørgensen, skyl
der årligen 2 pd. byg, '/2 td. smør, 2 lam, 2 gæs, 3 høns, 4 td. havre; Jens 
Ibsen, 2 pd. byg, '/2 td. smør, 2 lam, 2 gæs, 4 høns, 4 td. havre, imod føl
gende gde pantsat ham i Vordingborg len, Hammer h., Blangslev: 
Thomas Steffensen, skylder årlig 3 pd. byg, 2 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 
høns, 5 mk.; Rasmus Mouritsen, 3 pd. byg, 3 td. havre, 2 mk. 4 sk. De 
skal gøre overslag, hvad det ene løber højere end det andet, og hvad
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hver td. htk. beløber sig til i penge, anslagen til 50 rd. tønden, og ind- 
skikke det i Kane, til relation. Dermed etc. SjT, 34, 790. K.

2. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om, at kon
gen har befalet1, at de palisader, som står ved Kalvebod, skal optages 
og sættes igen ml. Kongens Bryghus og Christianshavn, hvorfor de 
skal se flittigt til, at ingen af dem bortkommer. Dermed etc. SjT, 34, 
790. (Tr.: KD, V, 543). K. Indl. 2. dec.
1) Se ovf., s. 445.

2. dec. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om, at kongen er 
tilfreds, at de 2 gamle kvindfolk, som for nogen tid siden er blevet an
holdt på volden og sidder i Blåtårn, igen må komme ud. Dog at de i 
nærværelse af slotsfogeden og nogle andre personer lover ikke mere 
at lade sig finde på volden, under højeste straf. Deslige, at hr. Corfitz 
Ulfeldts hofmester, som sidder på Blåtårn, samt fændrikken, afd. Got
fred Mikkelsens søn, af slotsfogeden må forskaffes sengeklæder, og 
dersom kammeret, hvor de sidder, kan tåle det, skal de undertiden gi
ves stenkul til at varme sig ved. Dermed etc. SjT, 34, 790. (Tr.: KD, V, 
543). K. Indl. udat.

2. dec. (Kbh.) Befaling til fogeder o.a.,1 som har befaling på Skagen, til 
at anordne, at små fartøjer sejler ud og krydser i søen, for at de kan 
fornemme hollandske orlogs- el. koffardiskibe el. og andre af kongens 
venners og hans egne undersåtters skibe, at de advarer dem, at de for
samler sig til de udsendte orlogsskibe, som skal konvojere dem til 
Kbh., og at fogeden straks sender denne befaling til lensmanden, at 
han lader gøre lige anordning i alle havnene i lenet. Dermed etc. JT, 
14, 163. K. (2).
1) Det ene K. er påskrevet, at det er: til Henrik Müller om befaling til foge
derne på Skagen og andetsteds. Lige så mutatis mutandis til fogeden på Ska
gen og lensmanden på Ålborghus.

3. dec. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om at lade alle 
Amagers indvånere befale, at de iser på de poster ved fæstningen, hvor 
det hollandske folk holder vagt. Dermed etc. SjT, 34, 791. (Tr.: KD, V, 
543). K. IndL, se SjT, 34, 790, 2. dec. (brev 3).

3. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at gøre den an
ordning, at oberst Frederik von Ahlefeldt bekommer så mange tøm- 
mermænd, som han har fornødent til at sætte palisader fra sin post
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indtil toldboden, så og derforuden 15 tømmermænd, som kan hjælpe 
folkene på Holmen med at optage de pæle, som står i Kalvebod, og 
som igen skal bruges til palisader til pladsen ml. Christianshavn og 
Bryggerset. Dermed etc. SjT, 34, 791. (Tr.: KD, V, 544). K. Indl., se SjT, 
34, 790, 2. dec. (brev 3).

3. dec. (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om at lade forfærdige 50 skilder- 
kjoler, som straks kan leveres Hans Schack. Dermed etc. SjT, 34, 792. 
K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl., se SjT, 34, 790, 2. dec. (brev 3).

3. dec. (Kbh.) Peder Reedtz fik brev om at gøre den anordning, at løjt
nant Schade med forderligste bekommer 1.000 gode økser og 500 
bådshager, som soldatesken kan have at ise med omkring fæstningen. 
Dermed etc. SjT, 34, 791. (Tr.: KD, V, 544). K. Indl., se SjT, 34, 790, 2. 
dec. (brev 3).

3. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om, at kon
gen erfarer, at der endnu mangler palisader på Christianshavn. De 
skal lade vurdere alle de gamle skure og huse, som er dér og ingen bor 
i, så de straks kan bruges til palisader dér. Dermed etc. SjT, 34, 791. 
(Tr.: KD, V, 544). K. Indl., se SjT, 34, 790, 2. dec. (brev 3).

3. dec. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe, Kørbitz, Oluf Brockenhuus og de an
dre stænder fik brev om, at kongen tilskikker dem rullerne på soldate
sken til hest og fods i Kbh., hvorover de med generailt. Schack og ge
neralmajor Hans von Ahlefeldt den følgende dag kl. 1 eftermiddag 
skal komme sammen på Islandske Kompagni og dér forfatte en desig- 
nation over det, som uforbigængeligen behøves til garnisonen i sta
den, så at indkvarteringen uden videre ophold kan iværkstilles. SjT, 
34, 792. (Tr.: KD, V, 544). K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA.

Lige sådant brev fik dr. Hans Svane, dr. Christen Ostenfeld, dr. Pe
der Scavenius. Borgmester Hans Nansen, Christoffer Hansen, Find 
Nielsen, Peder Pedersen, Henrik Müller, Christoffer Gabel, Hans Boy
sen. Borgmester og råd på Christianshavn, Thomas Thomsen, Jørgen 
Hansen.

P. S. Over artilleriets betjente skal generailt. Schack give adressater
ne en fortegnelse, hvorefter enhver også efter kondition kan forskaf
fes kvarter og underholdning.
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3. dec. (Kbh.) Hans Schack og Hans von Ahlefeldt fik brev om, at kon
gen har tilskikket stændernes deputerede i staden de forfattede ruller 
på soldatesken til hest og fods, så der derefter kan forfattes en desig- 
nation, hvorefter indkvarteringen kan lignes og gøres til ende. Adres
saterne skal den følgende dag kl. 1 slet møde på Islandske Kompagni 
for at forrette indkvarteringen. Dermed etc. SjT, 34, 792. (Tr.: KD, V, 
544-45). K.

Lige sådant brev fik Hans von Ahlefeldt. P.S. i HSs brev: Over artil
leribetjentene skal han forskaffe en fortegnelse, hvorefter de kan for
skaffes indkvartering.

4. dec. (Kbh.) Jacob Rodsteen fik brev om, at kongen har antaget Di- 
derich Christensen til at have indseende med de syge og kvæstede i 
garnisonen og at annamme det, der bliver givet el. forordnet til deres 
underholdning. Herfor skal han hver lørdag levere regnskab over 
ugens indta^gt og udgift. JR skal tillige med renteskriver Thomas 
Thomsen hver uge tage regnskabet for sig, gennemse det og efter be
funden beskaffenhed kvittere DC, derfor. Dermed etc. SjT, 34, 793. 
(Tr.: KD, V, 545). K.

4. dec. (Kbh.) Løjtnant Peter Sadtrou fik brev om, at han uden kon
gens egen ordre el. pas under livsstraf ingen fra Dragør må lade kom
me ud fra Kbh. SjT, 34, 793. (Tr.: KD, V, 546). K.

5. dec. (Kbh.) Selio Marselis fik brev om at forstrække major Hen- 
schen 100 rd. til hans kompagni, hvilket igen skal blive godtgjort. Der
med etc. SjT, 34, 794. K.

5. dec. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om at gøre den an
ordning, at der ved ridefogeden og skovrideren af den liden lund på 
Amager bliver udvist og stemplet træer til ildebrand til efterfølgende, 
nemlig til kongens fornødenhed på slottet med nogle få hoftjenere 
260 træer, rådstuen 15, Rtk. 15, Danske Kane. 15, Tyske Kane. 10, ge- 
nerallt. Gyldenløve 4, kommandør Bøcheler 4, generalmajor von 
Ahlefeldt 3, generalmajor von Breda 3, oberst Frederik von Ahlefeldt 
3, afd. hofmarskals efterleverske 2. Til Tøjhuset 20, Bryggerset 150, 
Provianthuset 100, bagerlavet i byen og Christianshavn 200,1 slotsskri
veren 5, 4 lensbetjente, som har umage med skovningen og ellers, 8. 
Til den ende skal han advare nævnte, at enhver er betænkt på tjenlig
ste middel, hvorledes de bedst kan få træerne fældet, sønderslaget og



450 1658

ført hid, eftersom det i denne besværlige tid formedelst menighedens 
adspredelse er umuligt at forrette sådant ved bønderne. Derefter osv. 
SjT, 34, 794. (Tr.: KD, V, 546). K. Indi. 3. dec.
1) Tallet efter K., det mangler i kopibogen.

5. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om at gøre 
den anordning, at de V/2 kompagnier walloner, som nu er kommet i 
land fra de hollandske skibe, bekommer kvarter i deres by. Dermed 
etc. SjT, 34, 795. (Tr.: KD, V, 546). K.

5. dec. (Kbh.) Niels Juel fik brev om at lade prammen og Lykkepotten 
besætte vel med folk, indtil de kan komme ind, så fjenden ej skal be
mægtige sig dem. I lige måde skal han lade 2 skiberum med stykker 
ligge på hver side i kanalen på Christianshavn, så og lade den store 
pram ved Holmen ligge, som den lå tilforn, på den anden side imod 
Christianshavn. Her foruden skal han lade indvække og lægge til de
fensión de 2 små kur [land] ske skibe ved Højenhald i Kalvebod, så og 
andre små skibe med stykker langs ml. Tøjhuset og Christianshavn. 
SjT, 34, 795. (Tr.: KD, V, 547). K.

6. dec. (Kbh.)1 Anders Jensen Grove, oberstlt. over artilleriet og kom
mandant i fæstningen Christiansø, fik brev om sin egen og Hans Jen
sen på Christianshavn om sin datters brudevielse. Efter begæring be
vilger kongen, at AJG i sit hus i Kbh. må lade sig vie til sin trolovede 
fæstemø. Forbydendes osv. SjR, 24, 303.

Lige sådan bevill. fik HJ at lade sin datter vie til hendes trolovede 
fæstemand hjemme i huset. Kbh. 9. dec.
1) Efter brevet står: Bergens kontor i Lybæk fik forsikring for forstrækning, 
findes i Norske å.b. den 11. dec. 1658.

6. dec. (Kbh.) Johan Schrøder fik brev om sin retirade, om stranden 
fryser til. Det er at befrygte, at stranden formedelst denne stærke frost 
lægger til ml. Sjæll. og Møn. JS skal retirere ind i Stege, med den sol- 
dateske til hest og fods og med artilleriet, som han har hos sig dér på 
landet, og flittigt lade vagte, på det fjenden ej skal bekomme noget 
deraf. Dermed etc. SjT, 34, 795. K.

6. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Cornelius Lerche be
komme de dokumenter angående de spanske sager, som findes på 
Rtk. Dermed etc. SjT, 34, 795. K.
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6. dec. (Kbh.) Ren te mes trene fik brev om at afskrive Jens Lassen det, 
han betaler på afd. Samuel Meyers fordring. JL har påtaget sig at kon- 
tentere Magdalene, enke efter SM, 3.008 rd. af hendes afd. husbonds 
fordring hos kongen. Adressaterne skal afskrive dem på SMs fordring. 
Dermed etc. SjT, 34, 796. K.

6. dec. (Kbh.) jens Lassen fik brev om at betale Magdalene, enke efter 
Samuel Meyer, 3.136 rd. på hendes afd. husbonds fordring hos kon
gen, hvilket kongen igen mod kvittering vil lade ham fornøje. Befalen
des etc. SjT, 34, 796. Orig. i Rtk. 216.200.

6. dec. (Kbh.) Jens Lassen fik brev om at betale kaptajn Folmer Rosen- 
krantz 250 rd. af hans resterende besoldning. I lige måde Hans Carpi- 
schi det, han efter afregning tilkommer, hvilket skal blive godtgjort. 
Dermed etc. SjT, 34, 796. K. Orig. i Rtk. 216.200.

7. dec. (Kbh.) Jens Lassen fik brev om at gøre forskud til materialier til 
corps de garder. Han har tilforn bekommet befaling1 til at købe tøm
mer og dæler til stadens fortifikation og tjenlige huse til corps de gar
der. Han skal gøre forskud til deres betaling, hvilket skal blive godt
gjort. Dermed etc. SjT, 34, 796. K. Orig. i Rtk. 216.200.
1) Se ovf.,s. 331-32.

7. dec. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at tale med samtlige kongens 
tjenere, som har heste og vogne, at de vil låne kongen dem til at age 
ved fra Amager til kongen, og at de den følgende morgen så tidligt 
som dag vil lade vognene komme på Amager. Dermed etc. SjT, 34, 797. 
K. Indl. 5. dec.

7. dec. (Kbh.) Hans Hansen fik brev om at lade Hans Turban på sin be
soldning i betaling bekomme proviant af Provianthuset for 30 rd., ta
gende hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. SjT, 34, 797. K.

7. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd fik brev om at hjælpe Wilhim Jores- 
sen Becker (Boreker) af Ameland1 så vidt muligt til rette efter den ud
stedte admiralitetsdom imod Gert Meyer og medkonsorter anlangen- 
de hans galiot og dens ladning, som er taget af deres kaper. Dermed 
etc. SjT, 34, 797.
1) Kopibogen har AnielonL
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7. dec. (Kbh.) Hans Schack fik brev om dem, som røver planker. Hvad 
nærværende borgere i Kbh. har ladet andrage for kongen, kan HS se 
af deres hosføjede supplikation. Han skal lade forbyde, at de el. andre 
i staden tilføjes overlast på deres planker, under militærisk straf, så at 
de ej skal have årsag af beklage sig over sådan overvold. Dermed etc. 
SjT, 34, 797. (Tr.: KD, V, 547). K.

7. dec. (Kbh.) Gabriel Marselis fik brev om af først indkommende sub- 
sidiepenge at betale Willum Jores(sen) Bore ker 1.600 hollandske gyl
den, som kongen er ham skyldig for fragt, hvilket skal blive godtgjort. 
Dermed etc. SjT, 34, 798. K. Orig. i Rtk. 216.187.

Lige sådant brev fik GM anlangende Lorentz Simonsen af Enkhui- 
zen, Eldert Autgaaes af Workum, Gornelis Simonsen af Qyisloot og de
res medparticipanter af indkommende subsidiepenge at betale 4.000 
hollandske gylden for en svensk fløjte, Jonas, som de var indsejlet 
med. Orig. (vedr. LS) i Rtk. 216.187.

8. dec. (Kbh.) Kaptajn Hans Horn fik brev om straks af lade sine folk 
lægge på kongens store pram til des bedre at forsvare den, om fjenden 
vil tentere noget, og lade 10 af dem forblive på den skude, de nu er på. 
Dermed etc. SjT, 34, 798. (Tr.: KD, V, 547). K.

8. dec. (Kbh.) Kaptajn Matthias Melhorn fik brev om at lade anholde 
de 2 lybske skuder, som er ankommet fra Sundet. SjT, 34, 798. (Tr.: 
KD, V, 547). K.

8. dec. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om af Amager 
Lund til de hér tilstedeværende rigens råd at lade udvise 24 træer, 
nemlig hver 2. Item til hr. Steen Bielke 2, til vaskerhuset i haven 2, nok 
generalauditøren Tscherning 1, og ellers at forholde sig efter forrige 
ordre. Befalendes etc. SjT, 34, 798. (Tr.: KD, V, 548). K. Indl. 8. dec.

Lige sådant brev fik JCvK om til den kejserske gesandt at lade udvise 
4 træer, den polske gesandt 4, Opdam 4 og Otte Pogwischs frue 2, dat. 
den 11. dec. 1658.

8. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at akkordere med Peder Pe
dersen, borgmester i Kbh., anlangende 1.000 al. klæde til soldatesken, 
og siden gøre den anordning, at klædet bliver leveret til Balthasar 
Seckman, skriver på Klædekammeret. Dermed etc. SjT, 34, 799. (Tr.: 
KD, V, 548). K. Orig. i DKanc. B 179M.
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8. dec. (Kbh.) Jochim Korber fik brev om at kommandere rytteriet i 
LolL, Falster og Møn, efter at oberst Daniel Clamer von Rehden, som 
er forordnet til kommandant i fæstningen, er kommet. Dersom det 
skulle fryse så hårdt, at fjenden kunne gøre attak på isen, skal han dra
ge rytteriet til sig af de andre lande, Møn, Falster og Langeland, og så 
vidt mest muligt afværge fjendens magt. Men dersom han ankommer 
så stærk, at JK ej kan være ham bastant, skal han begive sig ind i fæst
ningen Nakskov med rytteriet og gøre fjenden al muligt afbræk. Til 
den ende har kongen befalet, at fourage i tide skal indbringes af lan
det i fæstningen. Hertil skal han også selv hjælpe, at det bliver ekse
kveret. Dermed etc. SmT, 8, 208. K.

8. dec. (Kbh.) Lensmændene i Loll. og Falster fik brev om fourage o.a. 
til Nakskov, om vandet fryser til. De skal gøre den anordning, at for
nøden fourage i tide bliver indbragt af landet i Nakskov fæstning og 
henlagt i god forvaring til rytteriet, om det forårsages at begive sig der
ind, dersom fjenden, det Gud forbyde, formedelst vinterens strenghed 
kommer over isen. Dermed etc. SmT, 8, 208. K.

Dette brev udgik til Christoffer Lindenov, Frands Brockenhuus og 
Philip Bars tor ff.

9. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om straks at lade op
tegne alle de heste, som findes hos borgerskabet i Kbh., hvem de så til
hører, og indlevere fortegnelse derpå i Kane. Dermed etc. SjT, 34, 799. 
(Tr.: KD, V, 548). K.

Lige sådant brev fik borgmestre og råd i Christianshavn, item bispen 
og dr. Peder Scavenius om heste hos professorerne og gejstligheden 
både i Kbh. og Christianshavn. Hans Boysen om heste hos adelen og 
alle kgl. betjente i Kbh. og Christianshavn.

9. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Stege fik brev om at tale med Gjord 
Rasmussen Træskomager el. a., som har galioter i Stege, at de lader 
nærværende kongens lakaj Hans Bentsen bekomme fartøjer til at føre 
proviant til hofholdningen. De skal, når de kommer til Kbh., blive be
talt deres fragt. Dermed etc. SjT, 34, 799. K.

9. dec. (Kbh.) Albertus Matthisen, bygmester, fik brev om straks at lade 
nedbryde det hus, som Jens Lassen har afkøbt Joakim Brygger til en 
corps de garde, og uden forhaling igen lade det opsætte på det anord
nede sted. SjT, 34, 800. (Tr.: KD, V, 549). K.
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9. dec. (Kbh.) Frands Brockenhuus fik brev om at betale kaptajnen på 
Gert Meyers kaper 50 td. byg1 for de officerer, som han overfører, ta
gende hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SmT, 
8, 209. K.
1) Brevets overskrift har rug.

9. dec. (Kbh.) CChristoffer Lindenov fik brev om at betale en skipper, 
som fører munition fra1 Nakskov 30 rd. for at fremføre det og tage 
hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SmT, 8, 209. 
K.
1) Overskriften har til.

10. dec. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff og Hans Schack fik brev om at 
kapitulere med oberst Lobrecht, Ghapel, Golnetz og Tidemann, det li
deligste muligt, om hver at hverve et regiment til fods til kongens tje
neste. Dermed etc. SjT, 34, 800. K.

11. dec. (Kbh.) Niels Juel fik brev om, at kongen er tilfreds, at de nord
bagger, som blev taget på skuden, der kom fra Riga med hør, må løsla
des, såfremt de nu tager tjeneste hos kongen. Dermed etc. SjT, 34, 
800. K.

11. dec. (Kbh.) Niels Juel fik brev om at tilholde kaperen, som ligger 
på reden, at føre officerer til LolL Men hvis den, som kaperen tilhører, 
vægrer sig, skal NJ lade den besætte med kongens eget bådsfolk og 
uden forsømmelse overføre dermed. Dermed etc. SjT, 34, 800. K.

11. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade kaptajn Henrik He- 
ring1 bekomme 280 al. klæde til 40 af sine polakker. Dermed etc. SjT, 
34, 800. K. Indl. udat.
1) Indl. har Henrik Otto Hering, kaptajn for polakkerne.

11. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev med fortegnelse over det gods, 
dr. Hans Svane begærer på embeds og egne vegne såvel som borgme
ster Peder Pedersens. De skal lade indkomsten deraf anslå på Rtk. ef
ter renteritakst, hvor vidt det kan beløbe, beregnet 6 pct. Dermed etc. 
SjT, 34, 801.K.

Item fik rentemestrene et andet brev lydende, at de tilskikkes for
tegnelse over det gods, som Peder Pedersen, borgmester, imod for
strækning begærer til pant af kronen. De skal lade indkomsten, så vidt
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der ikke er anden indtægt, anslå på Rtk. efter renteritakst, hvor vidt 
det kan beløbe, beregnet med 6 pct. Dermed etc.

11. dec. (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev om at annamme 2 gårde, 
som borgmester Peder Pedersen afstår formedelst et pantemageskifte 
i FRs len, Hammer h., Blangslev: Rasmus Mouritsen, skylder årligen 3 
pd. byg, 3 td. havre og 2 mk. 4 sk., og Thomas Steffensen, 3 pd. byg, 2 
td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 5 mk. FR skal igen lade dem annamme 
under lenet, indskrive i jordebogen og gøre regnskab for indkomsten. 
Dermed etc. SjT, 34, 801. K.

11. dec. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om at annamme 
nogle penge af borgmester Peder Pedersen og igen levere Joachim 
von Breda. PP er på et pantemageskifte blevet kongen 139‘/2 rd. 8 sk. 
skyldig. De skal lade pengene annamme og føre til indtægt og igen le
vere JvB i betaling af hans resterende besoldning, tagende hans bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 802. K.

11. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om gamle huse til 
corps de garder.1 I den strenge vinter findes ingen middel til af nyt 
tømmer at lade forfærdige adskillige nødvendige corps de garder. 
Adressaterne skal straks på anvisning af kongens bygmester ved 4 
mænd lade taksere så mange gamle huse, som ikke bevånes, som be
høves dertil, og tilholde alle tøinmermændene og murmestrene i Kbh. 
at nedbryde dem og igen opsætte dem på anordnede steder. Dermed 
etc. SjT, 34, 802. (Tr.: KD, V, 549). K.
1) I overskriften tales om palisader.

11. dec. (Kbh.) Johan Poulsen, agent i Lybæk, fik brev om at akkorde
re med dem i Bergen Kontor, som vil forstrække proviant. Af hans an
givende erfarer kongen, at kontoret vil forstrække adskillig proviant 
o.a. til kongen. Denne vil derimod forsikre dem i Bergen told efter 
hosfølgende patent. Dermed etc. SjT, 34, 802. K. Indl. 20. nov.

Herforuden findes en forsikring i Norske Tegneiser, som er givet 
Bergen Kontor af K.M. den 11. dec. og tilstillet JP på forstrækning. 
(Tr.: No. Rigs-Reg., 226).

11. dec. (Kbh.) Laurids Pogwisch fik brev om med forderligste at begi
ve sig fra Kbh. til NørrejylL, dér at oprette et regiment til fods samt 
nogle kompagnier dragoner af det dygtigste unge mandkøn dér. Til
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den ende har kongen medgivet ham å.b. til alle stænderne, at de skal 
være ham behjælpelig. Dermed etc. JT, 14, 163. K. IndL ndat.

11. dec. (Kbh.) Befaling til undersåtterne i Jyll. om Laurids Pogwischs 
regiments oprettelse. LP er befalet at oprette et regiment til fods samt 
nogle kompagnier dragoner af det dygtigste unge mandkøn dér. De 
befales i alle måder at hjælpe ham, så han med officerer bekommer 
kvarterer og underholdning. Dermed etc. JT, 14, 164. K. IndL, se 
foreg.

12. dec. (Kbh.) Stænderne i Kbh. fik brev om at annamme de udlove
de penge til garnisonen og de videre forhold. Af stænderne i Kbh. er 
bevilget 82.980 rd. til garnisonens underholdning i 5 måneder. Adres
saterne skal hver på sin stands vegne mod kvittering underskrevet af 
dem alle lade pengene annamme og udgive dem til garnisonen efter 
den takst, som er bevilget, og de ruller, som er underskrevet af office
ren. Men dersom nogen befindes, som ikke har råd til rede penge, 
men hellere vil tage og underholde sin anpart af ryttere el. soldater, er 
kongen tilfreds, at de må kvitteres, ligesom de havde erlagt rede pen
ge, og rytteren el. soldaten el. deres officer derimod kvitterer for rede 
penge, på det der kan holdes regnskab, eftersom enhver har deres 
kvittering til at søge kongens forsikring. Dermed etc. SjT, 34, 803. (Tr.: 
KD, V, 549-50). K. Indl. 11. dec.

Brevet udgik til følgende i ét brev: Lave Beck, Holger Vind, dr. Pe
der Scavenius, mag. Gregers, konrektor, Hans Boysen, Jens Sørensen, 
Bartholomæus Pedersen, Cort Henrik Mere ker, borgmester Hans Sø
rensen ogjacobjacobsen, kæmner på Christianshavn.

13. dec. (Kbh.) Johan Christoph von Kørbitz fik brev om at lade den 
bager, som bager for skolebørnene, bekomme 4-5 træer af Amager 
Skov foruden det, som allerede er bevilget til bagerlavet, og ellers for
holde sig efter forrige ordre. Dermed etc. SjT, 34, 803. (Tr.: KD, V, 
550). K.

13. dec. (Kbh.) Lave Beck og Holger Vind fik brev om samme dag kl. 
10 at mønstre alle de reformerede officerer og artilleribetjente, som 
ikke har årsbesoldning, hver på sin post på voldene, hvorover de skal 
forfatte en rulle. Dermed etc. SjT, 34, 804. K.
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13. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev anlangende at gøre afregning 
med Mikkel Nansen, så og separere hans fordring fra de andre arvin
ger, på det, at det kan vides, hvad kongen bliver skyldig. Dermed etc. 
SjT, 34, 804. K. Indl. 25. nov.

13. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Frederik von Ahle- 
feldt bekomme 2.500 al. klæde til livregimentet mod kvittering, hvor
efter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 804. K. Orig. i 
DKanc. B 179M.

14. dec. (Kbh.) Joakim Walspurger (Waltpurger) fik brev om at åbne 
boet efter Mette Rodes, afd. Morten Pletzius’, og det af hendes, som 
findes tinder forsegling. SjT, 34, 804. (Tr.: KD, V, 550).

14. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at anvende mu
ligste flid til, at de 5 måneders udlovede forstrækning af borgerskabet 
i Kbh. til soldateskens underholdning kan tilvejebringes i rede penge, 
på det de ikke kan undskylde sig, når deres vagt og tog bliver forsømt, 
og have årsag at gå fra voldene for at søge underholdning, hvorved 
voldene kan stå ledige og ulykke letteligen forårsages. Dermed etc. 
SjT, 34, 804. (Tr.: KD, V, 550). K. Indl. udat.

14. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at Johan Lehn, 
borger i Kbh., er blevet forordnet til at være forstander i Tyske Kirke. 
De skal lade forordne en anden til fændrik under kompagniet i hans 
sted. Dermed etc. SjT, 34, 805. (Tr.: KD, V, 550-51). K.

15. dec. (Kbh.) Jacob Rodsteen og Joakim Frederik Vind fik brev om 
straks at begive sig til afd. Ulrik Christian [Gyldenløve] s logement og 
dér registrere løsøre og breve og siden indsætte det under forsegling. 
SjT, 34, 805.

15. dec. (Kbh.) Christian Christoffer Holck fik efter begæring brev om 
at være fri for den kommission, som er givet ham om at indsamle pro
viant. Dermed etc. SmT, 8, 209. K. Indl. 24. nov.

16. dec. (Kbh.) Marcus Meybom fik brev om at refusere det svenske 
manifest, som er udgået på engelsk. Dermed etc. SjT, 34, 805. (Tr.: KD, 
V, 551). K.
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18. dec. (Kbh.) Stænderne i Kbh. fik brev om til Lave Beck, Holger 
Vind og Christoffer Gabel at levere de udlovede penge til garnisonen. 
Kongen erfarer, at den stænderne befalede1 kommission på grund af 
mængden forårsager vidtløftighed. Han har derfor anset for godt, at 
LB og HV tillige med CG skal holde indtægt og udgift over nævnte 
penge, som enhver af dem på standens vegne har at levere. Hver af 
dem skal indsamle pengene og levere dem, så de kan blive samlet i en 
kasse, og de efterhånden kan udgive dem til soldatesken og garniso
nen og siden gøre rigtighed. Efter deres kvittering skal hver stand si
den søge kvittering hos kongen. Befalendes etc. SjT, 34, 805. (Tr.: KD, 
V, 551). K. Indl. 17. dec.

Dette brev udgik til Lave Beck, Holger Vind, dr. Peder Scavenius, 
mag. Gregers, konrektor, Hans Boysen, Jens Sørensen, Bartholomæus 
Pedersen, Cort Henrik Mercker, borgmester Hans Sørensen og Jacob 
Jacobsen, kæmner på Christianshavn, alle i ét brev.
1) se ovf., s. 442.

18. dec. (Kbh.) Lave Beck, Holger Vind og Christoffer Gabel fik brev 
om at annamme de udlovede penge til garnisonen. Kongen erfarer, at 
hans forrige kommission om de 80.980 rd., som er forstrakt til garni
sonens underholdning i Kbh. i 5 måneder, på grund af mængden af 
personer forårsager vidtløftighed. Han har derfor anset for godt, at 
adressaterne skal holde indtægt og udgift over pengene. De befales 
dette, efterhånden som pengene leveres af stænderne, og at kvittere 
enhver, hvorefter disse siden skal søge kongens forsikring. Siden skal 
de sammen igen udgive pengene til garnisonen efter den bevilgede 
takst og de ruller, som er underskrevet af officererne, så at de kan gøre 
regnskab når fordres. Dermed etc. SjT, 34, 806. (Tr.: KD, V, 551-52). K. 
Indl., se foreg.

18. dec. (Kbh.) Befaling til præster, fogeder, bønder o.a. i Loll. og Fal
ster om at holde deres sogneryttere munderede med heste og gewehr. 
Men hvis de, som dog ikke formodes, skulle anstille sig viderværdige, 
skal Christian Christoffer Holck søge det med militærisk eksekution. 
Dermed etc. SmT, 8, 210. K. Indl., se SmT, 8, 209, 15. dec.

18. dec. (Kbh.) Adelen i Loll. og Falster fik brev med befaling til at hol
de deres ryttere munderede, så de altid kan være i beredskab, når det 
gøres fornødent og begæres af Christian Christoffer Holck. Dermed 
etc. SmT, 8, 210. K. Indl., se SmT, 8, 209, 15. dec.
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18. dec. (Kbh.) Lensmændene i Loll. og Falster fik brev om båndstager 
og klapholt. Adressaten skal i kronens skove og enemærker i lenet 
straks lade hugge de fleste og bedste fad- og tøndebåndstager, der kan 
findes. Desuden skal han lade udvise egetræer til 3.000 klapholt af 
dem, som nærværende bødkersvend Christen Nielsen eragter tjenlige. 
Og derhos gøre anordning, at dette med allerforderligste bliver hid
skikket. Dermed etc. SmT, 8, 210. K. Indl. udat. (2).

Dette brev udgik til Christoffer Lindenov. Item Frands Brockenhuus 
om nævnte båndstager og egetræer til 10.000 klapholt. Philip Joakim 
Barstorff om nævnte båndstager og egetræer til 2.000 klapholt og Jør
gen Rosen kran tz om båndstager og 4.000 klapholt i Maribo Kloster 
len.

19. dec. (Kbh.) Lave Beck, Holger Vind og Christoffer Gabel fik brev 
med fortegnelse over gods, som Søren Laursen begærer til pant mod 
forstrækning til garnisonens underholdning i staden. De skal forsikre 
ham for det, så han kan bekomme skøde, når pengene er leveret, og 
han har adressaternes kvittance. Dermed etc. SjT, 34, 807. K.

19. dec. (Kbh.) Fru Edel Rosen kran tz fik brev, at kongen er tilfreds, at 
hun i overværelse af Jørgen Reedtz og Christian Lindenov må lade 
åbne Otte Christoffer Ulfeldts bo og lade det registrere og siden igen 
forsegle af nævnte gode mænd. Dermed etc. SjT, 34, 807. Indl. 2. og 4. 
dec. og udat.

19. dec. (Kbh.) Jørgen Reedtz og Christian Lindenov fik brev om at 
være til stede, når fru Edel Rosen kran tz åbner Otte Christoffer Ul
feldts bo. ER har hos kongen begæret, at hun i adressaternes nær
værelse må lade åbne OCUs bo. De skal være til stede, når det åbnes 
og registreres, og siden igen lade det forsegle. Dermed etc. SjT, 34, 
807. Orig. (til JR) i Indl. til Sj.T, 35, 47, 5. febr. 1659. Indl., se foreg.

19. dec. (Kbh.) Christian Viborg, fodermarskal, fik brev om med vogn
mester Duponts rustvogne at lade indføre og annamme det hø, som er 
hidskikket fra Falster, og lade det indlægge i hvælvingen i Proviant
gården, hvor der plejer at rides, og tage nøglen til sig. Dog skal han 
lade D bekomme 2 gode bønderlæs deraf og pligtsfogederne 2 bøn- 
derlæs. Af den hakkelse, som findes dér, skal de og leveres en andel, 
men det øvrige forvares med høet og ingen bekomme noget uden
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kongens ordre. For det, han annammer, skal han udgive sin kvittering. 
SjT, 34, 808. (Tr.: KD, V, 552). K. Indl. 19. dec.

19. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at tale med bor
gerskabet i Kbh. om, at de vil låne Hans von Ahlefeldt deres heste, når 
han begærer det til at gøre noget udfald med, hvorefter han igen skal 
lade dem tilstille hver sin ejermand. SjT, 34, 808. (Tr.: KD, V, 552). K. 
Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA. Indl. 10. (2) og 13. dec., 9., 11. 
(2) og 12. (2)jan. 1659 og udat. (6).

Lige sådant brev fik borgmestre og råd på Christianshavn om bor
gerskabets heste dér, rektor og professorer om professorernes heste, 
bispen om embedets heste, marskalen om amagernes heste, Hans Bov- 
sen om adelens og kgl. betjentes heste.

19. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at lade holde, at 
de penge, som samles i kirkerne til de syge og kvæstede soldater, bliver 
leveret til forstanderen Diderich Christensen, så han kan anvende 
dem dertil, på det at han ikke nødvendigen skal være forårsaget at 
overantvorde borgerne de syge soldater selv. Det erfares, at en stor del 
penge er oppebåret af kirkerne til de kvæstede hollændersoldater. De 
skal gøre den anordning, at pengene enten igen bliver erlagt el. sen
gene for vederlag tilstillet DC, efterhånden som de bliver restitueret. 
Dermed etc. SjT, 34, 809. (Tr.: KD, V, 553). K. Indl. udat.

20. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om at forskaffe kvar
terer i byen til de officerer og gemene knægte, som endnu intet har. 
Dermed etc. SjT, 34, 809. (Tr.: KD, V, 553). K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 
12 12 03, RA.

Lige sådant brev fik bispen, rektor og professorer samt Hans Bov- 
sen.

20. dec. (Kbh.) Jacob Rodsteen og Jørgen Krabbe fik brev om straks at 
åbne afd. Peder Vibes efterladte bo og de breve og det løsøre, der fin
des, registrere det og give det beskrevet fra sig under deres hænder. 
Dermed etc. SjT, 34, 809. (Tr.: KD, V, 553). Indl. 19. dec. og udat.

20. dec. (Kbh.) Bispen i Roskilde fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
han må lade Henrik Otto Hering vie til sin trolovede fæstemø hjemme 
i huset. Dermed etc. SjT, 34, 810. (Tr.: KD, V, 553-54). Indl. 16. dec. 
(2).
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20. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Andreas Wilcken 
samt artilleribetjente og månedsknægte, som i disse tider gør tjeneste 
og intet kvarter har, bekomme noget korn el. a. af Provianthuset, så 
vidt en måneds besoldning kan beløbe. Dermed etc. SjT, 34, 810. K.

21. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om, at de med korn o.a. må be
tale oberstlt. Wilcken det, han resterer for sin stykhopmandsbestilling. 
Dermed etc. SjT, 34, 810. K.

21. dec. (Kbh.) Albertus Matthisen, bygmester, fik befaling til at lade 
vurdere den vejrmølle med alt tilhørende, som står oven på huset ved 
toldboden. SjT, 34, 810. (Tr.: KD, V, 554). K.

21. dec. (Kbh.) Hr. Henrik Bielke fik brev om at lade gøre beslag på 
alle de skuder, som er indvækket i Kbh.s havn, indtil de betaler dem, 
som har vækket. Dermed etc. SjT, 34, 810. (Tr.: KD, V, 554). K.

21. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om, at kongen har 
befalet Lave Beck, Holger Vind og Christoffer Gabel af holde indtægt 
og udgift for de penge, som er udlovet til garnisonens underholdning 
i 5 måneder. Når de, som gør sådan forstrækning, fremviser deres kvit
tering, skal kongens videre forsikring leveres dem, til hvilken ende de 
er befalet, mod revers af enhver, som vil forstrække penge, at udstede 
kvittering på den ganske sum, som skal udgives i de 5 måneder. For
strækningen skal beregnes fra 1. dec. Stændernes deputerede har hos 
kongen ladet anholde, at de i lige måde med kronens gods må betales 
den forstrækning, som er gjort til soldateskens underholdning fra 7. 
sept. Kongen eragter, at sådant i disse tider af adskillige årsager ikke 
kan bevilges, men vil i sin tid resolvere, hvilket de skal lade forstændi- 
ge enhver, som det vedkommer. Dermed etc. SjT, 34, 811. (Tr.: KD, V, 
554-55). K.

21. dec. (Kbh.) Lave Beck, Holger Vind og Christoffer Gabel fik brev 
om mod revers at kvittere for de 5 måneders udlovede penge. Kongen 
er tilfreds, at de kvitterer enhver, som vil forstrække penge til garniso
nens underholdning i staden, imod revers, at den fulde sum, som en
hver udlover, månedligen proportionaliter inden 5 måneder bliver er
lagt, så kongens skøde straks kan udstedes på den fulde sum, som en
hver erbyder at forstrække. Herforuden vil kongen, at ordinansen om
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traktement, som er tilstillet dem, skal begynde den 12. dec. sidst forle
den. Dermed etc. SjT, 34, 811. K.

21. dec. (Kbh.) Lave Beck, Holger Vind og Christoffer Gabel fik brev 
om gods, som Henrik Müller o. fl. begærer til pant. De tilskikkes for
tegnelse over gods, som HM etc. begærer til pant mod forstrækning til 
garnisonens underholdning i staden. De skal forsikre ham derfor, så 
han kan få skøde, når pengene er leveret, og han fremviser kvittance. 
Dermed etc. SjT, 34, 812. K.

Item samme dag et brev til Mikkel Nansen. Et til Mogens Friis den 
28. dec. Arent Berntsen den 30. dec.

21. dec. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om med det allerførste 
muligt at hidskikke hø og strå til kongens stald. Dermed etc. SmT, 8, 
211. K. Indl. udat.

22. dec. (Kbh.) Lave Beck, Holger Vind og Christoffer Gabel fik brev 
om til generalauditør Paul Tscherning1 til de fangne officerers under
holdning hos fjenden at levere de 300 rd., som rigens hofmester hr. Jo
akim Gersdorff vil forstrække foruden de til garnisonen udlovede pen
ge. Dermed etc. SjT, 34, 812. K. Orig. i DKanc. B 223G.
1) Således overskriften, ligesom tidl. gengivelser af navnet, mens brevet har 
Skerning.

22. dec. (Kbh.) Bispen i Roskilde fik brev om, at Poul Larsen Skoma
ger og hans hustru må være fri for åbenbart skriftemål. PLS har for 
kongen ladet andrage, hvorledes sognepræsten ej har villet annamme 
ham og hans hustru til sakramentet, førend de har udstået åbenbart 
skriftemål, formedelst hans hustru skal være kommet for tidligt i bar
selsseng. Da det for kongen er bevist, at hendes foster ikke har været 
den fulde tid hos moderen, som det sig burde, er han tilfreds, at de må 
være forskånet for åbenbar skrifte. Befalendes etc. SjT, 34, 813. (Tr.: 
KD, V, 555). Indl. 16. og 21. dec.

22. dec. (Kbh.) CChristoffer Lindenov og Philip Barstorff fik brev om 
kvarter til nogle af oberstvagtmester (Claus Juels officerer og ryttere. 
De skal gøre den anordning, at følgende officerer og ryttere af CJs 
kompagni bekommer kvarter og underholdning efter verpflegungsor- 
dinansen, nemlig løjtnant Jacob Hertwig, kvartermester Niels Thom
sen, 2 korporaler, Niels Frandsen og Christoffer Davidsen, fanesmed
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Christen N., item 7 ryttere med heste og 14 uden heste. Dermed etc. 
SmT, 8,211. K. Indl. udat.

22. dec. (Kbh.) Lensmændene i Loll. og Falster og Jørgen Rosenkrantz 
fik brev om brændeved, som levnes fra hidførsel af klapholt. Til flå
dens udredning til foråret behøves en del brændeved til at brygge og 
bage med. Adressaterne skal til næste ladested uden forsømmelse lade 
henføre det, der bliver tilovers af de træer, som efter kongens tidl. be
faling skal hugges til klapholt, så det med første åbne vand og bekvem 
lejlighed kan afhentes. Dermed etc. SmT, 8, 211. K. Indl. 20. dec.

23. dec. (Kbh.) Henrik Müller fik brev om på kongens vegne at betale 
Melchior von Braden 280 rd. af hans resterende besoldning, tagende 
hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 813. 
K. Orig. i Rtk. 216.204.

23. dec. (Kbh.) Proviantskriver Hans Hansen fik brev om at lade hof
prædikant, dr. Johan Diderichsen af hans resterende besoldning af 
Provianthuset bekomme proviant for 100 rd., tagende hans bevis, 
hvorefter det skal blive godtgjort. SjT, 34, 813. K.

23. dec. (Kbh.) Jens Lassen fik brev om på kongens vegne for ringest 
mulige pris at tilforhandle sig 3-4 gi. skuder el. skiberum til at bruge til 
brændeved i corps de garderne på voldene. Kongen vil lade ham beta
le det, han efter bevis giver derfor. Befalendes etc. SjT, 34, 813. (Tr.: 
KD, V, 555). K. Orig. i Rtk. 216.200.

23. dec. (Kbh.) Hans Schack og borgmestre og råd i Christianshavn fik 
brev om straks at lade afbryde alle de gi. vurderede skure og huse i 
Christianshavn, som ikke bebos, de undtaget, som tilhører Karen Ja
cob Madsens, og bruge tømmer og dæler, der findes deri og er dygti
ge, til corps de garder, mens det øvrige såvel som stenene o.a., som 
findes i husene, skal henlægges i forvaring et særligt sted. Dermed etc. 
SjT, 34, 814. (Tr.: KD, V, 555). K.

Borgmestre og råd i Christianshavn fik lige sådant brev den 28. dec.

24. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Christianshavn fik brev om at for
skaffe major Ketscher1 nogle dages indkvartering og husrum i deres 
by. Dermed etc. SjT, 34, 814. (Tr.: KD, V, 556). K.
1) Kopi bogen har her Ketzler.
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24. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade major Unckes og 
major Ketschers kompagni af Provianthuset bekomme '/2 måneds ver- 
pflegung i korn, som igen kan blive kortet i deres fordring, tagende 
bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 814. K. 
Indi. 24. dec.

24. dec. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev om til oberst Frederik 
von Ahlefeldt at erlægge 150 rd., tagende hans bevis, hvorefter kon
gen vil lade ham betale. Dermed etc. SjT, 34, 815. K.

24. dec. (Kbh.) Lave Beck, Holger Vind og Christoffer Gabel fik brev 
om at lade give de reformerede officerer en måneds verpflegung, ta
gende enhvers bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. 
SjT, 34, 815. K.

26. dec. (Kbh.) Lave Beck og Otte Pogwisch fik brev om til Niels Ro- 
senkrantz, oberstlt. over Kongens Livregiment til fods, at lade erlægge 
200 rd., tagende hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed 
etc. SjT, 34, 815. K.

26. dec. (Kbh.) Gabriel Marselis, kongens residerende kommissarius i 
Amsterdam, fik brev om efter 6 måneder fra brevets dato at betale 
Søren Pedersen i Kbh. 10.600 rd. for krudt, som han efter kontrakt 
har leveret på Tøjhuset, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive 
godtgjort. SjT, 34, 815. Indi. udat. og 12. nov. 1657.

26. dec. (Kbh.) Hans Schack fik brev anlangende at kommandere Fre
derik von Ahlefeldt med 450 gemene knægte til fods af garnisonen 
med officerer over til Malmø, og herforuden tale med den hollandske 
kommandør Püchler, at han af sine hollandske soldater i garnisonen 
giver 400 mand med officerer, som i lige måde kan stå under FvAs 
kommando, hvormed han straks kan begive sig fra Kbh. til skibs for på 
bedst mulige manér at attakere Malmø Slot og by, gørende sin flid at 
bemægtige sig dem. Dermed etc. SjT, 34, 816. K.

28. dec. (Kbh.) Hans Schack fik brev om at gøre den anordning, at 
oberst Mikkel Eksteen bekommer udkommanderet af alle kompagni
er 70 mand med officerer, indtil 100 mand tilsammen, som gøres for
nødne til Bornholms defensión. Desligeste, at han bekommer 4 el. 6 
feltstykker og 2 konstabler. Dermed etc. SjT, 34, 816. K.
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28. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at overslå gods, som adskil
lige begærer til pant. De tilskikkes fortegnelse over det gods, som 
Søren Laursen begærer til pant mod forstrækning af så mange penge, 
som godset kan forrente ved 6 pct. De skal overregne godsets ind
komst og overslå efter renteritakst, hvorpå de skal indlevere afregning 
i Kane., så han kan bekomme forsikring og panteskøde. Dermed etc. 
SjT, 34, 816. K.

Lige sådant brev fik de anlangende Mikkel Nansen samme dag.

28. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Colombe de Beau- 
fort af resterende besoldning bekomme 300 rd. i korn af Provianthu
set, tagende hans bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. 
SjT, 34, 817. K. Orig. i DKanc. B 179M.

28. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre den anordning, at 
følgende kgl. artilleribetjente, nemlig major Abraham Buchwitz, løjt
nant Niels Børresen, fyrværker Johan Ettersen, artillerifolk Torben 
Svendsen og Hans Christensen, gemene knægte Johan Feiveck, Johan 
Jonsen og Christen Petersen, af Provianthuset bekommer 14 dages 
proviant, hvilket skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 34, 817. (Tr.: 
KD, V, 556). K. Orig. i DKanc. B 179M. Indl. udat.

28. dec. (Kbh.) Frederik von Ahlefeldt fik brev om, at kongen er til
freds, at han må afbryde den brander, som ligger på grund, til at bru
ge til brændeved i hans corps de garder. Dermed etc. SjT, 34, 817. (Tr.: 
KD, V, 556). K.

28. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev anlangende Jacob 
Nielsen Randers om registrering af et brevskrin, som tilhører Gertrud, 
afd. dr. Søren Hofmands. Hvad JNR har ladet andrage for kongen, kan 
de se af hans hosfølgende supplikation. De skal med rettens middel 
lade skrinet åbne og registrere de breve og obligationer, der findes 
deri, og tilstille [NR det. Dermed etc. SjT, 34, 818.

28. dec. (Kbh.) Peder Jensen fik brev om at være ridefoged og skriver 
på Bornholm, i hvilken stilling han skal anstille sig troligen og flitteli- 
gen, ramme kongens og landets bedste og hindre skade og til behøri
ge tider årligen gøre rede for landets indkomst. For hans tjeneste be
vilger kongen ham samme løn som hans formand, og det skal begynde
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fra brevets dato. Forbydendes etc. SkR, 6, 469. K. Indi., se SkT, 9, 150, 
28. dec.

28. dec. (Kbh.) Peder Olsen (Olufsen) fik brev om at være landsdom
mer på Bornholm. Kongen har forordnet PO at være landsdommer og 
sidde at holde landsting på Bornholm. Han har lovet af yderste for
stand og formue at vide og ramme landets gavn og bedste og forhjæl
pe menige indbyggere dér og alle andre, der hænder at komme for 
ham i dom og ret, den fattige som den rige, udlændiske som indlæn- 
diske, uden al vild og venskab, efter den ed, han har gjort. Kongen be
faler alle at rette sig efter at agte og holde PO for deres landsdommer. 
Han skal hjælpe alle og enhver i de sager, der bør ordeles til landstin
get. Ladendes etc. SkR, 6, 468. K. Indi. 27. dec.; se også SkT, 9, 150, 28. 
dec.

28. dec. (Kbh.) Peder Olsen, landsdommer på Bornholm, fik brev på 2 
gårde på Bornholm. Efter begæring har kongen bevilget PO foruden 
Gyllingsgården, som han nyder for sin landsdommerbestilling, afgif
ten af 2 gårde, Peder Buchs gård i Nyker s. og Bjørnegården i Kle
mensker s., som Jørgen Hansen påbor. Forbydendes etc. SkR, 6, 468. 
K. Indi., se foreg.

28. dec. (Kbh.) Mikkel Eksteen fik brev om udskrivning. Kongen erfa
rer, at de svenske har bortført en del af det udskrevne folk på Born
holm. Han skal udskrive andre af de dygtigste landfolk i deres sted til 
landets defensión og forordne officerer derover. SkT, 9, 150. K. Indi. 
24. dec.

28. dec. (Kbh.) Mikkel Eksteen fik brev om, at kongen er tilfreds, at 
han lader den svenske kommandants lig indsætte i kirken. SkT, 9, 150. 
K. Indi., se foreg.

28. dec. (Kbh.) Begæring til Malmøs borgere. Kongen har med stor 
fornøjelse fornemmet deres troskab og bestandige affektion imod sig 
som deres rette herre. Han beder dem fremdeles kontinuere i fast for
sikring, at han så snart muligt vil lade gøre den anordning, at de skal 
blive befriet med god secours, ej påtvivlende, at de selv kan hjælpe til, 
så at alt kan nå bedre effekt. De skal i gerningen befinde, at kongen al
tid vil være en nådig herre og bevise dem al nåde, som tro og affektio- 
nerede undersåtter kan begære. SkT, 9, 151. K.
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28. dec. (Kbh.) (Christoffer Lindenov fik brev om, at kongen har for
undt Oluf Snart af Stubbekøbing en bøg af Bogø til brændeved, hvil
ket han skal lade udvise, hvor det er mindst til skovskade. Dermed etc. 
SmT, 8, 211. K.

28. dec. (Kbh.) Daniel von Rehden fik brev anlangende, at kongen har 
befalet hr. Ebbe Christoffersen Ulfeldt med 2 tjenere at begive sig i 
fæstningen Nakskov og opholde sig dér indtil videre anordning. DvR 
skal have indseende med ham og hans tjenere, så at han bliver holdt 
lige som andre svenske fanger aflige kondition. Dermed etc. Befalen
des etc. SmT, 8,211. K.

29. dec. (Kbh.) Kaptajn Peiter Mortensen af Husum fik kaperpas. Nær
værende PM agter med sit skib Postrytteren at pågribe de svenske un
dersåtter i søen. Kongen bevilger, at de svenske skibe og gods, som han 
kan blive overmægtig, såvel som alle dem, som gør fjenden tilførsel, 
må han tage og lade føre til doms for Admiralitetet. Dog er det ham 
forment under det skin at tilføje andre nationer el. deres skibe på de
res retfærdige rejse nogen skade, under hans æres, livs og gods’ forta
belse. Kongen befaler sine admiraler, kaptajner, udliggere o.a., som 
PM med nævnte skiberum hænder for at komme, at de fremmer det til 
det bedste og lader det passere frit, ej gørendes ham ophold. SjR, 24, 
304. K.

29. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om den soldat, som 
afd. Knud Vandkikkers kvinde har forvist fra kvarter. Det er for kon
gen blevet andraget, at KVs hustru har udjaget en soldat, som siden 
skal være død og ihjelfrosset af kulde. Adressaterne skal erkyndige sig 
om sagens beskaffenhed og tilbørligt lade straffe den, som skylden fin
des hos. Herhos skal de gøre anordning, at garnisonen bliver tilbørli- 
gen indkvarteret i staden og bekommer husleje, så de ikke, som det er 
sket, skal fordærves af frost og kulde og gå til grunde, så at det uden vi
dere forhaling kan iværksættes. Herforuden skal de tilholde hver bor
ger, at de har 2-3 issporer i forråd at bruge, om det gøres fornødent i 
en hast at søge volden, om noget uformodeligt fjendtlig indfald skulle 
påkomme. Dermed etc. SjT, 34, 818. (Tr.: KD, V, 556-57). K.

29. dec. (Kbh.) Borgmestre og råd i Kbh. fik brev om på kongens veg
ne af borgerskabet i staden, som har heste og vogne, at begære, at de 
når påfordres vil låne kongen dem til fra Amager hver at indhente et
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læs brændeved til Kongens Bryggers. Dermed etc. SjT, 34, 819. (Tr.: 
KD, V, 557). K.

Lige sådant brev fik Hans Boysen om adelens og kgl. tjeneres vogne. 
Item borgmestre og råd i Christianshavn.

29. dec. (Kbh.) Lave Beck, Holger Vind og Christoffer Gabel fik brev 
om officerernes løn. Kongen kommer i forfaring, at få penge indkom
mer af den sidste af stænderne udlovede forstrækning til underhold
ning af garnisonen i Kbh. Adressaterne skal indtil videre efter den 
gjorte distribution assignere enhver officer, hos hvem de skal annam
me penge, hver til sit regiment. Når sådanne officerer fremviser kvitte
ring, må de kvittere enhver til endelig afregning, lige så vel som de har 
leveret dem selv pengene, hvorpå enhver kan fordre forsikring hos 
kongen. Dermed etc. SjT, 34, 819. (Tr.: KD, V, 557). K.

29. dec. (Kbh.) Lave Beck, Holger Vind og Christoffer Gabel fik brev 
om gods, som begæres af Hans Nansen og Christoffer Hansen, begge 
borgmestre i Kbh. Kongen tilskikker dem herhos fortegnelse over no
get gods, som HN og CH begærer til pant imod forstrækning til garni
sonens underholdning. Adressaterne skal forsikre dem dette gods, så 
de kan bekomme kongens skøde, når pengene er leveret, og de frem
viser kvittans. Dermed etc. SjT, 34, 819. (Tr.: KD, V, 557-58). K.

29. dec. (Kbh.) Søren Orning fik brev om at krydse ml. Stevns Klint, 
Grønsund og Smålandene, så at de lybske o.a., som vil gøre tilførsel af 
proviant el. andet, ikke bliver forhindret el. borttaget af fjendens ka
pere. Dermed etc. SjT, 34, 820. (Tr.: KD, V, 558). K.

29. dec. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om, at kongen er til
freds, at Nicolaj von Giflens lig må bekomme lejersted i Hellig Trefol- 
digheds Kirke. De skal gøre fornøden anordning. Dermed etc. SjT, 34, 
820. K. Indl. 26. dec.

29. dec. (Kbh.) Mads1 Pedersen Koefoed i Hasle på Bornholm fik fre
debrev. Han har for kongen ladet andrage, at han for ungefær 4 år si
den har begået et drab på en ung karl, Mogens Hansen. Med tingsvid
ner bevises, at han i alle måder har tilfredsstillet MHs nærmeste slægt 
for sin forseelse, og han har for kongen ladet anholde om sikker fred 
og lejde. Kongen bevilger dette. Forbydendes. SkR, 6, 470. K. Indl. 29. 
dec.
1) Således ifølge underskriften på Indl., mens kopibogen og K. har fens.



1658 469

29. dec. (Kbh.) Bevilling for gjort tjeneste efter ansøgning for Villum 
("lansen på Robakkegård på Bornholm, fri for landgilde i hans livstid. 
Forbydendes etc. K. SkR, 6, 470

29. dec. (Kbh.) Bevilling for gjort tjeneste efter ansøgning for skipper 
Hans Lauridsen på Bornholm på Spillegård i Åker s., som Lasse Band 
påbor, frit hans og hans hustrus livstid. Forbydendes etc. SkR, 6, 470. 
K.

29. dec. (Kbh.) Hans Christensen fik brev om at være tolder i Rønne 
og herredsskriver i Bornholms Vester og Nørre herreder, i hvilken tje
neste han skal anstille sig troligen og flitteligen, ramme kongens og 
landets bedste og hindre skade og ellers årligen til behørige tider gøre 
rede for tolden. For hans tjeneste bevilger kongen ham den samme 
løn, som hans formand har haft, og det skal begynde fra brevets dato. 
Forbydendes etc. SkR, 6, 470. K.

29. dec. (Kbh.) Bornholms indvånere fik tilsagn om kgl. benådninger 
og privilegier. Bornholm er igen kommet under kongen og kronen 
formedelst almuens troskab. Kongen lover dem, der har ladet sig bru
ge til samme værk, at han, når Gud giver bedre tilstand, vil erkende 
dette og forsyne dem med sådanne privilegier, både på udskrivning, 
skat o.a., at landets opkomst kan søges, formodende, at landets ind- 
byggere fremdeles forbliver standhaftige i deres troskab og hjælper til 
at afværge fjenden. SkR, 6, 470. (Tr.: CCD, VI, 401). K. Indl. 29. dec.

29. dec. (Kbh.) (Christoffer Lindenov fik brev om at gøre den anord
ning, at de 2 skiberum, som fremskikkes af den hollandske admiral 
Opdam, straks bliver tilladte med brændeved fra Bogø. Dermed etc. 
SmT, 8, 212. K.

30. dec. (Kbh.) Bevilling for Jacob Hertwig til nogle ryttere, som til
forn har været under hans kompagni. Han må igen bekomme disse 
ryttere, hvor de er, og under hvilken officer de nu befinder sig i kon
gens tjeneste, hvorfor enhver, som har nogen af dem, befales at lade 
ham dem være følgagtig. Ej gørendes osv. SjR, 24, 305. K.

30. dec. (Kbh.) Bevilling til Christoffer Parsberg på en årlig pension på 
1.000 rd., som skal begynde fra brevets dato. SjR, 24, 305. Rtk. 216.190.
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30. dec. (Kbh.) Rektor og professorer fik brev om at levere Lave Beck 
og Holger Vind de penge, universitetet forstrækker til garnisonens un
derholdning el. og tager imod de assignationer, som de gør til dem, ta
gende deres bevis, hvorefter det skal blive godtgjort. Dermed etc. SjT, 
34, 820. K. Orig. i Kbh.s Univ.s ark., 12 12 03, RA.

30. dec. (Kbh.) Hans Hansen fik brev om tillige med Hans Boysen at 
samle hofbetjentenes forstrækning til garnisonen og levere den til de 
forordnede kommissarier, Lave Beck, Holger Vind og Christoffer Ga
bel, el. at tage assignation til pengene skal leveres, og søge deres kvit
tering. Dermed etc. SjT, 34, 820. K.

30. dec. (Kbh.) Hans Boysen fik brev om at levere en af ham under
skrevet rulle over hofbetjentene til kongens kammertjener Jacob Pe
tersen, hvorledes de af HB er lagt til at underholde deres forordnede 
anpart af garnisonen i staden, og på det, den bedre kan lignes. Kon
gen har befalet Hans Hansen tillige med HB at indsamle den udlove
de forstrækning og levere den til de forordnede kommissarier, Lave 
Beck, Holger Vind og Christoffer Gabel, el. at tage assignation til pen
gene skal leveres, og søge deres kvittering. Dermed etc. SjT, 34, 821. K.

30. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre afregning med Al- 
bret von Itzen for alt det, han til dato kan have at fordre for det, han 
har forstrakt kongen. Dermed etc. SjT, 34, 821. K.

30. dec. (Kbh.) Peder Jensen, kongens ridefoged og skriver på Born
holm, fik brev om at tilholde den svenske skriver dér, Jens Pedersen, at 
han straks uden underslæb giver rigtighed fra sig for det, han har op
pebåret af indkomsten. Desuden al den viden, han kan have om det 
strandede smør, beg og tjære samt hvad breve, de har vist, såvel som al 
anden underretning, der kan behøves, hvilket skal erholdes af ham 
ved ed. SkT, 9, 151. K. Indl. udat.

30. dec. (Kbh.) Daniel von Rehden fik brev om at cedere oberst 
Korber som overkommandant. Det er kongens vilje, at når K. ankom
mer til fæstningen Nakskov, skal DvR respektere ham som overkom
mandant, eftersom det er kongens vilje, at så længe han forbliver dér, 
skal han kommandere. Dermed osv. SmT, 8, 212. K.



1658 471

30. dec. (Kbh.) Jochim Kniber fik ordre om Møns forhold, om fjenden 
anfalder. Item om Nakskovs overkommandantskab. JK skal med for- 
derligste begive sig til Møn for at erfare landets beskaffenhed, hvorle
des det bedst kan defenderes mod fjendtligt indfald. Når noget fjendt
ligt påkommer, skal han så vidt muligt sekundere landet, så folket dér 
ej med alle bliver tabt el. kommer fjenden i hænde, men bliver salveret 
til Loll. el. Falster, om fjenden ankommer så stærk, at de ikke kan hol
de dem fra landet. Kongen vil have JK tilforordnet at være overkom
mandant i fæstningen Nakskov, og kongen har befalet Daniel von Reh- 
den at cedere ham, når han ankommer. Dermed etc. SmT, 8, 212. K.

31. dec. (Kbh.) Bestalling for Christen Baltsersen som landsdommer 
på Møn. Brevet blev skrevet ord fra ord efter Jørgen Jørgensens, som 
findes i SjælL Reg. 1655, den 18. dec., fol. 721,1 og CBs blev dat. 31. 
dec. 1658. SjR, 24, 306. K.
1) Se KB 1655, 387.

31. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at lade Paul Tscherning til 
forretningen samme dag uden for byen anlangende fangernes om
veksling bekomme 50 rd., hvortil de af Provianthuset må sælge så me
get korn, som det kan beløbe. Dermed etc. SjT, 34, 821. K.

31. dec. (Kbh.) Rentemestrene fik brev om at gøre den anordning, at 
kaptajn Kuessebech (Kuesbech) og hans folk bekommer 14 dages pro
viant. Dermed etc. SjT, 34, 822. K. Orig. i DKanc. B 179M.

31. dec. (Kbh.) Lave Beck, Holger Vind og Christoffer Gabel fik brev 
om, at kongen er tilfreds, at de trakterer Hans von Ahlefeldts regi
mentskvartermester til hest med 3 heste efter ordinansen, så og 23 ryt
tere, hvoraf 19 er fanger og 4 absentes. Dermed etc. SjT, 34, 822. K.

31. dec. (Kbh.) Skipperne el. de, som kommanderer på skiberumme
ne til Bornholm, fik brev om igen at indtage den proviant o.a., som 
dér fra landet indleveres til hofholdningen, og føre det til Kbh. SjT, 
34, 822. K.

31. dec. (Kbh.) Peder Jensen, kongens ridefoged på Bornholm, fik 
brev om at lade smør, korn o.a. viktualier være følgagtig til den hol
landske admiral Opdams skib, som han fremskikker til Bornholm. 
SkT, 9, 151. K.
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31. dec. (Kbh.) Bornholms almue fik brev om heste og verpflegung til 
major Ulrik Weckes folk. UW har påtaget sig at hverve et kompagni til 
hest på 100 enspændere. Kongen vil, at de skal lade ham dertil be
komme 1.600 rd. og 85 rytterheste, så snart som han leverer rytterne 
med gewehr dér på landet, så og traktement til sig og officerer efter 
frd., hvilket fra brevets dato skal betales med penge. Til rytterne skal 
alene gives foder og mål. UW skal derimod forskaffe kompagniet kom
plet inden 3 måneder. SkT, 9, 151. K. Indl. udat.

31. dec. (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev om folk til at vække ved 
Møn. Ritmester Schrøder beklager sig, at han af mangel på folk ikke 
kan få vækket omkring Møn. CL skal lade ham hjælpe ved bønderne 
på Falster. Derefter etc. SmT, 8, 212. K.
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I bindene 1650-55 rummede ordlisten alle ordene fra ordlisterne i bindet 
1646 og de følgende frem til det pågældende år. Denne liste fik efterhånden 
et større omfang, så derfor foreligger en samlet ordliste først igen i bindet 
1660, mens bindene 1656-59 alene rummer en liste for det pågældende år.

Medtaget i ordlisten er ord, hvis betydning ikke skønnes umiddelbart for
ståelig for alle værkets benyttere, fordi de enten er fremmedord eller danske 
ord, der er gået af brug eller anvendt i en anden betydning end i nutiden. 
Ord, som kan findes i almindelige ordbøger eller leksika, eller hvis betydning 
fremgår af sammenhængen, er dog normalt ikke medtaget. I øvrigt beror ud
vælgelsen på et skøn, som sikkert let kan anfægtes. Ord, hvis betydning ikke 
har kunnet fastslås med rimelig sikkerhed, er som regel udeladt af listen. I 
øvrigt må også en del af tolkningsforsøgene tages med et vist forbehold.

Latinske ord og vendinger er gengivet i den form (tal og kasus), hvori de 
forekommer i teksten.

Ligesom tidligere bind rummer dette adskillige ord som det ikke har været 
muligt at finde forklaret i eksisterende ordbøger. Dette gælder således ord 
som ankerblad, beddefate, fyrpakke (nævnes sammen med skrin), karatter (på 
skib), karline (et gewehrs), legalur (slags tøj), medese (slags tøj), polemits (slags 
tøj), prorade (slags tøj), søelideri.

a tempore more, efter tidens skik.
armisticium, våben hvile.
bandelier, bantel, rem til våben til sol

dats udrustning.
bonis communum, fælles gode.
borat, uldent tøj.
braktjcere, ringe tjære.
brøslhceftig, med mangler.
bygsel, indfæstning.
callemin, ?= kalemank, holl. kal(a)- 

mink, halvuldent atlaskvævet silke
tøj.

cessionar, overtager, den, til hvem no
get afstås.

connivere, tåle, se igennem fingre 
med, være overbærende.

decernere, beslutte, bestemme, afgøre.
dybet, synke d., ved sænkning afskibe 

at blokere et farvand el. sejlløb.
edelknabe, page, ung adelsmand i hof

tjeneste.

ekspirering, udløb, forløb af frist.
ekstorsion, afpresning, udsugelse, ud

pinen.
exlreme pauperes, yderst fattige.
fanesmed, smed ved rytteriet.
felteisen, ransel, vadsæk.
feudum, len.
forfredige, frede.
forladde (om gewehr), uvist, om be

tydningen er at lade for meget el. 
forlade.

forlag, udlæg, tilskud, bekostning.
forse, have tillid til, vente sig.
forsigt, seen frem til, forventning.
fy sil, bøsse.
føring, mindre mængder gods, som 

søfolk i handelsøjemed må med
føre for egen regning. I Norge en 
indtægt for kronen.

gøtling, gotling, slags skibskanon. 
hostilitet, fjendtlighed.
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hukkert, fladbundet handelsskibstype. 
høsthaver, sidefjæle på en høstvogn. 
håndværkshurscher, håndværkssvende.
indvække, bringe fartøj ind ved at 

vække, dvs. hugge hul i isen.
inhibition, retligt forbud, blokering. 
instigere, tilskynde, ægge.
jernnødde, svær kølle, med hoved af 

form som en stor jernbeslået 
træklods, brugt til at slå kiler i træ, 
der skal kløves, til nedramning af 
pæle og lign.

jernvægger, jernkiler.
jura infeudandi, forleningsret.
kapeller, små hatte af jernblik el. træ 

til at sætte over fænghullet på skyts 
under åben himmel.

kaptajn d’armes, capitaine d’armes, 
våbenmester.

korpf, kurv?
kurvebro, bro af risknipper og lignen

de over mose el. grav.
landsåtter, landboere.
leges militares, militærlove.
Zrøpr, kgl. bud, kgl. tjener.
menagere, holde hus med.
ministerium, gejstligt embede.
møllehugger, person, der ti Ih tigger 

tømmer til møller.
nordbagger, nordmænd.
nævnemand, mand, der er udtaget til 

et nævn, nævning.
onera academica, akademiske byrder.
opmaning, opbydelse, indkaldelse af 

værnepligtige.
ordeles, dømmes.
ordonnere, befale.
ovre, vel ore, uopdyrket, ofte skov

klædt udmark.
parti, strejftog.
paskvil, anonymt smædeskrift.
præces, tilstedeværelse?
præcipitere, styrte sig ud på hovedet.
præpositus communitatis, kommuni

tetsprovsten.
præsumtion, antagelse, formodning.
præstar, en yder, giver, betaler?
påvare, passe på, vogte.
reddeløse, manglende væsentlige dele 

af rigningen.

refutere, tilbagevise, gendrive.
rude, længdemål på 10 fod.
schuskihlen, skydekiler til at stille en 

kanon.
secours, hjælp.
sedfer, tschetvert, russ. kornmål = 1,5 

td. el. 2,1 hl.
sessio in consistorio, plads i konsisto

rium.
skadeløs, uden skader.
skattinger, vel skatteudskrivninger.
skibrede, landområde, der skulle ud

rede et skib til leding.
skildre, være på vagt.
skrot, jernstumper til at skyde med.
skæljisk, muslinger.
skølingsbrev, brev, hvorved person må 

gribes, hvor han kan findes.
sietdaler møntes, dvs. sølvkroner, = 4 

mk., idet sietdaleren ellers var en 
regnemønt, 4 mk. i småmønt.

sorlinggreuer, Sori i ng er egti. det h oli. 
navn for Scilly-øerne, men betyd
ningen i denne sammenhæng ses 
ikke.

stavrer, stave, gærdestave.
stillinger, stilladser, tømmerværk.
studeling, ung stud.
stuv, stump, rest.
stykhopmand, artillerikaptajn.
suppositis, underordnede.
svinfeder, svinsfjedre, spyd, opr. til vild- 

svinejagt.
synke dybet, se dybet.
tavl, tov.
tertius juiis consultus, tredje retslær- 

de.
tol, tomme.
tredje års tage, afgift af smør og huder. 
tårngemmer, fangevogter.
udvække, se indvække.
upligt, retsbrud, skade, især i forbin

delse med forhugning af skov.
vigoureusement, kraftigt, energisk.

kile til kløvning.
vække (om is), hugge hul i is, holde 

våger åbne.
være, forvaring, besiddelse, forsvar.
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I modsætning til tidligere praksis medtager registeret, ligesom bindene 1651- 
57, alle de i brevbøgerne anførte personer, altså også bønderne, jfr. indled
ningen, s. 7.

Frederik 3., der i brevbøgerne optræder i 1. person og i udgavens referat
form i 3. person som »kongen«, evt. »H.M.«, dvs. Hans Majestæt, er udeladt, 
mens andre danske konger er medtaget.

Personer, der blot anføres ved stilling, som rigsmarsken, vinskænken på 
Frederiksborg, den franske gesandt osv., er så vidt muligt medtaget. Kollekti
ver som lensmændene, sognemændene osv. er dog kun medtaget i sagregiste
ret. Er en person omtalt både direkte, ved navn, og indirekte, ved stilling, gi
ves henvisningerne henholdsvis ved sidetal og sidetal i parentes.

Personer med slægtsnavn er opført under dette og opføres derpå efter for
navne i én række uanset slægt. Der skelnes ikke mellem adelige og borger
lige, når et slægtsnavn, som Friis, Vind osv., forekommer i begge kategorier. 
Personer med sen-navn opføres under fornavn, bortset fra de få tilfælde, hvor 
et sådant er slægtsnavn, som Steensen og Vognsen.

Forekommer et navn både som fornavn og som slægtsnavn, anføres først 
personer med navnet som slægtsnavn, som eksempelvis Bagge, Clara, - Peder 
Sørensen osv., derefter Bagge Lauridsen, - Pedersen osv.

Under de enkelte navne placeres personer med samme efternavn eller 
samme fornavn alfabetisk efter bosted; af kvinderne placeres her først dem, 
der anføres som enker, dernæst dem, der anføres med deres mands navn og 
sidst kvinderne med eget datter-efternavn. Ordningen er især af betydning 
ved de hyppigt forekommende almindelige navne, som Anders, Hans, Jens, 
Niels, Peder, Søren, Kirsten, Maren.

Af praktiske grunde placeres personer med to sen-navne (som Rasmus Jen
sen Blidsen) under det første.

Adelige personer er søgt identificeret ud fra deres patronymikon, især når 
der optræder flere med samme fornavn. Dette er dog ikke altid muligt, og 
grundlaget kan være spinkelt, således at fejltagelser vil kunne forekomme. 
Også angivelse af hovedgårde, som adelige skrev sig til, kan angive personers 
identitet.

Der gives kun én henvisning til hver side, selv om et navn kan forekomme i 
flere breve på siden. Af pladshensyn anføres henvisninger til flere sider i ræk
kefølge ved angivelse af tallene for første og sidste side i rækken med binde
streg, også hvor det ikke drejer sig om indførsler, der følger efter hinanden.

Da en del adelspersoner har samme fornavn, og brevene ofte ikke indehol
der tilstrækkelige oplysninger til en sikker identificering, kan det ikke ude
lukkes, at henvisninger til samme navn kan dække over forskellige personer, 
eller at en person anført med patronymikon kan være identisk med én af sam
me fornavn, som anføres uden.
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Særlige forkor teiser i personregisteret 
er:

embedes sogne)

borgm. borgmester
d. død
e.e. enke efter
landkomm. landkommissarius
landsd. landsdommer
lensmd. lensmand
prof. professor
rådmd. rådmand
sgpr. sognepræst
t. til (herregård, præste-

Adelepfs (Adlipsen,), Frederik Ulrik 
(von), oberstlt. 38-39, 256.

Adser Olufsen, Bendstrup, Alsøn- 
derup s., Strø h. 54, - Pedersen, 
kancellibud, Kbh. 432, - Peder
sen, Udlejre, Ølstykke s. og h. 56, 
200.

Ahlefeldt, oberstlt. 148, - Bendix 
von, oberstlt. 214, - Claus von, 
oberstlt. 133, - Frederik von, t. 
Maasleben, oberst 286, 301, 348, 
356, 360, 366, 369, 375, 395, 409, 
422, 429, 443-45, 447, 449, 457, 
464-65, - Hans von, major, gene
ralmajor, oberst 34, 70, 133, 201, 
208, 219-20, 224, 237, 245, 247, 
262, 320, 335, 360, 363-64, 367, 
373, 409-10, 414, 418, 425, 428, 
443, 448-49, 460, 471.

Akeleje, Enevold Frederik 74.
Albert Johansen, Nejede, Alsønde- 

rup s., Strø h. 54.
Albertus Matthisen, kongens bygme

ster, Kbh. 76, 94, 268, 317, 330, 
357, 362, 437, 445, 453, 461.

Albret Clemendsen, Lille Lyngby s. 
og by, Strø h. 54, 199, - Jørgensen, 
afd. mag., sgpr. i Ringsted 277.

Alcide (Alcise), Antoine (Anthoni), 
fændrik 261, 298.

altfruen på Antvorskov 92.
Anders Andersen, Viskinge s. og by, 

Skippinge h. 44, - Christensen,

Herringløse, Hvedstrup s., Søm
me h. 49, - Christensen, Kalhave, 
Hornborg s., Ning h. 394, - Chri
stensen, Reerslev s. og by, Løve h. 
392, - Ej lersen, Øverste torp, 
Asminderød s., Lynge-Kronborg 
h. 128, - Frandsen, Kisserup s. og 
by, Voldborg h. 391, - Frandsen, 
Uggeløse s. og by, Lynge-Frede- 
riksborg h. 55, 199, - Hansen d. 
U., Endrup, Asminderød s., Lyn- 
ge-Kronborg h. 128, - Hansen, 
Melløse, Lille Lyngby s., Strø h. 54, 
- Hansen, Sageby, Mern s., Bårse 
h. 273, - Hansen, Skævinge s. og 
by, Strø h. 54, 199, - Hansen, Trel- 
lerup, Herslev s., Sømme h. 49, - 
Hemmingsen, Strø s., by og h. 
199, - Isaksen, officer 65, - Jacob
sen, officer 118, - Jensen, sergent 
298, -Jensen, Gladsakse s. og by, 
Sokkelund h. 203, - Jensen, 
Hårløse, Tjæreby s., Strø h. 54, - 
Jensen, Lynge s. og by, Lynge-Fre- 
deriksborg h. 55, 199, - Jensen, 
Ullerup, Torup s., Strø h. 57, - Jør
gensen, Trellerup, Herslev s., 
Sømme h. 49, - Knudsen, kobber
tækker på Kronborg og Frederiks
borg 113, - Larsen, Farum s. og bv, 
Ølstykke h. 391, - Larsen, Viskin
ge s. og by, Skippinge h. 44, - Lau
ridsen, kornet 256, - Lauridsen, 
Lystrup, Uvelse s., Lynge-Frede- 
riksborg h. 55, 200, - Laursen, 
Kolsbæk, Blistrup s., Hol bo h. 126, 
- Laursen, Ramløse s. og by, Hol- 
bo h. 126, - Lorentzen, profos 
295, - Mikkelsen, Melløse, Lalle 
Lyngby s., Strø h. 54, - Mikkelsen, 
Torup s. og by, Strø h. 57, - Mo
gensen, Ølstykke s., by og h. 56, 
200, - Mortensen, Bjergsted s. og 
by, Skippinge h. 44, - N., Grågård, 
Thorning s., Lysgård h. 170, - 
Nielsen, Badstrup, Uggeløse s., 
Lynge-Frederiksborg h. 55, 199, - 
Nielsen, Holløse, Vejby s., Holbo
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h. 127, - Nielsen, Klagstorp, Ne- 
sum s., Villands h. 37, - Nielsen, 
Sigerslevøster, Strø s. og h. 199, - 
Nielsen, Svedstrup, Ølstykke s. og 
h. 56, 200, - Nielsen, Sønderød, 
Reerslev s., Løve h. 392, - Nielsen, 
Uvelse s. og by, Lynge-Frederiks- 
borg h. 55, 199, - Nielsen, accise- 
forpagter, Viborg 202, - Olesen, 
Alleshave, Bregninge s., Skippinge 
h. 44, - Olsen, Badstrup, Uggeløse 
s., Lynge-Frederiksborg h. 199, - 
Olsen, borgm. i Frederikstad 92, 
141, 176, 187, 205, 306, - Olsen, 
Græse Mølle, Græse s., Lynge-Fre
deriksborg h. 257, - Olufsen, ka
perkaptajn 410, - Olufsen, Farum 
s. og by, Ølstykke h. 391, - Peder
sen, Grønholt s. og by, Lynge- 
Kronborg h. 54, - Pedersen, Jord
høj, Slangerup s., Lynge-Frede
riksborg h. 53, - Pedersen, skriver 
i Odense Skt. Knuds Kl.. 139, - Pe
dersen, Strølille, Strø s. og h. 54, - 
Rasmussen, Alleshave, Bregninge 
s., Skippinge h. 44, - Rasmussen, 
Hornbæk, Ti køb s., Lynge-Kron- 
borg h. 128, - Svendsen, afd. 291, 
- Svendsen, Uggeløse s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 55, 199, - 
Svendsen, Ølstykke s., by og h. 56, 
200, - Sørensen, Alleshave, Breg
ninge s., Skippinge h. 44, - Søren
sen, renteskriver, Kbh. 197, 353, 
400, - Sørensen, Oppe Sundby s. 
og by, Lynge-Frederiksborg h. 198, 
- Thomsen, Tårup, Vejlby s., 
Vends h. 166, - Thøgersen, Gyl
ling s. og by, Hads h. 394, - Trod
sen, skibskaptajn 361, - Uttersen, 
Hovedskov, Stege lands., Mønbo 
h. 419, - Valtinsen, Melby s. og by, 
Strø h. 56, - Villadsen, Eskebjerg, 
Bregninge s., Skippinge h. 45.

Andreas Matthisen, stokkeknægt 37, 
- Svendsen, sergent 299.

Angel, Christian, kaptajn 294, 397.

Anne, hertuginde af Croy og Aer- 
shott 223.

Anne Jacobs, Gilleleje, Søborg s., 
Holbo h. 128, - Louterups, Flens
borg 48, - Mikkel Madsens 142.

Appelone Krengs, Vejlby s. og by, 
Vends h. 180.

Arenfeldt, Anne Sofie Jørgensdatter, 
adelsjomfru 300, - Ellen Jørgens
datter, adelsjomfru 300, - Hans 
Jørgensen, t. Højgård og War- 
schiel, proviantkomm. 152-53, 
383, 409, - Ingeborg, t. Selsø 69, 
102, 130, 156, 177, 182, 259, - Jør
gen, t. Rugård og Voergård, d. 
1658 191, 300, - Karen 191, 193, 
444, - Karen, e.e. Frederik Urne, 
Halsted Kl. len 222, - Mogens, t. 
Rugård, lensmd. på Skivehus 
1656- 120, 130, 165, 167-68, 182, 
185, 215, 241, 253, 300, 348, 352, 
359, 383-84.

Arent Berntsen, byskriver i Kbh. 462, 
- Torgersen, afd. løjtnant 271.

Arne Nielsen, Frederikstad 185.
Arreboe, Svend, medtjener t. Århus 

Domkirke 310.
Asmus Lorentzen, Flensborg 49.
Atken, Hans, acciseforpagter i Slan

gerup 31.
Augustinus Hansen, sgpr. i Skælskør 

315.
Autgaaes, Eldert, af Workum 452. 
Axel Jacobsen, gejstlig 39.

Bager, Henrik Andersen, Landskro
ne 244, 257, - Jacob, Helsingør 
181, - Laurids (Laurs), Helsingør 
260, - Lorentz Pedersen, Helsing
ør 181.

Bagge, Jacob, Gilleleje, Søborg s., 
Holbo h. 128, - Niels, Gilleleje, 
Søborg s., Holbo h. 128.

Balcke, Hans, hofsnedker 251.
Balle, Nicolaus 343.
Band, Lasse, Spillegård., Åker s., 

Bornholms Sønder h. 469.
Bang, Jens, løjtnant 293, - Niels
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Hansen, mag., sgpr. t. Dalum og 
Sanderum 220, - Thomas, dr., 
prof. i teologi, universitetsbibliote
kar 172, 353, 400.

Banner, Ejler Evert, officer 123, 159, 
172, 288, - Erik, t. Boserup, 
lensmd. på Holbæk Slot 1657-, rit
mester 15, 30, 68, 81, 114, 120, 
139, 149, 156, 165, 169, 173, 189, 
192, 195, 219, 238-39, 242, 250, 
310, 324, - Frederik Nielsen 274, - 
Niels, t. Ringstedgård og Ty- 
bjerggård, lensmd. på Abraham- 
strup 1654-59 30, 43, 59, 120, 165, 
169, 239, 274, - Preben, t. Stenshe
de, officer 18, 172, 196, 258, 288.

Barnekow, Christian 242, - Jørgen, 
oberstvagtmester, lensmd. 231, 
292, - Lene, e.e. Tønne Friis 194- 
95, 242-43.

Barstorff, Philip Joakim, lensmd. på 
Ålholm Slot 1654-61 61, 65, 110, 
112-13, 120, 140, 165, 181, 187, 
191, 193, 222, 234, 240, 245, 267, 
294, 307, 322, 375-76, 378-79, 381, 
386, 393, 399-400, 403, 408, 412, 
414-16, 426, 428, 430-31, 433-34, 
436, 443, 453, 459, 462.

Bartholin, Bertel Caspersen, prof. 
282, - (Bartholinus), Rasmus, dr., 
prof. i medicin 353, 400.

Bartholomæus Mikkelsen 351, - Pe
dersen, rådmd. i Kbh. 456, 458.

Basman, Jochum, myrdet 233 
Bastian, kaptajn 397.
Baum, Johan, kvartermester 303.
Bay, Jens, Sonnerup, Kregme s., Strø 

h. 56.
Beaufort, Colombe de, major 355, 

465.
Bechmann, kaptajn 250.
Beck, Jacob Lauridsen, slotsfoged 

(husfoged) på Koldinghus, fiske
mester 206, 256, - Lave Sivertsen, 
t. Førslev, landsd. på Loll. og Fal
ster, landkomm. på Sjæll. 15, 18- 
19, 29, 32, 34, 38-39, 47, 62, 65, 77, 
85-87, 90, 92-93, 95-96, 98-99, 101,

103, 105, 112-13, 121, 125, 129, 
131, 141, 144-46, 154, 156, 163-64, 
172, 192, 209, 234-35, 244-45, 247, 
258, 261, 264, 274, 278, 281, 283- 
84, 287-89, 291-93, 295, 298-99, 
301, 305, 309, 312, 315, 319-21, 
323, 326-27, 336, 352-53, 356, 359, 
363-64, 367, 373, 384, 397, 416, 
421-22, 432, 434, 439, 442-43, 445, 
455-56, 458-59, 461-62, 464, 468, 
470-71, - Lorentz, skrædder 364.

Becker (Borcker), Willum Jores- 
(sen), skipper, Ameland 451-52.

Becker, Christian, regimentsskriver 
293.

Beenfeldt, Poul, officer 205.
Behm, Morten, sergent 295.
Behr, Henning, kaptajn 298.
Below, Laurids, t. Kølskegård og 

Spøttrup, lensmd. på Gudum Kl. 
1651-, landsd. i Nørrejyll. 159, - 
Tyge, t. Frøstrup og Spøttrup, 
lensmd. på Hindsgavl 1650-63 
120, 122, 165, 167, 173, 218.

Bendt (Bent) Bendtsen 202, - Han
sen, mag. 241, - Isachsen, korpo
ral 299, - Olsen, Lynge s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 55, 199, - 
Rasmussen, Ølstykke s., by og h. 
56, - Svendsen, Oppe Sundby s. 
og by, Lynge-Frederiksborg h. 53, 
198, - Svendsen, Tor up s. og bv, 
Strø h. 57, - Troelsen, Hornbæk, 
Tikøb s., Lynge-Kronborg h. 128, - 
Turesen, svensk kaptajn 238, 250, 
(276), 282, 306.

Bennich, Nicolaus (Nicolaj, Niels), 
proviantmester 35, 151-52, 155, 
211, 272, 305, 425, 429-30, 433, 435.

Berent Mogensen, skibskaptajn 361. 
Bernebach, David von, oberstlt. 234, 

236, 245, 376.
Berner, Johan, regi men tskvarterme- 

ster 295.
Berus, Albret Bakser, d. 1652, køb

mand 23, 253.
Bernt Nielsen, sergent 295.
Bertel Frandsen, Marbjerg, Fløng s.,
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Sømme h. 49, - Jensen, Gråskov, 
Thorning s., Lysgård h. 170, - Mo
gensen, tambur 295, - Mogensen, 
Dalgård, Salling 215, - Simonsen, 
Ølstykke s., by og h. 56, 200.

Bertels, Peter, Kbh. 163
Berthesius, Johannes, apoteker i 

Roskilde 216.
Berlins (von Brever), Ludvig, fæn

drik 47, 294.
Bessel, oberst, oberstlt. 261, 293.
Beuningen, Diderich van 156, 160, - 

Koenraad (Omrad) van, holl. ge
sandt 37, 64, 156.

Beyer, Jørgen, afd. 271, - kaptajn 
295.

Biel, Hans, skipper, Lybæk 153.
Bielke, Henrik Jensen, t. Ellinge- 

gård, Øst råt m.fl, lensmd. på Is
land 1648- 42, 82, 173, 235, 242, 
295, 306-07, 324, 332, 342, 345, 
348, 360, 385, 396, 404-05, 407, 
411, 416, 422, 424, 426, 434, 438, 
444-45, 461, -Jørgen, lensmd. o. 
Nedenæs (Agdesiden) len 1654-57 
99, 101-02, - Steen, svensk gesandt 
440-41,452.

Bildt, Jens, t. Hæstrupgård 213.
Bille, Anders, t. Damsbo, afd. rigens 

marsk, rigsråd, lensmd. på Skan
derborg 1650-57 48, 58, 174-75, - 
Christoffer, lensmd. på Kronborg 
1658- 158, 163, 169, 177, 207, 215, 
217, 234, 239, 250, 257, 266, 279- 
80, 287, 291-92, 298, 305-06, 319- 
20, 324, - Enevold, t. Kærsgård, 
ritmester 100, 178, - Hans 122-23, 
- Rønnov, t. Sandbygård, afd. 83, 
211, - Steen Andersen, major 404, 
- Steen Ejlersen, officer 34, - 
Steen Eriksen, t. Kærsgård, oberst, 
lensmd. på Koldinghus 1653-61 
70, 119-20, 139, 152, 165, 167, 171, 
175, 191, 202, 206, 234, 256, 267, 
384, - Steen Henriksen, officer 44, 
- Vincents, t. Valbygård, officer 
15, 70, 114,211.

Bing, Peder, Føllenslev s. og by, Skip- 
pinge h. 45.

Birgitte, Johan Thomassens, Hel
singør 162, - Andersdatter, e.e. 
Anders Svendsen 291, - Nielsdat- 
ter, præstedatter, Gierslev s., Løve 
h. 29, 284.

Birkerod, Jens Jensen, prof., Kbh.s 
Univ. 387.

Bischop, Thomas, acciseforpagter, 
tolder i Næstved 15, 60, 233.

bisperne i Norge, samlet oversigt, se 
s. 120.

Bittert, Herman de, kaptajn 294.
Bjørn, Jens Hansen, tambur 295.
Blackadder, Johannes, kaptajn 142.
Bladt, Hans Pedersen 235.
Blanch, Henrik, løjtnant 298.
Blehr, Gilbert, major 293.
Bloch, Gilbert, major 274.
Block, Peter de, toldforvalter i Nor

ge nordenfjelds 205
Blome, Margrete, e.e. Henning Val- 

kendorf 120, 165, 175, 191.
Blumentrost, Christian von, kaptajn 

204, 293, 397.
Bo Pedersen, Rorup, Torup s., Strø 

h. 57.
Bodang, fændrik 422.
Bodenberg, fændrik 295.
Bolte, Gert, ritmester 259.
Bomfeld, Nicolaus, oberstvagtmester 

295.
Bondstrup, Peder Olsen, Freerslev, 

Nørre Herlev s., Lynge-Frederiks- 
borg h. 200.

Bonict, fændrik 294.
Bonjour, fændrik 265.
Borringholm, Jørgen Andersen, 

skipper 361.
Both (Botte), Henrik Wolrath, 

oberst 28, 43, 66, 268, 298, 345, 
348, 350, 367, 383, 395, 398, 422.

Botlar, Magnus von, fændrik 47, 294, 
296.

Braden, Melchior von, oberstlt. 226, 
463.

Brahe, Jørgen Steensen, t. Hved-
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holm, rigsråd, lensmd. på Hagen
skov 1617-61 21, 42, 116, 120, 165- 
66, 173, 193, 238, 315, - Mande
rup, t. Torbenfeld 282, - Steen, t. 
Knudstrup, ritmester 66, 274, 348.

Brandt, Reinholt, fændrik, løjtnant 
293, 397.

Brechlin (Brechling), Johan (nes), 
ingeniør 320.

Breda, Joachim von, t. Agersvold, ge
neralmajor, krigsråd 39, 52, 129, 
172, 217, 288, 295, 336, 352, 428, 
449, 455.

Bredal, Peter, ekvipagemester og ad
miral, viceadmiral, kaptajn 68, 72, 
95, 97, 99, 108-09, 135, 175, 200, 
206, 254, 375, 384, 390, 405, 411, 
413-14,417, 422.

Bremer, Johan Friederichsen, mag., 
tysk hofprædikant 381, 428, - Vi
tus, fhv. agent i Danzig 47.

Bress, Tobias, voldmester 296. 
Brigenti, Frandsue, fændrik 299. 
Brocher, Morten, Lystrup, Uvelse s., 

Lynge-Frederiksborg h. 200.
Brochmand, Rasmus, dr. 353.
Brockenhuus, Anne, afd. adelsenke 

21, - Frands, t. Sebberkloster og 
Overgård, lensmd. på Kbh.s Slot 
1655-58, på Halsted Kl. 1658-60 
30, 41, 43, 52, 59, 61, 67-69, 75, 78- 
80, 82-84, 90, 94-95, 97, 106, 114, 
120-21, 123, 125, 133-34, 150-51, 
162-63, 165, 169, 183, 186-87, 193, 
196, 202-03, 212, 217-20, 222-23, 
228, 230, 234, 236, 240, 245, 250, 
259, 265, 275, 290, 292, 294, 297, 
304, 320, 322-23, 331, 379, 382-83, 
386, 412, 416, 426, 429-31, 434, 
444, 454, 459, - Johan 79, - Oluf, 
t. Hjulbjerg, lensmd. o. Svenstrup 
len 1641-66 og o. Tune og Vemb 
skibrede 1653- 30, 69, 72, 115, 120, 
163, 165, 189, 219, 225, 235, 248, 
274, 300, 326, 348, 432, 443, 448, - 
Ove, officer 259, 263-64, 272, - Pe
der 118, 157, 287, - Sivert 271, 
338, 348, 374, 382-84, 409.

Brocklef, ritmester 289.
Brun, Jens, fændrik 28, 293, - Jør

gen, fhv. kancellibud 404, 438, - 
Mads Christensen, fændrik 293.

Brussel, Jan Jansen von, fændrik 299.
Brygger, Joakim, Kbh. 453.
Buch, Christian, Sageby, Mern s., 

Bårse h. 273, - Peder, Nyker s., 
Bornholms Vester h. 466.

Buchner (Büchner), Georg (Jørgen), 
stykhauptmand, stykhopmand 151, 
320, 325.

Buchwald, Frederik von, generalma
jor 32, 244, - Wulf von, kammer
junker 122, 176, 366, 398.

Buchwitz, Abraham, major 429, 434, 
465.

Budde, Anne Catharine, e.e. Peder 
Vibe 338, 403, 444.

Buntmager, Jørgen Høyer, Kbh. 143.
Burg, Cathrine, e.e. Diderich van 

Benningen 156, 160, - Peter 
Thomsen von der, kaptajn 375, 
377-78, 380.

Burnet, David, gefreiterkorporal 
299.

Busch, Casper, kaptajn 301.
Buschman (Buzman), Henrik Han

sen, arkelimester på Kronborg 
207.

Buschman, Peter, korporal 293.
Büchner, Poul, stykhopmand 402.
Bülche, Peter (Petrus ), dr. 343, 442.
Bülow, Eva von, e.e. Adam Henrik 

Pentz 19, 437, 266, 352, -Jacob 
428.

Bünow, Günther von, oberstlt. 146, 
189, 192, 209.

Bøgvad, Hans Nielsen, præstesøn 
254, -Johan, møller?, Stenderup 
Mark, Eltang s., Brusk h. 271, - 
Niels Nielsen, sgpr. t. Eltang og 
Sønder Vilstrup 254.

Børge Bendsen, Værløselille, Vær
løse s., Smørum h. 391, - Hansen, 
Skævinge s. og by, Strø h. 54, - Il> 
sen, Hald, Torup s., Strø h. 57, - 
Laursen, Lynge s. og by, Lynge-
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Frederiksborg h. 199, - Olsen, 
Roland, Asminderød s., Lynge- 
Kronborg h. 128, - Olsen, Ølstyk
ke s., by og h. 56, 200.

Bøtger, Jochum, sergent 293, 298.

Camp, Arnold op den, fændrik 296.
Carl, Hans, tambur 298.
Carpischi, Hans, officer 451.
Carsten Poulsen, major 66.
Carstens, Mette, Flensborg 257.
Carstens, Sench (Senech, Seneca), 

toldskriver i Helsingør 84.
Casper Pedersen, Abbeltved, Kirke 

Såby s., Voldborg h. 392.
Catharina Artmers, e.e. Steffen 

Thim 192.
Chanders, Isak, løjtnant, kaptajn 47, 

294, 296.
Charisius, Peder Jonassen, resident i 

Nederlandene 17, 160, 417.
Christen Andersen, Alleshave, Breg- 

ninge s., Skippinge h. 44, - Balt- 
sersen, landsd. på Møn 471, - 
Christensen, Bregninge s. og by, 
Skippinge h. 44, - Christensen, 
Hornborg s. og by, Nim h. 394, - 
Christensen, Løgtved, Viskinge s., 
Skippinge h. 44, - Christensen, 
Nyrand, Agnsø s., Skippinge h. 45, 
- Christensen, Plejelt, Tikøb s., 
Lynge-Kronborg h. 128, - Chri
stensen, Torup s. og by, Strø h. 57, 
- Clemendsen, mag. 323, - Corne- 
lissen 76, - Davidsen, toldskriver i 
Helsingør 84, - Hansen, møller, 
Nebs Mølle, Ringsted h. 310, - 
Hansen, Skenkelsø, [ørlunde s., 
Lynge-Frederiksborg h. 53, - Han
sen, Tulstrup, Alsønderup s., Strø 
h. 54, - Hansen, Værløselille, 
Værløse s., Smørum h. 391, - Ib- 
sen, Fjellenstrup, Søborgs., Hol bo 
h. 128, -Jacobsen 213, - Jensen 
152, - Jensen, skipper 302, - Jen
sen, Eskebjerg, Bregninge s., Skip
pinge h. 45, - Jensen, Kaltred, 
Bregninge s., Skippinge h. 44, -

Jensen, Trellerup, Herslev s., Søm
me h. 49, - Jensen, Århus 60, - 
Jespersen, Viskinge s. og by, Skip
pinge h. 44, - Knudsen, Husum, 
Brønshøj s., Sokkelund h. 123, 
- Lauritsen, generalvognmester 
299, - Laursen, sergent 295, - 
Madsen, Løgtved, Viskinge s., 
Skippinge h. 44, - N., fanesmed 
463, - Nielsen, adelstjener 271, - 
Nielsen, bødkersvend 459, - Pe
dersen, korporal 298, - Pedersen, 
Kirke Helsinge s. og by, Løve h. 
255, - Pedersen, Kollerød, Lynge 
s., Lynge-Frederiksborg h. 55, - 
Petersen, knægt 465, - Rasmus
sen, Gladsakse s. og by, Sokkelund 
h. 203, - Rasmussen, Gørløse s. og 
by, Lynge-Frederiksborg h. 55, 
200, - Rasmussen, Ramløse s. og 
by, Holbo h. 126, - Sørensen, Vis
kinge s. og by, Skippinge h. 44, - 
Thomsen, skudeejer 173, - Thom
sen, Uvelse s. og by, Lynge-Frede
riksborg h. 55, 199, - Villadsen 45. 

Christi, Jens, Kamstrup, Vor Frue s.,
Sømme h. 49.

Christian 4. 249.
Christian Jørgensen, skoleelev, Fre

deriksborg Skole 52.
Christina, e.e. Herman Vinterberg 

290.
Christoffer Andersen, Eskebjerg, 

Bregninge s., Skippinge h. 45, - 
Davidsen, korporal 462, - Eriksen, 
Ramløse s. og by, Holbo h. 126, - 
Hansen, borgm. i Kbh. 439, 443, 
448, 468, - Mortensen, Darup, Vor 
Frue s., Sømme h. 49, - Nielsen, 
herredsfoged i Flakkebjerg h. 297, 
- Sørensen, pligtsfoged, Kbh. 231, 
382.

Chymbisy, Carl, løjtnant 298.
Claeses, Jan, fuldmægtig for Koen

raad van Beuningen 156.
Claus Christensen, kommissarieskri- 

ver 194, - Hansen, afd. sgpr. i Vor
dingborg 274, - Jørgensen, Kbh.
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351, 359, - Mikkelsen, Helsingør 
269, - Mikkelsen, Kbh. 351, 377, - 
Nielsen, vinhandler, Skive 262.

Clemend Clemendsen, Skanderborg 
25, - Frostensen, Bofald, Gemse s., 
Villands h. 37, - Sørensen, løjt
nant 397.

Colle, kaptajn 408.
Collins, Daniel, bogudgiver 18.
Colnet, Robert, kongens glasmester 

208
Colnetz, officer 454.
Conninx, Frederik 195, 197.
Conrad Frandsen, maler på Frede

riksborg, Kronborg og Kbh.s Slot 
148.

Contin, Peter, drabsmand 213.
Cooper, Arnold, oberstlt. 79, 258, 

293, -Johan, handelsmand i New 
Castle 442.

Cornelis Simonsen, Qyisloot 452.
Cornelius Jacobsen, skipper 445.
Coste, Bertram de la, oberst 274, 

411, 422.
Cramnou, Andreas, fændrik 295.
Creushower (Creutzhower), Johan 

Christoph, apoteker i Viborg 263.
Cronach (Cranach), Ulrich von 242, 

259, 267.
Cronig (Chronich), Niels Svendsen, 

mag. 187.

Dam, Cornelis von, skibsløjtnant 
210,405.

Dancklieb (Dancklef), Ewert (Eber
hardt), afd. generalgevaldiger 374.

Dannefer, Jacob Nielsen, ritmester 
419-20.

Dannel (Danell, de Neel), David, 
skibskaptajn 211-12, 405.

David Sørensen, løjtnant 293.
Deberen, Joakim von, oberstlt. 357- 

58, 367, 376, 429, 436.
Debitz (Dewitz), Ulrik von, kaptajn, 

major 149, 255, 259, 286, 395, 398.
Degen, Henrik, løjtnant 295.
Degn, Hans, Valby s. og by, Holbo h. 

127.

Denen, Hans Dibolt (Stibolt) von, 
jægermester (76), (96), 121, 135, 
(147), 444, (306).

Diderich Christensen, forstander, 
Kbh. 390, 393, 401, 449, 460.

Diesseldorf, Jørgen Wilhelm von, 
løjtnant 293.

Dits, Wulf Sigmunt, regimentssekre
tær 295.

Dolmer, Jens, mag., auditør for stu
denterne 347.

Dombar, Alexander, fændrik 299, - 
Johan, løjtnant 299, - Patrick, ma
jor 299.

Donne, Thomas, løjtnant 293.
Due, Casper, officer 79, - Christof

fer, officer 75, 302, 375, - Jens, 
Bakkendrup s. og by, Løve h. 392, 
- Manderup, t. Halkær, lensmd. 
på Ørum 1650-59 120, 123, 159, 
165, 258, 283, 285, 287, 384.

Dunchersen, Hans, Sigerslevøster, 
Strø s. og h. 54.

Dunsdorff, Erwin von, oberst 186, 
190, 228, 261, 295.

Dunte, Arent, Bremen 160.
Dupont, Maturin, kongens vognme

ster 185, 228, 382, 402, 459.
Dyre, Claus 196.
Dyring, Morten, sergent 295.
Daa, Dorte 285.

Ebbel, Just, officer 372.
Eberstein, Ernst Albrecht von, felt

marskal, krigsråd 16, 19, 26, 29, 
39, 81, 92-93, 119, 125, 132, 171, 
201, 203, 207, 210-12, 252-53, 263, 
322,414.

Egenhof, Mathis, Kbh. 424.
Ehm, Henrik, kobbersmed i Kbh. 

184, 230, 361, 377.
Ehrenreich, Wilhelm, kaptajn 281.
Eidmon, Franciscus, kommandant i 

fæstningen Nakskov 293.
Ejler Pedersen, stodmester, stutme

ster 144, 189.
Eksteen, Mikkel, oberst 464, 466.
Enevold, kaptajn 298.
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Engelbret Trodsen, skipper 420. 
engelske gesandt 106, 132.
Ense (Enss, Ehns), Johan Baptist 

von, oberst 71, 261, 305, 350, 357.
Erchel, Carl von, kaptajn 298.
Erhorn, Wilhelm, regimentskvarter

mester 295.
Erik Andersen, Oppe Sundby s. og 

by, Lynge-Frederiksborg h. 53, 
198, - Christensen, regiments
præst 298, - Eriksen, Bøggild, 
Thorning s., Lysgård h. 170, - Jør
gensen, feltskærer 293, - Larsen, 
Karsemose, Vinderød s., Strø h. 
56, - Sørensen, Eskebjerg, Breg- 
ninge s., Skippinge h. 45.

Ernst Bugislav, hertug af Croy og 
Aershott 223.

Ernst Cunther, hertug af Augusten
borg 109, 276.

Ernst, Henrik, dr., prof. på Sorø Aka
demi 294.

Ertmar, Johan, kaptajn 293.
Esben Pedersen, Lynge s. og by, Lyn

ge-Frederiksborg h. 55, - Søren
sen, Kornerup s. og by, Sømme h. 
49.

Escherot, Martin, løjtnant 52.
Eske Bendtsen, Lystrup, Uvelse s., 

Lvnge-Frederiksborg h. 55.
Espen Andersen, Græse s. og by, 

Lynge-Frederiksborg h. 53, - Niel
sen, Kornerup s. og by, Sømme h. 
49, - Rasmussen, Nyrand, Agnsø 
s., Skippinge h. 45.

Esseley, Johan Jost, sekretær 295.
Eston, Thomas, fændrik 265, 294.
Evert Mortensen, Kobber møllen ved

Flensborg 49.
Eylers, Hans, Hamborg 155, 161.

Fadder Olsen, Malmø 42, 50, 58.
Fedis, Daniel, fændrik 299.
Fein, Lorentz, major 84.
Feiveck, Johan, kmvgt 465.
Fiet Janssen, skibskaptajn 405.
Fincke, Jacob, mag., prof. ved Kbh.s 

Univ. 82, 259.

Find Nielsen, borgm. i Kbh. 442-43, 
448.

Fischer, Christian 190, 356.
Fleischhart, Andreas, regimentsfelt

skærer 299.
Flor, Anthoni, feltskærer 295.
Foged, Mikkel Hansen, Farum s. og 

by, Ølstykke h. 391.
Folemester, Jørgen, afd., Antvorskov 

219.
Foss, Matthias, afd. kaptajn 367.
Fosse, Bois, dragonofficer 29.
Frands Pedersen, sergent 295.
Frederik 3., hertug af Gottorp 100, 

156, 172.
Frederik Vilhelm, kurfyrste af Bran

denburg 373, 413-14, 440, 446.
Frederik Frederiksen, kongens ride

foged 83, - Jensen, Lynge s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 55, - Ras
mussen, gefreiter 295.

Frederikstad, Tore Jacobsen, Frede
ri kstad 185.

Frich, Mourids, handelsmand i Kbh. 
290.

Fridberg Christensen, Eskebjerg, 
Bregninge s., Skippinge h. 45.

Fridtz, Philip, kaptajn 278.
Friis, Albret 101, 139, 283, - Anne 

243, - Carsten Henriksen, færge
mand ved Køster færgested 438, - 
Christian, t. Lyngbygård, lensmd. 
på Mariager Kl. 1653-57 34, 58, 
125, 174-75, 293, 303, - Else, adels
jomfru 242-43, - Hans, t. Claus- 
holm, lensmd. på Silkeborg 1658- 
65 47, 50, 52, 115, 168, 174-75, 
261-62, 269, 384,- Johan, officer? 
334, - Jørgen, t. Lindholm, 
lensmd. o. Vardøhus og Finmar
ken 1651- 115, 134, 141, 154, 169, 
176, - Lorentz, major 397, - Mar
grete, adelsjomfru 242-43, - Mo
gens, t. Favrskov, landkomm., 
lensmd. o. Helgeland 1652-64 62, 
124, 158, 194, 233, 238, 285, 337, 
348, 351, 359, 382-83, 413, 444, 
462, - Niels Christensen, afd. mag.
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141, - Niels Jørgensen, sgpr. t. 
Sønder Omme og Give 152, - 
Niels, afd. adelsmand 117-18, 189, 
- Otte 61-62, 181, - Tønne, t. Tøl- 
løsegård 194-95, 243.

Frishart, Lorentz, kaptajn d’annes 
293.

Frosser, Thomas, løjtnant 397.
Fuchs, Adolph, generalmajor, 

oberstlt. 140, 147, 295, - Johan, 
gefreiterkorporal 295.

Fugel, Bernt, fændrik 293.
Fux, Jacob de, officer? 323.
Fyren, Jacob von 203, - Villum 197, 

417.
fyrsten af Kurland 338.

Gabel, Christoffer, kongens kammer
skriver 161, 319, 427, 439-40, 448, 
458-59, 461-62, 464, 468, 470-71.

Gagelmand, Peder, Helsingør 264.
Galt, Georg, kornet 303.
Galtung, Laurids, t. Thorsnæs og 

Bjørnstrup, lensmd. o. Lister len. 
1658- 74, 82.

Gans, Jean Tallodie de, kaptajn 261.
Garman, Herman, toldforvalter i 

Norge søndenfjelds 205, - Johan, 
tolder, Norge 267, 328.

Gellius (Gilles) Jensen, studiosus, 
kandidat til sgpr.embedet Elme
lunde 48, 171,281.

generalgevaldigeren 356.
Gering(en), Wulf Jacob von, gene

raladjudant 186, 245, 287-89, 291.
(Gerner), Henrik Thomsen, sgpr t. 

Birkerød 242, 322.
Gersdorff, Gaspar Rudolf von 102, 

118, - Christoffer Gotly (Gotlob) 
von, kongens page 75, 109, - Joa
kim, t. Tundbyholm, rigens hof
mester, rigsråd, lensmd. på Born
holm 1651-58, på Kalundborg 
1658-62 26, 39, 77, 96, 98, 100-02, 
109 (110), (112), 119, 122, 139, 
145-46, 163, 169, 210, 218, 239, 
244, 250, 269, 278, 296, 298, 351, 
377, (381), (401), (418), 427, 454,

462, 4€>4, - Peder, afd. adelsmand 
441.

Gert Nielsen, Alleshave, Bregninge 
s., Skippinge h. 44.

Gertrud, e.e. sgpr. i Ringsted Albret 
Jørgensen 277, 284, - Pedersdat- 
ter, e.e. Søren Hofmand 256, 465.

Giedde, Brostrup 224, - Christoffer 
88, 112, - Knud, officer 286, - 
Ove, t. Tommerup, rigens admi
ral, rigsråd, lensmd. på Helsing
borg 1650-58, på Hald 1658-60 19, 
26, 36, 46, 61, 87-88, 101-02, 104, 
121, 132, 149, 153, 174-75, 180, 
185, 202, 206, 215, 221, 228, 230, 
263, 277, 279, 281, 296, 315, 325, 
327, 384-85.

Gieffke, major 105.
Giese, Frederik, generalauditør 175.
Gi ffen, Nicolaj von, afd. 468.
Ginckel, Christen von, Ålborg 268.
Gjord Rasmussen Tnvskoinager, se 

Treschow, Gjord (Gert).
Glader, Peder Ibsen, Kindvig, Mern 

s., Bårse h. 273.
Gomez, Gabriel, købmand, kgl. ge- 

neralprovisor og faktor i Hamborg 
215, 267-68, 276, 313-14, 422.

Gosen, (Hans, sergent 293.
Gotfred Mikkelsen, fændrik 447.
Gotfried, major 418.
Gotfried, ritmester 232, 284, 367.
Gotrich, Wilhelm, løjtnant 298.
Gram, Laurs, kornet 256.
Gregers, mag., konrektor 456, 458.
Gregorius Hansen, Allerslev s. og by, 

Voldborg h. 391, - Jensen, muske
ter 150.

Ciriis, Niels, fhv. sgpr. t. Eltang og 
Sønder Vilstrup 254.

Groeben (Greben), Anne Elisabeth 
von der, t. Orebygård, e.e. Flem
ming Ulfeldt 74.

G roter, Hans, Lystrup, Uvelse s., 
Lynge-Frederiksborg h. 200.

(hove, Anders Jensen, oberstlt., 
kommandant på Christiansø 366, 
374-75, 450.
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Grubbe, Daniel, løjtnant 299, - Ide 
421, -Jacob, t. Røgle, lensmd. o. 
Kristianopel len 1651-58 19, 26, 36, 
46, 87-88, 99, 101-02, 122, 155, 180, 
221, -Jørgen 441,- Karen, e.e. Jør
gen Hansen Kaas 184, - Regitze, 
e.e. Hans Ulrik Gyldenløve 444.

Graa, Thomas, fourer 295.
Gudmand Mortensen, (iryde, Bjerge 

h. 188.
Gulbrand Nielsen, Frederikstad, 

Norge 185.
Gummi, Frands, skipper 131.
Gylden løve, Ulrik Christian, d. 1658, 

t. Ulriksholm, generallt., lensmd. 
på Hald 1(556-58, på Skanderborg 
1658- 16-18, 20, 33, 36, 48, 57-58, 
80, 92, 96-97, 119-20, 148, 165, 
174-75, 182, 189, 203, 212, 214, 
240-41, 244-45, 250, 263-65, 272, 
302, 322, 326, 333, 339, 348, 356, 
359-60, 363, 375, 378, 380-81, 383- 
84, 397, 408, 410, 414, 443, 449, 
457, - Ulrik Frederik, lensmd. på 
Utstejn Kl. 1657-428.

Gyldenstjerne, Anne, e.e. Ulrik 
Sandberg 124, - Ebbe, t. Bersgård, 
landsd. i Nørrejyll., lensmd. o. 
Hørje len 122, 159, 175, 222, 285, 
287^ - Henrik 117-18, - Øllegaard, 
e.e. Christen Friis, Mariager Kl. 
len 1657-58 120, 165, 168, 175, 
252, 303, 444.

(iunther, Christian, barber i Helsing
ør 326.

(iøg, Jens, Ude Sundby s. og by, Lyn
ge-Frederiksborg h. 54, 198.

Gøye, Mette, adelsjomfru 279.

Hack, Johan, foged på Rosenborg 
440.

Hacquart, Philip, kongens livbarber 
41,277.

Haer, Mathis, kaptajn d’armes 293.
Hagedorn, Johan (Jan), skipper, 

Amsterdam 165, 192.
Hagen Tygesen, Vestenå, Nesum s., 

Villands h. 37.

Hammelsvang, Knud, regimentsse
kretær 298.

Hammer, Laurids, Kbh. 275.
Hans Andersen, borgm. i Halmsted 

312, - Andersen, Hørup, Slange
rup s., Lynge-Frederiksborg h. 53, 
198, - Andersen, Jyllinge s. og by, 
Sømme h. 49, - Andersen, Uds
holt, Blistrup s., Holbo h. 126, - 
Andersen, Valby s. og by, Holbo h. 
127, - Bentsen, kongens lakaj 453, 
- Boysen, hofmønsterskriver 20, 
60, 84, 95-96, 105, 124, 136-37, 
142, 162, 176, 202, 231, 260, 265, 
282, 336, 351, 353, 367, 373, 382, 
394, 400, 402, 407, 414, 417-18, 
439, 448, 451, 453, 456, 458, 460, 
468, 470, - Carstensen, korporal 
299, - Christensen, artillerist 465, 
- Christensen, Endrup, Asminde
rød s., Lynge-Kronborg h. 128, - 
Christensen, Eskebjerg, Bregnin- 
ge s., Skippinge h. 45, - Christen
sen, Lillerød s. og by, Lynge-Frede
riksborg h. 55, 199, - Christensen, 
Lønholt, Grønholt s., Lynge-Kron
borg h. 55, - Christensen, tolder i 
Rønne, herredsdskriver 469, - Eg- 
gertsen, borgm. i Christiania 309, 
- Eriksen, Korsør 63, - Eriksen, 
Oppe Sundby s. og by, Lynge-Fre
deriksborg h. 53, 198, - Eskelsen, 
løjtnant 293, - Gurresen, Søborg 
s. og by, Holbo h. 128, - Hansen, 
proviantskriver, Kbh. 95, 308, 311, 
352, 366, 390, 393, 395, 398, 406, 
409-10, 424, 429, 432, 436, 438, 
451, 463, 470, - Hansen, kaptajn 
397, - Hansen, Eskilstrup, Kirke 
Eskilstrup s., Merløse h. 50, - Han
sen, Hammersholt, Nørre Herlev 
s., Lynge-Frederiksborg h. 55, 200, 
- Hansen, Nakke, Søborg s., Hol
bo h. 128, - Hansen, Sundbylille, 
Jørlunde s., Lynge-Frederiksborg 
h. 198, - Hansen, Svedstrup, Øl
stykke s. og h. 56, 200, - Hansen, 
Tyllet, Søby s,. Båg h. 180-81, -
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Henriksen, Oppe Sundby s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 53, - Hen
riksen, Sigerslewester s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 53, 198, - 
Hermansen, hofslagter 366, - Ib- 
sen, Kamstrup, Vor Frue s., Søm
me h. 49, - Ibsen, dræbt, Nærum, 
Søllerød s., Sokkelund h. 259, - Ib
sen, Skerød, Ramløse s., Holbo h. 
126, -Jacobsen, Tollerup, Melby 
s., Strø h. 57, - Jensen, mønster
skriver 293, - Jensen, Christians
havn 385, 401, 450, - Jensen, Fre- 
erslev, Nørre Herlev s., Lynge-Fre
deriksborg h. 200, - Jensen, Føl
lenslev s. og by, Skippinge h. 45, - 
Jensen, Græse s. og by, Lynge-Fre
deriksborg h. 53, 198, - Jensen, 
Kalhave, Hornborg s., Ning h. 
394, - Jensen, Skævinge s. og by, 
Strø h. 54, 199, - Jensen, Store 
Rørbæk, Snostrup s., Ølstykke h. 
56, - Jespersen, Flensborg 258, - 
Johansen, rådmd. på Christians
havn 197, -Junge, Hamborg 155, 
161, 188, -Jørgensen, Alkestrup, 
Asmindrup s., Merløse h. 50, - Jør
gensen, skovrider i Hald len 277, - 
Jørgensen, Havelselille, Ølsted s., 
Strø h. 56, - Jørgensen, Jonstrup, 
Ugerløse s., Merløse h. 50, - Jør
gensen, Kornerup s. og by, Søm
me h. 49, -Jørgensen, Røgle, Vejl
by s., Vends h. 180, - Jørgensen, 
Skenkelsø, Jørlunde s., Lynge-Fre
deriksborg h. 53, - Karlsen 202, - 
Larsen, Bregentved, Kisserup s., 
Voldborg h. 391, - Larsen, Store 
Rørbæk, Snostrup s., Ølstykke h. 
200, - Larsen, Vinderød s. og by, 
Strø h. 56, - Lauridsen, fændrik 
298, - Lauridsen, kaptajn 294, 
397, - Lauridsen, løjtnant 405, - 
Lauridsen, Alleshave, Bregninge 
s., Skippinge h. 44, - Lauridsen, 
Bjergsted s. og by, Skippinge h. 44, 
- Lauridsen, skipper, Bornholm 
469, - Lauridsen, rådmd. i Hol

bæk 307, - Lauridsen, Højelt, Bli
strup s., Holbo h. 126, - Laurid
sen, Kindvig, Mern s., Bårse h. 
273, - Laursen, Nejede, Alsønde- 
rup s., Strø h. 54, - Laursen, Uds
holt, Blistrup s., Holbo h. 126, - 
Laursen, Vejlby s. og by, Vends h. 
180, - Madsen, Freerslev, Nørre 
Herlev s., Lynge-Frederiksborg h. 
200, - Madsen, Hårløse, Tjæreby 
s., Strø h. 54, - Madsen, Store 
Rørbæk, Snostrup s., Ølstykke h. 
56, 200, - Madsen, Sørup, Grøn
holt s., Lynge-Kronborg h. 55, - 
Madsen, Uvelse s. og by, Lynge- 
Frederiksborg h. 55, - Mikkelsen, 
Kisserup s. og by, Voldborg h. 391, 
- Mogensen, kaptajn d’armes 298, 
- Mortensen, løjtnant 165, - Mor
tensen, Kalhave, Hornborg s., 
Ning h. 394, - Mortensen, Tul- 
strup, Alsønderup s., Strø h. 54, - 
Mouritsen, Roland, Asminderød 
s., Lynge-Kronborg h. 128, - Nan- 
sen, borgm. i Kbh. 112, 439, 442- 
43, 448, 468, - Nielsen, sergent 
295, - Nielsen, Alkestrup, Asmin
drup s., Merløse h. 50, - Nielsen, 
Græse s. og by, Lynge-Frederiks
borg h. 53, - Nielsen, Gø ri øse s. og 
by, Lynge-Frederiksborg h. 55, 200 
- Nielsen, Holløse, Vejby s., Holbo 
h. 127, - Nielsen, Lystrup, Uvelse 
s., Lynge-Frederiksborg h. 55, - 
Nielsen, Lønholt, Grønholt s., 
Lynge-Kronborg h. 55, 199, - Niel
sen, Manderup, Ovsted s., Vold
borg h. 49, - Nielsen, Skellebjerg 
s. og by, Løve h. 392, - Nielsen, 
Sundbylille, Jørlunde s., Lynge- 
Frederiksborg h. 198, - Nissen, 
løjtnant 405, - Olsen (Ohifsen), 
hofkøkkenskriver, Kbh. 107, 187, 
(201), 209, 215, (259), 308, 406, - 
Olsen d. U., Lynge s. og by, Lynge- 
Frederiksborg h. 55, - Olsen Ib
sen, Lynge s. og by, Lynge-Frede
riksborg h. 55, - Olsen, skomager,
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Lynge s. og by, Lynge-Frederiks- 
borg h. 55, - Olsen, Bakkebjerg, 
Blistrup s., Holbo h. 127, - Olsen, 
Lille Lyngby s. og by, Strø h. 54, - 
Olsen, Lønholt, Grønholt s., Lyn- 
ge-Kronborg h. 54, - Olsen, Sved
strup, Ølstykke s. og h. 56, - Ol
sen, Viskinge s. og by, Skippinge h. 
44, - Olufsen, tolder i Bodekul 33, 
- Olufsen, Lyngbymagle, Lille 
Lyngby s., Strø h. 199, - Olufsen, 
Nyrup, Ti køb s., Lynge-Kronborg 
h. 127, - Pedersen, gejstlig 174, - 
Pedersen, Holløse, Vejby s., Holbo 
h. 199, - Pedersen, Kaltred, Breg- 
ninge s., Skippinge h. 44, - Peder
sen, Nejede, Alsønderup s., Strø h. 
54, - Pedersen, Pederstrup, Nøde- 
bo s., Holbo h. 54, - Pedersen, 
mag., rektor i Roskilde 259, - Pe
dersen, Skullerup Mølle, Kisserup 
s., Voldborg h. 391, - Pedersen, 
Skævinge s. og by, Strø h. 54, 199, 
- Pedersen, Søborg s. og by, Holbo 
h. 128, - Pedersen, Udsholt, Bli
strup s., Holbo h. 126, - Poulsen, 
Nyrup, Tikøb s., Lynge-Kronborg 
h. 127, - Poulsen, Sageby, Mern s., 
Bårse h. 273, - Rasmussen, Kbh. 
304, - Rasmussen, Kildebrønde s., 
Tune h. 50, - Rasmussen, Siger- 
slevøster, Strø s. og h. 54, 199, - 
Sandersen, Frederikstad 185, - Si- 
mensen, Sundbylille, Jørhmde s., 
Lynge-Frederiksborg h. 54, 198, - 
Sørensen, borgm. i Christianshavn 
361, 456, 458, - Tuesen, Farum s. 
og by, Ølstykke h. 391, - Villum
sen, proviantmester 27, 145, 151, 
155, 177, 190.

Harbou, Niels, t. Skårupgård 118, 
213.

Harckel, Johan, skolemester på Ant
vorskov 230.

Hatten, Jan von, kaptajn 294. 
Hav, Robert, fændrik, major 298, 397. 
Heber, Henrik, generaladjudant 

221,251.

Heering, Morten, skovrider i Kol- 
dinghus len 139.

Heide, Christian von der, sergent 
397.

Heimans, Wilhelm, værkbasse 296.
Heinemark, Jonas, tolder i Sundet 

110,249.
Hellekande, Rasmus, afd. købmand, 

Kbh. 280.
Hellengaff, Christian, løjtnant 397. 
Hellevegen, Cajus von, kaptajn 293. 
Helmer, Corfitz, fændrik 299, - kap

tajn d’armes 295.
Helt, Nicolaus, viceadmiral 82, 163, 

179, 211-12, 219, 222, 229, 405, 
438, 440, 445-46.

Hemmer, Laurids de, Ålborg 245.
Hempel, Gotfred, afd. 417.
Henderson, generalmajor 79, 131, 

293.
Henning Hansen, bådsmand 404, - 

Hansen, Bonderup, Ude Sundby 
s., Lynge-Frederiksborg h. 54, - 
Olsen, Sageby, Mern s., Bårse h. 
273.

Henning, Anders, løjtnant 295.
Hennings, Salomon, fændrik 47, 

294.
Henrik Frandsen, skipper 163, - 

Henriksen, sergent 293, - Laurid
sen, tambur 298, - Laursen, 
Søborg s. og by, Holbo h. 128, - 
Mathisen, Kbh. 416, - Mortensen, 
fange, Holmen 259, - Nissen, sgpr. 
t. Lyngby og Gulev 35, 37, - Peder
sen, Abbeltved, Kirke Såby s., Vold
borg h. 392, - Thomsen, se Ger
ner, - Villumsen, se Rosenvinge - 
Wolfsen, Gæstegården, Nim s., by 
og h. 237.

Henschen, Diderich, regimentskvar
termester, major 298, 367, 416, 
436-37, 449.

Herbach, Casper 428.
Herberg, Morten, major 63, 278, 

385.
Herfurt, Christoffer, apoteker, Nak

skov 322.
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Hering, Henrik Otto, kaptajn for 
polakkerne 453, 460.

Herman Eggertsen, borgm. i Hol
bæk 307.

Hermans, Henrik, kaptajn, løjtnant 
47, 294, 296.

Hertel, Frederik, kongens livkarl 58- 
59.

hertugen af Holsten, se Frederik 3., 
- af Sachsen 121.

Hertvig, Otte Pedersen, kaptajn 196.
Hertwig, Jacob, løjtnant 462, 469.
Hette, Peter, skipper 351.
Hillebrand Hillebrandsen (afd.) 237.
Hindsholm, Laurids Jacobsen, bi

skop o. Fyns stift (17), (27), (32), 
(220), (311).

Hjulmand, Claus, Alsgårde, Tikøb s., 
Ly uge-Kron borg h. 127, - Niels, 
Melby s. og by, Strø h. 56.

Hoffmand, Gotfred, ingeniørkap
tajn 324-25, 414.

hofkøkkenskriveren, se Hans Olsen 
(Ohifsen).

Hofmand, Søren, dr. 256, 465.
hofmarskalen, se Johan Christoph 

von Kørbitz.
Hohendorff, Anne, adelsfrue, t. 

Sandbygård 83, - Steen, t. Røn- 
novsholm, rentemester 119, 225, 
233, 285, 344, 348, 359, 427, 443- 
44.

Holck, Christian Christoffer, oberst
vagtmester 276, 290, 399, 413, 416, 
457-59, - Ejler 258, - Margrete, 
e.e. Jens Høg 258, - Steen, officer 
15

Hollænder, Peder Jacobsen, skipper 
351.

Holmer, Peter, fiskemester på Ib- 
strup 72.

Holst, Cort, mundkok 267, - Jacob, 
kaptajn 293, - Katharina 61, - kor
net 233, - Thimoteus, kaptajn 397.

Holstein, Frederik Henrik, oberstlt. 
21,26, 50,-Margrete 289.

Holten, Isebrantvon 232.
Horn, Hans, kaptajn 452.

Horst, Adrian von der, kaptajn 294. 
Horstmand, officer 247.
hospitalsmestrene i Helsingør 197.
Howalt, Christian, sergent 293.
Hufman, Johan, løjtnant 295.
Huitfeldt, Tønne, t. Tronstad, offi

cer, lensmd. o. Ide og Marker skib
reder 1658- 192, 225.

Hummel, Frederik, løjtnant 363.
Huns, Johan Wilhelm, regimentsau

ditør 186.
Huusman, Johan (Jan), fændrik 47, 

294.
Huusvig, Hans, mag., slotspræst på 

Frederiksborg 271.
Hvas, Christoffer, oberst 81, 96, 118- 

19, 226, 244, 253, 288, 312.
Hven, Ole, Karse mose, Vinderød s., 

Strø h. 56.
Hvid, Jon Hansen, skoleelev, Frede

riksborg Skole 52.
Hybner, Jørgen, løjtnant 293.
Hyllegaard, Jørgen Jørgensen, Sven

strup, Kavslunde s., Vends h. 166.
Høg, Jens, afd. adelsmand 258, - Jyt

te, e.e. Niels Krag 228, - Karen, 
adelsjomfru 258, - Merete, adels
jomfru 47, - Mogens Styggesen, t. 
Kærgårdsholm, rigsråd, landsd. i 
Nørrejyll., lensmd. på Silkeborg 
Slot 1650-58, på Odensegård 1658- 
61 20, 152, 156, 158, 160-61, 165, 
168-69, 174-75, 178, 187, 191-92, 
227, 229, 240, 252, 258, 273, 302, 
311, 315, 353, 359, 400, 439.

Høyer, Christoffer, skibskaptajn 405. 
Haagen Erlandsen, Gilleleje, Søborg 

s., Holbo h. 128, - Halvorsen 235.

Ib Pedersen, fhv. ridefoged på Ant
vorskov 288.

Ibidem, Gisli, Nesum s., Villands h. 
37.

Ihle, von, oberstlt. 294.
Ingeborg, Anders Jonsens 441, - 

Matthis Hansens 254.
Ingel Pedersen, Gørløse s. og by, 

Lynge-Frederiksborg h. 55.
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Inger, e.e. Peder Gagehnand, Hel
singør 264.

Ingvold Carstensen, byfoged på 
Christianshavn 98, 133.

Ingvor Hansen, Uvelse s. og by, Lyn
ge-Frederiksborg h. 55, 199.

Inne, Wilhelm, kaptajn d’annes 298. 
Irgillins Gouberneur, afd. officer? 

397.
Isak Mikkelsen, Lynge s. og by, Lyn

ge-Frederiksborg h. 55, 199.
Isel Olsen, Helsinge s. og by, Holbo 

h. 126.
Itzen, Albret von, købmand, Kbh. 

470.
Iver Børgesen, skibshøvedsmand 88- 

89, 335, - Caspersen, Køge 98, - 
Christensen, Kalhave, Hornborg 
s., Ning h. 394, - Ej lersen, afd. 
prof. i Roskilde 431.

Jacob Albretsen, ankerfisker, Hel
singør 114, 232, 269, - Albretsen, 
løjtnant 405, - Andersen, Valby s. 
og by, Holbo h. 127, - Diderich- 
sen, kaptajn 397, - Ejlersen, Kbh. 
402, - Hansen, Kbh. 224, - Hen
riksen, ihv. sergent 278, 293, 323, 
-Jacobsen, kæmner på Christians
havn 456, 458, - Jensen, Herlev, 
Nørre Herlev s., Lynge-Frederiks
borg h. 200, - Jensen, Kisserup s. 
og by, Voldborg h. 391, - Jensen, 
Melløse, Lille Lyngby s., Strø h. 54, 
- Knudsen, dr., prorektor ved 
Kbh.s Univ. 340, 353, 375, 400, - 
Lauridsen, fange 375, - Madsen, 
afd. borgin. på Christianshavn 
463, - Madsen, Munkegård, Tikøb 
s., Ly uge-Kron borg h. 127, - Mat- 
thisen, Jacob, dr., biskop i Århus 
(218), - Mortensen, Vejby s. og by, 
Holbo h. 127, - Nielsen, Freerslev, 
Nørre Herlev s., Lynge-Frederiks
borg h. 200, - Nielsen, Skellebjerg 
s. og by, Løve h. 392, - Olufsen, 
korporal 293, - Ohifsen, regi
mentsvognmester 239, - Peder

sen, Vassingerød, Uggeløse s., Lyn- 
ge-Frederiksborg h. 199, - Peter
sen, kongens kammertjener 470, - 
Rebersen, Skævinge s. og by, Strø 
h. 54, - Tønnesen, hospitalslem, 
Horsens 218.

Jan Diderichsen, skipper, Flinhausen 
(Flinhns) 422, 424, - Jacobsen, 
skipper, Holl. 422, 424.

Jelle Lennertsen, kaptajn 405.
Jendtzmehr, Christen 435, - Jørgen, 

fiskemester 64.
Jens Andersen, korporal 295, - An

dersen, Bendstrnp, Alsøndernp s., 
Strø h. 54, 199, - Andersen, Eske- 
bjerg, Bregninge s., Skippinge h. 
45, - Andersen, Udsholt, Blistrup 
s., Holbo h. 126, - Astensen, Vis- 
kinge s. og by, Skippinge h. 44, - 
Bennedsen, Farum s. og by, Øl
stykke h. 391, - Bertelsen, Lille 
Gråskov, Thorning s., Lysgård h. 
170, - Boysen, tolder, Kbh. 353, 
400, 440, - Christensen, Hagerup, 
Jørlunde s., Lynge-Frederiksborg 
h. 53, - Christensen, Hornborg s. 
og by, Ning h. 394, - Christensen, 
Lyndby s. og by, Voldborg h. 49, - 
Christensen, ridefoged på Møn 
142, - Christensen, Reerslev s. og 
by, Løve h. 392, - Christoffersen, 
Freerslev, Nørre Herlev s., Lynge- 
Frederiksborg h. 200, - Christof
fersen, Skælskør 280, - Clem- 
mensen, Lydshøj, Blistrup s., Hol
bo h. 126, - Frandsen, Kisserup s. 
og by, Vbldborg h. 391, - Gagge- 
sen 239, - Gudmandsen, Gelle- 
næs, Gemse s., Villands h. 37, - 
Hansen, korporal 293, - Hansen, 
Asserupgårde, Glim s., Sømme h. 
49, - Hansen, Bakkendrup s. og 
by, Løve h. 392, - Hansen, Gillele
je, Søborg s., Holbo h. 128, - Han
sen, Karsemose, Vinderød s., Strø 
h. 56, - Hansen, Lerbjerg, Kirke 
Hvalsø s., Voldborg h. 391, - Han
sen, Nejede, Alsøndernp s., Strø h.
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54, 199, - Hansen, Sønderød, 
Reerslev s., Løve h. 392, - Hansen, 
Udsholt, Blistrup s., Holbo h. 126, 
- Henningsen, Bakkebjerg, Bli
strup s., Holbo h. 126, - Ibsen, 
skytte, drabsmand 237, - Ibsen, 
Egemarke, Føllenslev s., Skippinge 
h. 45, - Ibsen, Farum s. og by, Øl
stykke h. 391, - Ibsen, Gammel
rand, Bregninge s., Skippinge h. 
45, - Ibsen, Kalhave, Hornborg s., 
Ning h. 394, - Ibsen, Kallerup, 
Høje Tåstrup s., Smørum h. 446, - 
Jacobsen Skrædder 290, - Jacob
sen, af Halland, Husum, Brønshøj 
s., Sokkelund h. 123, 326, - Jacob
sen, udsending for kongen, Kbh. 
84, - Jacobsen, Søborg s. og by, 
Holbo h. 128, - Jensen, Allerslev s. 
og by, Voldborg h. 391 - Jensen, 
mønsterskriver på Bremerholm 
201, - Jensen, Lillerød s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 55, - Jen
sen, Uvelse s. og by, Lynge-Frede
riksborg h. 55, - Jørgensen, Kalle
rup, Høje Tåstrup s., Smørum h. 
446, - Jørgensen, Kollerød, Lynge 
s., Lynge-Frederiksborg h. 55, - 
Jørgensen, Lynge s. og by, Lynge- 
Frederiksborg h. 199, - Jørgensen, 
Store Havelse, Ølsted s., Strø h. 
200, - Knudsen, Gørløse s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 55, 200, - 
Knudsen, Ramløse s. og by, Holbo 
h. 126, - Larsen, Freerslev, Nørre 
Herlev s., Lynge-Frederiksborg h. 
200, - Larsen, Havelsemagle, Øl
sted s., Strø h. 56, - Larsen, Hor- 
ne(by), Tikøb s., Lynge-Kronborg 
h. 127, - Larsen, Nejede, Alsøn- 
derup s., Strø h. 54, - Lassen 23- 
24, 183, 188, 233, 242, 320, 327-28, 
331, 343, 357, 361, 365, 396, 398, 
402, 444, 451, 453, 463, - Lassen, 
løjtnant 135, - Lassen, G ræse s. og 
by, Lynge-Frederiksborg h. 53, - 
Lauridsen, Asserupgårde, Glim s., 
Sømme h. 49, - Lauridsen, Føllen

slev s. og by, Skippinge h. 45, - 
Laursen, Præstø 237, - Madsen, 
Nybo, Asminderød s., Lynge-Kron
borg h. 128, - Madsen, Skellebjerg 
s. og by, Løve h. 392, - Madsen, 
Store Havelse, Ølsted s., Strø h. 
200, - Madsen, Ølstykke s., by og 
h. 56, - Mogensen, Kollerød, Lyn
ge s., Lynge-Frederiksborg h. 55, - 
Mortensen, Jørhinde s. og by, Lyn
ge-Frederiksborg h. 53, 198, - 
Nielsen, fange 375, - Nielsen, Av- 
derød, Kregme s., Strø h. 56, - 
Nielsen, Darup, Vor Frue s., Søm
me h. 49, - Nielsen, Eskebjerg, 
Bregninge s., Skippinge h. 45, - 
Nielsen, Gryde, Bjerge h. 188, - 
Nielsen, Karsemose, Vinderød s.. 
Strø h. 56, - Nielsen, Kisserup s. 
og by, Voldborg h. 391, - Nielsen, 
Lynge s. og by, Lynge-Frederiks
borg h. 55, - Nielsen, Melløse, Lil
le Lyngby s., Strø h. 199, - Nielsen, 
Mynge, Vejby s., Holbo h. 127, - 
Nielsen, Sigerslewester s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 53, - Niel
sen, Sørup, Lysgård h. 215, - Niel
sen, Toruplille, Torup s., Strø h. 
57, - Nielsen, Udlejre, Ølstykke s. 
og h. 56, 200, - Olesen, Eskebjerg, 
Bregninge s., Skippinge h. 45, - 
Olsen, Bendstrup, Alsønderup s., 
Strø h. 54, - Olsen, Føllenslev s. og 
by, Skippinge h. 45, - Olsen, 
Gørløse s. og by, Lynge-Frederiks
borg h. 55, 200, - Olsen, Kregme 
s. og by, Strø h. 56, - Olsen, Lynge 
s. og by, Lynge-Frederiksborg h. 
55, 199, - Olsen, Lystrup, Uvelse 
s., Lynge-Frederiksborg h. 55, 200, 
- Olsen, Nejede, Alsønderup s.. 
Strø h. 54, - Olsen, Uggeløse s. og 
by, Lynge-Frederiksborg h. 55, 
199, - Olsen, Ølstykke s., by og h. 
56, 200, - Olufsen, korporal 299, - 
Olufsen, Bjergsted s. og by, Skip
pinge h. 44, - Olufsen, Farum s. 
og by, Ølstykke h. 391, - Olufsen,
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Hornborg s. og by, Nim h. 394, - 
Ottesen, løjtnant 294. - Pedersen, 
profos 37, - Pedersen, Alkestrup, 
Føllenslev s., Skippinge h. 45, - Pe
dersen, svensk skriver, Bornholm 
470, - Pedersen, Esbønderup s. og 
by, Holbo h. 128, - Pedersen, 
Eskebjerg, Bregninge s., Skippin
ge h. 45, - Pedersen, Gylling s. og 
by, Hads h. 394, - Pedersen, Hor- 
ne(by), Tikøb s., Lynge-Kronborg 
h. 127, - Pedersen, Kaltred, Breg
ninge s., Skippinge h. 44, - Peder
sen, Lejre, Allerslev s., Voldborg h. 
391, - Pedersen, Nybo, Asminde
rød s., Lynge-Kronborg h. 128, - 
Pedersen, Nødebo s. og by, Holbo 
h. 54, - Pedersen, Søgård, Stege 
lands., Mønbo h. 419, - Pedersen, 
Tulstrup, Alsønderup s., Strø h. 
54, - Pedersen, Villingerød, Es
bønderup s., Holbo h. 128, - Pe
dersen, Ølstykke s., by og h. 56, - 
Poulsen, Torpe, Bregninge s., 
Skippinge h. 45, - Poulsen, Viskin- 
ge s. og by, Skippinge h. 44, - Ras
mussen, Lønholt, Grønholt s., 
Lynge-Kronborg h. 54, - Rasmus
sen, Sundbylille, Jørhinde s., Lyn- 
ge-Frederiksborg h. 53, - Rickert- 
sen, elev i Frederiksborg Skole 
319, - Sørensen, borgm. på Chri
stianshavn 162, 443, 458, - Søren
sen, renteskriver, Kbh. 137, 353, 
359, 400, 456, - Sørensen, Store 
Rørbæk, Snostrup s., Ølstykke h. 
56, 200, - Sørensen, fhv. ladefoged 
på Svenstrup, Ramsø h. 31, - 
Thomsen, Eskebjerg, Bregninge 
s., Skippinge h. 45, - Thomsen, 
Helsingør 143, - Thomsen, Horn
borg s. og by, Nim h. 394, - Thor- 
sen, Lynge s. og by, Lynge-Frede- 
riksborg h. 55, 199.

Jep Andersen, Kisserup s. og by, 
Voldborg h. 391, - Andersen, 
Skenkelsø, Jørhinde s., Lynge-Fre- 
deriksborg h. 198, - Andersen,

Torpe, Bregninge s., Skippinge h. 
44, - Astensen, Viskinge s. og by, 
Skippinge h. 44, - Christensen, 
Hornborg s. og by, Nim h. 393, - 
Gregersen, Melby s. og by, Strø h. 
56, - Hansen, Ølstykke s., by og h. 
56, - Ibsen, Bendstrup, Alsønde
rup s., Strø h. 54, 199, - Ibsen, 
Knudstrup, Gierslev s., Løve h. 
392, - Ibsen, Værløselille, Værløse 
s., Smørum h. 391, - Jensen, Gev- 
ninge s. og by, Voldborg h. 49, - 
Jensen, Ramløse s. og by, Holbo h. 
126, -Jensen, Sundbylille, Jørhm- 
de s., Lynge-Frederiksborg h. 198, 
- Jensen, Ølsted s. og by, Strø h. 
56, 200, - Jørgensen, Munkegård, 
Tikøb s., Lynge-Kronborg h. 127, - 
Knudsen, fange 375, - Larsen, 
Torup s. og by, Strø h. 57, - Mik
kelsen, Hornborg s. og by, Nim h. 
394, - Nielsen, Græse s. og by, Lyn
ge-Frederiksborg h. 198, - Niel
sen, Holløse, Vejby s., Holbo h. 
127, - Nielsen, Rumperup, Breg
ninge s., Skippinge h. 45, - Niel
sen, Skævinge s. og by, Strø h. 54, - 
Olsen, Helsinge s. og by, Holbo h. 
126, - Olsen, Lønholt, Grønholt 
s., Lynge-Kronborg h. 55, - Olsen, 
Melby s. og by, Strø h. 56, - Olsen, 
Veksebo, Asminderød s., Lynge- 
Kronborg h. 128, - Olufsen, Ve
stenå, Nesum s., Villands h. 37, - 
Pedersen, Manderup, Ovsted s., 
Voldborg h. 49, - Pedersen, Vis
kinge s. og by, Skippinge h. 44.

Jerefander, Christian Wilhelm von, 
løjtnant 385.

Jesper Nielsen, mønsterskriver, Kbh. 
295.

Jochum Mortensen 317.
Johan 2. Kasimir, konge af Polen 15, 

247.
Johan Clausen, løjtnant 295, - Clau

sen, Kristianstad 317, - Diderich- 
sen, dr., dansk hofprædikant 52, 
100, 281, 319, 381, 463, - Ettersen,
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fyrværker 465, - Jonsen, knægt 
465, - Lauridsen, feltpiber 298, - 
Pedersen, Tisvilde, Tibirke s., Hol- 
bo h. 127, - Poulsen, agent i Ly
bæk 393, 411, 455, - Rasmussen, 
bådsmand 404, - Sørensen, proku
rator, Kbh. 302, - Frandsen, prof. i 
Roskilde 431.

Jon Hareisen, Kbh. 290, - Jensen, 
Nebbo, Gemse s.,Villands h. 37, - 
Svendsen, Lindholm, Uggeløse s., 
Lynge-Frederiksborg h. 55.

Jonas Jensen, løjtnant 293, - Jonas
sen, kaptajn 397.

Joncher, Jürgen, fændrik 47. 
Jordan, Nicolas, kaptajn 299. 
Jost Lambertsen, fændrik 294. 
Josua, Claus, kaptajn 259.
Juel, Axel Iversen, t. Volstrup 115, 

241, - Christence 227, - Claus, t. 
Vosborg, oberstvagtmester, major 
15, 175, 288, 462, - Erik Pedersen, 
t. Hundsbæk, rigsråd, lensmd. på 
Ålborghus 1648-57, landsd. i 
Nørijyll. 1623-51 174-75, 201, 434, 
- Jens, udsending ved det polske 
hof 116, 247, - Malte, afd. adels
mand 194, - Niels Eriksen, admi
ral på Holmen 64, 67, 82, 93, 99, 
108, 121, 131, 146, 156, 189, 211- 
12, 220, 226, 228, 234-35, 242, 245, 
259, 277, 296, 331, 343-44, 346, 
362, 366, 375, 378, 384, 396, 408, 
414-15, 417, 420, 423, 425, 435, 
438, 444-45, 450, 454, - Ove, t. Vil- 
lestrup, lensmd. på Mariager Kl. 
1658-64 98, 129, 168-69, 171, 174- 
75, 248, 250, 261, 268, 274, 384, - 
Peder, hofjunker 418, - Rasmus 
Pedersen, Gylling s. og by, Hads h. 
394,-Tønne 30, 195, 241.

Juncke, Jørgen, fændrik 294.
Junge, David, Hamborg 155, 161, 

188.
Just Knudsen, Kalhave, Hornborg s., 

Ning h. 394, - Mouridsen, Viborg 
194.

Jyde, Christen, Lønholt, Grønholt s.,

Lynge-Kronborg h. 54, - Jens Lar
sen, Farum s. og by, Ølstykke h. 
391, - Jens, Lejre, Allerslev s., 
Voldborg h. 39L - Mikkel, Kam
strup, Vor Frue s., Sømme h. 49, - 
Peder, Lejre, Allerslev s., Voldborg 
h. 391.

jægermesteren, se Hans Dibolt von 
Denen

Jørgen Andersen, Sigerslevøster, 
Strø s. og h. 54, - Bjørnsen 37, 94, 
138-39, 155, 307, 355, 404, 410, 
414, 427, - Eilersen, mag., rektor 
for Kbh.s latinskole 353, 400, - 
Eriksen, Kattinge, Herslev s., Søm
me h. 49, - Eriksen, Skellebjerg s. 
og by, Løve h. 392, - Frandsen, Av- 
derød, Kregme s., Strø h. 56, - 
Germandsen, Lyngbymagle, Lille 
Lyngby s., Strø h. 199, - Hansen, 
agerhønsefanger 234, - Hansen, 
Bjørnegården, Klemensker s., 
Bornholms Nørre h. 466, - Han
sen, Jyllinge s. og by, Sømme h. 49, 
- Hansen, renteskriver, Kbh. 353, 
361, 400-01, 403, 448, - Ibsen, Fa
rum s. og by, Ølstykke h. 391, - Ib
sen, Karsemose, Vinderød s., Strø 
h. 56, - Ibsen, Vejby s. og by, Hol- 
bo h. 127, - Ingvorsen, Avnstrup, 
Særløse s., Voldborg h. 392, - Jen
sen, Badstrup, Uggeløse s., Lynge- 
Frederiksborg h. 55, -Jensen, Fa
rum s. og by, Ølstykke h. 391, - 
Jensen, Fønsskov, Føns s., Vends h. 
218, - Jensen, Jørhinde s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 53, 198, - 
Jensen, Lille Lyngby s. og by, Strø 
h. 54, - Jensen, Lyngbymagle, Lil
le Lyngby s., Strø h. 199, - Jensen, 
Viskinge s. og by, Skippinge h. 44, 
- Jørgensen, Koli erød, Lynge s., 
Lynge-Frederiksborg h. 55, - Jør
gensen, landsd. på Møn 471, - 
Knudsen, Asserupgårde, Glim s., 
Sømme h. 49, - Knudsen, Karse
mose, Vinderød s., Strø h. 56, - Uui- 
ridsen, Helsinge s. og by, Holbo h.
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126, - Lauridsen, Kalhave, Horn
borg s., Ning h. 394, - Lauridsen, 
rådmd. i Næstved 60, - Madsen, 
kaptajn 78, - Madsen, Lille 
Rørbæk, Snostrup s., Ølstykke h. 
200, - Madsen, Store Rørbæk, 
Snostrup s., Ølstykke h. 56, - Mad
sen, Søborg s. og by, Holbo h. 128, 
- Mortensen, Ebberup, Særløse s., 
Voldborg h. 392, - Nielsen, Siger- 
slewester s. og by, Lynge-Frede- 
riksborg h. 53, - Offersen, Kavs- 
lunde s. og by, Vends h. 180, - Pe
dersen, Alleshave, Bregninge s., 
Skippinge h. 44, - Pedersen, Al- 
sønderup s. og by, Strø h. 54, - Pe
dersen, Asserupgårde, Glim s., 
Sømme h. 49, - Pedersen, Viskin- 
ge s. og by, Skippinge h. 44, - Ras
mussen, Alkestrup, Asmindrup s., 
Merløse h. 50, - Rasmussen, Mo- 
rud, Vigerslev s., Skovby h. 178, 
180-81, - Rasmussen, Ølsted s. og 
by, Strø h. 56, - Rickersen, løjt
nant 405, - Rickertsen, skipper, 
Flensborg 437, - Simonsen, Røgle, 
Vejlby s., Vends h. 166, - Thom
sen, Store Kornerup Mølle, Kor- 
nerup s., Sømme h. 254, - Thue- 
sen, Badstrup, Uggeløse s., Lynge- 
Frederiksborg h. 55, 199, - Villum- 
sen, Uggeløse s. og by, Lynge-Fre- 
deriksborg h. 199.

Jørgens, Jan, tambur 296, - Nicolaj, 
fændrik 293.

Kahn, Peter, regimentskvartermester 
299.

Kalthoff, Casper, løjtnant 287, 290, 
302, - Johan von, oberstlt. 38, - Jo
han, løjtnant 252, 282, - Matthias, 
officer 306, - Peter, tøjmester, 
Kbh. 19-20, 59, 64, 75, 78, 80, 83- 
84, 87, 89, 93, 95, 109, 183, 206, 
215, 239, 280, 282, 311, 315, 317, 
325, 338, 355-56, 362, 366, 377, 
403, 407, 409-10, 431.

Kalthusen. Johan, gene ral vogn me
ster 251.

Kancellibude, se Adser Pedersen, 
Morten Nielsen og Søren Nielsen.

Karemand, Jep, bådsmand 404.
Karen, e.e. Jacob Madsen 463, - e.e.

Mathis Egenhof, Kbh. 424, - 
Thomasdatter, g.m. Steffen Ram, 
Odense 317.

Karl 10. Gustav, konge af Sverige 81, 
97-101, 103-06, 109, 112-13, 115- 
17, 120, 122, 130, 139, 153, 158-60, 
163, 179, 194, 209, 229, 240, 263, 
265, 321, 325, 332, 336, 342, 351, 
357, 360, 368, 373, 414, 419.

Kellinghusen, Christian, Flensborg 
248, 265.

Kerteminde, Peder Pedersen, kap
tajn 163, 179, 256, 270.

Ketscher, Jochum Frederik, major 
145, 431, 463-64.

Kich, Henrik, kvartermester 303.
Kierket, Peder Andersen, Sønderød, 

Reerslev s., Løve h. 392.
Kinchel, Johan, købmand? 208.
Kirchhoff, Johannes, apoteker i Kbh. 

216.
Kirsten, e.e. Peder Rasmussen, 

Malmø 244, - Mortensdatter, e.e. 
Thøger Pedersen, g.m. Christian 
Spormand, Randers? 103, 244.

Kirstine, e.e. Peder Rasmussen, 
Malmø 257, - Hansdatter, Jyll. 16, 
21.

Kismar, Vicce, løjtnant 294.
Kjeld Nielsen, Thisted 257.
Klege, Henrik, kaptajn 293.
Klinge, Anthonius 176, - Joakim, 

oberstlt. 36-37, 99, 104, 299
Klingenberg, Anders Jørgensen 368, 

- Poul, admiralitetsråd, general
postmester 15, 19, 32, 51, 71, 82, 
85, 103, 204, 245, 253, 256.

Klokker, Anders, Kisserup s. og by, 
Voldborg h. 391, - Mads, Gammel
rand, Bregninge s., Skippinge h. 
45, - Mads, Græse s. og by, Lynge- 
Frederiksborg h. 53.
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Knecht, Jørgen, Gilleleje, Søborg s., 
Holboh. 128.

Kniphoff, Peder Jørgensen 62.
Knopf, Daniel, toldforvalter i Norge 

søndenfjelds 205.
Knud Andersen, Svenstrup, Kavshm- 

de s., Vends h. 167, - Hansen, Hol- 
løse, Vejby s., Holbo h. 127, - Han
sen, korporal 298, - Jensen, ser
gent 295, - Jensen, Sønderød, 
Reerslev s., Løve h. 392, - Jensen, 
Værløselille, Værløse s., Smørum 
h. 391, - Madsen, Kongstrup, 
Sejrø s., Skippinge h. 45, - Niel
sen, Gylling s. og by, Hads h. 394, - 
Steffensen, fændrik 293, - Svend
sen, kaptajnlt. 298, - Sørensen, As- 
serupgårde, Glim s., Sømme h. 49.

Koch, Jørgen Jørgensen, Christians- 
havn 60, 124, - Jørgen, løjtnant 
256, - Ludvig, skipper? 193.

Koefoed, Mads Pedersen, Hasle 468. 
Kohl, Jacob, fhv. borgm. på Øsel 184. 
Kollund, Laurids, Flensborg 258.
kongen af Polen, se Johan 2. Kasi- 

mir, - af Sverige, se Karl 10. 
Gustav.

Konig, Peter Jansen, skibskaptajn 
405.

Koning, Henrik, Bremen 160. 
Korsør, Hans Hansen, gefreiter 295. 
Krab, Johan, holl. værkbasse 296. 
Krabbe, Anne, e.e. Gunde Lange t.

Kølbygård 135, - Iver 35-36, 42, 
46, 48, 57, 99, 270, - Iver Jacobsen, 
t. Toftum og Højris 305, - Iver Mo
gensen, t. Vegholm og Jordberg, 
lensmd. på Bohus 1646-58, land- 
komm. i Skåne, proviantkomm. i 
Skåne og Sjæll. 101-02, 104-05, 
113, 117, 119, 122, 124, 154, 180, 
202, 209, 211, 219, 225, 227, 238, 
269, 327, - Jørgen 348, 460, - Lis
beth Mogensdatter, e.e. Rønnov 
Bille 211, - Mette, adelsjomfru 31, 
- Niels Tagesen, t. Skellinge, 
lensmd. på Sølvesborg 1648-58, 
landkomm. i Skåne, generalkrigs-

komm. 26, 33, 35-38, 42, 46, 48, 
57, 87-88, 94, 102, 104-05, 113, 
117, 119-20, 122, 128, 154-55, 180, 
192-93, 201, 203, 207, 209, 211-12, 
218, 220-22, 226, 228-29, 231, 233, 
241, 257, 261-62, 265, 268, 272, 
282, 287, 289, 305, 310, 334, 340, 
347-48, 352, 359-60, 401, 432, 442- 
44, 448, - Tage, ritmester 100.

Krag, Erik, t. Bramminge, øverste- 
sekretær 1653-69, lensmd. på Her
risvad Kl. 1656-58 91, 158, 174-75, 
180-82, 275, 298, 348, 368, 384, - 
Kjeld Nielsen, t. Trudsholm, lens
md. o. Heine Kirke og Froste h. 
1648-58, landsd. i Skåne, land
komm. i Skåne 35-36, 46, 57, 87- 
88, 102, 180, 209, 218-19, 225, 229, 
261, 286, 334, - Mogens, oberstlt. 
265, 315, 331, 337, 382, 428, 445, - 
Niels, afd. adelsmand 228, - Otte 
Nielsen, t. Voldbjerg, rigsråd, 
lensmd. på Riberhus 1655-58, på 
Nyborg Slot 1658-62 18, 27-28, 97, 
116, 120, 122, 151, 160, 165, 174- 
75, 187, 191, 193-94, 196, 198, 201, 
232-33, 235, 265, 288, 300, 302, 
311, 317, 323, 330, 332, 343, 352, 
407-08, 422.

Kragelund, Peder Jensen, biskop i 
Ribe 167, 177.

Krantz, Otto, major 301.
Kratz, afd. officer 149, 204.
Krebel, Tobias, skovrider på Falster 

248.
Kruch, Georg (Jørgen), dr. 288, 302. 
Krudtmager, Christen Pedersen, 

Skåne 153.
Krummel, Nicolas, fændrik 299.
Kruse d. Y., Cornelius, kaptajn 361, 

380, - d. Æ., Cornelius 182, 234, 
345, - Erik 144, - Gabriel, afd. 34, 
-Jørgen, t. Hjermeslevgård, land
komm. i Nørrejyll., proviant
komm. 16, 18, 120, 123, 151-52, 
154, 159, 175, 177, 222, 285, 287, 
297, - kaptajn 420, - Magdalene, 
adelsenke 297, - Mogens, officer
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247, - Niels, t. Engekofte 34, 61- 
62, 153, 280.

Krager, Roluf, løjtnant 294
Krænier, Niels Andersen, skibspræst 

169.
Krøger, Hans, skibsløjtnant 210, - Jo

han, mønsterskriver, Kbh. 295.
Kuessebech (Kuesbech), Henrik 

Idel, kaptajn, kaptajnlt. 295, 471.
Kuhla, Arent von der, t. Løgtved, 

lensmd. på Kronborg 1645-58 29- 
30, 41, 43, 50, 59, 66-68, 73, 75, 80, 
88-89, 93, 126-27, 129, 138, 159.

Kulbars, Johan von, fanget svensk rit
mester 92.

Kunou, Christoffer (von) 338, 352, 
362.

kurfyrsten af Brandenburg, se Frede
rik Vilhelm.

Kæmpe, Oluf, Horserød, Tikøb s., 
Lynge-Kronborg h. 127.

Kærgård, Peder, C,rågård, Thorning 
s., Lysgård h. 170.

køkkenskriveren, se Hans Olsen 
(Olufsen)

Kiirber, Jochim, oberst 18, 28, 32, 39, 
59, 70-71, 112-13, 119, 145, 147, 
155, 207, 221-22, 226, 231, 233, 
241, 256-57, 265-66, 278, 289-90, 
297, 299, 357-58, 376, 381, 415, 
418, 426, 428-29, 431, 433, 453, 
470-71.

Kørbitz, Johan Christoph von, t. Hel
lerup, hofmarskal, krigsråd, lens
md. o. Ide og Marker skibreder 
1655-58, på Kbh.s Slot 1658-61 26, 
39, 57, (63)-64, (76), 93, (107)- 
(108), 154, 163, 169, 193, 201-02, 
(209)-210, (221), 228, 230, 239, 
248, 251, (259), 261, 268, 272, 
275, 279, 281-82, 287-90, 301, 305, 
310, 317, 319, 321-22, 326, 340, 
350-52, 359, 366-67, 369, 372, 375, 
389, 391, 397-98, 402, 404, (422), 
427-28, 437, 441, 444, 447-49, 452, 
456, (460).

Køster, Hans, heste- og svineskærer i 
Århus og Ribe stifter 297.

Kaas, Erik Eriksen, sergent 298, - 
Erik Hansen, t. Lindskov, land- 
komm. på Fyn 118, 187, 158, 209, 
- Herman Frandsen 18, 32, 41, 
220, 284, 291, - Jens, ritmester 61, 
66, 69, 81, 84-85, 92, 119, 147, 185, 
191, 198, 215, 369-70, 382, 387, 
409, - Jørgen Hansen, t. Øster
gård og Hastrup, d. 1657, lensmd. 
o. Lister len 1647-57 184, - Jørgen 
Mogensen, t. Gudumlund, lens
md. o. Rugård len 1653- 120, 165, 
173, 300, 329, - Marcus, afd. adels
mand 207, - Mogens Eriksen, t. 
Støvringgård, d. 1656, lensmd. på 
Nyborg Slot 1631-57 187, 311, - 
Niels, Bøvling 120, 165, 175, 228.

la Chapelle, oberst 29, 438, 454.
Lande, Pierre Gabriel de la, løjtnant 

261,264.
Lange, Christen Henriksen 175, - 

Christen, t. Dejbjerglund 177, - 
Gunde, t. Kølbygård 135, - Henrik 
117, 157, 228, - Karen, afd. adels
frue 30, 32, 48, 64, 279, - Kjeld, t. 
Kølbygård, oberst 39, 204, 231, 
331, 336-38, 347, - Margrete 231, - 
Niels, afd. adelsmand 306, 425, - 
Niels, kaptajn 299, - Ove 30, - Pe
der, t. Brejninggård, landsd. 120, 
123, 159, 214, 227, 285, 287, - Vi
beke, t. Kølbygård 231, - Villum, 
mag., prof. ved Kbh.s Univ. 298.

Langemack, Mikkel, toldforvalter 
20, 162, 171, 176, 187, 201, 205, 
209, 221, 245, 265-66, 279, 313, 
329,418, 420-21,424.

Langemaiz, Otte, skipper? 404. 
Langevelt, kaptajn 294.
Lars Andersen, Åstrup, Kirke Såby s., 

Voldborg h. 391, - Christensen, 
korporal 298, - Ejlersen, Vinde
rød s. og by, Strø h. 56, - Fabian- 
sen, Melby s. og by, Strø h. 56, - 
Hansen, Villingerød, Esbønderup 
s., Holbo h. 128, - Hansen, Vinde
rød s. og by, Strø h. 56, - Ibsen, Av-
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derød, Kregme s., Strø h. 56, - Ib- 
sen, Ølsted s. og by, Strø h. 56, - 
Jørgensen, Karsemose, Vinderød 
s., Strø h. 56, - Nielsen, Viskinge s. 
og by, Skippinge h. 44, - Olsen d. 
U. 127, - Olsen, Hørup, Slange
rup s., Lynge-Frederiksborg h. 53, 
- Pedersen d. U., Havelsemagle, 
Ølsted s., Strø h. 56, - Pedersen, 
Hald, Torup s., Strø h. 57, - Peder
sen, Havelselille, Ølsted s., Strø h. 
56, - Pedersen, Karsemose, Vinde
rød s., Strø h. 56, - Pedersen, Søn- 
derød, Reerslev s., Løve h. 392, - 
Svendsen, Gørløse s. og by, Lynge- 
Frederiksborg h. 55.

Lauge Hansen, fhv. skibspræst 390.
Laugmand, Jens, Alsønderup s. og 

by, Strø h. 54.
Lauholm, Peter, afd. 397.
Laurenberg, Bastian, prof., Sorø 

Akademi 188.
Laurids (Lars) Ibsen, Havelsemagle, 

Ølsted s., Strø h. 56, - Christen
sen, Føllenslev s. og by, Skippinge 
h. 45, - Christensen, Ørby, Vejby 
s., Holbo h. 127, - Clausen, Græse 
s. og by, Lynge-Frederiksborg h. 
53, 198, - Eriksen, sgpr. t. Magleby 
138, 162, - Hansen, kongens lakaj, 
Gæstegården, Nim s., by og h. 237, 
- Hansen, Lyndby s. og by, Vold
borg h. 49, - Hansen, Oppe Sund
by s. og by, Lynge-Frederiksborg h. 
53, - Hansen, Uvelse s. og by, Lyn
ge-Frederiksborg h. 55, 199, - Ib
sen, Havelsemagle, Ølsted s., Strø 
h. 56, - Ibsen, Oppe Sundby s. og 
by, Lynge-Frederiksborg h. 53, 
198, - Ibsen, Sletelte, Valby s., Hol
bo h. 127, - Ibsen, Valby s. og by, 
Holbo h. 127, - Ingvorsen, Lejre, 
Allerslev s., Voldborg h. 391, - Jen
sen, Bjergsted s. og by, Skippinge 
h. 44, -Jensen, Gierslev s. og by, 
Løve h. 392, -Jensen, Kongstrup, 
Sejrø s., Skippinge h. 45, - Jensen, 
Nedre (Nederste) Værebro Mølle,

Jyllinge s., Sømme h. 262, - Jen
sen, Strø s., by og h. 54, 199, - Jen
sen, Strølille, Strø s. og h. 54, 199, 
- Jensen, Valby s. og by, Holbo h. 
127, -Jørgensen, Bakkebjerg, Bli
strup s., Holbo h. 127, - Jørgen
sen, (fhv.) køkkenskriver, Kbh. 20, 
290, - Jørgensen, Ølstykke s., by 
og h. 56, 200, - Knudsen, Lejre, 
Allerslev s., Voldborg h. 391, - 
Lauridsen, Lillerød s. og by, Lyn
ge-Frederiksborg h. 199, - Laurid
sen, Ørby, Vejby s., Holbo h. 127, - 
Laursen, Unnerup, Vejby s., Hol
bo h. 127, - Madsen, Kollekolle, 
Værløse s., Smørum h. 391, - Mik
kelsen, Horne(by), Tikøb s., Lvn- 
ge-Kronborg h. 127, - Mikkelsen, 
Ørby, Vejby s., Holbo h. 127, - Mo
gensen, korporal 298, - Mo
gensen, Dyrhind, Kirke Hvalsø s., 
Voldborg h. 392, - Mortensen, 
Havreholm, Tikøb s., Lynge-Kron- 
borg h. 127, - Nielsen, sergent 
301, - Nielsen, Freerslev, Nørre 
Herlev s., Lynge-Frederiksborg h. 
200, - Olsen d. U., Ramløse s. og 
by, Holbo h. 126, - Olsen, Herlev, 
Nørre Herlev s., Lynge-Frederiks
borg h. 200, - Olsen, Udsholt, 
Blistrup s., Holbo h. 126, - Olsen, 
Vejby s. og by, Holbo h. 127, - 
Olufsen, Kattinge, Herslevs., Søm
me h. 49, - Pedersen, skipper 228, 
- Pedersen, Bakkendrup s. og by, 
Løve h. 392, - Pedersen, Græse s. 
og by, Lynge-Frederiksborg h. 53 - 
Pedersen, Hovedskov, Stege 
lands., Mønbo h. 419-20, - Peder
sen, pligtsfoged, Kbh. 231, 382, - 
Pedersen, Knudstrup, Gierslev s., 
Løve h. 392, - Pedersen, Lerholt, 
Lillerød s., Lynge-Frederiksborg 
h. 55, 199, - Pedersen, Melløse, 
Lille Lyngby s., Strø h. 54, 199, - 
Pedersen, Røgle, Vejlby s., Vends 
h. 166, - Pedersen, Torpe, Breg- 
ninge s., Skippinge h. 44, - Peder-
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sen, Valby s. og by, Holbo h. 127, - 
Poulsen, Kindvig, Mern s., Bårse 
h. 273, - Sørensen, Gørløse s. og 
by, Lynge-Frederiksborg h. 55, 200. 

Laurs Christoffersen, Gilleleje, Sø
borg s., Holbo h. 128, - Hansen, 
Kolsbæk, Blistrup s., Holbo h. 126, 
- Jensen d.U., Viskinge s. og by, 
Skippinge h. 44, -Jensen d. Æ., Vi
skinge s. og by, Skippinge h. 44, - 
Jørgensen, Alsønderup s. og by, 
Strø h. 54, 199, - Jørgensen, Løgt- 
ved, Viskinge s., Skippinge h. 44, - 
Kjeldsen, Eskebjerg, Bregninge s., 
Skippinge h. 45, - Laursen, Føl
lenslev s. og by, Skippinge h. 45, - 
Madsen, Viskinge s. og by, Skip
pinge h. 44, - Nielsen, kornet 256, 
- Nielsen, Lille Rørbæk, Snostrup 
s., Ølstykke h. 200, - Nielsen, 
Ramløse s. og by, Holbo h. 126, - 
Olesen, Eskebjerg, Bregninge s., 
Skippinge h. 45, - Olsen, Grøn
holt s. og by, Lynge-Kronborg h. 
54, - Olsen, Lillerød s. og by, Lyn
ge-Frederiksborg h. 55, - Olsen, 
Nyrup, Tikøb s., Lynge-Kronborg 
h. 127, - Ohifsen, Føllenslev s. og 
bv, Skippinge h. 45, - Pedersen, 
Gammelrand, Bregninge s., Skip
pinge h. 45, - Pedersen, Højelt, 
Blistrup s., Holbo h. 126, - Peder
sen, Udsholt, Blistrup s., Holbo h. 
126, - Vilhimsen, Bendstrup, Al
sønderup s., Strø h. 54.

le Maire, Jacob, holl. resident 335. 
Lehn, Johan, vinhandler i Kbh. 457. 
Le hr, Lorentz von, løjtnant 319.
Lennart Lauridsen, toldskriver i Hel

singør 84.
Lenon, Wilhelm, fændrik 293.
lensmænd, samlet oversigt, se s. 120, 

162.
Lensse, Jacob, fændrik 298.
Lente, Hugo, købmand, Lybæk 267, 

- Theodor (Theodorus), sekretær, 
Kbh. 353, 367-68, 400.

Lerche, Cornelius, kongens råd 77,

135, 259, 287, 302, 324, 329, 341, 
353, 367, 400, 450, - Oluf Madsen, 
Sageby, Mern s., Bårse h. 273.

Lerere, Henrik von, kaptajn 293. 
Leslie, Norman, løjtnant 274, 293. 
Leworden, Henrik von, kaptajn 265, 

327.
Leyne, Gert, regiments kvarterme

ster 47.
Liebrecht, Jochum, kaptajnlt. 295. 
Lilliecron, Andreas von 186.
Lima, Duarte de, finansmand 296, 

341.
Lindenov, Christence 245, - Chri

stian 459, - Christoffer Godske- 
sen, t. Lindersvold, Holmens ad
miral, lensmd. på Nykøbing Slot 
1657-41,51,59, 65, 79, 90, 112-13, 
120-21, 129, 140, 148, 155, 165, 
190, 193, 222, 234-36, 238, 240, 
244-45, 252, 276, 282, (308), 
(310), 329-(330), 358, 369, 371, 
373-76, 378-79, 381-82, 386, 393, 
395, 399-400, 403, 408-09, 412-16, 
418, 424, 426, 428-31, 433-34, 437- 
39, 443, 454, 459, 462, 467, 469, 
472, - Hans Hansen, t. Iversnæs 
og Hundshind, rigsråd, lensmd. 
på Kalundborg 1639-58, på Oden
se Skt. Knuds Kl. 1658-59 24, 30, 
32, 43-44, 60, 65, 116, 120, 144, 
146, 151-52, 164-65, 172, 179, 187, 
189, 193, 210, 221,300, 315, 361,- 
Henrik Ottesen, t. Øvids Kl., 
lensmd. i Kristianstad 1649-58 19, 
26, 31-32, 35-36, 42, 46, 62, 79, 87- 
88, 99, 101-02, 105, 122, 180, 218, 
221, 231, 286, 293, - Otte 42.

Linderath, oberstlt. 294.
Linderoth, Reinholdt, kaptajn 327.
Lisabeth, afd. Peter Byssers 185.
Lobrecht, Villum, oberst 34, 47, 294, 

454.
Lorens Boysen, kaptajnlt. 293.
Lorentz, Ludvig, toldforvaler i Skåne 

162.
Lorentz Jensen, løjtnant 15, - Si

monsen, Enkhuizen 452.
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Ludvig, Jochum 279.
Lund, Verner, konduktør og voldme

ster i Kbh. 309.
Lund (Lundius), Zacharias, mag. 

398.
Lunov, Erik, t. Viskumgård 175.
Lyder, Henrik, heste- og svineskærer 

i Århus og Ribe stifter 297.
Lyders, Cort 190, 356, 369.
Lykke, Anne, e.e. Peder Gersdorff 

441, - Anne, t. Buderupholm, afd. 
adelsjomfru (ikke frue) 57, 227- 
28, - Claus, generalgevaldigerløjt- 
nant 374, -Johanne, adelsjomfru 
228, - Jørgen, ritmester 253, - Kaj, 
t. Rantzausholm, oberst, lensmd. 
på Ålborghus 1658-61 16, 34, 66, 
80, 86-87, 94-96, 109, 145, 153, 
156, 174-75, 195, 201, 228, 231, 
253, 268, 346, 348, 383-84, 427, 
434, 436, 444, - Valdemar, major, 
Dybvad, Gosmer s., Ning h. 273, 
394.

Lynne, Erik Nielsen, sgpr. t. Solbjerg 
286.

Lyon, Willem, fændrik 274.
Lyr, løjtnant 405.
Lutzen, Peter, skibshøvedsmand 17- 

18, 401, 418.
Liitzow, Henning von, oberst 112, 

191-92, 201,234, - Hugo, t. Baken- 
dorf, lensmd. på Korsør Slot 1656- 
, på Antvorskov 1656- 24, 29-30, 
48, 64, 66, 68-69, 72, 78-89, 92, 95, 
99, 115, 120, 141, 144, 152, 164-65, 
173, 189, 195, 205, 219, 221, 223, 
229, 239, 250, 255, 257-59, 263, 
265, 272, 275-76, 283, 288, 297, 
312, 392, - Kirstine, g.m. Johan 
Christoph von Kørbitz 441.

Løwenklau, Jens von, oberst 58, 119, 
177, 186,282,299,303.

Madra, Samuel, kaptajnlt. 299.
Mads Andersen, Bjergsted s. og by, 

Skippinge h. 44, - Andersen, Lyn
ge s. og by, Lynge-Frederiksborg h. 
55, 199, - Andersen, Søborg s. og

by, Holbo h. 128, - Andersen, Uds
holt, Blistrup s., Holbo h. 126, - 
Andersen, Viskinge s. og by, Skip
pinge h. 44, - Bertelsen, Sigerslev- 
øster, Strø s. og h. 54, - Christen
sen, Kisserup s. og by, Voldborg h. 
391, - Christoffersen, Hågendrup, 
Melby s., Strø h. 57, - Hansen, Al- 
lerslev s. og by, Voldborg h. 391, - 
Henriksen, Svedstrup, Ølstykke s. 
og h. 56, 200, - Ibsen, Havelse- 
magle, Ølsted s., Strø h. 56, - Jør
gensen, Astrup, Bjergsted s., Skip
pinge h. 45, - Jørgensen, Bjerg
sted s. og by, Skippinge h. 44, - 
Jørgensen, Dragstrup, Søborg s., 
Holbo h. 128, - Lauridsen, Ny
gård, Damsholte s.?, Mønbo h. 
419, - Laursen, Bøttrup, Tikøb s., 
Lynge-Kronborg h. 128, - Laur
sen, Helsinge s. og by, Holbo h. 
126, - Madsen, kaptajn 210, - 
Mortensen, Alleshave, Bregninge 
s., Skippinge h. 44, - N., Farum s. 
og by, Ølstykke h. 391, - Nielsen, 
Græse s. og by, Lynge-Frederiks
borg h. 198, - Nielsen, Lillerød s. 
og by, Lynge-Frederiksborg h. 55, 
- Ohifsen, Sønderød, Reerslev s., 
Løve h. 392, - Pedersen, Lejre, Al- 
lerslev s., Voldborg h. 391, - Pe
dersen, Melløse, Lille Lyngby s., 
Strø h. 199, - Pedersen, Ude 
Sundby s. og by, Lynge-Frederiks
borg h. 54, 198, - Poulsen, bor- 
gm., acciseforpagter, Randers 25, 
202, - Rasmussen, Enkebølle, Ste
ge lands., Mønbo h. 419, - Thom- 
assen, Kalhave, Hornborg s., Ning 
h. 394, - Torbensen, Lillerød s. og 
by, Lynge-Frederiksborg h. 55, 
199.

Magdalene, e.e. Samuel Meyer, apo
teker, Kbh. 386, 451.

Magerfleisch, Jochum, skipper 155. 
Mahler, (Hans, kvartermester 256. 
Marcus Marcussen, løjtnant 294.
Maren, Ernst Reitzers 303, - Niels-
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datter, e.e. Kjeld Nielsen, Thisted 
257, - Sørensdatter, Ålborg 245.

Margrete, e.e. Henrik Bischof 269, 
284, - Henrik Trommeters, old
frue på Frederiksborg Slot 162.

Maria Klaumans 416, - Christoffer 
Trenners 203.

Mariche, e.e. Peder Jørgensen, Sla
gelse 297.

Marschal, Thomas, kaptajn 135, 397.
Marselis, Gabriel, residerende kom- 

missarius i Holland 23-24, 39, 52, 
163, 195, 226, 253, 309, 424, 438, 
442, 445-46, 452, 464, - Leonhard, 
Hamborg 26, 204, 253, - Selio, 
overbergaintsråd 245, 253, 256, 
269, 271, 283-84, 288, 316, 327, 
368, 377, 390, 395, 398, 400, 411, 
415-16, 449.

Marsvin, Jørgen, t. Store Restrup og 
Marsvinslund 356, 426, - Otte 244.

Mathesius, Henrik (Henricus), tidl. 
agent og minister, prinsens infor
mator 296, 435.

Matras, Daniel, Sorø Akademi 188.
Matthias Lauridsen, kaptajn 85, - 

Vilhimsen, landsd. i Blekinge 20, 
26.

Meincke, Badzer, Kobbermøllen, 
Taindrup s., Nim h. 394.

Mejdal, Andreas, løjtnant 294.
Meldrum, Thomas, kaptajn 274, 

293.
Melhorn, Matthias, kaptajn 437, 441, 

446, 452.
Melkor Jørgensen, Kolsbæk, Blistrup 

s., Holbo h. 126.
Mendel, Samuel, regimentssekretær 

298.
Mercker, Cort Henrik 359, 456, 458.
Merlow, Nicolaus (Nicolaj) von, kon

gens staldmester 61,288, 306, 444.
Meybom, Marcus, tysk kancelliråd 

457.
Meyer, Daniel, Hamborg 188, - Gert 

Borckertsen, kaperreder 377, 451, 
454, - Johan Adolf, kongens vin
skænk, Kbh. 63, 290, 305, - Sa-

inuel, apoteker i Kbh. 202, 260, 
344, 388, 451.

Middelton, Lorentz, løjtnant 299.
Mikkel Andersen, undertøjmester 

109, - Christensen, Hørup, Slan
gerup s., Lynge-Frederiksborg h. 
198, - Christensen, Jordhøj, Slan
gerup s., Lynge-Frederiksborg h. 
53, - Hansen, Farum s. og by, Øl
stykke h. 391, - Hansen, Gørløse s. 
og by, Lynge-Frederiksborg h. 200, 
- Hansen, Sigerslewester s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 198, - 
Henriksen, se Tistorph, Mikkel 
Henriksen, - Jensen, Løgtved, Vis- 
kinge s., Skippinge h. 44, - Jensen, 
møllehugger, Skære Mølle, Grøn
holt s., Lynge-Kronborg h. el. Kari
se s., Fakse h. 47, - Nansen, han- 
delsmd. i Kbh. 457, 462, 465, - 
Nielsen, Gammelrand, Bregninge 
s., Skippinge h. 45, - Olsen, Havel- 
semagle, Ølsted s., Strø h. 56, - Pe
dersen, Østrup?, Dronningborg 
len 43, - Pedersen, Kindvig, Mern 
s., Bårse h. 273, - Pedersen, 
Strølille, Strø s. og h. 54, 199, - Sø
rensen, Bakkendrup s. og by, Løve 
h. 392.

Minius, Johan, kaptajn d’armes 299. 
Mogens Erlandsen, Toruplille, To- 

rup s., Strø h. 57, - Hansen, ung
karl, dræbt 468, - Lauridsen, Ab- 
berup, Kisserup s., Voldborg h. 
391, - Madsen, Kristianstad 62.

Moltzan (Meltzin), Valentin, oberst 
129-30, 142, 244, 250, 252, 279, 
346.

Moltzan, Hans Georg (Jürgen), 
oberstlt. 192, 211.

Morian, postbefordrer 368.
Mormand, Holger, adelig officer 

286.
Morsing, Peder Jensen, Kbh.s Uni

versitets bogtrykker 377-78.
Morten Christensen, Torpe, Breg

ninge s., Skippinge h. 45, - Han
sen, Lyndby s. og by, Voldborg h.
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49, - Hansen, Ramløse s. og by, 
Holbo h. 126, - Ibsen, Ballerup s. 
og by, Smørum h. 248, -Jacobsen, 
sergent 295, - Jensen, Alleshave, 
Bregninge s., Skippinge h. 44, - 
Jensen, Flensborg 49, - Jensen, 
Ganløse s. og by, Ølstykke h. 310, - 
Jensen, Tokkerup, Allerslev s., 
Voldborg h. 391, - Jørgensen, 
Græse s. og by, Lynge-Frederiks- 
borg h. 53, - Lauridsen, tromme
slager 298, - Mikkelsen, proviant
skriver, Kbh. 313, 366, - Nielsen, 
Asserupgårde, Glim s., Sømme h. 
49, - Nielsen, Astrup, Bjergsted s., 
Skippinge h. 45, - Nielsen, Hø
rup, Slangerup s., Lynge-Frede- 
riksborg h. 198, - Nielsen, kancel
libud, Kbh. 432, - Nielsen, Mel
løse, Lille Lyngby s., Strø h. 54, - 
Olsen, Bjergsted s. og by, Skippin
ge h. 44, - Olsen, Ramløse s. og by, 
Holbo h. 126, - Pedersen, Alsøn- 
derup s. og by, Strø h. 54, 199, - 
Pedersen, Bjergsted s. og by, Skip
pinge h. 44, - Pedersen, Farum s. 
og by, Ølstykke h. 391, - Pedersen, 
Holløse, Vejby s., Holbo h. 199, - 
Pedersen, Hårløse, Tjæreby s., 
Strø h. 54, - Poulsen, Bjergsted s. 
og by, Skippinge h. 44, - Poulsen, 
Kindvig, Mern s., Bårse h. 273, - 
Wilhelmsen 252, - Aagesen, Gyl
ling s. og by, Hads h. 394.

Moth, Poul, dr., læge 21, 441.
Mourids Gynthersen (Gundesen), 

kaptajn 301, 338.
Mouritz, Johan, fændrik 294.
Muehlig, Hans Casper, arkelimester 

på Kronborg 89.
Mule, Hans, økonom i Kommunite

tet 439-40, - Mogens, gejstlig, 
Odense 52.

Munk, Laurids, stykjunker 185, 291. 
Murmester, Peder, Reerslev s. og by, 

Løve h. 392.
Muller, Hans, sergent 295, - Hartvig, 

korporal 298, - Henrik, stor

købmand, admiralitetsråd, lens- 
md. på Sæbygård 1658- 29-30, 77- 
78, 163, 225, 233, 239, 241, 250, 
259, 278, 280, 286, 288, 291, 310, 
313-14, 320-22, 336, 377, 382, 391- 
94, 400, 410, 416, 438-39, 442-43, 
445, 447-48, 462-63, - Johan 317.

Munnichhausen, Ch ristoffer von, 
oberst 66, 124, 131, 236, 248, 299, 
- Hans Jacob, fændrik 299, 397, - 
Johan Jacob 236.

Mytzen, Peter, forvalter på Spare
penge, Frederiksborg Slot 77.

Møller, Andreas, kaptajn 298, - 
Hans, Løgtved, Viskinge s., Skip
pinge h. 44, - Johan, ved Nykø
bing Slot 190, - Jørgen, løjtnant 
397, - Peder, Bregninge s. og by, 
Skippinge h. 44, - Peder, Korne- 
rup s. og by, Sømme h. 49.

Mølman, Johan 435.
Mønters, Cathrine, afd. 415.
Mørch, Anders, fændrik 293, - Ber

tel, skipper 361.
Mørcke, Peter, officer 234.

Nadelwitz, Siprian, oberst 17(5-77.
Nannes (Nansen), Une, kaptajn 422. 
Neimand, ritmester 256.
Neitkerch, Henrik von, sergent 294.
Nelaus Madsen, Skævinge s. og by, 

Strø h. 54, - Sørensen, Melløse, 
Lille Lyngby s., Strø h. 199.

Nesmand, Johan 213.
Neuman, Henrik, Kbh. 290.
Niclaus Sørensen, Marbjerg, Fløng 

s., Sømme h. 49.
Nicolai, Ellert, løjtnant 397, - Søren, 

løjtnant 397.
Nicolaj, Frederik, sergent 319.
Nicolaus Eriksen, Føllenslev s. og by, 

Skippinge h. 45, - Nissen, zahlme- 
ster, kongens pengemester 64, 
122, 144-45.

Niels, mag., se Niels Hansen Bang, - 
Aggesen, købmand 272, - Ander
sen, Ellingegård, Torup s., Strø h. 
57, - Andersen, Firhøj, Søborg s.,
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Holbo h. 128, - Andersen, Græse 
s. og by, Lynge-Frederiksborg h. 
198, - Andersen, Kongstrup, Sejrø 
s., Skippinge h. 45, - Andersen, 
afd. sgpr. t. Skt. Peders i Næstved 
108, - Andersen, Nybo, Asminde
rød s., Lynge-Kronborg h. 128, - 
Andersen, Tjæreby, Vor Frue s., 
Sømme h. 49, - Ben tsen, Nyrup, 
Tikøb s., Lynge-Kronborg h. 127, - 
Børgesen. stykjunker 185, - Børre- 
sen, løjtnant 465, - Christensen, 
tambur 295, - Christensen, Farum 
s. og by, Ølstykke h. 391, - Chri
stensen, sgpr. t. Gierslev 29, 283, - 
Christensen, Gladsakse s. og by, 
Sokkelund h. 203, - Christensen, 
Herlev, Nørre Herlev s., Lynge- 
Frederiksborg h. 55, 200, - Chri
stensen, Ramløse s. og by, Holbo 
h. 126, - Christensen, Reerslev s. 
og by, Løve h. 392, - Christensen, 
Skenkelsø, Jørhmde s., Lynge-Fre
deriksborg h. 53, 198, - Christen
sen, Ti birke s. og by, Holbo h. 127, 
- Eskildsen, sgpr. t. Sønderholm 
og Frej lev 426, - Frandsen, korpo
ral 462, - Hansen, Alleshave, Breg- 
ninge s., Skippinge h. 44, - Han
sen, Avderød, Kregme s., Strø h. 
56, - Hansen, Bakkendrup s. og 
by, Løve h. 392, - Hansen, borgm. 
i Helsingør 239, 267, 272, 317-19, 
- Hansen, Jersie s. og by, Tune h. 
49, - Hansen, Kattinge, Herslev s., 
Sømme h. 49, - Hansen, Kron
borg? 239, - Hansen, Lejre, Aller- 
slev s., Voldborg h. 391, - Hansen, 
Mosede, ?Greve og Karlslunde s., 
Tune h. 49, - Hansen, Nejede, Al- 
sønderup s., Strø h. 54, - Hansen, 
Oppe Sundby s. og by, Lynge-Fre
deriksborg h. 53, 198, - Hansen, 
Oustrup, Egtved s., Jerlev h. 178, 
180, 182, - Hansen, Ramløse s. og 
by, Holbo h. 126, - Hansen, Sø- 
rup, Grønholt s., Lynge-Kronborg 
h. 55, - Hansen, Ude Sundby s. og

by, Lynge-Frederiksborg h. 54, 
198, - Hansen, Uvelse s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 55, - Han
sen, Ølsted s. og by, Strø h. 200, - 
Ibsen, Bistrup Mølle, Skt. Jørgens- 
bjerg s., Sømme h. 254, - Ibsen, 
Bjergsted s. og by, Skippinge h. 44, 
- Ibsen d. U, Farum s. og by, Øl
stykke h. 391, - Ibsen, Karsemose, 
Vinderød s., Strø h. 56, - Ibsen, 
Kbh.? 396, -Jacobsen, Eskebjerg, 
Bregninge s., Skippinge h. 45, - 
Jensen, fændrik 298, - Jensen, Al- 
lerslev s. og by, Voldborg h. 391, - 
Jensen, Alleshave, Bregninge s., 
Skippinge h. 44, - Jensen, Bad
strup, Uggeløse s., Lynge-Frede
riksborg h. 55, - Jensen, Hem- 
mingstrup,Valby s., Holbo h. 127, 
- Jensen, Kalhave, Hornborg s., 
Ning h. 394, -Jensen, Kregme s. 
og by, Strø h. 56, - Jensen, Mel
løse, Lille Lyngby s., Strø h. 199, - 
Jensen, Neder Mølle, Hatting s. og 
h. 394, -Jensen, Sønderød, Reer
slev s., Løve h. 392, - Jepsen, Dal
gård, Salling 215, - Johansen, Hes- 
selbjerg, Blistrup s., Holbo h. 126, 
- Jonsen, Horne(by), Tikøb s., 
Lynge-Kronborg h. 127, - Jonsen, 
Hørup, Slangerup s., Lynge-Fre
deriksborg h. 53, - Jonsen, Skib
strup, Tikøb s., Lynge-Kronborg h. 
127, - Jørgensen, Føllenslev s. og 
by, Skippinge h. 45, - Jørgensen, 
Gadbjerg s. og by, Tørrild h. 194, - 
Jørgensen, Havelsemagle, Ølsted 
s., Strø h. 56, - Jørgensen, Sken
kelsø, Jørlunde s., Lynge-Frede
riksborg h. 53, -Jørgensen, Store 
Havelse, Ølsted s., Strø h. 200, - 
Knudsen, Asserupgårde, Glim s., 
Sømme h. 49, - Larsen, Skelle- 
bjerg s. og by, Løve h. 392, - Las
sen, konsumtionsforvalter 76, 328, 
- Lauridsen, kaptajn d’armes 293, 
- Lauridsen, Bjergsted s. og by, 
Skippinge h. 44, - Lauridsen, Sa-
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geby, Mern s., Bårse h. 273, - Lau
ridsen, Saunte, Tikøb s., Lynge- 
Kronborg h. 127, - Laursen, Daue- 
rup, Bjergsted s., Skippinge h. 45, 
- Laursen d. Æ., Føllenslev s. og 
by, Skippinge h. 45, - Laursen, Vis- 
kinge s. og by, Skippinge h. 44, - 
Lorentzen, Flensborg 49, - Mad
sen, Eskebjerg, Bregninge s., Skip
pinge h. 45, - Madsen, Melløse, 
Lille Lyngby s., Strø h. 54, 199, - 
Madsen, Nederstetorp, Asminde
rød s., Lynge-Kronborg h. 128, - 
Madsen, Oustrup, Egtved s., Jerlev 
h. 178, 180, 182, - Madsen, Skelle- 
bjerg s. og by, Løve h. 392, - Mad
sen, Værløselille, Værløse s., Smø
rum h. 391, - Mikkelsen, piber 
298, - Mogensen 310, - Mo
gensen, Stenrand, Agnsø s., Skip
pinge h. 44, - Mogensen, Ude 
Sundby s. og by, Lynge-Frederiks- 
borg h. 198, - Mortensen, Havre
holm, Tikøb s., Lynge-Kronborg 
h. 127, - Nielsen, Freerslev, Nørre 
Herlev s., Lynge-Frederiksborg h. 
200, - Nielsen, Gryde, Bjerge h. 
188, - Nielsen, renteskriver, Kbh. 
137, - Nielsen, Kongstrup, Sejrø 
s., Skippinge h. 45, - Nielsen, 
Lyndby s. og by, Voldborg h. 49, - 
Olsen, Farum s. og by, Ølstykke h. 
391, - Olsen, Freerslev, Nørre 
Herlev s., Lynge-Frederiksborg h. 
200, - Olsen, Gryde, Bjerge h. 
188, - Olsen, Kindvig, Mern s., 
Bårse h. 273, - Olsen, Viskinge s. 
og by, Skippinge h. 44, - Olufsen, 
Høvelte, Uggeløse s., Lynge-Kron- 
borg h. 199, - Olufsen, Nyrup, Ti
køb s., Lynge-Kronborg h. 127, - 
Pedersen, proviantmester 60, - Pe
dersen, tambur 298, - Pedersen, 
Føllenslev s. og by, Skippinge h. 
45, - Pedersen, Gundsømagle s. 
og by, Sømme h. 49, - Pedersen, 
Hørup, Slangerup s., Lynge-Fre
deriksborg h. 198, - Pedersen,

Jordhøj, Slangerup s., Lynge-Fre
deriksborg h. 53, - Pedersen, Kis- 
serup s. og by, Voldborg h. 391, - 
Pedersen, Lønholt, Grønholt s., 
Lynge-Kronborg h. 54, - Peder
sen, kapellan i Skanderup 241, - 
Pedersen, Sigerslevøster, Strø s. og 
h. 199, - Pedersen, Sletelte, Valby 
s., Holbo h. 127, - Pedersen, 
Svedstrup, Ølstykke s. og h. 56, 
200, - Pedersen, Ølstykke s., by og 
h. 56, 200, - Rasmussen, skipper 
317, - Rasmussen, Bøggild,
Thorning s., Lysgård h. 170, - Ras
mussen, Kindvig, Mern s., Bårse h. 
273, - Rasmussen, Vejlby s. og by, 
Vends h. 167, - Svendsen, Nybo, 
Asminderød s., Lynge-Kronborg 
h. 128, - Sørensen, Alleshave, 
Bregninge s., Skippinge h. 44, - 
Sørensen, Hornborg s. og by, Nim 
h. 394, - Sørensen, Kaltred, Breg
ninge s., Skippinge h. 44, - Søren
sen, renteskriver, Kbh. 361, - Sø
rensen, Lønholt, Grønholt s., Lyn
ge-Kronborg h. 55, 199, - Søren
sen, Reerslev s. og by, Løve h. 392, 
- Sørensen, Tulstrup, Alsønderup 
s., Strø h. 199, - Thomsen, kvarter
mester 462, - Thomsen, Nødebo 
s. og by, Holbo h. 199, - Thorsen, 
Herlev, Nørre Herlev s., Lynge- 
Frederiksborg h. 55, 200, - Aage- 
sen, Kbh. 323.

Nordmand, Jacob, drabant 235. 
Norman, Erik, fændrik 295.
Normand, Anne Catharine, adels

jomfru 130, 182,444.
Norterman, Hans Frederik, løjtnant 

295.
Nykøbing, Rasmus Lauridsen, kon

stabel 65.
Nyport, Herman, kaptajn 294.
Nørager, Jens Rasmussen, Randers 

405.

Oldeland, Hans, t. Uggerslevgård 
348, 358-59, 394.
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oldermanden for skipperlavet i Kbh. 
411, - for tøimnermændene i 
Kbh. 380, 396.

oldfruen på Frederiksborg Slot 185, 
- på Kronborg 291.

Ole Christensen, Rørtang, Tikøb s., 
Lynge-Kronborg h. 127, - Hansen, 
Avderød, Kregme s., Strø h. 56, - 
Hansen, Madvig, Hellerød s., 
Bregne h. 37, - Ibsen, Uggeløse s. 
og by, Lynge-Frederiksborg h. 55, 
-Jensen, Hald, Torup s., Strø h. 
57, - Jensen, Lerholt, Lillerød s., 
Lynge-Frederiksborg h. 55, - 
Knudsen, Karseniose, Vinderød s., 
Strø h. 56, - Larsen, Lerholt, Lille
rød s., Lynge-Frederiksborg h. 55, 
- Larsen, Sigerslevøster, Strø s. og 
h. 54, - Madsen, Lynge s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 55, - Mo
gensen, Sundbylille, Jørlunde s., 
Lynge-Frederiksborg h. 53, - Niel
sen, Gørløse s. og by, Lynge-Frede
riksborg h. 55, - Nielsen, Uvelse s. 
og by, Lynge-Frederiksborg h. 55, 
- Olsen, Avderød, Kregme s., Strø 
h. 56, - Olsen d. U., Holløse, Vejby 
s., Holbo h. 127, - Olsen d. Æ., 
Holløse, Vejby s., Holbo h. 127, - 
Pedersen, Lynge s. og by, Lynge- 
Frederiksborg h. 55, - Pedersen, 
Melby s. og by, Strø h. 56, - Peder
sen, Oppe Sundby s. og by, Lynge- 
Frederiksborg h. 53, 198, - Peder
sen d.U., Skævinge s. og by, Strø h. 
54, 199, - Pedersen, Værløselille, 
Værløse s., Smørum h. 391, - Ras
mussen, Egemarke, Føllenslev s., 
Skippinge h. 45, - Rasmussen, Øl
sted s. og by, Strø h. 56, - Søren
sen, Kollerød, Lynge s., Lynge-Fre
deriksborg h. 55, - Villumsen, Ne
jede, Alsønderup s., Strø h. 54, - 
Villumsen, Skævinge s. og by, Strø 
h. 54.

Oluf (Ole) Andersen, Ølstykke s., by 
og h. 56, 200, - demensen, Siger
slevøster, Strø s. og h. 54, 199, -

Hansen, Grønholt s. og by, Lynge- 
Kronborg h. 54, 199 -Jensen, Øl
stykke s., by og h. 56, 200, - Lau
ridsen, Gørløse s. og by, Lynge- 
Frederiksborg h. 55, 200, - Mad
sen, Tulstrup, Alsønderup s., Strø 
h. 54, - Mortensen, Lille Lyngby s. 
og by, Strø h. 54, - Nielsen, Lynge 
s. og by, Lynge-Frederiksborg h. 
55, 199, - Rasmussen, Sigerslev
øster, Strø s. og h. 54.

Oluf Albertsen, Alleshave, Bregnin- 
ge s., Skippinge h. 44, - Bjørnsen, 
Ramløse s. og by, Holbo h. 126, - 
Christoffersen, Kindvig, Mern s., 
Bårse h. 273, - Christoffersen, 
Udsholt, Blistrup s., Holbo h. 126, 
- Hansen, afd. 398, - Haagensen, 
Frederikstad 185, - Haagensen, 
Gellenæs, Gemse s., Villands h. 37, 
-Jensen, Gørløse s. og by, Lynge- 
Frederiksborg h. 200, - Jensen, 
Holløse, Vejby s., Holbo h. 127, - 
Jensen, Torpe, Bregninge s., Skip
pinge h. 45, -Jørgensen, Holløse, 
Vejby s., Holbo h. 199, - Knudsen, 
Asserupgårde, Glim s., Sømme h. 
49, - Knudsen, Mynge, Vejby s., 
Holbo h. 127, - Lauridsen, Bør
strup, Søborg s., Holbo h. 128, - 
Madsen, Tulstrup, Alsønderup s., 
Strø h. 199, - Mikkelsen, Kindvig, 
Mern s., Bårse h. 273, - Morten
sen, Lille Lyngby s. og by, Strø h. 
199, - Nielsen, Dagelykke, Asmin
derød s., Lynge-Kronborg h. 128, 
- Nielsen, Lerbjerg, Kirke Hvalsø 
s., Voldborg h. 391, - Nielsen, 
Lyndby s. og by, Voldborg h. 49, - 
Nielsen, Skullerup, Kisserup s., 
Voldborg h. 391, - Olufsen, Sten
rand, Agnsø s., Skippinge h. 44, - 
Pedersen, Kustrup, Vejlby s., 
Vends h. 180, - Pedersen, Lejre, 
Allerslev s., Voldborg h. 391, - Pe
dersen, Lynge s. og by, Lynge-Fre
deriksborg h. 199, - Pedersen, 
Manderup, Ovsted s., Voldborg h.
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49, - Pedersen, Store Rørbæk, 
Snostrup s., Ølstykke h. 200, - Pe
dersen, Uggeløse s. og by, Lynge- 
Frederiksborg h. 199, - Pedersen, 
Unnerup, Vejby s., Holbo h. 127, - 
Rasmussen, kaptajn 270, - Ras
mussen, Sigerslevøster, Strø s. og 
h. 199, - Svendsen, Hornbæk, Ti- 
køb s., Lynge-Kronborg h. 128, - 
Sørensen, Alkestrup, Asmindrup 
s., Merløse h. 50, - Troe Isen, Gille
leje, Søborgs., Holbo h. 128.

Opdam, Jacob van Wassenaar, holl. 
admiral 407, 415, 437, 440, 452, 
469.

Orning, Agate, adelsjomfru 213, - 
Christoffer, t. Eget 34, 123, 134- 
35, 176, - Erik 34, -Jørgen, t. Skå- 
rupgård 213, - Kirsten, t. Skårup- 
gård, adelsfrue 213, - Sofie, adels
jomfru 213, - Søren, afd. adels
mand 213, - Søren, kaptajn 405, 
417, 422, 424, 468, - Vil, t. Eget 
213.

Ostenfeld, Christen, dr., rektor ved 
Kbh.s Univ. 439, 448.

Oudevater, Jan (Johan) van, fændrik 
47, 293-94.

Oxenstierna, Gabriel, Sveriges Riges 
marskal 138, 161.

Palme, Jacob, Ysted 240.
Parsberg, Anne, afd. adelsjomfru 

142, - Christoffer Olufsen, kam
merjunker 115-16, 129, 348, 359, 
469, - Enevold 348, 359, 383, - 
Niels 115, 175, - Oluf Christoffer
sen, t. Jernit, rigsråd, lensmd. på 
Vestervig Kl. 1650-61 120, 165, 
212, 222-23, 286, 288, 320, 328, 
352, 384,-Verner 175.

Peder Andersen 202, - Andersen, Al
kestrup, Føllenslev s., Skippinge h.
45, - Andersen, Bjergsted s. og by, 
Skippinge h. 44, - Andersen, 
Gladsakse s. og by, Sokkelund h. 
203, - Andersen, Nejlinge, Helsin
ge s., Holbo h. 126, - Andersen,

Saunte, Tikøb s., Lynge-Kronborg 
h. 127, - Andersen, Sigerslevøster, 
Strø s. og h. 54, - Andersen, 
Skævinge s. og by, Strø h. 54, 199, 
- Andersen, Sønderød, Reerslev 
s., Løve h. 392, - Andersen, Tå- 
rup, Vejlby s., Vends h. 166, - An
dersen, Udlejre, Ølstykke s. og h. 
391, - Bentsen, Gevninge s. og by, 
Voldborg h. 49, - Boisen, Lynge s. 
og by, Lynge-Frederiksborg h. 55, 
199, - Børgesen, Lyngbymagle, 
Lille Lyngby s., Strø h. 199, - Chri
stensen, Stege 271, - Christoffer
sen, Lynge s. og by, Lynge-Frede
riksborg h. 55, - (demensen, 
Saunte, Tikøb s., Lynge-Kronborg 
h. 127, - Corfitzen, sgpr. t. Karls
lunde 25, - Eriksen, Lønholt, 
Grønholt s., Lynge-Kronborg h. 
54, - Espensen, Alkestrup, Føllen
slev s., Skippinge h. 45, - Frand
sen, Nygård, Damsholte s.?, Møn- 
bo h. 419, - Gundesen, Søborg s. 
og by, Holbo h. 128, - Hansen, 
Bakkendrup s. og by, Løve h. 392, 
- Hansen, Gevninge s. og by, Vold
borg h. 49, - Hansen, Hesselbjerg, 
Blistrup s., Holbo h. 126, - Han
sen, skovrider på Møn 167, - Han
sen, Reerslev s. og by, Løve h. 392, 
- Hansen, Sigerslevøster, Strø s. og 
h. 54, 199, - Hansen, Værløselille, 
Værløse s., Smørum h. 391, - Hen
ningsen, Allerslev s. og by, Vold
borg h. 391, - Herlufsen, Toruplil- 
le, Torup s., Strø h. 57, - Ibsen, 
Bjergsted s. og by, Skippinge h. 44, 
- Ibsen, Højelt, Blistrup s., Holbo 
h. 126, - Ibsen, Knudstrup, Gier
slev s., Løve h. 392, - Iversen, arke- 
limester på Kronborg 147, - Jacob
sen, Kbh. 359, - Jacobsen, Lille 
Kornerup Mølle, Kornerup s., 
Sømme h. 254, - Jensen, kande
støber 310, -Jensen, skibskaptajn 
405, - Jensen, Allerslev s. og by, 
Voldborg h. 391, -Jensen, ridefo-
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ged og skriver på Bornholm 465, 
470-71, - Jensen, Flemming, 
Hornborgs., Nim h. 394, -Jensen, 
borgm. i Holbæk 307, - Jensen, 
Kollerød, Lynge s., Lynge-Frede
riksborg h. 55, - Jensen, Lejre 
Mølle, Allerslev s., Voldborg h. 
391, - Jensen, Ramløse s. og by, 
Holbo h. 126, -Jensen, Skenkelsø, 
Jørhmde s., Lynge-Frederiksborg 
h. 53, 198, - Jensen, Strølille, Strø 
s. og h. 54, 199, - Jensen, Uvelse s. 
og bv, Lynge-Frederiksborg h. 55, 
- Jensen, Værløselille, Værløse s., 
Smørum h. 391, - Jerissen, Sønde- 
rød, Reersiev s., Løve h. 392, -Jør
gensen, Farum s. og by, Ølstykke 
h. 391, - Jørgensen, sgpr. i Frede- 
riksodde 202, - Jørgensen, Føllen
slev s. og by, Skippinge h. 45, -Jør
gensen d. U., Føllenslev s. og by, 
Skippinge h. 45, - Jørgensen d. 
Æ., Føllenslev s. og by, Skippinge 
h. 45, - Jørgensen, Gierslev s. og 
by, Løve h. 392, - Jørgensen, He
degård, Sankt Jørgensbjerg s., 
Sømme h. 49, - Jørgensen, Slagel
se 297, - Jørgensen, Store 
Rørbæk, Snostrup s., Ølstykke h. 
56, - Jørgensen, Uvelse s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 55, - 
Knudsen, fiskal på Bremerholm 
274, 405, 415, - Knudsen, Skåne 
153, - Larsen 306, - Larsen, Aller
slev s. og by, Voldborg h. 391, - 
Lauridsen, Eskebjerg, Bregninge 
s., Skippinge h. 45, - Lauridsen, 
Farum s. og by, Ølstykke h. 391, - 
Lauridsen, Lejre, Allerslev s., Vold
borg h. 391, - Laursen, Freerslev, 
Nørre Herlev s., Lynge-Frederiks
borg h. 56, - Laursen, Gammel
rand, Bregninge s., Skippinge h. 
45, - Laursen, Torpe, Bregninge 
s., Skippinge h. 45, - Madsen, felt
præst 356, - Madsen, skibspræst 
434, - Madsen, Bregninge s. og by, 
Skippinge h. 44, - Madsen, Føllen

slev s. og by, Skippinge h. 45, - 
Madsen, Lynge s. og by, Lynge-Fre
deriksborg h. 55, 199, - Madsen d. 
U., Nederstetorp, Asminderød s., 
Lynge-Kronborg h. 128, - Peder 
Madsen, Skullerup, Kisserup s., 
Voldborg h. 391, - Madsen, Sved
strup, Ølstykke s. og h. 56, 200, - 
Madsen, Værløselille, Værløse s., 
Smørum h. 391, - Mikkelsen, 
Eskebjerg, Bregninge s., Skippin
ge h. 45, - Mogensen, Lynge s. og 
by, Lynge-Frederiksborg h. 55, - 
Mortensen, Eskebjerg, Bregninge 
s., Skippinge h. 45, - Mortensen, 
Valborup, Kirke Hvalsø s., Vold
borg h. 391, - Nielsen, Allerslev s. 
og by, Voldborg h. 391, - Nielsen, 
Bjergsted s. og by, Skippinge h. 44, 
- Nielsen, Eskilstrup, Kirke Eskil- 
strup s., Merløse h. 50, - Nielsen, 
afd. mag., sgpr. i Frederiksodde 
167, - Nielsen, Gladsakse s. og by, 
Sokkelund h. 203, - Nielsen, Ham- 
mersholt, Nørre Herlev s., Lynge- 
Frederiksborg h. 200, - Nielsen, 
Hemmingstrup,Valby s., Holbo h. 
127, - Nielsen d. U., Holløse, Vej
by s., Holbo h. 127, - Nielsen d. 
Æ., Holløse, Vejby s., Holbo h. 
127, - Peder Nielsen, Hovedskov, 
Stege lands., Mønbo h. 419, - 
Nielsen, Hørup, Slangerup s., 
Lynge-Frederiksborg h. 53, 198, - 
Nielsen, Lejre, Allerslev s., Vold
borg h. 391, - Nielsen, Lynge s. og 
by, Lynge-Frederiksborg h. 55, - 
Nielsen, Lønholt, Grønholt s., 
Lynge-Kronborg h. 55, - Nielsen, 
Munkegård, Tikøb s., Lynge-Kron
borg h. 127, - Nielsen, Nyrand, 
Agnsø s., Skippinge h. 45, - Niel
sen, Røgle, Vejlby s., Vends h. 180, 
- Nielsen, Sigerslevøster, Strø s. og 
h. 54, 199, - Nielsen, Sørup, Grøn
holt s., Lynge-Kronborg h. 55, - 
Olsen (Olufsen), landsd. på Born
holm 466, - Olsen slagter, Freer-
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slev, Nørre Herlev s., Lynge-Frede- 
riksborg h. 56, - Olsen, Freerslev, 
Nørre Herlev s., Lynge-Frederiks- 
borg h. 56, 200, - Olsen, Gladsak
se s. og by, Sokkelund h. 203, - Ol
sen, Hald, Torup s., Strø h. 57, - 
Olsen, Hørup, Slangerup s., Lyn- 
ge-Frederiksborg h. 198, - Olsen, 
Udlejre, Ølstykke s. og h. 56, - 
Olufsen, Alsønderup s. og by, Strø 
h. 54, - Olufsen, Asserupgårde, 
Glim s., Sømme h. 49, - Olufsen, 
Herringløse, Hvedstrup s., Søm
me h. 49, - Olufsen, Tokkerup, Al- 
lerslev s., Voldborg h. 391, - Pe
dersen, Asserupgårde, Glim s., 
Sømme h. 49, - Pedersen, Bak- 
kendrup s. og by, Løve h. 392, - 
Pedersen, Bonderup, Ude Sundby 
s., Lynge-Frederiksborg h. 54, - 
Pedersen, Børstingerød, Nørre 
Herlev s., Lynge-Frederiksborg h. 
200, - Pedersen, Egemarke, Føl
lenslev s., Skippinge h. 45, - Pe
dersen, Grønholt s. og by, Lynge- 
Kronborg h. 199, - Pedersen, Hol- 
løse, Vejby s., Holbo h. 127, - Pe
dersen, borgm. i Kbh. 442-43, 446, 
448, 452-55, - Pedersen, Kalhave, 
Hornborg s., Ning h. 394, - Peder
sen, Kaltred, Bregninge s., Skip
pinge h. 44, - Pedersen, Lillerød s. 
og by, Lynge-Frederiksborg h. 55, 
- Pedersen, Lønholt, Grønholt s., 
Lyn ge-Kron borg h. 54, - Peder
sen, Sageby, Mern s., Bårse h. 273, 
- Pedersen, Søborg s. og by, Holbo 
h. 128, - Pedersen, Sørup, Grøn
holt s., Lynge-Kronborg h. 55, - 
Poulsen, Ørby, Vejby s., Holbo h. 
127, - Rasmussen, Borsholm, Ti- 
køb s., Lynge-Kronborg h. 127, - 
Rasmussen, afd., Malmø 257, - 
Rasmussen, Skerød, Ramløse s., 
Holbo h. 126, - Sørensen, Kisse- 
rup s. og by, Voldborg h. 391, - Sø
rensen, Arhus 60, - Thomsen, 
Dragstrup, Søborg s., Holbo h.

128, - Villumsen, Lønholt, Grøn
holt s., Lynge-Kronborg h. 54, 199, 
- Villumsen, Tisvilde, Tibirke s., 
Holbo h. 127.

Peiter Mortensen, kaptajn, Husum 
467.

Peltzer, Jørgen, løjtnant 294, 315.
Pentz, Adam Henrik, t. Warlitz, hof

marskal 19, 266, 290, 352, - Joa
kim Frederik, t. Warlitz 141, 352, 
444.

Peter Henriksen, mønsterskriver, 
Kbh. 294, - Jansen, skipper, Ter- 
schelling 231, - Jensen, tambur 
295, - Jensen, Flensborg 49, - 
Mortensen, korporal 298, - Si- 
mensen, løjtnant 397, - Stef
fensen, fændrik, løjtnant 295, 397, 
- Thuesen, korporal 295, - Wol- 
mersen, løjtnant 299.

Peth, Johan, kaptajn 299.
Pich, Adam, kaptajn 188, 323.
Pilgrim, Albret von, kaptajn 293. 
Pincher, Gregers, kaptajnlt. 293. 
Placker, Diderich Krab, værkbasse 

296.
Pletzius, Morten 457.
Plougmand, Jørgen, kaptajn 270.
Podebusk, Henrik, landkomm. på 

Fyn 209, 302.
Pogwisch, (Hans 15, - Henning, t. 

Hollufgård, landsd. i Fyn 18, 118, 
158, 166, 178, 180-81, 182, 187, 
232, 327, - Laurids, oberstlt. 159, 
175, 261, 298, 443, 455-56, - Otte, 
lensmd. på Frederiksborg 1648- 
65, landkomm. på Sjæll. 18-19, 25, 
29-30, 32, 34, 38-39, 43, 47, 53, 59- 
60, 62, 65, 67-69, 73, 76-80, 82, 85- 
87, 90, 92-93, 95-96, 98, 101-03, 
105-06, 113, 119-20, 129, 131-34, 
141, 144-48, 154, 162, 165, 171-72, 
176-78, 185-86, 188, 193, 195, 198, 
201, 204, 207-11, 214-15, 221-23, 
225-26, 228, 231-39, 241, 244-45, 
247-48, 250, 253, 257-58, 261, 264- 
66, 268, 272, 274-75, 278-79, 281- 
84, 287-89, 291-93, 295, 298-99,
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301, 305, 309-10, 312, 315, 318-20, 
322-23, 326-27, 330, 333, 336, 340, 
352-53, 356, 359, 366, 373, 382-84, 
397-98, 408, 413, 421, 444, 452, 
455, 464.

Pohl (Pahl), Hieronymus, slotsfoged 
på Skanderborg Slot 203, 240, - 
Marcus 233.

Polach, Hans, sergent 299.
Pompe, Hans, Hamborg 217, - Hen

rik, Hamborg 217.
Pors, Rubeck, t. Øllingsø og Skovs

gård 115.
Pouch, Hans, sgpr. i Ringsted 277, 

284.
Poul Andersen, Hesselbjerg, Bli

strup s., Holbo h. 126, - Bertelsen, 
Horn borg s. og by, Nim h. 394, - 
Cornelissen, dansk spion i Skåne 
149, 202, - Hermandsen, Slorup, 
Kisserup s., Voldborg h. 391, - Ib- 
sen, Hørup, Slangerup s., Lynge- 
Frederiksborg h. 198, -Jensen, Sa- 
geby, Mern s., Bårse h. 273, - Jør
gensen, løjtnant 265, 293, - Niel
sen, skovrider i Kalundborg len 
233, - Pedersen, korporal 298, - 
Pedersen, Alkestrup, Føllenslev s., 
Skippinge h. 45, - Pedersen, 
Græse s. og by, Lynge-Frederiks- 
borg h. 53, 198, - Pedersen, 
Værløselille, Værløse s., Smørum 
h. 391, - Poulsen, Kbh.? 203, - Sø
rensen, officer 84, - Sørensen, 
kaptajn 295, - Sørensen, kaptajn 
d’armes 295, - Thomsen, herreds
foged i Sokkelund h. 326.

Pracht, Ulrik, sergent 296, 299.
Printzler, Arnt, staldmester på Vor

dingborg Slot 284.
Prunster (Prunster), Poul, oberstlt. 

207, 299.
Prytz, Gabriel, major 75.
Præst, Peder, Gilleleje, Søborg s., 

Holbo h. 128.
Puchler, holl. kommandør 416, 422, 

464.

Paaske Pedersen, Farum s. og by, Øl
stykke h. 391.

Quarles, Francis, eng. digter 19.
Quitzow, Erik, t. Sandager, oberstlt., 

kommandant i Malmø 52, 85, 87, 
117, 132, 140, 173, 176-77, 179, 
182-83, 190, 205, 234, 236, 239, 
250, 265-66, 273, 292-93, 316, 328, 
443, - Henning, t. Sandager, 
oberstlt. 146, 220, 250, 262, 275, 
286, 359-60, 443-44.

Rahdt, Johannes, kongen af Polens 
faktor 15.

Ram, Steffen, apoteker i Odense 
317.

Ramel, Anne, e.e. Malte Juel 194.
Randers, Jacob Nielsen 465.
Rantzau, oberstlt. 90, - Bertram, 

oberst 26, 66, 69, 85, 96, 99, - 
Christian, greve, t. Breitenburg, 
lensmd. på Tranekær 1645-59 120, 
165, - Ditlev, oberstlt. 133, 409, 
418, 427, - Frands 187, 248, - 
Henrik Frandsen, t. Møgelkær og 
Schoneweide, rigsråd, lensmd. på 
Åkær 1650-60 16, 18, 116, 120, 
165, 233, 268, 273, 277, 288, 300, 
315, 384-85, 394, 409, 413, 445, - 
Josias (Esaias) Breide, oberstlt. 70, 
105, 114-15, 145, 226.

Rasmus, afd. skipper 214, - Ander
sen, lagmand 141, - Andersen, 
Føllenslev s. og by, Skippinge h. 
45, - Andersen, Udlejre, Ølstykke 
s. og h. 56, 200, - Christensen, 
Rumperup, Bregninge s., Skippin
ge h. 45, - Frandsen, Avderød, 
Kregme s., Strø h. 56, - Frandsen, 
Hammersholt, Nørre Herlev s., 
Lynge-Frederiksborg h. 55, 200, - 
Hansen, gefreiter 295, - Hansen, 
Alkestrup, Føllenslev s., Skippinge 
h. 45, - Hansen, Kindvig, Mern s., 
Bårse h. 273, - Jensen, Havelselil- 
le, Ølsted s., Strø h. 56, 200, - Jen
sen d. U., Lyngbymagle, Lille
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Lyngby s., Strø h. 199, -Jensen, 
Svenstrup, Kavslunde s., Vends h. 
167, - Jørgensen, Lejre, Allerslev 
s., Voldborg h. 391, - Jørgensen, 
Veddelev, Himmelev s., Sømmeh. 
49, - Knudsen, Føllenslev s. og by, 
Skippinge h. 45, - Lauridsen, 
Bjergsted s. og by, Skippinge h. 44, 
- Lauridsen, Kindvig, Mern s., 
Bårse h. 273, - Lauridsen, Nygård, 
Damsholte s.?, Mønbo h. 419, - 
Laursen, Eskebjerg, Bregninge s., 
Skippinge h. 45, - Laursen, Fjel- 
lenstrup, Søborg s., Holbo h. 128, 
- Laursen, Nyrup, Tikøb s., Lynge- 
Kronborg h. 127, - Madsen, Kolle- 
kolle, Værløse s., Smørum h. 391, 
- Mouritsen, Blangslev, Hammer 
s. og h. 446, 455, - Nielsen, Kong- 
strup, Sejrø s., Skippinge h. 45, - 
Nielsen, Lillerød s. og by, Lynge- 
Frederiksborg h. 55, - Nielsen, Sa- 
geby, Mern s., Bårse h. 273, - Niel
sen, Torpe, Bregninge s., Skippin
ge h. 44, - Olsen, Bøttrup, Tikøb 
s., Lynge-Kronborg h. 128, - Ol
sen, Hårløse, Tjæreby s., Strø h. 
54, - Pedersen, Alsønderup s. og 
by, Strø h. 54, - Poulsen, Avderød, 
Kregme s., Strø h. 56, - Rasmus
sen, Bakkendrup s. og by, Løve h. 
392, - Rasmussen, Farum s. og by, 
Ølstykke h. 391, - Rasmussen, Vas- 
singerød, Uggeløse s., Lynge-Fre- 
deriksborg h. 199, - Steffensen, 
korporal 295, - Steffensen, Avde
rød, Kregme s., Strø h. 56, - Sø
rensen, Alleshave, Bregninge s., 
Skippinge h. 44, - Sørensen, Søn- 
derød, Reerslev s., Løve h. 392, - 
Troelsen, Sageby, Mern s., Bårse h. 
273, - Vilhimsen, Søborg s. og by, 
Holbo h. 128.

Ravn, Claus Iversen, byfoged i Kbh. 
141, 146, 226, 309, 374, 435, - Jør
gen 52, - Jørgen Hansen, Kbh. 57.

Real, Bernardo, Madrid 324. 
Recisse, Gotfried, officer? 221.

Reden, Jacob, løjtnant 293.
Reedtz, Frederik Pedersen, t. Tyge- 

strup, rigsråd, lensmd. på Vor
dingborg Slot 1632-59, på Beldrin- 
ge (med Lækkende) 1648-59 24, 
30, 50, 64, 68, 81, 108, 120, 165-66, 
173, 195-96, 235, 237, 239, 250, 
263, 272, 274-75, 281, 284, 289, 
291,315, 323, 327, 329, 418, 455, - 
Jørgen, t. Tygestrup og Vedø, 
lensmd. på Jungshoved 1654- 30, 
39, 64, 68-69, 72, 103, 112-13, 115, 
121, 125, 131, 156, 163-65, 192, 
235, 239, 250, 275, 459, - Peder 
Frederiksen, t. Tygestrup, rigsråd, 
lensmd. på Møn 1657-, øverste 
rentemester 21, 38-39, 41-42, 92- 
93, 120, 129-30, 142, 152, 165, 171, 
203, 233, 238, 244, 248, 266, 271, 
281, 285, 301, 305, 379, 402, 407, 
412, 418, 420, 427, 438-39, 448, - 
Sofie, e.e. Valdemar Lykke 273, - 
Steen, ritmester 39, 100, - Tønne 
(Anthon), ritmester 39, 41.

Reffen, Christoffer, korporal 295.
Rehden, Daniel ((Hamer) von, 

oberst 429-32, 453, 467, 470-71.
Reichwing, Ernst, kaptajn 18.
Rein, Wilhelm von, sergent 294. 
Reinveld, Vilhelm von, løjtnant 47. 
Reis, Bastian, fændrik 299.
Reitzer, Ernst 303.
rektor ved Kbh.s Univ. 72, 77. 90, 

106, 137-38, 264, 303-04, 316, 332, 
338, 354, 364, 367, 377-78, 381, 
387, 397, 401, 407, 420-21, 432, 
442, 460, 468, 470. Se også Chri
sten Ostenfeld.

rentemestrene, se Steen Hohen- 
dorff, Peder Reedtz, Peder Vibe.

renteskrivere, se Anders Sørensen, 
Jens Sørensen, Jørgen Hansen 
(?Aalborg), Niels Nielsen, Niels 
Sørensen, Thomas Thomsen.

Resen, Peder, dr., prof. 259, 264. 
residerende spansk minister 421. 
Restel, Morten, sergent 320.
Retz, Johan Ernst, major 293.
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Reuter, Wilhelm, løjtnant 296.
Richter, Nicodemus, Stralsund 138, 

161.
Rickert Andersen, skibskaptajn 425.
Ricou, Bertram de, kaptajn, major 

259, 295.
rigens hofmester, se Joakim Gers

dorff.
Riphof, Christian, kaptajn 301.
Ritmester, Philip, korporal 299.
Robbins d. Æ, James, skibsbygmester 

254.
Robert Lauridsen, fændrik 298.
Rode, Mette, e.e. Morten Pless (Plet- 

zius) 252, 457.
Rodriguez, Carolus, sprogmester, 

Sorø Akademi 184, 188.
Rodsteen, Frederik 256, - Jacob, ?t. 

Lengsholm, kancelliherremand 
280, 332, 348, 358-59, 449, 457, 
460, - Jens, skibskaptajn 193, 279, 
309, 332, 348, 359, 391, 393, 412, 
405, 416, 434, - Lisabeth, e.e. Jør
gen Orning 213, - Markör 
(Marcus), t. Lundsgård 24, 52, 
118, 157, 226, - Steen 393, 436.

Roluf Torsen, stokkeknægt 37.
Romsdalen, Matthias Mortensen, 

sgpr. t. Blovstrød og Lillerød 118, 
139.

Ros, Hans Christoffer, fændrik 293.
Rosenkran tz, Dorete, adelsjomfru 

315, - Edel, e.e. Knud Ulfeldt t. 
Svendstrup 39, 42, 62, 188, 327, 
358-59, - Erik Holgersen, t. Rosen
holm, lensmd. på Århusgård 1651- 
60 28, 43, 61, 68, 74, 110, 112-13, 
115, 120, 124, 129, 147, 165, 175, 
190, 214, 268, 317, 348, 352, 359, 
383-84, - Folmer (Volmer), kap
tajn 141, 259, 432, 451, - Gunde 
Holgersen, t. Vindinge, rigsråd, 
lensmd. på Kalø 1648-60 18, 62, 
116, 161, 165, 187, 191, 209, 220, 
247, 268, 273, 277, 288, 320, 328, 
352, 384-85, 401, 439, - Holger, t. 
Ørup, d. 1658 98, 275, -Jørgen 
Holgersen, t. Rosenholm og Kjeld-

gård, hofmester på Sorø Akademi, 
lensmd. o. Sorø len og forstander 
for Herlufsholm 1653-65 120, 129, 
140, 165, 173, 184-85, 188, 239, 
250, 265, 288, 297, 302, 459, 463, - 
Jørgen, afd. oberst 293, - Mogens, 
ritmester 15, 310, - Niels, oberstlt. 
62, 83, 95, 118, 162, 261, 288, 332, 
357, 464, - Oluf, t. Egholm, lens
md. o. Apostels gods 1652- 69, 72, 
115, 133-34, 138, 154, 163-64, 169, 
176, 186, 204, 239, 296, 321, 324, - 
Otte 141, - Sofie, e.e. Anders Bille 
48, 120, 165, 175.

Rosenvinge, Henrik Villumsen, t. 
Tose (Thorshof) og Lystager, lens
md. på Dragsmark Kl. 1652- 17, 
23-24, 156, 160, 188,417,

Ross, ritmester 445.
Rossel, Jacob, løjtnant 299.
Rostgaard, Hans, ridefoged over 

Kronborg len 86.
Rostrup, Hans, løjtnant 301, - Hart

vig, ritmester, 256, 301.
Rothkirck, Wentzel, t. Krogsgård, d. 

1655, lensmd. på Antvorskov og 
Korsør 1631-55 39.

Rud, Lene, e.e. Jørgen Grubbe 441, 
444.

Rumor, Hans, Nakskov 151.
Rytter, Henrik de, løjtnant 265, 293, 

- Laurids Pedersen, Græse s. og 
by, Lynge-Frederiksborg h. 198, - 
Wilhelm de, sergent 294.

Røfling, Melchior, agent i Danzig 
431.

Raabont, Peter 411.

Sadtrou, Peter, løjtnant 449.
Salts, Christian von, fændrik 299.
Samuel Samuelsen, byfoged i Roskil

de 28.
Sandberg, Anders, t. Kvelstrup, offi

cer 73, 75, 104, 238, 247, 284, 289, 
- Catharina Margrete Henriksdat- 
ter, adelsjomfru 125, - Else Ulriks- 
datter, adelsjomfru 124. - Else
beth 231, - Henrik, afd. 124, -
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Tyge, t. Kærsholm, major 82, 104, 
123, 159, 170, - Ulrik Henriksen, 
t. Kvelstrup 124-25.

Santen, Cornelius von, løjtnant 
405.

Sartorius, Jonas, kaptajn 293.
Saubort, Anders, hofskrædderme- 

ster, Kbh. 142.
Saxe, Jens Pedersen 384.
Saxen, Laurids, Lønholt, Grønholt 

s., Lynge-Kronborg h. 54.
Scavenius, Peder Lauridsen, prof. 

ved Kbh.s Univ.351, 353, 359, 400, 
448, 453, 456, 458.

Schack, Hans, generailt., oberst, 
krigsråd, lensmd. på Riberhus 
1658- 22, 29, 39, 42, 48, 52, 78, 82, 
84-85, 89, 92-93, 102, 107, 109, 
121, 126, 129, 132, 145, 147, 149- 
50, 174-76, 204, 207-(208), 214-15, 
223, 225, 230, 232, 238-39, 242, 
248-49, 252-53, 255-57, 259, 267- 
68, 272, 278, 282, 286, 290, 293, 
301, 309, 311, 317, 320, (325), 
330, 333-35, 338-39, 342-46, 348, 
356, 359-60, 365, 371-72, 374, 376, 
379-80, 384, 393, 395-98, 400, 403, 
405, 408, 410-11, 421-22, 425, 428- 
29, 437-38, 443-46, 448-49, 452, 
454, 463-64, - Otte Christoffer, of
ficer 259, 376.

Schade, løjtnant 448.
Scheffer, Johan (nes), oberstlt. 353, 

421.
Schlaf, Wilhelm, mønsterskriver 295. 
Schmit, Jacob Sibrantsen, skipper, 

Vlieland 75.
Schrøder (Skrøder), Peder 288.
Schrøder, Hans, ritmester 218, 228, 

295, 433, - Johan, ritmester 372- 
73, 382, 450, - ritmester 329, 472, 
jfr. Hans S., Johan S., Peder S.

Schuchus, Jochum, kaptajn d’armes 
298.

Schultz, Georg, ritmester 400.
Schultz, kaptajn 295.
Schumand, Henrik, sergent 295.
Schwartz, Henrik Hilmer, elev i Sorø

Skole 140, - Simon (Hans, elev i 
Sorø Skole 140.

Schwede, Jacob, løjtnant 256.
Schwerin, Henrik, fourer 298, - Jo

chum Felix, løjtnant 256.
Schwingel, Morten Sigismund, fæn

drik 295.
Seckman, Balthasar, skriver på Klæ

dekammeret 80, 192, 225, 385, 
398, 437, 452.

Seefeld, Jørgen Christoffersen, t. 
Næs og Refs(næs), rigsråd, landsd. 
i Sjæll., lensmd. på Ringsted Kl. 
1630-62 16, 30, 38, 48, 67-68, 81, 
83, 100, 110, 115, 120, 165, 189, 
223-24, 239, 247, 250-51, 259, 267, 
277, 281, 286, 308-09, 315, 323, 
325-26, 352, 361, - Jørgen Ene
voldsen, t. Visborg, lensmd. på 
Dueholm 1657-115, 120, 165, 184, 
275, 300, 384, - Peder 175, - Vif- 
fert 175, 184.

Sehested, Axel, t. Stougård, ritme
ster 66, 245, 247, 297, 444, - Chri
sten Thomesen, t. Stougård, d. 
1657, rigsråd, kongens kansler 
139, 193, 325, - Christoffer 395, - 
Dorete 280, 444, - Hannibal Clau
sen, t. Nøragergård, tidl. stathol
der i Norge 253, 338, - Malte, 
lensmd. på Åstrup 1653-61 120, 
165, 300, 384, - Mogens Clausen, 
t. Holmgård og Mullerup, d. 1657, 
lensmd. på Bøvling Slot 1655-57 
174-75, 191-92, - Sofie, adelsenke, 
Åborghus len 120, 165.

Seil, Søren Lorentz, korporal 303.
Sidse, Hans Pedersens, Værløselille, 

Værløse s., Smørum h. 391.
Silleman, Ertman, kaptajn 293.
Simon Jensen, Svedstrup, Ølstykke s. 

og h. 56, - Olsen, Gladsakse s. og 
by, Sokkelund h. 203.

Singer, Hans Sander, løjtnant 293.
Skade, Lisbeth 177, - Otte, oberstlt. 

19, 65, 68, 78, 81, 99, 110, 112, 
123, 131, 147, 159, 169, 204, 229, - 
Ove, t. Kærbygård, lensmd. på Ny-
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købing Slot 1653-57, på Roskilde- 
gård 1657- 30, 41, 49, 67-68, 71, 
80, 112, 120, 135, 139, 165, 176, 
217, 239, 247, 254, 262, 305, 310, 
320, 392.

Skanderup, Jacob Sørensen 268. 
Skanbo, Laurids, bådsmand 404.
Skeel, Christen Jørgensen, t. Estrup 

117, 158, 160, 347-48, 352, 359, 
382-83, 409, 413, 418, 425, - Chri
sten Albretsen, t. Fussingø, Vallø 
m.m., rigsråd, lensind, på Trygge- 
vælde 1650-60 30, 65, 67-68, 77, 
96, 100, 109, 120, 142, 152-53, 156, 
165, 171, 195, 235, 239, 243, 277- 
78, 309, 315, 353, 359, 400, - Mar- 
grete 271.

Skibsbygger, Anders, Lundholm 
(PLindholm), Stege lands., Møn- 
bo h. 419.

Skinkel, Helvig, e.e. Iver Vind 165, 
172-73, 181, 280, 283, 300, 328, - 
Laurids, t. Gerskov 118, 158, 166, 
187, 227.

Skjoldborg (Schjoldborg), Christen 
Pedersen, mag., auditør 382.

Skomager, Hans, Hornbæk, Tikøb s., 
Lynge-Kronborg h. 128, - Poul 
Larsen, Sjæll. 462.

skovrideren i Abrahamstrup len 290.
Skreiber, Henrik, sergent 295.
Skrædder, Hans, Valby s. og by, Hol- 

bo h. 127, - Laurs, Hornbæk, Ti
køb s., Lynge-Kronborg h. 128, - 
Peder, Allerslev s. og by, Voldborg 
h. 391, - Peder, Gilleleje, Søborg 
s., Holbo h. 128.

Skuldt, Christian, kammerjunker 
262.

Skaaning, Jens Nielsen, Dragstrup, 
Søborg s., Holbo h. 128.

slotsskriveren på Kronborg 110.
Smed, Christen, Flensborg 49, - 

Erik, skibskaptajn 404, - Las, Grå- 
skov, Thorning s., Lysgård h. 170, 
- Villum, Lønholt, Grønholt s., 
Lynge-Kronborg h. 54.

Smidt, Hans, sergent 299, - Her

man, kaptajn 293, - Jacob, fæn
drik 293, - Johan, tolder 51, 312, 
370, 412, 440, - Ulrik, sergent 298.

Sorlinggreverne af Amsterdam 64.
Spare, Henning, fændrik 398.
Sparre, Henrik, fændrik 295, - Ja

cob, løjtnant 251, 325.
Spend, Niels Christensen, mag., sgp. 

t. Holmens Kirke 308.
Spormand, Christian, Randers? 103, 

244.
Staby, Christian, fændrik 293.
Statz Querson, fændrik 47.
Staverskov, Sofie, adelsfrue 220.
Steding, Georg, oberst 26, 37-38, 59, 

63-64, 87, 233, 397.
Steen Andersen, major 78, 397.
Steenberg, Peter von, major 25, 219, 

250.
Steenkuhl, Johan, købmand, Kbh. 

439.
Steensen, Christoffer, t. Steensgård, 

afd. landkomm. på Loll.-Falster 
266, 289, 307, - Hans, oberstlt. 91, 
94, 206, 236, 305, - Knud, afd. 
adelsmand 207, - Vincents, t. 
Steensgård, landsd. på Langeland 
118, 120, 158, 426-27.

Steenslouff, Wolf Diderich von, 
svensk overhofjægermester 96.

Steenvig, officer 259
Steenwinckel, Oluf van, bygmester 

61, 179, 231, 324, 326, 356.
Stenbock, Gustav Otto, svensk gene

ral 97.
Stenhugger, Mads Jacobsen, Kbh. 315.
Stobs, generalmajor 96.
Stolpe, Lars, Sønderød, Reerslev s., 

Løve h. 392.
Stolt, Hans Olufsen, Kindvig, Mern 

s., Bårse h. 273.
Storch, Peter, sergent 293.
Storssen, Thore, korporal 298.
Strobbel, Johan, løjtnant 369.
Stub, Johan, sekretær 295.
Suart, Oluf, Stubbekøbing 467.
Surbech, Ditmer, Bremen 160.
Sutemant, Johan, løjtnant 397.
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Svab, Jacob, dr., læge, Kbh. 342-43, - 
Mourids, kaptajnlt. 295.

Svane, Hans, dr., biskop o. Sjæll.s 
stift (17), 25, (32), 47, 60, (68), 
(81), 96, 103-04, 108, 139, 162, 
171, 255, 257, 284, 315, 329, 333, 
(335), 337, (341), (366), 380, 384, 
(393), 400, (407), (425), (453), 
442, 448, 453, (460), (462).

Sveder, Mikkel, på et Danziger-skib 
205.

Svend Erlandsen, Udsholt, Blistrup 
s., Holbo h. 126, - Hansen, Alke- 
strup, Føllenslev s., Skippinge h. 
45, - Jensen, Lynge s. og by, Lyn- 
ge-Frederiksborg h. 55, 199, - 
Madsen, Sønderød, Reerslev s., 
Løve h. 392, - Mikkelsen, vagtme
ster på Kronborg 292, - Nielsen, 
Farum s. og by, Ølstykke h. 391, - 
Nielsen, Gevninge s. og by, Vold
borg h. 49, - Pedersen, Bakken- 
drup s. og by, Løve h. 392, - Poul
sen, officer 110, 298, 349, 351, 
356; - Rasmussen, Oppe Sundby s. 
og by, Lynge-Frederiksborg h. 53, 
198, - Rasmussen, Tollerup, Mel
by s., Strø h. 53.

Svenning Pedersen, gefrejterkorpo- 
ral 298.

Swidtzer, Hans, smed 173, 357, 444.
Swincke, Casper, auditør 310.
Silde, Nicolaj, løjtnant 293. 
Sylwester, Bernt, løjtnant 256.
Søren Andersen, Bjergsted s. og by, 

Skippinge h. 44, - Andersen, Bors
holm, Tikøb s., Lynge-Kronborg 
h. 127, - Andersen, Hammersholt, 
Nørre Herlev s., Lynge-Frederiks
borg h. 55, - Andersen, Lille 
Oustrup, Thorning s., Lysgård h. 
170, - Andersen, Staurby, Vejlby s., 
Vends h. 180, - Christensen, Sven
strup, Kavslunde s., Vends h. 167, 
- Clausen, Horserød, Tikøb s., 
Lynge-Kronborg h. 127, - de
mensen, skriver på Vordingborg 
Slot 284, - Hansen, løjtnant 405, -

Ibsen, Kattinge, Herslev s., Søm
me h. 49, - Ibsen, Uvelse s. og by, 
Lynge-Frederiksborg h. 55, - Iver
sen, sergent 298, - Jensen, Bak- 
kendrup s. og by, Løve h. 392, - 
Jensen, Føllenslev s. og by, Skip
pinge h. 45, -Jensen, Lejre, Aller- 
slev s., Voldborg h. 391, - Jensen, 
Sønderød, Reerslev s., Løve h. 
392, -Jensen, Tulstrup, Alsønde- 
rup s., Strø h. 54, - Jensen, Viskin- 
ge s. og by, Skippinge h. 44, - 
Jespersen, afd. byfoged på Chri
stianshavn 98, - Jørgensen, Bad
strup, Uggeløse s., Lynge-Frede
riksborg h. 55, 199, - Jørgensen, 
Kongstrup, Sejrø s., Skippinge h. 
45, - Lauridsen, Svenstrup, Kavs
lunde s., Vends h. 167, - Laursen 
459, 465, - Laursen, Skævinge s. 
og by, Strø h. 199, - Mikkelsen, 
fange 296, - Mikkelsen, Bresten- 
bro, Nim s. og h. 394, - Morten
sen, Hald, Torup s., Strø h. 57, - 
Nielsen, Avderød, Kregme s., Strø 
h. 56, - Nielsen, Hørup, Slange
rup s., Lynge-Frederiksborg h. 198, 
- Nielsen, Jordhøj, Slangerup s., 
Lynge-Frederiksborg h. 53, - Niel
sen, kancellibud, Kbh. 432, - Ol
sen, Havelselille, Ølsted s., Strø h. 
200, - Pedersen, Eskebjerg, Breg- 
ninge s., Skippinge h. 45, - Peder
sen, Harrishøj, Tikøb s., Lynge- 
Kronborg h. 127, - Pedersen, Kal- 
have, Hornborg s., Ning h. 394, - 
Pedersen, Kbh. 203, 323, 464, - 
Pedersen, Kindvig, Mern s., Bårse 
h. 273, - Pedersen, Kornerup s. og 
by, Sømme h. 49, - Pedersen, 
Oustrup, Thorning s., Lysgård h. 
170, - Poulsen, løjtnant 397, - 
Poulsen, Viskinge s. og by, Skip
pinge h. 44, - Rasmussen, skipper? 
187, - Sørensen, løjtnant 397.

Sotven, Jan von, løjtnant 293.
Scjtvil, Albret von, kaptajn d’armes 

294.
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Tancke, Henrik, skibskaptajn 308. 
Techlenborg, Gert von, løjtnant 47. 
Teckelnborg, Bernt von, løjtnant 

294.
Therkild Olufsen, Flemming, Horn

borg s., Nim h. 394, - Rasmussen, 
skipper 404.

Thil, Herman, Bremen 194.
Thille, Mathis, Bremen 160.
Thim, Steffen, afd. oberstlt. 32, 192, 

220, 222, 334.
Thomas Diderichsen, løjtnant 405, - 

Ibsen, Haurum s. og by, Nim h. 
393, -Jensen, Eskebjerg, Bregnin- 
ge s., Skippinge h. 45, - Madsen, 
Kalhave, Hornborg s., Ning h. 
394, - Steffensen, Blangslev, Ham
mer s. og h. 446, 455, - Thomsen, 
renteskriver 353, 361, 391, 393, 
400, 448-49.

Thorkild Sørensen, Kalhave, Horn
borg s., Ning h. 394.

Thorsten Sørensen (Høft), Bad
strup, Uggeløse s., Lynge-Frede- 
riksborg h. 55, 199.

Thott, Henrik Christensen, t. Bol- 
tinggård, lensmd. på Dronning
borg 1648-57 og 1659-60 165, 247, 
268, 384, - Otte Tagesen, t. Eriks- 
holm, rigsråd, lensmd. på 
Malmøhus 1651-56 444, - Ove, 
oberstlt. 96, 109, 114, 245, 297, - 
Tage, t. Eriksholm, rigsråd, 
lensmd. på Børringe Kl. og Lind
holm 1651-58, ritmester 36, 62, 87, 
180, 325, - Vibeke, e.e. Holger Ro- 
senkrantz t. Ørup 98, 444.

Thøger Pedersen, mag., Randers 
103.

Tidemann, officer 454.
Tilborg, Ludvig, fændrik 47.
Tillemand, Henrik, afd. accisefor

pagter 205, 266.
Tilling, Hans Albert, mønsterskriver 

295.
Tistorph, Mikkel Henriksen, mag., 

slotspnvst i Kbh. 100.

tolderen i Helsingør 161. 
toldskriveren i Helsingør 161.
Torben Svendsen, artillerist 465.
Torch, Niels, Avderød, Kregme s., 

Strø h. 56.
Torm, Erik Olsen, provst og sgpr. t. 

Vor Frue Kirke i Kbh. 182.
Tosten Bendtsen, Kbh. 224.
Trampe. Jochum, generalmajor 78- 

80, 85, 87, 99, 132, 252-53.
Treckou, Christoffer, løjtnant 303.
Treschart, Sebastian, kaptajn 179, 

189,250.
Treschow (Træskomager), Gjord 

(Gerd) Rasmussen, Stege 188, 
453.

Trip, Henrik, Amsterdam 37, - Lo
vis, Amsterdam 37.

Troels Andersen, Store Rørbæk, 
Snostrup s., Ølstykke h. 56, 200, - 
Ibsen, Grønholt s. og by, Lynge- 
Kronborg h. 54, - Pedersen, Nø- 
debo s. og by, Holbo h. 54.

Trolle, Corfitz, t. Skarholt, lensmd. 
på Bøvling Slot 1658- 174-75, 201, 
233, 256, 384, 444, - Niels Birger- 
sen, t. Troldholm, rigsråd, vicead
miral, lensmd. på Roskildegård 
1641-56, statholder på Akershus 
1656-63 99, 173, 195, 212, 272.

Trommel, Jacob Jansen, holl. skip
per 445.

Trøner (Trenner), Strange 203, 417.
Tscherning, Paul, generalauditør 97, 

148, 178, 192, 209, 345, 356, 452, 
462, 471.

Turban, Hans, kongens fyrværker 
451.

Turesen, Frederik, stadshauptmand 
i Kbh. 346, 348, 359, 365, 379-80, 
396, 437, 439.

Tuxen, Lorentz, foged på Hørsholm 
72, 118, 144.

Tyge Nielsen, Gørløse s. og by, Lyn- 
ge-Frederiksborg h. 55, 200.

Tøfting, Niels Thomsen, fange 274, 
278.
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Ulfeldt, Corfitz, greve af Sølvesborg, 
rigshofmester 1642-52 32, 34, 64, 
97, 173, 195, 197, 209, 247 280, 
309, 321, 447, - Corfitz, officer 
253, - Ebbe Christoffersen, lens
md. på Øsel 1644-45 222-23, 232, 
238, 286, 467, -Jacob 425, - Knud 
Christoffersen, t. Østergård, d. 
1657, lensmd. på Landskrone Slot 
1646-57 21, 26, 36-37, 39, 42, 61- 
62, 166, 180, 188, 227, 233, 238, 
274, 293, 358, - Laurids, t. Harrit- 
slevgård, lensmd. på Stjernholm 
1648-57 118, 120, 158, 165, 175, 
218, 247, 384, 394, - Otte Christof
fer 21, 42, 61-62, 166, 238, 274, 
444, 459.

Ulrich, Augustinus, kaptajn 293.
Uncke (Unche), Diderich, ritmester, 

major 338, 375, 404, 436, 464.
Unger, Abraham, stykjunker 301. 
Upmand, Poul, Næstved 323.
Urne, Anne Frederiksdatter, adels

jomfru 222, - Axel Jørgensen 136, 
142, - Christian Christoffersen, t. 
Søgård 118, 158, 166, 187, 287, 
327, - Christian Jørgensen, t. Mar
svinsholm, oberst 99-100, 134, 136, 
142, 224, 261-62, 269-70, - Chri
stoffer Knudsen, t. Arsmarke, rigs
råd, rigens kansler, lensmd. på 
Dragsholm 1645-58, på Lyse Kl. 
1658-, på Halsnø Kl. og Hardan- 
ger len 1659- 18, 24, 30, 67-68, 
120, 149, 165, 168-69, 187, 222, 
315, 444, - Else Jørgensdatter, 
adelsjomfru 134, 136, 224, - Fre
derik Knudsen, d. 1658, t. Bre- 
gentved, lensmd. på Halsted K. 
1657-58 24, 65, 120, 140, 151, 165, 
176, 193, 222, - Helle Jørgensdat
ter, adelsjomfru 261-62, 269, 292, 
- Knud Axelsen, t. Axelvold, ma
jor 100, 279, - Knud Jørgensen, 
ritmester 136, 251, 305, - Margre- 
te (Merete) Sofie, adelsjomfru 
269-70, - Sivert Knudsen, t. Rårup, 
lensmd. på Odensegård 1655-58,

på Dragsholm Slot 1658 og 1660- 
61 118, 120, 158, 163, 165, 168-69, 
172, 174, 192, 222, 239, 250, 275.

Urup, Axel Axelsen, t. Bæltebjerg, 
rigsråd, lensmd. på Malmøhus 
1657-58, på Dalum 1658-62 19-20, 
26, 32, 36, 39, 42, 45, 52, 63, 70, 
74, 77-80, 83, 85, 87-88, 91-92, 94- 
95,98-99, 102-03, 122, 126, 145-46, 
149, 180, 185, 187, 193, 195, 202- 
03, 221, 227, 238, 307, 309, 323, 
325-26, 330, 332, 364, 385, 438.

Wad, Andreas, kaptajn d’armes 299.
Valkendorf, Axel, t. Tiselholt 243, - 

Christoffer 36, - Henning, t. Glo
rup, lensmd. o. Bratsberg len og 
Gemsø Kl. 1655-63, på Lundenæs 
1657-58 21,41, 120, 174-75.

Walspurger (Waltpurger), Joakim, 
slotsfoged på Kbh.s Slot 62, 338, 
457.

Walter, Knud, officer? 206.
Vandeye, de la, kaptajn 293.
Vandkikker, Knud, Kbh. (356), 467. 
vandkikkeren, se Knud Vandkikker. 
Wangelsen, Albret 297.
Vannerie, Benjamin Etienne de la, 

kaptajn 261.
Varberg, Laurids Jensen, skibspræst? 

259.
Warhusen, ritmester 34.
Wecke (?Uncke), Ulrik, major 472.
Wegge, Josua von der, kaptajn 299.
Weggern, von der, ritmester 398.
Wehnen (Veen), Adrian von, kaptajn 

265, 293, 327, 408.
Vendelbo, Christian, kaptajn 129, 

179, 316, - Rasmus, Lejre, Aller- 
slev s., Voldborg h. 391, - Marcus, 
officer 179, 182.

Wenglerbecker, Jacob, Flensborg 49.
Verden, Erik von, løjtnant 295.
Werdenborg, Matthias, kongens ma- 

terialskriver 319.
Vester Frederikstad, Anders Gustaf, 

Frederikstad 185.
Weyer, Jacob 60.
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Weyer, Jacob Sørensen 182, 275.
Weyer, ritmester 212.
Vibe, Peder, t. Gerdrup, renteme

ster, lensind, på Trondhjemgård 
1(55(5- 99, 101-02, 122, 180, 329, 
332, 338, 403, 425, 460.

Wibes, Albrecht 229.
Viborg, Christian, fodermarskal 291, 

352, 361, 401-03, 459.
Wigant, Christian, mag. 60.
Wilcken, Andreas, oberst, oberstlt. 

117, 141, 205, 250, 286, 343, 461.
Wilders, Johan, Helsingør 114, 232. 
Vildkat, Peder Andersen, Hornborg 

s. og by, Nim h. 393.
Vildsø, Hans 237.
Wilhelm Adolf, hertug af Sachsen 

142.
Willems, Johan, Lybæk 413.
Williger, David, adjudant 428.
Villum Clausen, Robakkegård, Born

holm 469, - Hansen, kaptajn 
d’armes 295, - Hellesen, Uggeløse 
s. og by, Lynge-Frederiksborg h. 
55, - Knudsen, Kongstrup, Sejrø 
s., Skippinge h. 45, - Larsen, Visk- 
inge s. og by, Skippinge h. 44, - 
Madsen, Hågendrup, Melby s., 
Strø h. 57, - Mortensen, øverste 
toldskriver i Helsingør 249, - Pe
dersen, Dragstrup, Søborg s., Hol- 
bo h. 128, - Sørensen, Hald, To- 
rup s., Strø h. 57, - Thomsen, 
landsd. i Blekinge 20, - Torben- 
sen, Viskinge s. og by, Skippinge h. 
44, - Villumsen, skovrider i Hald 
len 277.

Vind, Anne, e.e. Arent von der 
Kuhla, Kronborg Slot 93, 110, 114, 
120, 123, 12(5-27, 129, 138, 146, 
159, 1(55, 173, 178, 19(5-97, 239, - 
Christian 123, 175, - Christian 
Iversen, t. Nørholm 136, - Hack 
21, 2(5, - Holger, t. Gundestrup, 
lensmd. o. Brunla og Numedalen 
len 1(555-, guvernør på Landskro
ne, resident hos kongen af Sverige 
19, 26, 3(5, 38, 4(5, 79, 87-88, 99,

101-02, 122, 169, 204, 217-18, 221, 
234, 286, 316, 321, 327, 344, 359, 
416, 422, 434, 439, 442-43, 456, 
458-59, 461-62, 464, 468, 470-71, - 
Iver Jacobsen, t. Nørholm, rigsråd, 
lensmd. på Dalum Kl. 1645-59 
135, 155, 158, 166, 193, 280, 287, 
325, - Joakim Frederik 279, 457, - 
Jørgen, t. Gundestrup, afd. 303.

Vinding, Rasmus, mag., prof. ved 
Kbh.s Univ. 353.

Vintapper, Anders, Frederiksborg 
Slot 249.

Vinstrup, Peder Pedersen, biskop o. 
Skåne stift (17), (32)

Vinterberg, Henrik, vinskænk 60, 
2(57, 290, - Sofie 267.

Wisch, Henrik von der 194.
Witberg, Johan, oberstlt. 184, 286. 
Witte(n), Daniel, Hamborg 155, 161. 
Vogel, Magnus Jordan, sergent 295.
Vognsen, Jesper, t. Rolsøgård, officer 

72, 175, 250.
Voigt, Peter Asmus, kaptajn 295, - 

Werner, kaptajn d’armes 295.
Wolmand, Herman, Bremen 160.
Vordingborg, Ejler Pedersen, konsta

bel 65.
Worm, Johan, løjtnant 293.
Vos, Mikkel, korporal 293, - Peter, 

fændrik 298.
Wrangel, Karl Gustav, svensk rigsad

miral og feltmarskal 112, 115-16, 
121, 129, 131, 144, 152, 156, 160- 
61, 178, 191, 240, 263.

Wulf, Gabriel, fændrik 293.
Wulff, Frands, kaptajnlt. 221, - løjt

nant 18, - Peter, Kbh. 131.
Wulfrathen, Jochim, hertuginde An

nes faktor og vinhandler 223.
Winger, Henrik, kongens faktor i Ly

bæk 24,51,207,311.
Væver, Niels Pedersen, Kisserup s. og 

by, Voldborg h. 391.

Zacharias Hansen, Næstved 1(56, 
327.

Zernetschi, general 409.
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Ørsted, Jørgen Petrus 
skærer 342, - Oluf

von, felt- Aalborg, Jørgen Hansen, renteskri- 
Sørensen, ver? 197.
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I det væsentlige er fulgt samme retningslinjer som i de tidligere bind. Der gi
ves således ikke henvisninger til hovedgårde, som adelige skrives til, og med
taget er heller ikke brevenes dateringssteder og stednavne i henvisningerne 
til originale breves opbevaringssted.

Stednavne, der kun anføres indirekte, som »i hans len« osv., er ikke medta
get.

Navne på institutioner i købstæderne, som hospitalet, børnehuset osv., er 
medtaget, de sidstnævnte under de enkelte købstæder. Dog skal Danske Kan
celli (Kane.), Kongens eget Kammer og Rentekammeret eller Renteriet (Rtk.) 
findes i sagregisteret.

Købstæder, len, øer, fæstninger m.m. anføres normalt uden nærmere iden
tifikation, mens landsbyer, gårde m.m. er identificeret ved sogn og/eller her
red, herregårdene dog normalt ved herred. Navneformerne er i almindelig
hed dem, der anvendes i Trap: Danmark, 5. udg., 1958-72. De skånske, hal- 
landske og blekingske herreds- og sognenavne gengives ud fra en liste udar
bejdet på grundlag af Arent Berntsens liste i Danmarckis oc Norgis fruetbar her
lighed, 1656, med en let forenkling og normalisering af navnene i dansk form.

Hvor et stednavn ikke har kunnet identificeres ud fra Trap: Danmark, Dan
marks Stednavne eller andre kilder under det sogn eller herred, som brev
bøgerne anfører, kan det i registeret være anført i anførselstegn, eller identi
fikationen omfatter alene lenet, evt. landsdelen, om muligt dog herredet, det 
sidste ofte ved skånske lokaliteter. Afviger en navneform i brevbøgerne meget 
fra den nutidige form, kan den oprindelige form være anført i parentes. En 
ældre, afvigende navneform eller et forslag til tolkning af en usikker navne
form kan være anført i en note.

Af hensyn til det benyttede tekstbehandlingssystems registerfunktion er 
stednavne ikke forkortet, når bortses fra nogle få, Kbh., Sjæll., Loll., Langel, 
og Jyll. Der skrives altså Nørre Horne, Lille Lyngby osv.

Der gives kun én henvisning til hver side, selv om et navn kan forekomme i 
flere breve på siden. Af pladshensyn anføres henvisninger til flere sider i ræk
kefølge ved angivelse af tallene for første og sidste side i en række med bin
destreg, også hvor det ikke drejer sig om indførsler, der følger efter hinan
den.
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Abbeltved, Kirke Såby s., Voldborg h. 
392.

Abberup, Kisserup s., Voldborg h. 
391.

Abrahamstrup Slot og len 30, 59, 62, 
98, 120, 133, 134,274,290.

Agedrup s., Bjerge h. 302.
Aggershus Slot og len 101, 179.
Albue Havn 173.
Alkestrup, Asmindrup s., Merløse h.

50, - Føllenslev s., Skippinge h. 45.
Allerslev s., Voldborg h. 391.
Allerup s., Åsum h. 302.
Allese s., Lunde h. 302.
Alleshave, Bregninge s., Skippinge h. 

44.
Allested s., Sallinge h. 302.
Als 276.
Alsønderup s. og by, Strø h. 54, 199.
Amager 67, 90, 94-95, 98, 106, 133, 

162, 281, 350, 352, 357-58, 361, 
363, 366-67, 369, 371-72, 374, 379, 
383, 387, 396, 398, 416, 444, 449, 
451, 467, - Lund 452, - Skov 456.

Ameland 451.
Amsterdam 16, 23, 24, 37, 64, 163, 

232, 328, 351, 411, 417, 442, 446, 
464.

Antvorskov Slot og len 24, 30, 48, 92, 
120, 205, 219, 230, 255, 263, 272, 
288, 392.

Antwerpen 324.
Asminderød s. og by, Lynge-Kron- 

borg h. 128, 138, 144, 266.
Assens 27, 162, 193, 262, 313-14, - 

provsti 180.
Asserupgårde, ?GIim s., Sømme h. 49.
Astrup, Bjergsted s., Skippinge h. 45.
Avderød, Kregme s., Strø h. 56.
Avnslev s., Vindinge h. 302.
Avnstrup, Særløse s., Voldborg h. 

392.
Avnø 42.

Badstrup, Uggeløse s., Lynge-Frede- 
riksborg h. 55.

Bakkebjerg, Blistrup s., Holbo h. 126.
Bakkendrup s. og by, Løve h. 392.

Ballebo Ovre, Sæbygård len 286.
Ballerup s. og by, Smørum h. 248.
Balslev s., Vends h. 311.
Bastrup, Uggeløse s., Lynge-Frede- 

riksborg h. 199.
Bederslev s., Skam h. 302.
Bendstrup, Alsønderup s., Strø h. 

54.
Bergen 313.
Bergenhus 271.
Birkende s., Bjerge h. 302.
Birkerød s., Lynge-Kronborg h. 140, 

242, 322, - Sø 242.
Bistrup Ladegård, Sankt Jørgens- 

bjerg s., Sømmeh. 176, - Mølle, 
Skt. Jørgensbjerg s., Sømme h. 
254.

Bjerge h. 188, 302.
Bjergsted s. og by, Skippinge h. 44.
Bjerre, Svallerup s., Ars h. 286.
Bjørnegården, Klemensker s, Born

holms Nørre h. 466.
Blangslev, Hammer s. og h. 446, 455.
Blekinge 20, 26, 37, 104, 162, 196.
Blistrup s. og by, Holbo h. 126.
Blovstrød s., Lynge-Kronborg h. 118, 

139-40.
Bodekul 33.
Bofald, Gemse s., Villands h. 37.
Bogense 27.
Bogø 412, 430, 437-39, 467, 469.
Bohus Slot og len 98, 100-01, 122, 

179-80,214.
Bollergård, hgd., Bjerge h. 399.
Bonderup, Ude Sundby s., Lynge- 

Frederiksborg h. 54.
Bornholm 46, 114, 139, 162, 210, 

232, 412, 419, 465-66, 468-72.
Bornholm len 101, 122.
Bornholms Nørre h. 469, - Vester h. 

469.
Borsholm, Ti køb s., Lynge-Kronborg 

h. 127.
Borup s. og by, Ramsø h. 31.
Bovense s., Vindinge h. 302.
Brederød, Kregme s., Strø h. 56.
Bregentved, Kisserup s., Voldborg h. 

391.
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Bregne h. 37.
Bregninge s. og by, Skippinge h. 44, 

- s., Skippinge h. 286.
Bremen 159, 194.
Bremervörde 288.
Brestenbro, Nim s. og h. 394.
Broggeinål, Gemse s., Villands h. 37. 
Brordrup, Gadstrup s., Ramsø h. 49. 
Brøndbyvester s., Sokkelund h. 281. 
Brøndbyøsters., Sokkelund h. 281. 
Buddinge, Gladsakse s., Sokkelund 

h. 196.
Bæltet 322, 410-11,422, 440.
Bøggild, Thorning s., Lysgård h. 

170.
Børringe Kloster len 36, 88, 180.
Børstingerød, Nørre Herlev s., Lyn- 

ge-Frederiksborg h. 200.
Børstrup, Søborg s., Holbo h. 128.
Bøttrup, Tikøb s., Lynge-Kronborg 

h. 128.
Bøvling Slot og len 120, 165, 174-75, 

191, 201.
Bågh. 180-81.
Bårse h. 273.

Christiania 212, 309.
Christianshavn 71, 90, 95, 98, 109, 

119, 124-25, 130, 132-34, 143, 145- 
46, 151, 162, 197, 219, 255, 259, 
261, 305, 308, 317, 330, 334, 338- 
39, 342, 344-48, 350, 354-56, 359, 
361, 367, 370, 374, 379, 381, 384, 
387, 395-97, 399-401, 403, 407, 
418, 440, 443-45, 447-50, 453, 456, 
458, 460, 463, 468.

Christianspris 413-14.
Christiansø fæstning 450.
Croy og Aershott 223.

Dagelykke, Asminderød s., Lynge- 
Kronborg h. 128, - Slette, As
minderød s., Lynge-Kronborg h. 
128.

Dalgård, Salling 215.
Dalum Kloster Slot og len 145-46, 

165-66, 178, 180-81, 185, 187, 193, 
283. 327.

Damsholte s., Mønbo h. 419.
Danzig 47,317, 431.
Darup, Vor Frue s., Sømme h. 49.
Dauerup, Bjergsted s., Skippinge h. 

45.
Davinde s., Asum h. 302.
Dragsholm Slot og len 30, 120, 164, 

168-69, 204, 219, 232, 250.
Dragsminde ved Rødby 148.
Dragstrup, Søborg s., Holbo h. 128.
Dragør, Store Magleby s., Sokkelund 

h. 358, 369, 371, 376, 385, 389, 
406, 449.

Drammen, Norge 313.
Drigstrup s., Bjerge h. 302.
Dronningborg len 43, 244, 268, 276.
Dueholm len 120, 165.
Dybvad, Gosmer s., Hads h. 394.
Dyrlund, Kirke Hvalsø s., Voldborg 

h. 391.

Ebbekøb, Asminderød s., Lynge- 
Kronborg h. 73, 123, 138, 144, 
199.

Ebberup, Særløse s., Voldborg h. 
392.

Ebeltoft 247.
Egemarke, Føllenslev s., Skippinge 

h. 45.
Egtved s., Jerlev h. 178, 180, 182.
Ejby s., Vends h. 311.
Ejlby s., Skovby h. 329.
Ellenholm, mose, Kronborg len 249.
Ellingegård, Torup s., Strø h. 57.
Elmelundgård, Mønbo h. 130, 142, 

167, 171,281.
Eltang s., Brusk h. 254.
Endrup, Asminderød s., Lynge- 

Kronborg h. 128.
Engelske Kanal 270.
Engeltofte, hgd., Bjerge h. (Skåne) 

34.
Enkebølle, Stege lands., Mønbo h. 

419.
Enkhuizen 452.
Esbønderup s. og by, Holbo h. 128.
Eskebjerg, Bregninge s., Skippinge 

h. 45.
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Eskilstrup, Kirke Eskilsrtrup s., Mer- 
løse h. 50.

Esrum Ladegård, Essenbæk s., Søn- 
derhald h. 280, - Mølle, Esbønde- 
rup s., Holbo h. 298.

Falster 16, 19,31,51,65, 103, 112-13, 
120-21, 130, 140, 148-49, 154, 165, 
190, 193, 205, 225, 234, 240, 248, 
261, 266-67, 289, 329, 357-58, 368- 
69, 371, 373-76, 378-79, 385, 387, 
395, 400, 403-04, 408-09, 412, 414- 
15, 418, 420-21,424, 426, 430, 433- 
34, 443, 453, 458-59, 463, 471-72.

Fangel s., Odense h. 302.
Fanø 242.
Farum s. og by, Ølstykke h. 391.
Favrholm Ladegård, Frederiksborg 

len 318.
Finland 33.
Firhøj, Søborg s., Holbo h. 128.
Fjellenstrup, Søborg s., Holbo h. 

128.
Flakkebjerg h. 297.
Flekkerø 271, 441.
Flemming, Hornborg s., Nim h. 394.
Flensborg 48, 116, 135, 248, 255, 

257-58, 265, 437.
Flinhausen, Flinhus 423-24.
Flødstrup s., Vindinge h. 302.
Frederiks Kastel 340.
Frederiksborg Slot og len 20, 30-31, 

43, 53, 59, 62, 65, 67-68, 73, 77, 81- 
83, 85, 92, 96, 101, 106, 109-10, 
112-13, 120, 148, 185, 198, 215, 
249-50, 256, 271, 291, 318, 330, 
333, - Ladegård 69, - lille lade
gård 59, 266, 301, - Skole 52, 318, 
- Sparepenge 77, 330.

Frederiksodde 18, 48, 166-67, 173, 
194, 202, 234, 245, 373, - fæstning 
179, 182, 190, 205, 273.

Frederikssund 315.
Frederikstad, Norge 176, 185, 187, 

306.
Freerslev, Nørre Herlev s., Lynge- 

Frederiksborg h. 56, 200.
Frejlev s., Hornum h. 426.

Froste h. 88, - og Heine Kirke len 
36, 180.

Frørup s., Vindinge h. 302.
Fyn 16, 27, 29, 31-2, 58, 66, 68-70, 

116, 120, 122, 140, 144-45, 154, 
157, 159, 165-66, 177, 179-80, 187, 
191-92, 209, 220, 243, 246, 250, 
252, 266, 272, 294, 299, 311, 325, 
440.

Fænø 16.
Færø (Færøerne) 111.
Føhr 446.
Føllenslev s. og by, Skippinge h. 45, - 

s., Skippinge h. 286.
Fønsskov, Føns s., Vends h. 218.
Fåborg 27.

Gadbjerg s., Tørrild h. 194.
Gammelrand, Bregninge s., Skippin

ge h. 45.
Ganløse s., Ølstykke h. 310.
Gedser, Falsters Sønder h. 155, 269.
Gellenæs, Gemse s., Villands h. 37.
Gemse s., Villands h. 37.
Gentofte s., Sokkelund h. 196.
Gevninge s. og by, Voldborg h. 49.
Gierslev s. og by, Løve h. 29, 284, 

392.
Gilleleje, Søborg s., Holbo h. 128.
Gislev s., Gudme h. 302.
Gislum h. 171.
Give s., Nørvang h. 152.
Gladsakse s. og by, Sokkelund h. 203, 

- s., Sokkelund h. 196, 281.
Glückstadt 283.
dosmer s., Hads h. 394.
Gotland 33.
Gottorp 100, 156, 172.
Grenå 183.
Gryde, Bjerge h. (Skåne) 188.
Græse s. og by, Lynge-Frederiksborg 

h. 53, 198, - Mølle, Græse s., Lyn
ge-Frederiksborg h. 256.

Grønholt s. og by, Lynge-Kronborg 
h. 54, 199.

Grønsund 219, 222, 229, 234-35, 329, 
468.
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Grågård, Thorning s., Lysgård h. 170.
Gråskov, Thorning s., Lysgård h. 

170.
Gulev s., Villands h. 35, 37.
Gundsømagle s. og by, Sømme h. 49.
Gylling s. og by, Hads h. 394.
Gvllingsgården, Bornholm 466.
Gæstegården, Nim s., by og h. 237.
Gørløse s. og by, Lynge-Frederiks- 

borg h. 55, 200.
Gøteborg 188.
Gåbense, Nørre Vedby s., Falsters 

Nørre h. 235, - Færgegård, Nørre 
Vedby s., Falsters Nørre h. 58-59.

Hagenskov Slot og len 118, 120, 158.
Hagerup, Jørhmde s., Lynge-Fre- 

derksborg h. 53.
Hald Slot og len 120, 165, 174-75, 

178, 180-82, 202, 205. 215, 228, 
230, 277.

Hald, Torup s., Strø h. 57.
Halland 33, 123, 196, 326.
Halmsted 312.
Hals bro, Alborghus len 16.
Halsnæs Skanse, Strø h. 20.
Halsted Kloster Slot og len 75, 120, 

165, 187, 191-93, 202, 212, 222, 
234, 240, 275, 322-23, 386.

Hamborg 26, 97, 155, 161, 188, 215, 
217, 269, 423.

Hammer s. og h. 281, - h. 446, 455.
Hammersholt, Nørre Herlev s., Lyn- 

ge-Frederiksborg h. 55, 200.
Hammershus 419.
Harrishøj, Tikøb s., Lynge-Kronborg 

h. 127.
Harte s., Brusk h. 205.
Hasle 468.
Hatting h. 394.
Haurum s. og by, Nim h. 393.
Havelselille, Ølsted s., Strø h. 56, 200.
Havelsemagie, Ølsted s., Strø h. 56.
Havreholm, Tikøb s., Lynge-Kron

borg h. 127.
Hedegård, Sankt Jørgensbjerg s., 

Sømme h. 49.
Heden s., Sallinge h. 302.

Hellerød s., Bregne h. 37.
Helsingborg 19, 51, 88, 99, 124, 262, 

281, 286, 327-28, 417, - fæstning 
36, 83, 87, 104, 117, 220-21, 286.

Helsingborg Slot og len 36, 77, 87, 
101, 104, 121, 132, 153, 180, 194, 
230.

Helsinge s. og by, Holbo h. 126.
Helsingør 50, 73, 75, 78, 84, 88-89, 

98, 103, 105, 112-14, 117, 130, 143, 
146, 151-52, 161-62, 171, 178, 181, 
190, 197, 202, 207, 220, 223, 232, 
239, 249, 257, 260, 264, 266, 306, 
313, 317-18, 324, 326, 335, - går
den Rosen 326.

Hemmingstrup, Valby s., Holbo h. 
127.

Herlev, Nørre Herlev s., Lynge-Fre- 
deriksborg h. 55, 200.

Herlufsholm birk 118.
Herringløse, Hvedstrup s., Sømme 

h. 49.
Herrisvad Kloster len 121, 180.
Herstedvester s., Sokkelund h. 281.
Herstedøster s., Sokkelund h. 281.
Hesselbjerg, Blistrup s., Holbo h. 

126.
Hind h. 201.
Hindsgavl len 118, 120, 158, 166.
Hjadstrup s., Lunde h. 302.
Hjertebjerg, Elmelunde s., Mønbo h. 

171,281.
Hjørring 253.
Hobro 173.
Holbo h. 126.
Holbæk 114, 149, 173, 192, 195, 250, 

307, 313, 324.
Holbæk Slot og len 30, 84, 120, 241, 

- Ladegård 139, 156, 307.
Holland 24, 32, 34, 52, 178, 195, 226, 

368, 412, 423, 438, 446.
Holløse, Vejby s., Holbo h. 127, 199. 
Holstebro 256.
Holsten 18, 33, 100, 159, 194, 207, 

211, 223, 234, 242, 297, 436.
Hornborg s. og by, Nim h. 393.
Hornbæk, Tikøb s., Lynge-Kronborg 

h. 127.
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Horne(by), Tikøb s., Lynge-Kron- 
borg h. 127.

Horsens 183, 246-47, 363, - Hospital 
218.

Horserød, Tikøb s., Lynge-Kronborg 
h. 127.

Hovedskov, Stege lands., Mønbo h. 
419-20.

Hundige, Kildebrønde s., Tune h. 
50.

Hundstrup s., Skam h. 302.
Husum 467.
Husum, Brønshøj s., Sokkelund h. 

123,326.
Hven 102, 105, 140, 209, 410, 425.
Hvidovre s. og by, Sokkelund h. 251, 

- Sokkelund h. 281.
Høje Tåstrup s. og by, Smørum h. 

129, - s., Smørum h. 446.
Højelt, Blistrup s., Holbo h. 126.
Højrup, Slangerup s., Lynge-Frede- 

riksborg h. 198.
Hørsholm 72, 118, 138, 140, 144.
Hørup, Slangerup s., Lynge-Frede- 

riksborg h. 53.
Høvelte, Uggeløse s., Lynge-Frede- 

riksborg h. 199.
Hågendrup, Melby s., Strø h. 56.
Hårløse, Tjæreby s., Strø h. 54.

Ibstrup 72, 133, 196.
Ide og Marker len 39.
Island 111.
Islev Mark, Rødovre s., Sokkelund h. 

183, 306, 333.

Jerlevh. 178, 180, 182.
Jersie s. og by, Tune h. 49.
Jonstrup, Tikøb s., Lynge-Kronborg 

h. 127, - Mølle, Værløse s., Smø
rum h. 321, - Vang, Værløse s., 
Smørum h. 321, - Ugerløse s., 
Merløse h. 49.

Jordhøj, Slangerup s., Lynge-Frede- 
riksborg h. 53, 198.

Jungshoved Slot og len 30, 173, 250.
Jylland 120, 159, 191,304.
Jyllinge s. og by, Sømme h. 49.

Jystrup Mølle, Jystrup s., Ringsted h. 
217.

Jægergården, Nyborg len 323.
Jægerspris, Horns h. 305.
Jæmtland 16, 101.
Jørlunde s. og by, Lynge-Frederiks- 

borg h. 53, 198.

Kalhave, Hornborg s., Nim h. 394.
Kallerup, Høje Tåstrup s., Smørum 

h. 446.
Kaltred, Bregninge s., Skippinge h. 

44.
Kalundborg 98, 140, 151-52, 156, 

163-65, 179, 181, 189, 192, 209, 
217, 219-21, 259, 289, 296, 315.

Kalundborg Slot og len 30, 44, 71, 
84, 120, 145-46, 163, 165, 169, 210, 
233, 239, 250, 286.

Kalvehave s. og by, Bårse h. 219.
Kalø len 268, 276.
Kalø, Tårs s., Musse h. 236.
Kamstrup, Vor Frue s., Sømme h. 49.
Karlebo s., Lynge-Kronborg h. 140.
Karlslunde s., Tune h. 25.
Karsemose, Vinderød s., Strø h. 56.
Kastelev, Sværd borg s., Hammer h. 

50.
Kattinge, Herslev s., Sømme h. 49.
Kavslunde s., Vends h. 166, 180.
Kerteminde 27.
Kiel 211,219, 229, 329.
Kindvig, Mern s., Bårse h. 273.
Kirke Helsinge s. og by, Løve h. 255.
Kirke Såby s. og by, Voldborg h. 392.
Kisserup s., Voldborg h. 391.
Klagstorp, Nesum s., Villands h. 37.
Klemensker s, Bornholms Nørre h. 

466.
Knudsby, Vordingborg lands., Bårse 

h. 50.
Knudstrup. Gierslevs., Løve h. 392.
Kobbermøllen ved Flensborg 49, - 

Tamdrup s., Nim h. 394.
Kolberg 161.
Kolding 162, 256, 267, 313-14, 384.
Koldinghus Slot og len 120, 140, 

178, 180, 182, 205, 254, 256.
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Kollekolle, Værløse s., Smørum h. 
391.

Kollerød, Lynge s., Lynge-Frederiks- 
borg h. 55, 199.

Kolsbæk, Blistrup s., Holbo h. 126.
Kongens Lyngby s., Sokkelund h. 

281.
Kongstrup, Sejrø s., Skippinge h. 45. 
Kornerup s. og by, Sømme h. 49.
Korselitse, hgd., Falsters Sønder h. 

191, 356, - Ladegård 369.
Korsør 26, 63, 66, 68, 70, 75, 122, 

140, 151, 156, 163-64, 173, 181, 
189, 196, 272, 280, 295, 315.

Korsør len 24, 30.
Kregme s. og by, Strø h. 56.
Kristianopel 19, 57, 205, 328, - fæst

ning 63, 88, 104, 155, 221.
Kristianopel len 101, 122, 180.
Kristianstad 19, 32, 57, 62, 88, 122, 

179, 317, - fæstning 35, 61,104-05, 
119, 179,221.

Kristianstad len 36, 101, 180.
Kronborg Slot og len 30, 41, 51, 59, 

62, 65-67, 71, 73, 78, 81, 83, 86-89, 
93, 98-99, 101, 110, 112-13, 120, 
123-24, 126-27, 132, 138, 147-48, 
158-59, 162-63, 169, 196, 204, 207, 
215, 217, 219, 223, 239, 245, 249- 
50, 266-68, 279-80, 286, 292, 315, 
317-19, 322, 324-25, 330, 332, 402, 
- Kronborg fæstning 89, 239, 272, 
318.

Kurland 339.
Kustrup, Vejlby s., Vends h. 180.
Kyringe, Tostrup s., Merløse h. 241.
København 16-17, 45, 65, 69, 73, 75- 

76, 81, 85-86, 89-90, 93, 99-102, 
105-06, 112, 116, 124-26, 132-34, 
136, 143, 147-49, 151-52, 155, 175- 
77, 186, 188, 195, 204, 207-08, 211, 
214, 216-17, 219-20, 230, 235, 237, 
245, 247, 252-55, 259-60, 279-80, 
290, 308-09, 316, 319, 330-35, 338- 
40, 342, 344-50, 353-54, 356, 358, 
360, 364-68, 370-71, 374, 376, 379- 
81, 385-86, 390, 392-93, 395-403, 
406-07, 409, 411, 416, 420-21. 425,

431-32, 436, 439-42, 444, 447-49, 
451-52, 457, 459-62, 465, 467, 470. 
Blåtårn 375, 380, 447. - Boldhuset 
322, 356-57. - Bremerholm (Hol
men) 42, 51, 94, 108, 121, 130, 
139, 155, 161, 198, 201, 254, 260, 
269, 274, 277, 307-09, 330-31, 347- 
48, 362, 414-15, 435, 437, 438, 448, 
450 - Bryggerlavets hus 406. - 
Bryggerset, se Kongens Bryghus. - 
Børsen 308. - Forstæder 89-90, 
100, 248. - Frederiks Kastel, se Ka
stellet. - Fæstning 296, 434. - 
Gamle tugthus 344. - Holmens 
kirkegård 445. - Kalvebod 376, 
445, 447, 450. - Kastellet 305, 309, 
339, 347, 374-75, 395, 404, 429, 
432. - Klædekammeret 63, 108, 
192, 225, 259, 317, 385, 399, 452. - 
Kompagnihuset 406. - Kongens 
Bryghus (Bryggers) 43, 93, 125, 
149, 356, 370, 445, 447-49, 468. - 
Kongens bødkerhus 63. - Lade
gårdsmarken 315, 349. - Løngan
gen 209, 347-48, 370. - Material
gården 312. - Peblingsøen 305. - 
Provianthuset (Proviantgården) 
24, 43, 59, 62, 67-68, 71, 73, 93, 95, 
99, 104, 107, 125, 130, 210, 251, 
262, 307, 315, 328, 352, 384, 390- 
91, 393, 398-99, 406, 409-10, 423- 
24, 432, 449, 451,461,463-65, 471. 
- Rosenborg 440. - Rosenborg 
Have 344. - Skipper- og båds- 
mændsboder 344. - Skipperbo
derne 201, 214, 254. - Slotshol
men 286. - Slotspladsen 90. - Sor
tedam 305. - Svaldergården 416. - 
Toldboden 373, 404. - Tugthuset 
345, 356. - Tøjhuset 78, 80, 82-83, 
86-87, 102, 105, 153, 207, 215, 259, 
275, 311, 336, 340, 347-48, 354, 
362, 366, 379-80, 402, 411, 449-50, 
464. - Ulfeldts gård 345. - Univer
sitetet, Akademiet 90, 136, 205, 
264, 282, 292, 303-04, 316, 337, 
439. - Vartov 425, 429, 432. - ga
der. Adelgade 416. - Borgergade
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304. - Delfinstræde 416. - Hjorte
stræde 305. - Højbådsmandsgade 
214. - Lavendelstræde 305. - Prin- 
segade 304. - Stenkulgade 224. - 
Victrilgade 312. - broer. Christians- 
havns Bro 371. - kirker. Helliggejst 
Kirke 381, 401. - Holmens Kirke 
308, 381, 399, 401, 422. - Re- 
genskirken, se (Hellig) Trefoldig- 
heds Kirke. - Runde kirke, dvs. 
Skt. Anna Rotunda 94, 338-39. - 
Skt. Nikolaj Kirke 381, 401, 416. - 
Trefoldigheds (Hellig Trefoldig- 
heds) Kirke (Regenskirken) 172, 
291, 298, 367, 377, 381, 397. - Ty
ske Kirke 381, 401,457. - Vor Frue 
Kirke 182, 381, 401. - porte: Hel
singør Port 311. - Nørreport 126, 
333, 339, 347-48. - Vesterport 126, 
347-48, 392, 400. - Østerport 94, 
347-48, 414. - volde og skanser. 
Hane Skanse 347, 396. - Helmer 
Skanse 347-48, 392, 396, 400. - 
Vestervold 349. - Østervold 343.

Københavns Slot og len 24-25, 30, 
43, 98, 101-02, 114, 120, 133, 148, 
163, 169, 184, 202, 210, 212, 248, 
262, 291, 303, 330, 370, 380, 387, 
391, 403, 446.

Køells Mølle, Ringsted h. 217.
Køge 20, 66-67, 78, 83, 98, 119, 151, 

178, 196, 237-38, 267, 315, - Kro 
99-100,-Vig 407, 424.

Landskrone 19, 79, 88, 124, 202, 244, 
256, 286, 328, 414, 416, 422, 424- 
25, 434, 437, - fæstning 38, 77, 79, 
83, 87, 104, 117, 221, 324, - havn 
422, 424, 427, 434-35.

Landskrone len 36, 87, 101, 122, 
180, 188.

Langeland 31,118, 120, 144, 154, 158, 
234, 418, 420-21,426, 431, 453.

Langesund, Norge 252.
Ledøje s., Smørum h. 281.
Lejre, Allerslev s., Voldborg h. 391, - 

Mølle, Allerslev s., Voldborg h. 
391.

Lerbjerg, Kirke Hvalsø s., Voldborg 
h. 391.

Lerbæk, Sankt Jørgensbjerg s., Søm
me h. 49.

Lerholt, Lillerød s., Lynge-Frederiks- 
borg h. 55, 199.

Lille Fuglede s., Ars h. 315.
Lille Gråskov, Thorning s., Lysgård 

h. 170.
Lille Kornerup Mølle, Kornerup s., 

Sømme h. 254.
Lille Lyngby s. og by, Strø h. 54, 199.
Lille Oustrup, Thorning s., Lysgård 

h. 170.
Lille Rørbæk, Snostrup s., Ølstykke 

h. 56, 200.
Lillerød s. og by, Lynge-Frederiks- 

borg h. 55, 199, - s., Lynge-Frede- 
riksborg h. 118, 139.

Lillø, hgd., (ærs h. 105.
Lindersvold, hgd., Fakse h. 235.
Lindholm, Uggeløse s., Lynge-Frede- 

riksborg h. 55.
Livland 33.
Ljørslev s., Morsø Sønder h. 305.
Lolland 16, 19, 31, 51, 65, 75, 103, 

112-13, 115, 120-21, 125, 130, 140, 
144, 148-49, 154, 158-59, 165, 190, 
193, 205, 214, 222, 225, 234, 236, 
240, 244, 256, 261, 266-67, 289, 
294, 310, 329, 357-58, 368-69, 371, 
373-76, 378-80, 385, 395, 403, 406- 
09, 412, 414-15, 418, 420-21, 423- 
26, 430-31, 433-34, 443, 453-54, 
458-59,463, 471.

Lollands Albue 232, 413.
Ludsholms bro, Alborghus len 16.
Lund Hospital, Skåne 57.
Lundby s., Hammer h. 281.
Lunde h. 302.
Lundenæs Slot og len 21, 120, 158, 

165, 174-75, 178, 182, 191.
Lundholm, ?Lindhohn, Stege lands., 

Mønbo h. 419.
Lybæk 24, 153, 190, 207, 311, 378, 

393, 395, 408, 411,413, 450, 455.
Lydshøj, Blistrup s., Holbo h. 126.
Lyndby s. og by, Voldborg h. 49.
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Lyngby s., Villands h. 35, 37.
Lyngbymagle, Lille Lyngby s., Strø h. 

199.
Lynge s. og by, Lynge-Frederiksborg 

h. 55, 199.
Lyse Kloster 229.
Lysgård h. 170, 215.
Lystrup, Uvelse s., Lynge-Frederiks

borg h. 55, 200.
Løgmandsvænge, Mønbo h. 419.
Løgstør 16.
Løgtved, Viskinge s., Skippinge h. 

44.
Lønholt, Grønholt s., Lynge-Kron- 

borgh. 54, 144, 199.
Løve h. 29, 392.

Madrid 324.
Madvig, Hellerød s., Bregne h. 37.
Magleby s., Vester Flakkebjerg h. 

138, 162.
Malmø 36, 50, 52, 58, 88, 91,95, 117, 

124, 207, 226, 236, 244, 256, 305, 
328, 421, 424, 464, 466, - fæstning 
19, 45, 77, 84-85, 87, 91, 94, 104, 
221.

Malmøhus Slot og len 36, 62, 85, 88, 
99, 101, 122, 180, 195, 309.

Mandal, Norge 313.
Manderup, Ovsted s., Voldborg h. 

49.
Mandø 242.
Marbjerg, Fløng s., Sømme h. 49.
Mariager 251.
Mariager Kloster Slot og len 120, 

129, 165, 168, 171, 174-75, 268, 
276.

Maribo 459.
Marslev s., Bjerge h. 302.
Marsvinsholm, hgd., Sunds h. 142.
Melby s. og by, Strø h. 56, - s., Skovby 

h. 329.
Melløse, Lille Lyngby s., Strø h. 54, 

199.
Merløse h. 49, 241.
Middelfart 16, 18, 27, 177.
Middelfartsund 17.
Mors 382-83, 409, 418, 425.

Morud, Vigerslev s., Skovby h. 178, 
180-81.

Mosede, Greve og Karlslunde s., 
Tune h. 49.

Moskva 283.
Munkebo s., Bjerge h. 302.
Munkegård, Tikøb s., Lynge-Kron- 

borg h. 127.
Mynge, Vejby s., Holbo h. 127.
Møgeltønder 242.
Møgeltønder Ladegård 192, 231, 

239.
Møgeltønderhus len 207, 230, 232, 

239, 242.
Møn 16, 19, 31, 41, 121, 129-30, 140, 

142, 152, 165, 167, 171, 207, 211, 
217, 219-20, 223, 226, 228-29, 235, 
261, 271, 281, 292, 309, 372, 374- 
76, 378-79, 382, 385, 387, 403-04, 
408, 412, 414-15, 418-21, 424, 430, 
433, 435, 450, 453, 471-72.

Møn len 120.
Måløv s., Smørum h. 281.

Nakke, Søborg s., Holbo h. 128.
Nakskov 16, 74, 118-19, 151, 190, 

226, 236, 244, 259, 269, 282, 285, 
290, 292, 297, 299, 304, 320, 331, 
376, 400, 415, 422, 429-31, 433-34, 
437, 454, - fæstning 66, 68, 74, 
110, 124, 130, 140, 236, 240, 246, 
248, 260, 278, 293, 325, 368, 376, 
378, 381, 400, 429, 453, 467, 470- 
71.

Nebbo, Gemse s., Villands h. 37.
Nebs Mølle, Ringsted h. 217, 310.
Nedenæs len 441.
Nedenæs, Norge 313.
Neder Mølle, Hatting s. og h. 394.
Nederlandene (Generalstaterne) 23, 

156, 408.
Nederstetorp, Asminderød s., Lynge- 

Kronborg h. 128.
Nedre (nederste) Værebro Mølle, 

Jyllinge s., Sømme h. 262.
Nejede, Alsønderup s., Strø h. 54, 

199.
Nejlinge, Helsinge s., Holbo h. 126.
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Nesum s. og by, Villands h. 37.
New Castle 442.
Nim s., by og h. 237, - h. 393.
Ning h. 394.
Norge 16, 19, 50, 120, 192, 195-96, 

208, 210, 217, 253, 267, 271-72, 
313, 328, 360, 368, 383.

Nybo, Asminderød s., Lynge-Kron- 
borg h. 128.

Nyborg 18, 27, 64, 68, 110, 159-60, 
300.

Nyborg Slot og len 18, 27-28, 118, 
120, 158, 165, 173, 187, 198, 311, 
323.

Nygård, ?Damsholte s., Mønbo h. 
419.

Nyker s., Bornholms Vester h. 466.
Nykøbing Falster 269, 285, 369.
Nykøbing Sjæll. 282, 315.
Nykøbing Slot og len 40, 58, 79, 120, 

190, 192, 222, 238, 244, 386.
Nyrand, Agnsø s., Skippinge h. 45.
Nyrup, Tikøb s., Lynge-Kronborg h. 

127.
Nysted 269, 285.
Nærum, Søllerød s., Sokkelund h. 

260.
Næs, Kastrup s., Hammer h. 50.
Næsbyhoved Broby s., Bjerge h. 302.
Næstelsø s., Hammer h. 281.
Næstved 15, 60, 108, 166, 233, 263, 

315, 323, 327, - Skt. Peders Kirke 
108.

Nødebo s. og by, Holbo h. 54, 199.
Nørre Højrup, Skam h. 302.
Nørre Sandager s., Skovby h. 329.
Nørrejylland 20, 50, 186, 191, 203, 

214, 217, 219, 222, 246, 259, 292, 
399, 455.

Odense 27, 52, 57, 146, 169, 174, 
252, 312, 317, - h. 302, - Hospital 
180, - Kirke 220, - provsti 18.

Odense Skt. Knuds Kloster Slot og 
len 139, 146, 187, 193,221.

Odensegård (Skt. Hans Kloster) Slot 
og len 118, 120, 150, 158, 165, 
169, 174, 187, 192.

Oppesundby s. og by, Lynge-Frede- 
riksborg h. 53, 198.

Ordrup, Tostrup s., Merløse h. 241.
Ore, Kastrup s., Hammer h. 50, - s., 

Skovby h. 329.
Orebygård, hgd., Musse h. 74.
Oustrup, Egtved s., Jerlev h. 178, 

180, 182, - Thorning s., Lysgård h. 
170.

Palsgård, hgd., Bjerge h. 177.
Pederstrup, Nødebo s., Holbo h. 54.
Plejelt, Tikøb s., Lynge-Kronborg h. 

128.
Polen 15.
Pommern 33.
Portugal 156, 256, 270, 278.
Preussen 33, 168.
Præstø 173, 237, 315.

Qvisloot 452.

Ramløse s., Holbo h. 126.
Ramsø h. 134.
Randers 25, 183, 202, 215, 246-47, 

405, - Fjord 244.
Reerslev s. og by, Løve h. 392.
Rendsborg 260.
Revninge s., Bjerge h. 302.
Ribe 120, 162, 167, 176-77, 191, 215, 

242, 256, 314, - stift 123, 159, 245, 
297, 382-83.

Riberhus Slot og len 107, 120, 165, 
174-75, 191, 207, 230, 232, 239, 
242, 256, - Ribe[rhus] Ladegård 
192, 230.

Riga 205, 229, 454.
Ringe Kirke, Gudme h. 302.
Ringkøbing 256.
Ringsted 78, 264, 277, 284, 326, - h. 

217, 241.
Ringsted Kloster Slot og len 30, 68, 

100, 110, 119-20, 224, 241.
Robakkegård, Bornholm 469.
Roland, Asminderød s., Lynge-Kron

borg h. 128.
Rolsted s., Åsum h. 302.
Rorup, Torup s., Strø h. 57.
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Roskilde 28, 66-67, 71, 78, 95, 98, 
103, 106, 109, 129-30, 135, 216, 
224, 260, 292, 305, 312, 315, 341, 
393, 407, - Domkirke 312, 329.

Roskilde (gård) Slot og len 25, 30, 
49, 68, 79-80, 119-20, 123, 131, 
134-35, 139, 154, 176, 254, 307, 
312, 391.

Rostock 188.
Rudkøbing 27.
Rugtved, Viskinge s., Skippinge h. 

44.
Rugård len 120, 178, 180-81.
Rumperup, Bregninge s., Skippinge 

h. 45.
Rusland 283.
Røgle, Vejlby s., Vends h. 166, 180.
Rønne 469.
Rønneby 57.
Rønnebæk s., Hammer h. 281.
Rønninge s., Asum h. 302.
Rørtang, Tikøb s., Lynge-Kronborg 

h. 127.
Råbyggelaget 441.

Sachsen 121, 142.
Sageby, Mern s., Bårse h. 273.
Sakskøbing 181, 269, 285.
Sallerup, Køngs., Hammer h. 50.
Salling 215, 409, 418, 425.
Sallinge h. 160, 302.
Sal tofte, Ubby s., Ars h. 44.
Samsø 18, 28, 32, 43, 59, 65, 70-71, 

150-51,201,315.
Sandbygård, hgd., Tybjerg h. 83.
Sannidal, Norge 252.
Saunte, Tikøb s., Ly uge-Kron borg h. 

127.
Seden s., Asum h. 302.
Sejlstrup gods 184.
Selsø, hgd., Horns h. 141, 177.
Sigerslewester s. og by, Lynge-Frede- 

riksborg h. 53, 198.
Sigerslevøster, Strø s. og h. 54, 199.
Sild 446.
Silkeborg Slot og len 47, 50, 52, 120, 

168, 170, 175.
Sjælland 16, 19, 25, 30-32, 51, 60, 65,

73, 81, 83, 102-03, 110, 112, 114, 
119-20, 125, 130, 140, 145-46, 154, 
158-59, 162-63, 165, 202, 205, 209, 
217, 219, 222, 225-26, 235-36, 239, 
244, 250, 257, 261, 264, 276, 292, 
296, 309, 313-14, 316, 325, 328-29, 
332-35, 337, 351, 354, 419, 440, 
450.

Sjællands stift 108.
Skagen 114, 163, 231-32, 408, 447. 
Skam h. 302.
Skanderborg Slot og len 16, 20, 25, 

120, 174-75, 203, 207, 211, 237, 
240, 303, 326.

Skanderup s., ?Hjelmslev h. 241, - s., 
Anst h. 205.

Skaverup, Sværdborg s., Hammer h. 
50.

Skeby s., Lunde h. 302.
Skellebjerg s. og by, Løve h. 392.
Skenkelsø, Jørlunde s. og by, Lynge- 

Frederiksborg h. 198.
Skerød, Ramløse s., Holbo h. 126. 
Skibsted bro, Helium h. 16.
Skibstrup, Tikøb s., Lynge-Kronborg 

h. 127.
Skien, Norge 271.
Skiftekær, ved Holbæk 307.
Skive 253, 262,-Å 185.
Skivehus Slot og len 120, 185, 215. 
Skovby s. og h. 329, - h. 178, 180-81. 
Skovshoved Skov 75.
Skullerup, Kisserup s., Voldborg h. 

391, - Mølle, Kisserup s., Voldborg 
h. 391.

Skælskør 66, 138, 162, 280, 315.
Skænkelsø, Jørlunde s., Lynge-Fre- 

derksborg h. 53.
Skære Mølle, Grønholt s., Lynge- 

Kronborg h. el. Karise s., Fakse h. 
47.

Skævinge s. og by, Strø h. 54, 199.
Skåne 16, 19, 26, 29, 32-33, 35-38, 42, 

45-46, 48, 52, 57, 70, 74, 77, 79, 87- 
88, 91, 98, 100-02, 104-05, 117, 
120, 124, 128, 149, 153-54, 162, 
180, 188, 196, 209, 221, 292, 296, 
327-28, 421, 432.
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Skårupgård, hgd., Øster Lisbjerg h. 
213.

Slagelse 66, 70, 141-42, 263, 297, 
315.

Slangerup 31, 103, 162, 279, 315.
Slesvig 156, 172.
Sleteke, Valby s., Holbo h. 127.
Slipshavn 74, 110, 151.
Slorup, Kisserup s., Voldborg h. 391.
Smørum h. 183, 446.
Smålandene 236, 468.
Snejbjergs., Hammerum h. 177.
Snertinge, Sværdborg s., Hammer h. 

50.
Sneumgård, hgd., Skast h. 39.
Soesmarke, Majbølle s., Musse h. 

412.
Sokkelund h. 183, 326.
Solbjerg s., Løve h. 286.
Sonnerup, Kregme s., Strø h. 56.
Sorø 184, 288, 296, - Det kgl. Akade

mi 96, 184, 188, 265, 294, 315, - 
birk 265, - Skole 140.

Sorø len 120, 250.
Spanien 324, 341.
Spillegård, Aker s., Bornholms Søn

der h. 469.
Sprogø 165.
Staurby, Vejlby s., Vends h. 180.
Stavanger, Norge 271.
Stege 142, 271, 304, 315, 370, 373, 

450, 453.
Stege Slots Ladegård 130, 142.
Stenbjerg, Kastrup s., Hammer h. 

50.
Stenderup Mark, Eltang s., Brusk h. 

254.
Stenrand, Agnsø s., Skippinge h. 44.
Stevns 424, - Klint 468.
Stift Bremen 409.
Stjernholm len 120, 393.
Store Fuglede, Ars h. 286.
Store Havelse, Ølsted s., Strø h. 200.
Store Heddinge 315.
Store Kornerup Mølle, Kornerup s., 

Sømme h. 254.
Store Rørbæk, Snostrup s., Ølstykke 

h. 56, 200.

Stralsund 138, 161, 246, 321, 406.
Strø s., by og h. 54, 199.
Strølille, Strø s. og h. 54, 199.
Stubbekøbing 41, 238, 269, 285, 366, 

369, 467.
Stuby, Kastrup s., Hammer h. 50.
Sundbylille, Jørlunde s., Lynge-Fre- 

deriksborg h. 53-54, 198.
Sundbyvester, Tårnby s., Sokkelund 

h. 374.
Sundbyøster, Tårnby s., Sokkelund 

h. 374.
Sundet 15, 24, 156, 197, 223, 229, 

245, 249, 319, 322, 324, 408, 422, 
452. Jf. Øresund.

Svabsted, landskab 100, 156, 172.
Svedstrup, Ølstykke s. og h. 56, 200.
Svendborg 27, 227.
Svenstrup gods, Ramsø h. 248, 274.
Svenstrup len 30, 120, 274.
Svenstrup, s., Hornuni h. 16, - Kavs- 

lunde s., Vends h. 166.
Svenstrup (gård), Ramsø h. 31.
Sverige 33, 97, 103, 421.
Svinesund, Norge 306.
Svinninge, Sværdborg s., Hammer h. 

50.
Sæby 253.
Sæbygård len 29-30, 241, 250, 286.
Særløse s., Voldborg h. 392.
Søborg s. og by, Holbo h. 128.
Søbys., Bågh. 180-81.
Søgård, Stege lands., Mønbo h. 419.
Sølvesborg 321.
Sølvesborg len 36, 122, 180.
Sømme h. 49.
Sønder Nærå s., Åsum h. 302.
Sønder Omme s., Nørvang h. 152.
Sønder Vilstrup s., Brusk h. 254.
Sønderborg 17,-Slot 116.
Sønderho s., Skast h. 242.
Sønderholm s., Hornum h. 426.
Søndersø s., Skovby h. 329.
Sønderød, Reerslev s., Løve h. 392.
Sørup, Grønholt s., Lynge-Kronborg 

h. 55, - Lysgård h. 215.
Søtofte, Tostrup s., Merløse h. 241.
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Tagøje, Holbo h. 126.
Thisted 256.
Thorning s., Lysgård h. 170.
Thy 383, 409,418,425.
Tibirke s. og by, Holbo h. 127.
Tikøb s., Lynge-Kronborg h. 127.
Tisvilde, Tibirke s., Holbo h. 127.
Tjæreby, Vor Frue s., Sømme h. 49.
Tjørntved, Stenlille s., Merløse h. 

241.
Tjørring s., Hammerum h. 177.
Toelt, Asminderød s., Lynge-Kron

borg h. 128.
Tokkerup, Allerslev s., Voldborg h. 

391.
Tollerup, Melby s., Strø h. 53, 57.
Tommerup s., Odense h. 302.
Tore by s. og by, Musse h. 236.
Torpe, Bregninge s., Skippinge h. 

44.
Torup s. og by, Strø h. 57, - Mesinge 

s., Bjerge h. 139.
Toruplille, Torup s., Strø h. 57.
Tranekær Slot og len 120, 230.
Trellerup, Herslev s., Sømme h. 49.
Trondhjem len 98, 100-01, 122, 180, 

253.
Tryggevælde Slot og len 67-68, 84, 

120, 143, 243, 278.
Tulstrup, Alsønderup s., Strø h. 54, 

199.
Tune skibrede 274.
Ti ise s., by og h. 307.
Tusehmd, Tuse s.? og h. 139, 307.
Tyllet, Søbys., Bag h. 180-81.
Tølløse, hgd., Merløse h. 195.
Tønsberg, Norge 271.
Tågerup, Ramløse s., Holbo h. 126.
Tårnby s., Sokkelund h. 281.
Tårup, Vejlby s., Vends h. 166.
Tåsinge 426.

Ubby, Års h. 286.
Ude Sundby s. og by, Lynge-Frede- 

riksborg h. 54, 198.
Udlejre, Ølstykke s. og h. 56, 200, 

391.
Udsholt, Blistrup s., Holbo h. 126.

Uggeløse s. og by, Lynge-Frederiks- 
borgh. 55, 199.

Uggerslev s., Skam h. 302.
Ulfborg h. 201.
Ullerslev s., Vindinge h. 302.
Ullerup, Torup s., Strø h. 57.
Unnerup, Vejby s., Holbo h. 127.
Utterslev, Brønshøj s., Sokkelund h. 

196, 303.
Utterslevgård, Brønshøj s., Sokke

lund h. 303.
Uvelse s. og by, Lynge-Frederiksborg 

h. 55, 199.

Valborup, Kirke Hvalsø s., Voldborg 
h. 391.

Valby s. og by, Holbo h. 127, - Hvid
ovre s., Sokkelund h. 251.

Vantinge s., Sallinge h. 302.
Varde 242, 297, 418.
Vassingerød, Uggeløse s., Lynge-Fre

deriksborg h. 199.
Veddelev, Himmelev s., Sømme h. 

49.
Veflinge s., Skovby h. 329.
Vejby s. og by, Holbo h. 127.
Vejen s., Malt h. 242.
Vejlby s., Vends h. 166, 180, - Kirke, 

Vends h. 166, 178, 180-81.
Veksebo, Asminderød s., Lynge- 

Kronborg h. 128.
Vemb skibrede 274.
Vendelbo stift 382-83.
Vends h. 166.
Vendsyssel 382-83, 409, 413, 418, 

425.
Vestenbæk, Kallehave s., Bårse h. 

273.
Vestenå, Nesum s., Villands h. 37.
Vester Egesborg s., Hammer h. 281.
Vester Hæsinge s., Sallinge h. 302.
Vestersøen 33.
Vestervig Kloster Slot og len 120, 

207,211-12.
Vestmannaø 111.
Viborg 194, 202, 217, 222, 228, 263, 

403, 459, - Domkirke 158, - Lands
ting 184, - stift 123, 159, 382.
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Vigerslev, Hvidovre s., Sokkelund h. 
251,-s., Skovby h. 178, 180-81.

Vigsnæs s. og by, Musse h. 236.
Villands h. 37.
Villingerød, Esbønderup s., Holbo 

h. 128.
Vinderslevgård, hgd., Lysgård h. 47.
Vinderød s. og by, Strø h. 56.
Vindinge s. og h. 302.
Viskinge s. og by, Skippinge h. 44.
Wismar 33.
Vlieland 75.
Voldborg h. 30, 49, 134, 391.
Vordingborg 34, 66, 68, 163, 173, 

196, 222-23, 226, 274, 315, 329.
Vordingborg Slot og len 30, 50, 78, 

80, 120, 189, 196, 250, 272, 284, 
291,446.

Workum 452.
Vormark, Hesselager s., Gudme h. 

243.
Værløse s., Smørum h. 281, 391.
Værløselille, Værløse s., Smørum h. 

391.

Ysted 42, 57-58, 88, 228, 240.

Ærø 426.

Ølsted s. og by, Strø h. 56, 200.
Ølstykke s., by og h. 56, 200, - h. 183,

391.

Ørby, Vejby s., Holbo h. 127.
Ørding s., Morsø Sønder h. 305.
Øresund 318, 320. Jf. Sundet.
Ørridslevgård, hgd., Lunde h. 243.
Ørum len 120.
Øsel 33, 184, 286.
Østersøen 33, 212, 242, 306-07, 412.
Østrup, Albæk s., Støvring h. 43, - s., 

Lunde h. 302.
Øverstetorp, Asminderød s., Lynge- 

Kronborg h. 128.

Åbygge skibrede 274.
Åker s., Bornholms Sønder h. 469.
Åkær len 120, 268, 276, 385, 394.
Ålborg 217, 222, 227-28, 241, 246, 

258, 268, 296, - stift 123, 159.
Ålborghus len 120, 165, 174-75, 427, 

447.
Ålholm Slot og len 120, 191, 222, 

234, 240, 322, 386.
Ålsgårde, Tikøb s., Lynge-Kronborg 

h. 127.
Århus 60, 183, 243, - Domkirke 155, 

310, - stift 123, 159, 245, 297, 382- 
83, 413.

Århusgård len 120, 165, 276.
Åsted s., ? Har ro h. 21.
Åstrup len 120.
Åstrup, Kirke Såby s., Voldborg h. 

391.
Åsum h. 302.



Sagregister

Sagregisteret følger i det væsentlige de samme retningslinjer som i de nær
mest foregående bind, og på samme måde gives ved brug af tekstbehand
lingsprogrammet flere henvisninger end tidligere til det enkelte ord og be
greb, også for hyppigt forekommende grupper af personer og institutioner, 
som borgmestre og råd, landsdommere, lensmænd, kancelliet, slotte, fæst
ninger. Her kan der dog være skønnet ud fra betydning for de enkelte per
songruppers og institutioners generelle forhold.

Specifikationsniveauet svarer i princippet til de nærmest foregående binds. 
Specificering ses ved ord og begreber med mange henvisninger og tjener til 
at give et overblik og spare opslag.

Det samme er søgt opnået ved som tidligere at samle et større antal ord og 
begreber under en række overordnede begreber, som planter under Frugt, 
bær og urter, embedsmænd, institutioner, lovovertrædelser og straffe under 
Retsvæsen osv., idet der i et vist omfang fra de enkelte ord gives henvisninger til 
de overordnede ord. Da systemet svarer til det, der er anvendt i de foregåen
de bind, lettes gennemgang af ord og begreber gennem rækker af år.

Accise, se Told og accise.
Adel (herremænd, ridderskab).

Adelen 15, 25, 36, 46, 73, 95, 101, 
116, 134, 160, 164, 196, 289, 325, 
329, 334, 338, 340, 346, 360-61, 
368, 395, 403, 409, 414-15, 418, 
426-27, 432, 444, 453, 459. Herre
mænd 109. Junkere 309. Adels
jomfruer 31,47, 57, 125, 130, 134, 
136, 143, 182, 213, 222, 224, 228, 
231, 242-43, 258, 261-62, 269, 279, 
292, 300, 315. Privilegier adelige 
22. Privilegier birk 265. Naturalisa
tionsbrev 22. Nobilitation 335. 
Adelsvåben 206. Adelen forskrives 
25, 36, 289, - tilskrives 325, - skal 
votere om rigens råd 289, 325, - 
vægrer sig ved indkvartering 373. 
Adelens rostjeneste 70, 74, 102, 
114. Begravelser 21, 96, 159, 178, 
244, 273, 302, 403, - bevilling til

opsættelse 31, 41, 57, 93, 98, 102, 
118, 135, 143, 176, 184, 189, 191, 
207, 227, 302 - salve på kirkegår
den 159, 273. Æresskud 270. Jf. 
Adelsgods, Bønder, Gode mænd, 
Hovedgårde, Lensvæsen, Rigsrå
det, Skiftevæsen, Værgemål.

Adelsgods 135, 141-42, 164, 166, 173, 
175, 195, 209, 213, 225, 238, 243, 
292, 306, 334. Arvegods 34. Herre
gårdene i len under lensmanden 
29. Adelen gårde i by 349, 403. Til
ladelse til at købe adeligt jorde
gods 334.

Admiral, se Holmens admiral, Ri
gens admiral, Viceadmiral.

Admiralitetet 37, 64, 153, 155-56, 
179, 182, 184, 187, 205-06, 212, 
214, 226, 246, 269-70, 287, 302, 
321, 347, 362, 381, 384, 395, 404- 
05, 420, 423, 436-37, 467.
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Adrniralitetsrådet 362. Admiralitets- 
råder 291, 313-14, 336.

Advisering af det, der fornemmes 
431. Jf. Spionage.

Affektion mod kongen 91, 303, 466.
Afgifter 47, 141, 168, 174, 190, 194, 

206, 241, 255, 356, 369, - af enge 
248, - af forpagtning 231, 356. - af 
gods 274, - af gård 123, - af kron
gods 274, - af ladegård 266, 301, 
369, - af len 171, 201, 224, - af 
maltaccise 15, 285.

Afkortning 162, 202, 230.
Afregning, se Pengevæsen.
Afståede provinser 153. Afståelse af 

feudum 100, 156, - af jura infeu- 
dandi 172, - af Skåne 229 - af 
Svabsted 100.

Agenter, se Gesandter.
Akkkord med købmand 402, - med 

borgmester 317, - om forpagtning 
266.

Akkomodering holl. folk 425, - såre
de 406.

Almuen 164, 264, 351, 368, 373, 419- 
21, 426, 472.

Altfruer, se Oldfruer.
Ambassadør holl. 37, 64, 156, - sven

ske 242, 256. Jf. Gesandter.
Ameublement 341.
Ammer 216.
Ammunition 33, 36, 92, 109, 132, 

135, 163, 179, 214, 220, 236, 287, 
305, 324, 409, 417. Jernkugler 33. 
Karduser 95. Krigsmunition 101, 
139, 245, 366. Krudt 59, 64, 76, 80, 
83, 101, 153, 163, 183, 221, 283, 
325, 328, 331, 338, 354, 377-79, 
401-03, 409, 464. Kugler 51, 59, 
64, 101, 325, 338, 377. Lunter 59, 
64, 78, 101, 163, 183, 221, 325, 
338, 377-78. Munition 36, 57, 69, 
74, 78, 86, 104, 109, 117, 151, 179, 
207, 226, 354, 366, 377, 379, 381, 
383, 406, 412, 453. Musketkugler 
59, 183, 325, 377. Pistolkrudt 239. 
Skrot 77, 325, 333. Skrotsække 
325. Slangekrudt 83. Jf. Våben.

Ankerfiskeri 232, 269.
Antikvitetskammeret 172.
Apotekervæsen. Apoteker 216, 263, 

317, 343, 386 - visiteret af Det me
dicinske Fakultet 216. Apotekere 
342-43. Condita 216. Conservantia 
216. Emplastra 216. Komposita 
216. Konfekt 216. Medicamenta 
216. Olea 216. Opiata 216. Plastre 
216. Purgantia 216. Sirupper 216. 
Ungven ta 216. Jf. Medicin, Privile
gier, Vin og spiritus.

Arbejde, se Bønder.
Arbejdsdrenge 281.
Arbejdsfolk 76, 111, 172.
Arbejdskarle 111.
Arkelifolk 141. Arkelimestre 19, 87, 

89, 147.
Arkivalier. Dokumenter 33, 142, 195, 

282. Jf. Jordebøger.
Armistitium 98.
Arrest af borgere 60, 421, - færge

mand 438, - løjtnant 52, 238, 373, 
- oberst 398, - officer 190, - ritme
ster 26, 35, - ryttere 238, - skib 
155, 192, - smakke 181, - svenske 
fanger 108.

Artilleri, se Flåden, Hæren, Våben. 
Arv 108. Arvinger 425.
Arvegods, se Adelsgods.
Assignationer 23-24, 153, 156, 188, 

268, 470, - i korn- og proviantskat 
159, - i len 253, - i tiende 253, - i 
told 156, 183, 215, 253, 260, 267, 
283, 313-14, 322, - dateret efter 
freden 158.

Badskærere (bartskærere) 92, 216, 
390. Jf. Håndværk, Lavsvæsen, Læ
ger og veterinærer.

Bagen, bagning, se Krigen.
Bagere, se Håndværk.
Baj, se Tekstiler.
Bartskærere, se Badska'rere.
Befragtning 432.
Beg 161,470.
Begravelser 354, - agent 47, - borger 

60, 417, - fændrik 422, - løjtnant
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315, - oldfrue 185. Begravelsesste
der, -plads 292, 298, 312, 399. Le
jersteder 367, 377, 397, 399, 468. 
Lig 48, 70, 241, 354, 397, 399, - af
hentes 48, - forflyttes 312, - følges 
148, - føres bort 256, - indsættes i 
kirke 466, - nedsættes i slotskirke 
93. Adelige begravelser, se Adel.

Beklædning. Gangklæder 142. Kap
per 363, 385, 397, 399, 404. Kjort
ler 332, 437. Klædedragt 371. Klæ
der 25, 62, 68, 259, 291, 357, 391, 
394, 406. Klædninger 210, 278, 
363, 385, 397, 402, 404. Skjorter 
192, 259, 311, 316, 332. Sko 25, 
192, 225, 259, 316, 332, 393. 
Strømper 25, 192, 316, 332, 393.

Benådning vedr. møntning 77.
Bergen kontor 455.
Berider, se Ridning.
Besigtigelse af begravelsessteder 298, 

- bygninger 169, 174, - Dalum 
Kloster 327, - fæstning 36, 267, 
272, 318, - gods til mageskifte 166, 
- gård og len 241, - mølle 310, - 
skiberum 151, - slot og ladegård 
187, - soldatesken 42, 48.

Beskærmelsesbreve 194, 287. 
Beslaget skrin 34.
Besoldning 15, 60, 144, 239, 291, 

417, - agerhønsefanger 234, - ar
tilleribetjente 461, - bygmester 
326, 356, - dr. 318, - envoyé 341, - 
fyrværker 451, - generalmajorer 
172, 455, - hofkøkkenskriver 108, 
- hofmarskal 40, - kancellibud 
404, - kancellijunker 178, 394, - 
kaptajner 141, 230, 281, 323, 327, 
451, - kobbertækker 113, - kon
duktør 309, - livbarber 41, - løjt
nant 264, 271, - major 416, - 
oberstlt. 94, 146, 252, 279, 353, - 
officerer 47, 96, 219, 222, 247, 
250-51, 253, 256, 266, 273, 278, 
284, 288-89, 291, 299, 303, 305, 
307, 312, 325, 352,- pligtsfogeder 
231, - prinsens informator 296, 
435, - præst 390, - regimentsfelt

skær 320, - resident 247, - rigens 
marsk 208, - ritmester 61, 399, - 
sergent 320, - skibsbygmester 254, 
- skibspræst 169, 259, 434, - 
skovrider 168, - slotsbetjente 239, 
- slotsfoged 203, - soldater 51, 
360, - toldskriver 84, - tøjmester 
315, 317, 410, - underofficerer 34, 
- vinskænk 63, - voldmester 61.

Bestallinger envoyé, 341, - fiskeme
ster 256, - hofkøkken skriver 107, 
- hofmarskal 39, - hofsnedker 
251, - kobbertækker 113, - krigs
råd 23, - landsdommer 471, - liv
barber 41, - maler 148, - officer 
173, - opsynsmand 390, - prinsens 
informator 435, - skovrider 167, 
277, - slotsfoged 240, - vinskænk 
63.

Bestallingsbreve 222, 257, 309.
Besværlige tider 81, 93, 106, 126, 

134-37, 144, 149, 161, 213, 229, 
300, 312, 316, 334, 338-39, 346, 
402, 439-40, 450.

Betaling af arbejdsfolk 172, - besold
ning 451, 455, 461, - brændeved 
187, 421, 437, 439, - brød 406, - 
enke 160, - fordring 234, 356, - 
forstrækning 412, - fourage 361, 
363, 421, - fragt 255, 452, - heste- 
og svineskærer 297, - hø og havre 
363, - kancellibude 432, - leveran
cer 313-14, 441, - oberstlt. 464, - 
officerer 316, - rustvogne 382, - 
skibshøvedsmand 254, - udførsel 
327, - underholdning 190, - i ol
dengæld 322, - i salt 202, - i told 
260.

Betjente 382, 428.
Bevilling af gård 139, 469, - af lade

gård 239, - af len 207, - af len frit 
182, - af mølle 254, - af pension 
469, - af ryttere 469, - af skude 
406, - af stændermøde 439, - af 
tiender 305, - af toldfrihed 48, - 
til at fiske ankre, tov m.m. 114, 
232, - til at flytte med sin formue 
280, - til at holde vinhandel 262, -
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til at sælge part i hgd. 142, - til at 
udskibe hvede 233, - til heste- og 
svineskærer 297, - til sejlads på Is
land 235, - til udførsel 184, 244, - 
til udførsel af græsøksne 285, - af 
hopper 305, - af hvede 257, - af 
korn 50, - til vand i render 305, - 
til vielse i huset 25, 76, 215, 450, - 
vielse i logement 103, - til ægte
skab 246, - at være sin egen værge 
258, 269, 292. Se også breve på... 
Bevilling til opsættelse af begravel
se, se Begravelser.

Bewindthebbere 235. 
Birkefogeder, se Fogeder. 
Birker, birkeret, se Retsvæsen. 
Biskopper (bisper, superintenden

ter) 17, 32, 141, 181, 218, 312, 
337. Jf. Gejstligheden, Gudstjene
ste, Kirker, Provster, Præster. Se 
till, de enkelte bisper i personreg. 
og bisperne i Norge i samlet over
sigt s. 120.

Bisper, se Biskopper.
Bjergeløn 114, 232.
Bly, se Metaller.
Bobehandling (registrering, vurde

ring, forsegling m.v.). Løsøre 61, 
97, 135, 175, 460. Registrering af 
breve m.m. 34, 61, 457, - brevskrin 
465, - løsøre 195, 280, 457. Forseg
ling af bo 141, 279, 332, 457, - 
gods 198, - kiste 280, - klæder 
142, - løsøre 61. Bo åbnes 332, 
457, 459, 460. Sølv udtages af bo 
358. Jf. Arv, Skiftevæsen, Vurde
ring.

Bodmeripenge 317. 
Bogtrykkere, se Håndværk.
Bogvæsen. Bog trykkes 19. Bog på 

tysk konverteres 18. Bog verteres 
18. Engelsk bog translateres 19. 
Universitetets trykkeri 378.

Bolte 318.
Bolværker, se Havne, skibsbroer m.v. 
Bomolie 398.
Borat, se Tekstiler.

Borde 107, 173, 289, 439. Egeborde 
173.

Borgen, se Kaution.
Borgere 15, 35, 50, 60-61, 67, 78, 81, 

97, 101, 116, 126, 131, 135, 141, 
151, 166, 193, 243, 247, 250-53, 
255-56, 262-63, 299-300, 305, 316, 
320, 324, 331, 344, 347, 355, 360, 
368, 395, 401, 411, 419-20, 452, 
457, 460, 466-67.

Borgerlig tynge. Byens tynge 216. 
Tynge 249, 334. Frihed for borger
lig og bys tynge 130, 210, 264.

Borgerskab, borgerstand. Borgerska
bet 19, 71, 73, 75, 78, 83, 91, 100, 
102, 106, 109, 112, 114, 118, 124- 
25, 131-32, 136-37, 141-42, 145, 
149, 154, 167, 179, 202, 213-14, 
223-24, 227, 231, 243-44, 253, 257, 
263-64, 282, 299, 304, 321, 324, 
331, 333, 340, 344-48, 354-55, 359- 
60, 365-66, 370, 379, 385, 390, 395- 
99, 406, 411,421, 432-33, 437, 439, 
442, 453, 457, 460, 467. Borgerlig 
bestilling 216, - næring 257, - 
stand 334. Borgerofficerer 397. 
Mønstring borgerskabet 347. Jf. 
Borgmestre og råd, Købstæder.

Borgestue 107, 344.
Borgmestre og råd 15, 17, 23, 27, 33, 

42, 52, 58, 60, 65, 71-72, 76-77, 81, 
85, 88-90, 93, 100-02, 105-06, 109, 
112, 116, 119, 124-25, 128, 130, 
133-37, 141-43, 146, 148, 151-54, 
156, 162, 176-77, 182, 184, 186-87, 
190, 195, 197, 200, 202, 204-05, 
208, 211, 213-14, 217, 219-20, 223- 
25, 227, 236-37, 239, 243, 247, 249, 
252, 255, 259, 262, 267, 272, 290, 
300-01, 304-09, 312, 31(5-19, 323, 
330-31, 336, 338-40, 342, 344-45, 
347-50, 353-55, 358-59, 361, 364- 
68, 370, 379, 381,384-85, 387, 390, 
392-93, 395-98, 400-01, 403, 406- 
07, 411, 415, 417-18, 424, 432, 434- 
35, 437-40, 442-48, 450-58, 460-61, 
463, 465, 467-68. Rådmænd 60,
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167, 197, 243, 307, 401. Jf. Borger
skab, Købstæder.

Boskab 86, 223.
Brandlidte bønder 53. Brændt hus 

128,-gårde 203.
Bremerholm, Holmen, se Køben

havn.
Breve på ankerfiskeri 232, - apotek 

386, - dukater 324, - fiskegård 
244, - fiskeri 242, - fred 31, - fær
ge 58, - gods 158, - gårde 43, 47, 
139, 206, 237, 303, 466, - have
plads 99, - hus 61, 201, - jord 184, 
- kaper 33, - mølle 254, - pension 
99, - præbender 304, - tiende 206, 
-vejrmølle 47. Se også Bevillinger.

Broer, se Havne, skibsbroer m.m.
Bryggen, brygning, se Krigen.
Bryggere, se Håndværk.
Bryllup, se Ægteskab.
Brænde, se Tømmer og brændeved. 
Brændevin, se Vin og spiritus.
Brød 72, 175, 240, 356, 361, 375, 

403, 406, 408.
Brønde 362.
Brøstfældighed på fæstning 267, 

272.
Byens tynge, se Borgerlig tynge. 
Byfogeder, se Fogeder.
Byggematerialer. Kalk 171. Kalk gra

vet og brændt 171. Kampesten 
318, 331. Sten 146, 343, 401, 411, 
414, 416, 463.

Byggepladser 224, 304, 308, 311.
Byggæsteri, se Gæsteri, Korn.
Bygmestre 76, 94, 267-68, 317-18, 

324, 326, 330, 362, 366, 437, 453, 
455, 461.

Bygsel, se Bønder.
Byråd, se Borgmestre og råd.
Byting, se Retsvæsen.
Bækkener 33.
Bødkere, se Håndværk.
Bøge, se Træer og Tømmer og bræn

deved.
Bøgeaske 424.
Bøger, se Bogvæsen.
Bønder 15, 18-19, 25, 27, 29, 32, 35- 

36, 43-44, 49-50, 53, 57, 62, 64-65,

67-69, 71-73, 75, 80, 83, 86-88, 97, 
102, 104, 110, 114, 126-27, 129-31, 
138, 142, 144, 146, 149-50, 154-56, 
158-59, 163-64, 169-70, 174, 178, 
190-93, 196, 198, 201, 203, 206, 
215, 222, 228, 231, 241, 243, 251, 
257, 266, 272, 276, 280, 286, 291, 
299, 303, 312, 316, 319, 321, 324, 
329-30, 357, 361, 363-64, 367, 370, 
372, 375, 391-94, 399, 409, 412, 
414, 416, 419-20, 426-27, 450, 458, 
472. Bymænd 50, 273, 374. Ama
gere 94, 125, 346, 349-50, 366, 371- 
72, 374, 396, 460. Ny-amagere 315, 
317, 349, husmænd 166. Kannike- 
tjenere 134. Ugedagsbønder 196. 
Ugedags tjenere 27, 30. Bage- 
brødpenge 170, erridspenge 180- 
81, hovpenge 37, jordskyld 184, 
kopenge 49, 273, landgildepenge 
37, leding 253, spindepenge 170, 
tyrepenge 216. Hoveri, hovning 
138, 196. Ægter 43, 180, 196, 394, 
ekker 125, gærdsel ages 67, hø 
ages 65, kørsel af elletræer 62. Ar
bejde 43, 241, 385, 394. Bygsel 
441. Afslag landgilde 44, 49-50, 53, 
126-27, 198, 203, 254, 262, 272. 
Frihed for ægt og arbejde 123, 
304. Bønder forarmede 15, 126- 
27, 203, - meget ruinerede 150, - 
ruineres 154, - forfrediges 350. 
Vold mod bønder 276. Bønder 
kan komme til at pløje, så og dyr
ke jorden 150. Selvejere, se Bøn
dergårde.

Bøndergårde, gårde. Bøndergårde 
20, 32, 36-38, 43, 88, 139, 164, 180, 
185, 196, 203, 215, 237, 243, 251, 
255, 312, 349, 352, 399, 403, 407, 
420, 455, 466. Jordegen gård 167. 
Øde gde 199, 273. Jf. Adelsgods, 
Bønder.

Børn 213, 227, 234, 267, 271, 284, 
306, 385, 424, - faderløse 245. 
Børnepenge 197, 336.

Bøsseskytter, se Hæren. 
Bådsmænd, se Flåden.
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Callemin, se Tekstiler.
Certifikation 33, 229.
Cessionsbreve 153.

Damask, se Tekstiler.
Danmarks Riges Råd 15, 60, 334.
Dannekvinder 283, 371.
Dannemænd 151.
Defensión. Fortifikationsværker 292, 

311. Forsvar 374. Fortifikation 
Kbh. 76, 292, 331, 365-66, 397, 
451.JE Fæstninger, Krigen.

Degne 140, 180. Degnebolig 180.
Degnestavn 140.
Deputerede 110, 136-37, 401-03, 

407, 439, 442, 449, 461.
Designationer 145, 389, 430, 449, - 

garnisonens behov 448,
Destillerer, destillatør, se Håndværk.
Diger, se Veje og broer m.v.
Direktører Saltkompagniet 45, 256, 

268.
Diskurs 349.
Doktorer 100, 108, 171, 255, 260, 

264, 281, 288, 317, 319, 337, 340, 
342-43, 351, 353, 359, 375, 381, 
400, 439, 442, 448, 453-54, 456, 
458, 463, 465.

Dokumenter, se Arkivalier.
Domme og dommere, se Retsvæsen.
Drab og mord, se Forbrydelser.
Drejere, se Håndværk.
Drenge 40, 111,238.
Drikkekar 63.
Drikkevarer, se Mjød, Most, Vin og 

spiritus, 01.
Dyrehaver, se Haver og dyrehaver, 

Skovvæsen.
Dyrevildt, sejagt.
Dæmninger, se Veje og broer m.v.
Dørstolpe 416.

Eder 8 mænd 241, - adelig 22, - bor
gere 81, 344, - byfogeder 98, 133, 
- dommer 20, - landsdommere 
26, 466, - officerer 74, 91, - prin
sens informator 435, - skovfoged 
168, - svensk skriver 470, -

vinskænkt 63, - om drab 233, - ed 
til kongen 209, - ed undersåtter 
351, 373. Ed og pligt af stænderne 
357. Troskabs-, hørsomheds- og 
tjenesteed 104.

Ege, se Træer, Tømmer og brænde
ved.

Ejendomstrætte 34.
Ekker, se Bønder.
Ekstrakt over kronens gårde og bol 

38.
Elletræer, se Træer.
Enemærker, se Marker og vange.
Enge og enghaver. Enge 139, 183, 

248, 267, 306-07. Engbund 307. Jf. 
Hø, Marker og vange.

Enker 15, 19, 47, 60, 62, 93, 98, 103, 
120, 126-27, 135, 138, 156, 159-60, 
162, 170, 175, 19-95, 205, 213, 222, 
228, 243-45, 252-53, 256-58, 264, 
266, 273, 280, 284, 288, 290-91, 
297, 303, 312, 322, 332, 352, 378, 
386, 403, 417, 424-25, 441, 451. 
Enkesæde 130, 284, 317, 387.

Erklæringer om begravelsessteder 
298, - om enge 139, - om fiskeri 
185, - om forstrækning 233, - om 
græsning 206, - om gårde 215, - 
om jord 139, - om ladegårde 192, 
- om sag 282, - om sogn 283, - om 
tiender 281,302,329.

Erridspenge (aridspenge), se Bøn
der.

Fadeburskvinder 210.
Faktorer. Kongens i Hamborg 215, 

268, 276, 423, - i Lybæk 207, 311. 
Saltkompagniets 268. Fyrsten af 
Kurlands 338. Hertuginden af 
Croy og Aershotts 223. Kongen af 
Polens 15. Kurlandsk 427. Kon
gens, se også Gabriel Gomez, Hen
rik Wurger.

Falkonerer, se Jagt.
Fanger 37, 260, - løslades. Jf. Krigen, 

Retsvæsen.
Fartøjer, se Flåden, Skibsfart.
Fattigvæsen. Fattige 111, 197, 221,
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395, 399, 406, 425, 436. Fattiges 
penge 197. Fattigforstander 216. 
Hospitaler 57, 180, 218, 242, 246. 
Hospitalslemmer 218. Hospitals
mestre 197. Indtages i hospital 
218. Løsgænger 237.

Fedevarer 150, 383.
Feudum 100, 156.
Fireogtyve af de fornemste borgere 

243.
Fisk og fiskeri. Fisk 57, 64, 185, - sal

tet 308. Rusefisk 49. Fiskevildt 236. 
Bøkling 384, 390, - holl. 424. Laks 
260. Sild 273, 384, 390, 395, 398, 
406, 423, - holl. 399, 415, 424. 
Skælfisk 260. Torsk 160. Østers 
260, 351. Ål 53, 273. Fiskeri 185, 
242, 249, 298, 420. Fiskeredskaber 
210, 309. Fiskegård 244. Ruser 
242. Fiskeribetjente 40. Fiskeme
stre 64, 72, 256. Se også Jacob Lau
ridsen Beck, Peter Holmer, Jørgen 
Jendtzmehr.

Fiskal 274, 396, 405, 415. Fiskus 334. 
Fiskemestre, se Fisk og fiskeri.
Fiskeri efter ankre, tov m.m. 114, 

232.
Fjedervildt, se jagt.
Flæsk, se Kød og flæsk.
Fløjl, se Tekstiler.
Flåden, orlogsflåden 25, 28, 41-42, 

45, 52, 82, 121, 182, 188, 201, 252, 
308, 310, 328, 332, 342, 381, 396, 
404-05, 407, 410, 414, 423-24, 426, 
438, 444-45. Orlogsskibe 74, 195, 
368, 381, 404-05, 407, 411, 413-14, 
447, - takseres 415, - holl. 447, - 
svenske 270, 368. Udredning 406, 
408, 463. Brander 411, 465. 
Brandskib 182. Brandskuder 360. 
Orlogsskibe: Delmenhorst 78, 415- 
16, 420. Falken 163, 322. Grå Ulv 
405, 411, 413. Hannibal 405, 438. 
Hvide Løve 416. Højenhald 235, 
405, 450. Justitia 420. Lykkepotten 
450. Norske Fregat 182, 234, 345. 
Norske Løve 405. Pelikanen 435. 
Phoenix, 270, 278. Skt. Johannes

411, 417. Skt. Peder 163, 375, 377, 
378. Snarensvend 435. Sorte Bjørn 
270, 278. Sorte Hund 193. Sorte 
Rytter 408. Spes 440. Sælhunden 
148, 165. Tre Løver 405, 411,413. 
Trefoldighed 405. Admiraler 390. 
Admiralsbestilling 230. Båds- 
mænd 67, 94, 111, 121, 355, 385, 
404. Bådsfolk 71, 156, 164, 185, 
226, 242, 272, 343-44, 370-71, 396, 
404-05, 454, - hjemforløves 185, - 
holl. 226, - presses 332, 396. Høj
bådsmand 111. Matroser 74, 436. 
Skibsfolk 24, 111,278, 295, 347-48, 
414, - holl. 351. Skibskaptajner 
308-09, 338. Skibsløjtnanter 210. 
Styrmænd 111, 270, 417. Skibs
høvedsmand 17, 72, 88-89, 95, 97, 
108, 163, 195, 197, 200, 254. Værk
basser 296. Rigens admiral, se per- 
sonreg., Ove Giedde, viceadm., se 
Nicolaus Helt, Niels Trolle, Hol
mens adm., se Christoffer Linde- 
nov, admiraler se Peter Bredal, 
Niels Juel. Det første isen går bort 
151. Løsen orlogsskibe 270. Nag
ler 41, 64. Salvere skibene mod 
isen 109. Skiberum udtakles med 
karatter, broer, garnering o.a. 151. 
Skibsjournal 270. Skibstjeneste 
306. Torn til nagler til flåden 41.

Foder 15, 73, 106, 168, 203, 349, 355, 
367, 398, 472. Hakkelse 354, 397, 
400, 434, 459, - hakkelsesskærere 
397. Halm 354, 385. Hestefoder 
220. Ruefoder 350. Strå 462.

Fodernød, fødenød, se Husdyr. 
Fogderi 144.
Fogeder 35, 88, 154, 209, 242, 245, 

416, 447, 458, - adelige 35. Birke- 
fogeder 98, 133. Byfogeder 28, 35, 
98, 133, 242, 308, 310, 323, 374, 
435. Herredsfogeder 297, 326, 
420. Husfoged 206. Pligtsfogeder 
231, 382, 459. Ridefogeder 35, 67, 
83, 86, 142, 154, 210, 288, 449, 
465, 470-71. Skovfogeder 266. 
Slotsfogeder 62, 72, 118, 144, 203,
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210, 240, 256, 440, 447. Sognefo
geder 154, 183. Jf. Retsvæsen.

Forbrudte varer 380.
Forbrydelser. Drab 146, 233, 237, 

260, 468. Drabssag 31, 146, 213, 
271, 310. Dødslag 264. Ihjelstuk- 
ket barber 275. Manddrab 229. 
Mord 110. Overfald 115, 118, 310. 
Slået tjener ihjel 229. Ærerørige 
ord og skældsord 364.

Forbud mod at brænde brændevin 
345, - at tage nam i bønders bo 
150, - tage vurdering i bønders bo 
150, - mod insolens 276, - mod 
kornudførsel 304, - mod køb af 
andres fratagne varer 99, - mod 
lys på tårne m.v. 349, - mod udfør
sel af korn og kvæg 196.

Forholdet til udlandet, se Udlandet, 
forholdet til.

Forhør af klager 401, - af mistænkte 
192, - af sag 209, 435, - vedr. prise 
242.

Forleningsbreve, se Lensvæsen.
Forlov 24, 31, 40, 48, 76, 117, 370, 

388. Forløves at rejse 289, - i ærin
der 51, 328.

Forløfter, se Kaution.
Forløvelse. Officerer hjemforløves 

146-47.
Formynderskab, se Værgemål.
Forordning om proviant efter takst

en 374.
Forpagtning af ladegård 231, 266, 

301, - af ladegårdsjord 318, - af 
maltaccise 15, 31, 60, 205, 233, 
285.

Forrider 335.
Forræderi 334, 342.
Forsegling, se Bobehandling.
Forstander over de syge og kvæstede 

401.
Forstrækninger af korn til bønder 

164. Forstrækning til besoldning 
416, - flåden 201, - forråd 433, - 
fæstningen Kbh. 433, - garniso
nen 81, 459, 461-62, 468, 470, - 
kongen 17, 35, 37, 50, 340, 377,

417, 454-55, 465, - lønning office
rer 204, - major 449, - militien 
233, 369, - officerer 271, - proces
ser 324, - soldatesken 154. For
strækning af lensindkomst 210, - 
af penge 276, - af proviant 455, - 
af viktualier 239. Penge udlovet 
456, 458, 461, - godvilligt udlovet 
313, 353, 377, 457, 468, 470. For
strækning af Lybæk 411. For
strækning forkyndes årligt til tinge 
150.

Forsvar, se Defensión, Flåden, Fa\st- 
ninger, Hæren.

Fortegnelse over alle afkortninger i 
kronens regnskaber 153, - over 
fremmede 17, - over hver stands 
gårde 353, - over jordebøger i 
Skåne 46, - over soldateskens for
tæring 154, - over værter 360.

Fortov ved hus 286.
Forvalter 77.
Fourage 67-69, 71-73, 75-76, 79, 81, 

88, 91-92, 123, 144, 203, 223, 361, 
363, 383, 395, 398, 400, 401-03, 
410, 412-13, 415, 418, 420-21, 423, 
425, 430, 433, 453, - fouragering 
92. Jf. Foder.

Fourerer 298.
Fragt. Skibe 156, 179, 187, 206, 211, 

283, 327, 385, 415, 445, 452-53. 
Både 197.

Fredebrev 468.
Freden 97-100, 103, 109, 120, 122, 

129, 158-59, 191,218. Officerer og 
ryttere overleveret til de svenske 
102. Overlevering af fæstninger 
104, - af jordebøger, skattemand
tal, tingbøger o. a. 121, - slot 104, 
- af traktater 152. Artilleri og am
munition overskikket fra Malmø 
236. Ratifikation af fredstraktat 
153. Roskildefreden 121. Freds
traktater 95, 115-16, 118, 122-23, 
129-30, 153, 160, 164, 193, 337. 
Møde om fredstraktater 81.

Fri rigets stand 334.
Fri rigsstad 334.
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Fribyttere 409, 436. Fribytteri 378, 
384, 436.

Frihed for borgerlig tynge, se Bor
gerlig tynge. Frihed for skat, se 
Skatter.

Frihed for København og Christians
havn 334. Friheder hospital 57.

Fristanden på Bornholm 419.
Frugt, bær og urter. Citroner 260, 

351. Humle 207, 361, 403, 408. 
Kirsebær 216. Kål 374. Pomme- 
ranser 216, 260. Ribs 216. Urter 
40, 216.

Fugle, se Jagt.
Fyrstendømmer 409.
Fædernelandet 25, 71, 73, 81, 131, 

303, 338, 350, 373-74, 419, 433. 
Fæderneriget 141.

Fædrene grave 241.
Færgevæsen. Færger 58, 112-13, 122, 

203, 217, 219-20, 222, 234-35, 324. 
Færgemænd 329, 372, 438. Færge
steder 59, 219, 438.

Fæste 241, - af tiende 21. Solda
ter fæstet gårde 189. Fæstebreve 
206.

Fæstninger, skanser og garnisoner. 
Fæstninger Chrisdansø 450, - Fre
deri ksodde 167, 179, 182, 190, 
205, 273, - Gh'ickstadt 283, - Hel
singborg 36, 61, 83, 87, 117, 220, 
286, - Kastellet 305, 309, 339-40, 
347, 374-75, 395, 404, 429, 432 - 
Kbh. 64, 66, 89-90, 149, 296, 305, 
330, 332, 334, 355, 361-62, 364, 
366, 393, 397, 421, 433-34, 440-42, 
447-48, - Kristianopel 63, 88, 155, 
- Kristianstad 35, 61, 105, 119, 
179, - Kronborg 81, 86, 89, 147, 
159, 204, 223, 239, 245, 267, 272, 
322, 324-25, - Landskrone 38, 77, 
79, 83, 87, 117, 324, - Malmø 19, 
45, 83-84, 85, 87, 91-92, 94, - 
Malmøhus 62, 77, 85, 101, 126, - 
Nakskov 17, 66, 68, 74-75, 110, 
118, 124, 131, 140, 151, 194, 236, 
240, 246, 248, 259-60, 278, 293, 
297, 325, 331, 358, 368, 376, 378,

381, 400, 415, 429, 437, 453, 467, 
470-71, - Norge 328, - Skåne 28, 
36-37, 42, 46, 79, 87-88, 91, 98, 
104-05, 113, 117, 132, 221, 245, 
324, 328, 337. Fæstningsværker 
411. Blokhuse 82. Brystværk 389. 
Brystværn 344. Hornværker 324. 
Kortiner 84. Volde 90, 142, 311, 
319, 331, 333, 340, 342-49, 355, 
364-66, 390, 392, 396-97, 400, 403, 
405, 420, 437-38, 442, 447, 456-57, 
463, 467. Fort 17. Arbejde på vol
den 340, 343-44, - på befæstning 
76. Skanser 20, 173, 179, 182. Gar
nisoner Hammershus 419, - Hel
singborg 61, 87, 124, - Kbh. 334, 
359, 380, 390, 393, 400, 441, 448- 
49, 456, 458, 462, 464, 467-68, 470, 
- Kronborg 81, 88, 159, 217, 223, 
239, 245, 266, 315, 319, - Lands
krone 79, 87, 124, - Malmø 77, 83- 
88, - Nakskov 17, 124, 194, 259, 
376-77, 415, - svensk 33, - Skåne 
82.

Fæsyge, se Kvægsyge.
Fødenød, fodernød, se Husdyr. 
Fødested, løsgivet for 335. 
Følgebreve, se Lensvæsen.
Føring 111, 253. Føringspenge 111. 
Får, se Husdyr.

Gadehuse 391-92.
Gader 304, 312.
Gal mej 33.
Gangklæder, se Beklædning. 
Garnisoner, se Fæstninger. 
Gartnere, se Urtegårdsmænd. 
Geder, se Husdyr.
Gejstligheden i alm. Gejstligheden 

36, 312, 340-41, 353, 368, 415, 419, 
453. Gejstlige 52, 141, 174, 242, 
304, 334, 337, 341, 353, 375. Gejst
lig jurisdiktion 388-89. Gejstlige 
embeder 442. Gejstlige stand 27, 
334. Frihed for gejstligheden 312. 
Fattige præsteenker 108. Augs- 
burgske konfession 435. Katedrati- 
cum 140, 180. Gejstlige ordinans
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39, 48, 118, 140, 214, 284, 312. Jf. 
Biskopper, Gudstjeneste, Jus pa
tronatus, Kirker og kirkelige for
hold, Kapitler, Provster, Provstier, 
Præstegårde, Præster.

Generalstaterne 23.
Gesandter 40, - eng. 106, 132, - holl.

64, 156, - polske 452, - svenske 
147, 240, 245, 253, 336, 344-45, 
419, 440, - i Roskilde 103. Agent, 
tidl. 435, - Danzig 47, 431. - Ly
bæk 455. Envoyé i Spanien 341. 
Minister 435, - Spanien 421. Resi
dent holl. 335, - hos kongen af 
Sverige 321, - i Spanien 341.

Gieblokke 269.
Giarmestre, se Håndværk.
Glas 209. Spidsglas 209.
Glasmester, se Håndværk.
Gode mænd 348, 459.
Gods. Krongods 196, 248, 274, 402, 

461, - pantsat 88, 178, 182, 184, 
253, 269, 454, 459, 462, 465, 468, - 
skødet 419-20. Gejstligt gods 158, 
224, 258, 304.

Græsning, græsvænger. Græs 262, 
272, - henvisnet 44. Græsning 
206, 225, 249, 262, 282. Græsgang 
225, 257, 267, 282, 386 Jf. Enge, 
Hø, Marker og vange.

Græsøksne, se Husdyr.
Grøfter og gærder. Grøfter 183. 

Vandgrøfter 183. Gærder 183, 
307. Gærdsel 169-70. Stave til gær
der 183. Stavrer 169.

Gudstjeneste og kirkelige handlin
ger. Afbede Guds vrede 69. Bede- 
stunder 335, - påbudt 104. Bøn 
for den holl. flåde 393, - at Gud vil 
føje vinden 393. Bønnen foran
dres 104. Gudsfrygts øvelse 435. 
Ligprædiken 220. Litanier 96. 
Prædiken 380, 388, 421. Præster 
formane tilhørere at fatte mod 
333. Sakramente 384. Taksigelse 
for freden 120, - for Jæmtland 17, 
- for holl. secours og succes 407. 
O Gud vi love dig 407. Erindring

af prædikestolen for forseelse 162. 
Skrifte, åbenbart 60, 63, 462, - 
hemmeligt 60, - frihed for 63. Ab
solveres i menigheden 384. Kir
kens disciplin 48. Jf. Begravelse. 
Biskopper. Kirker og kirkelige for
hold, Provster, Præster, Ægteskab.

(hild, se Metaller.
Guvernører 104, - Helsingborg Slot 

286, - Kronborg 89, - Nakskov 
331.

(held, se Pengevæsen.
Gærder, se Grøfter og gærder.
Gæs, se Husdyr.
Gæsteri 141, 170, 178, 180-82, 192, 

391-92, 394. Byggæsteri 170. He- 
stegæsteri 308.

Gønger 109, 162, 255, 332-33, 338, - 
fangne 118.

Hakker, se Redskaber.
Hamp 355, 440.
Handel 51, 299, 352, - ulovlig 299. 

Handelsmand 232, 290, 442. Jf. 
Husdyr (øksne), Købmænd, Mar
keder og torve, Skibsfart, Told og 
accise.

Harer, se Jagt.
Haver og dyrehaver. Haver 366, 445. 

Haveplads 99. Dyrehaver 27, 
206.

Havne, skibsbroer, bolværker, kajer, 
ladesteder. Havne 33, 209, 235, 
270, 347, 362, 368, 375, 396, 406, 
414, 416, 422, 424, 427, 434-35, 
445, 461. Bommen 151. Reden 
Kbh. 207, 384, 407, 438, 444-46, 
454. Revieren 308. Skibsbroer 152, 
266, 318. Bolværker 311, 330, 347- 
48. Ladesteder 268, 277, 463.

Havre, se Korn.
Hede, se Klima.
Henrettelse, se Retsvæsen (straffe).
Herberger, kroer og værtshuse. 

Kro(hus) 58, 99-100.
Herlighed 139-40, 167, 180, 215, 

243, 307, 394.
Herredage 31, 60, 62, 183, 197, 290,
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317, 323. Jf. Retsvæsen (rettertin- 
get). Rigsrådet.

Herredsfogeder, se Fogeder. 
Herredsting, se Retsvæsen. 
Herremænd, se Adel.
Hertug 28, 100, 109, 121, 130, 142, 

156, 172, 223, 276, - hertuginde 
223.

Heste 15, 27, 31-34, 36-37, 39, 41, 47- 
48, 50, 52, 57-58, 66, 76, 79, 81-82, 
84, 88-89, 91-92, 94-95, 102, 104, 
106, 109, 118-19, 124-25, 131-32, 
134-37, 140-42, 144, 147-48, 153, 
156, 163, 168, 185-86, 190, 198, 
206, 211, 214, 219, 223, 225, 232, 
237, 243, 248, 251-53, 260, 262, 
272, 276, 297, 306, 338-39, 353-54, 
358-59, 364-65, 367, 369-70, 374- 
75, 378, 395, 398, 404, 409, 414, 
425-27, 429-30, 441, 451, 453, 458, 
460, 463, 467, 471-72. Arbejdshe
ste 281. Artilleriheste 57, 105, 141, 
176. Bagageheste 66, 119. Dragon
heste 118. Foler 73, 144, 243. Ge- 
ruste heste 53, 160, 170-71, 185, 
201, 210, 212, 221, 230. Hopper 
73, 144, 243, 305. Klepper 109. 
Nordbagger 453. Præsteheste 263. 
Rideheste 40, 289. Rustvognsheste 
66, 185, 228. Rytterheste 27, 43, 
61, 257, 472. Stabsheste 58. Stod- 
heste 89. Vognheste 40, 58, 85, 96, 
119, 125, 284, 289, 301, 312. Dob
belt beslag 36. Hestetøj 33, 46, 
243. Remmetøj 51. Sadler 33, 46, 
51, 84, 109, 336, 339, 354, 378, 
404. Seler 276. Spændtøj 51. Stig
bøjler 51. Stænger 51. Folemestre 
219. Heste- og svineskæ^rer 297. 
Hestegilder 110. Stutmester 189.

Hjemlov stridig 355.
Hjul 325.
Hjulbårer, se Redskaber.
Hof polske 116.
Hoffet, se Kongehuset og hoffet.
Hofklædninger 40-41, 63, 108, 148, 

168, 251, 435.
Hofmarskal, se Kongehuset og hof

fet samt personreg., Johan Chri- 
stoph von Kørbitz.

Hofmester på Sorø, se personreg., 
Jørgen Rosenkrantz.

Hofpersonale, se Kongehuset og 
hoffet.

Hofprædikanter, se Præster. 
Hold (borgerlig ydelse) 216. 
Holmen, Bremerholm, se stedreg., 

København.
Holmens admiral, se personreg., 

Christoffer Lindenov.
Honning 53.
Hospitaler, se Fattigvæsen.
Hovedgårde 195. Bollergård 399. 

Engeltofte 34. Korselitse 191, 356. 
Lillø 105. Lindersvold 235. Mar
svinsholm 142. Orebygård 74. 
Palsgård 177. Sandbygård 83. Sel- 
sø 141, 177. Skårupgård 213. 
Sneumgård 39. Tølløse 195. Vin- 
derslevgård 47. Ørridslevgård 243. 
Jf. Ladegårde.

Hovednøgle til kongens værelser 
173, - til kongens veje 266.

Hoveri, se Bønder.
Huder 132, 299, 331, - okser 27.
Humle, se Frugt, bær og urter.
Hunde, se Husdyr.
Husdyr. Beder 267, 380, 386. Bolgal

te 160. Bolsvin 49, 54, 170, 273, 
308. Brændsvin 53, 178, 180, 182. 
Fedekøer 53. Fedesvin 386. Føde
nød 178, 180-81. Får 49, 53, 94, 
107, 160, 174, 308, 380, 386, 419, 
428. Geder 168. Gimmerlam 386. 
Græsøksne 150, 285, 386. Gæs 49- 
50, 53-54, 160, 170, 199, 212, 308, 
343, 380, 386, 419, 446, 455, - sæt
tes på sti 386. Hane 267, - kal
kunsk 301. Hunde 168. Høns 49, 
50, 53-54, 160, 170, 199, 212, 215, 
267, 308, 380, 419, 446, 455. Kal
kunsk hane 380, - høne 380, - 
høns 267, 301, - kyllinger 380. Kal
ve 267, 301. Kreaturer 150. Kvie 
379. Kvæg 50, 53, 65, 150, 158-59, 
166, 196, 203, 218, 246, 252, 276,
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297, 299, 333, 346, 350, 374, 396. 
Kyllinger 380. Køer 170, 212, 308, 
379, 419. Lam 49, 54, 94, 107, 160, 
170, 199, 212, 215, 308, 380, 386, 
419, 428, 446, 455. Nød 68. Okser 
266. Slagtenød 88. Siagtestude 
379. Slagteøksne 170, 266, 301. 
Staldokser 180-81. Studeling 380. 
Svin 107, 170, 267, 301, 374, 380, 
386, 419, 428. Øksne 27, 73, 88, 
107, 160, 170, 194, 267, 428. Øks
ne at fodre 301. Jf. Heste.

Huse 17,61, 100, 112, 127, 151, 190, 
201, 209, 214, 286, 326, 341-42, 
384, 392-93, 437, 445, 453, 463, - 
øde 53-55, 128, 148.

Husleje 41, 63, 309, 316, 467.
Hvede, se Korn.
Hverve- og anrejsepenge 360, - hver- 

vepenge 278, 360.
Hyre 111.
Hæren. Arméen 102-03, 123, 165, 

327-28. Militien 18, 20, 39, 233, 
235, 286, 369. Soldatesken 27, 36, 
42, 48, 70, 116, 119, 122, 136-37, 
142, 145, 147-48, 151-52, 154-55, 
159, 233, 251, 299, 330, 333, 348- 
50, 354, 361, 439, 448-49, 452, 457- 
58, 461. Landfolket 17, 67-68, 78- 
79,81,84, 87,91, 101-02, 110, 116, 
124, 129, 132, 177, 223, 236, 238, 
285, 290, 350, 357, 373, 376-77, 
400, 415, 466. Norske folk 335. Ge
neralkommando 15. Artilleriet 32- 
33, 69, 88-89, 91, 101, 125, 139, 
147, 179, 205, 231, 236, 259, 275, 
287, 324, 338, 353, 411, 422, 429, 
450. Artilleribetjente 347-48, 431, 
443, 448, 456, 461, 465. Artilleri
folk 69, 117, 443, 465. Artillerioffi
cerer 348, 362. Artilleriofficersbe- 
tjente 214. Fyrværkere 362, 465. 
Infanteriet. Fodfolket 20, 124-25, 
132, 151, 235, 273, 373, 376, 428, - 
holl. 402. Geworbne folk 176-77. 
Rytteriet 36, 58-59, 68, 70-71, 74, 80- 
81,86, 90, 93, 97, 101, 114-15, 118, 
123-24, 144, 152, 195, 208, 231,

235, 237, 240, 262, 265, 282, 321, 
347-48, 350, 359, 361, 363, 377, 
397-98, 400, 404, 413, 442-43, 453. 
Ryttere 19, 26, 30, 34-35, 43, 58, 
70-73, 75, 79-80, 86-87, 90-91, 94, 
97-98, 101-02, 106, 112, 114, 119, 
123, 132, 138, 142, 144, 154, 156, 
164, 191, 195, 208, 223-26, 238, 
244, 246, 248, 250, 262-63, 265, 
271-72, 277-78, 282, 285, 287, 296, 
299, 322, 333, 360-61, 363-64, 367, 
373-74, 376, 387, 395, 399, 408, 
411, 413, 416, 418, 42(5-29, 434, 
436, 456, 459, 462, 469, 471-72, - 
geworbne 43, - kvæstede 69, - des- 
munderede 32, 90, - umunderede 
79, 82, - leveres til de svenske 265. 
Fogedryttere 357. Præsteryttere 
80, 357. Sogneryttere 6(5-67, 90, 
217, 244, 247, 261, 263-64, 282, 
285, 357, 383-84, 404, 458. - hjem- 
forløves 189. Udskrevne bønder
dragoner 67. Bøndersoldater 333. 
Gemene knægte 8(5-87, 89, 15(5, 
190, 204, 347-48, 365, 373, 381, 
443, 460, 464-65. Karle velbevære- 
de 82. Knægte 360. Sjæll. knægte 
82. Soldater 18, 25, 28, 43, 50-51, 
58, 68, 72, 74, 102-03, 105, 110, 
142, 164, 192, 200, 217, 219, 23(5, 
259, 276, 278, 285, 290, 292, 296, 
299, 306, 316, 322, 330, 332, 334, 
342-43, 345-48, 350, 353, 35(5-57, 
360, 370, 374, 379, 381, 385, 393, 
398, 401, 403-05, 421, 423, 428, 
431, 443, 446, 456, 460. Unge 
mandkøn 32, 73, 82, 455-5(5. Regi
menter^, 26, 28, 32, 34, 37, 39, 51, 
58, 6(5-67, 70, 73-74, 78-80, 85-87, 
93, 96, 99-104, 109, 112-14, 119, 
124-25, 131-34, 140, 142, 145, 150- 
51, 177, 186, 189, 203-04, 217, 219- 
20, 222, 224-26, 228, 239, 244, 246, 
250, 255, 259-61, 263, 2(56, 282, 
311, 326, 356, 359-60, 363, 373, 
375-76, 380, 383, 387, 398, 400, 
409, 414-15, 418, 422-23, 425-32, 
438, 442-44, 44(5, 453, 455-56, 468.
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Regiment de garde 319. Kongens 
Livregiment 85, 219, 263, 286, 
320, 329, 356, 380, 464. Dronnin
gens Livregiment 52, 74, 79, 103,
133, 204. Livregimentet 36, 125,
201, 210, 347-48, 359, 405, 423,
443, 457. Sjæll. Regiment 236,
292, 296. Eskadroner 26, 106, 204, 
293. Kompagnier 15, 18, 21, 26, 30, 
34, 38, 43-44, 51, 58, 61-63, 65-66, 
68-74, 76, 78, 80-81, 88, 93, 96, 
100, 102-03, 105, 112, 124-25, 129, 
132, 140, 145, 147-49, 179, 182, 
189, 195-96, 204, 208, 210, 217, 
226, 234, 236, 238, 246-48, 250, 
255, 259-61, 266, 272-73, 286, 289- 
90, 297, 302, 310, 329, 332, 338-39, 
347, 360-61, 363, 367, 373, 376, 
382, 387-88, 395-96, 398, 400, 414- 
16, 425, 428-31,434, 436, 442, 449- 
50, 455-56, 462, 464, 469, 472, - 
norske 382. Kongens Livkompag
ni 125. 255. Hoflivkompagniet 
355. Adjudanter 252-53, 428. Au
ditør 186, 245, 310, 347, 382, 389. 
Bønderdragoner 67. Bøsseskytter 
123. Dragoner 26, 30, 36, 38, 58, 
62, 65, 67, 78, 80, 110, 116, 118, 
124-25, 148, 333, 356, 360, 363, 
383, 455-56. Dragonofficerer 29. 
Ekvipagemestre 254, 390. Enspæn
dere 15, 85, 104, 341, 352, 472. 
Fanesmede 134, 462. Feltmarskal 
16, 39, 112, 119, 125, 144, 164, 
171, 207, 210, 212, 240, 252-53, 
322, - svensk 115-16, 121, 129, 
131, 160-61, 178, 191, 263. Feltpi
bere 298. Feltskærere 134, 247, 
293, 295, 301, 342. Fændrikker 47, 
79, 236, 261, 293, 295-96, 298-99, 
397, 399, 447, 457. Gefreitere 204, 
295. Gefreiterkorporaler 295, 298- 
99. Generaladjudanter 33, 186, 
221, 245, 251, 287-88, 291. Gene
ralauditør 97, 148, 175, 192, 452, 
462. Generaler 85, 123, 240. Gene
ralfeltmarskal 19, 191. Generalge- 
valdiger 252-53, 356-57. General-

gevaldigerløjtnant 374. General- 
kommissarier 64, 154, 240. Krigs- 
kommissarius 46. Generallt. 22, 
29, 39, 78, 80, 230, 242, 247, 252, 
257, 272, 301, 311, 320, 330, 359- 
60, 378, 380, 387, 414-15, 422, 442- 
44, 448-49. Generalmajorer 78-80, 
85, 87, 96, 99, 131, 140, 147, 172, 
244, 252-53, 288, 293, 295, 336, 
428, 443, 448-49. Generalvognme- 
stre 251, 299. Hærpaukere 352. 
Kaptajn d’armes 293, 295, 298. 
Kaptajner 18, 37, 78-80, 84-85, 
129, 134-35, 140-42, 163, 188-89, 
196, 204, 210, 212, 238, 242, 259, 
261, 265, 270, 274, 278, 282, 293, 
295, 299, 301-02, 323, 327, 361, 
367, 376-77, 397, 405, 408, 413, 
420, 422, 425, 432, 441, 451, 454, 
471. Kaptajnløjtnanter 221, 236, 
281, 293, 295, 298-99. Kompagni- 
feltskærere 226. Konstabler 20, 65, 
84, 95, 111, 320, 343, 355, 362, 
363, 376, 464. Kornetter 134, 233, 
250, 256, 303, 359. Korporaler 29, 
134, 204, 247, 250, 256, 293, 295, 
298, 303, 359, 380, 462. Livdrago
ner 109. Livkarl 58-59. Løjtnanter 
15, 18, 47, 52, 79, 100, 134-35, 165, 
204, 238, 247, 250-52, 256, 261, 
264-65, 271, 274, 282, 287, 290, 
293, 295-96, 298-99, 301-03, 306, 
315, 319, 359, 363, 369, 373, 385, 
397, 405, 429, 448-49, 462, 465. 
Løjtnantprofos 252-53. Majorer 
63, 66, 75, 78-79, 84, 105, 132, 170, 
250, 274, 278, 288, 293, 295, 299, 
301, 359, 367, 385, 395, 397, 404, 
416, 418, 429, 431, 436-37, 443, 
449, 463-65, 472. Musketerer 150. 
Månedsknægte 461. Oberster 15, 
22, 26, 28, 34, 38, 43, 52, 58-59, 63- 
64, 66, 70-71, 85, 87, 96, 99, 112- 
13, 119, 124-25, 131, 133-34, 140, 
145, 147, 176-77, 179, 186, 190, 
192, 201, 208, 219, 226, 228, 230- 
31,233-34, 236, 239, 242, 244, 253, 
256, 261, 267-68, 274, 278, 282,
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286, 288, 293, 295, 297, 299, 301, 
303, 305, 331-32, 338, 345, 347-48, 
352, 357-60, 362, 364, 373, 395, 
397-98, 411, 418, 422-23, 426, 429- 
32, 436, 438, 447, 449, 453, 464, 
470. Oberstlt. 26, 32, 37-39, 50, 70, 
79, 90-91, 94, 125, 129, 133-34, 
140, 146, 148, 184, 189, 192, 205, 
206-07, 209, 214, 220-22, 226, 234, 
236, 244, 246, 250, 252, 256, 258, 
279, 288-89, 293-94, 297-98, 331, 
346, 353, 357-59, 366-67, 374-76, 
409, 418, 421, 425, 427, 429, 450, 
461, 464. Oberstvagtmestre 125, 
134, 231, 295, 462. Officerer 15- 
16, 19, 26, 28, 30, 35-37, 39, 43, 47- 
48, 51, 58, 66, 72, 74, 79, 81-82, 84- 
87, 90-92, 94, 96-98, 101-103, 105, 
107, 112, 115, 118-19, 122-25, 128, 
130-34, 138, 140-41, 144-46, 149, 
154-56, 160, 171, 178-79, 190, 193- 
94, 200-01, 204, 217, 223, 225-26, 
233, 236-37, 244, 247-48, 250, 252- 
53, 256, 261-62, 265-66, 268, 271, 
282-86, 288, 290, 293, 295, 297-99, 
301-02, 305, 319, 323, 326, 333, 
337, 340, 342-43, 346-50, 357, 359- 
61, 363-65, 367, 370-73, 388, 396- 
98, 402-05, 408-09, 411, 415-16, 
425-27, 430, 432, 434, 436, 443, 
453-54, 456, 458, 460, 462, 464, 
466, 468-69, 472, - norske 316. 
Ordonnansryttere 66-68, 156.
Overkommandant i Nakskov 470- 
71. Over- og underofficerer 388. 
Pibere 298. Regimentsadjudant 
226. Regimentsauditør 226. Regi
mentsfeltskærere 226, 245, 299, 
301, 320. Regimentsgevaldigere 
301. Regimentskvartermestre 47, 
134, 186, 226, 245, 247, 295, 298- 
99, 301, 471. Regimentsprofos 
134, 153. Regimentsskarpretter 
226. Regimentsstabspersoner 226. 
Regimentsvognmestre 226, 239. 
Ritmestre 15, 26, 34, 43, 61, 100, 
134, 145-46, 212, 217, 228, 232, 
251, 253, 256, 260, 284, 289, 297,

301, 310, 329, 338, 359, 367, 372, 
375, 382, 399-400, 404, 419-20, 
445, 472, - svenske 65, 92. Sergen
ter 204, 219, 278, 293, 295-96, 298, 
301, 319-20, 323, 397. Stabe 48, 58, 
208, 223-25, 429, 443. Stabsfolket 
71. Stabspersoner 26, 86, 134, 223, 
225-26, 228, 247. Stykhauptmænd 
320, 325. Stykhopmænd 151, 402. 
Stykjunkere 60, 185, 301. Styk
knægt 134. Stykmajorer 434. Tam- 
burer 295, 298, 380. Underoffice
rer 16, 34, 58, 61, 74, 79, 226, 236, 
261, 266, 289, 331-32, 337, 350, 
373. Vagtmestre 292. Alarmplad
ser 371. Batterier 38, 90, 317-18, 
330, 338, 356, 362, 368. Gorps de 
garder 87, 100, 121, 330, 437-38, 
445, 451, 453, 455, 463, 465. Felt- 
eisen 51. Feltkister 342. Frisiske 
ryttere 65. Laufpladser 409, 426- 
27, 446. Mønsterpladsen 389. 
Spanske ryttere 330. Standart 93. 
Aftakning 119, 214, 224, 282-83, - 
af dragoner 110, - af officerer 223, 
225, 236, 244, 299, - af regiment 
223, - af underofficerer 289. Be
nådning til soldater 335. Beskyld
ninger mod løjtnant 52. Eksercits 
35-37, 388. For megen trussel, 
hårdhed og hug 371. Gene
ralmønstring 347-48. God disci
plin 133. God justits 65, 80, 289. 
Hjemforløvet kompagni 149, - 
landfolk 290, - ryttere 191, - sog
neryttere 189, - soldater 346. In
gen justits i kompagni 289. Kapitu
lation 186, 217-18, 265, 436, 438, 
443, 453, - trykte 15, 94, 26, 95, 
289. Kommis af proviant 422. 
Kommisbrød 361. Komplettering 
af kompagnier 25, 261, 400, 430, - 
regimenter 239, 263, 383, - solda
terlæg 246. Korporal holdes af 
lensmænd 30. Landfolket hjem- 
forløves 238. Lehning 444. Licen- 
tiering af landfolk og dragoner 
116. March gennem byer 251. Mi-
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litærisk eksekution 91, 121, 382, 
412-13, 418, 430, 433, 458. Mutina- 
tion 132. Mønsterruller 155. Møn
string 35, 48, 347, 388, - af artil
leribetjente 347, - af dragoner 58, 
- af garnisonen 441, - af Holmens 
og Tøjhusets folk 348, - af kom
pagni 373, - af livregimentet 348, - 
af officerer m.fl. 456, - af regimen
ter 359, 442-43, - af rytteri 125, 
235, 347, 359, 443, 445, - af solda
ter 347, 443, - af soldateske 48, - 
af unge mandkøn 73. Nattelejer 
222. Officerer fangne 204, 248, - 
flåden 405, - fremmede 363, - sta
ben 58, - svenske 263, - svenske 
fangne 356. Overlevering af regi
menter til de svenske 101. Parere 
kommando 388. Parti (strejftog) 
278. Reduktion af heste 132, 148, 
-af regiment 228. Rendezvous ved 
Ribe 191. Reveillen 347-48, 359, 
370, 388. Salvegarde 114, 116, 123, 
129, 144. Skilderkjoler 444, 448. 
Skildren, vagt 388. Skildvagt 388. 
Soldat ihjelfrosset 467, - ville røve 
et stykke 150. Soldater bortrømt 
189, - døde og kvæstede 423, - 
fæstet gårde 189, - holl. 238, 421, 
464, - huserer ilde 409, - klædes 
25, - kvastede 69, - norske 225, 
382, - syge 385, - vornede 335. 
Soldaterbukser 78, 80. Soldater
kjoler 78, 80. Soldaterklæder 291. 
Soldaterklædninger 259. Soldater
udskrivning 241. Udskrevne - folk 
37, 431, 466, - knægte 35, - land
folk 87, - mandskab 77. Ver
pflegung 19, 36-38, 43, 58, 79, 98, 
103, 105, 131, 134, 156, 158-59, 
186, 190, 220, 226, 262, 287, 325, 
367, 381, 395, 409, 418, 425-27, 
436, 443, 464, 472, - af svenske 
152. Jf. Ammunition, Defensión, 
Landekister, Landkommissarier, 
Våben.

Hø 25, 27, 50, 65, 68-69, 71-72, 75, 
86, 88, 94, 146, 235, 248, 291, 306,

349-50, 354-55, 363-64, 419, 459, 
462. Høbjærgning henvisnet 44.

Høns, se Husdyr.
Hør, se Tekstiler.
Håndskrifter, se Pengevæsen.
Håndværk 149, 331. Håndværksbur- 

scher 359. Håndværksfolk 46, 73, 
336, 434. Ankersmede 52. Bagere 
257, 406, 456. Bagerhuse 40. Bar
ber 275, 277, 326. Barberstang 
327. Bartskærere 368. Bartskærki- 
ster 381. Billedhuggere 305. Bog
trykkeri 378. Bryggere 365. Bød
kere 111. Bødkersvend 459. Bøsse
magere 46, 362. Destillatør 216. 
Drejere 362. Formsnider 292. 
Glarmester 49. Glasmester 208. 
Hofsmed 92. Kandestøber 310. 
Klejnsmede 46. Kobbersmed 184, 
230. Kokke 109, 111. Mestersvend 
24. Murmestre 214, 338, 455. Mur
mestersvende 214. Møllehugger 
47. Reberbane 387. Remsnidere 
46. Sadelmagere 46. Skibsbygme
stre 254. Skibstømmermænd 15, 
309. Skomagere 55. Slagtere 56, 
65, 111, 299, 365, 367. Smede 91, 
362, 444. Smedemestre 173. Sned
kere 362. Stenhuggere 315. Tøm- 
mermænd 24, 51, 94, 308, 342, 
362, 380, 396, 445, 447, 455, - for
sømmelige 380. Jf. Lavsvæsen.

Hår 170.

Ildebrand, se Brandlidte.
Ildebrændsel 75, 141, 170, 178, 210, 

286, 309, 363, 379, 449. Jf. Kul, 
Stenkul, Tømmer og brændeved, 
Tørv.

Immuniteter 312, 337.
Indbyggere 104, 209, 334-35, 341, 

368, 437.
Indførsel 184, 329.
Indkvartering 19, 52-53, 57-58, 70, 

72, 77, 90, 92-93, 115-16, 132-33, 
135-38, 141-42, 144-45, 154, 156, 
161, 164, 176-77, 189, 195, 213-14, 
226, 241, 244, 253-55, 265, 267,
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282, 284, 289, 300, 303, 312, 324- 
25, 329, 334, 336-38, 341, 348, 351- 
52, 358, 373, 401, 417, 423, 425, 
431, 434, 439, 442-44, 448, - af ar
tilleribetjente 449, - af dragoner 
30, 36, 116, 148, - fodfolk 124, - af 
garnison 467, - af heste 132, - af 
holl. folk 178, 403, 416, - af knæg
te 190, - af kompagnier 125, 208, 
238, 259, 367, - af landfolk 116,- 
af livregiment 133, 204, 210, - af 
major 463, - af officerer 19, 112, 
119, 133, 190, 253, 256, 349, 422, - 
af regiment 125, 131, 133, 186, 
222, 228, - af ryttere 30, 35, 80, 93, 
101, 102, 112, 119, 123-25, 247, 
263, 324, 329, 364, 395, 418, - af 
soldater 51, 136, 385, - af soldate- 
ske 136-37, 142, 439, 449, - af 
svenske 117, 130, 134, 146, 152, 
164, 176, 196, 198,207,211,223,- 
i øde gårde 147-48, - i øde huse 
147. Indkvarteringens lighed 72, 
124, 133-34, 136, 154 204, 296, - 
besværing 263, - gravering 131. 
Indkvartering, billetter 136-37, 
407, - desordre 154, - forandring 
176, - frihed for 28, 162, 284, - 
godvillig 137, 213, - klagemål 77, 
133, 142, 296. Hussøgning anlan- 
gende indkvartering 351. Lighed 
og proportion skal gøres 154. Ind
kvartering lignes 77, 337.

Indpas i apotekernæring 263, - i 
handel 111.

Industri. Glasværk 209. Jernværk 
319. Kobbermøller 184, 230. Sal
peterværker 241. Jf. Møller.

Indvisning 309, - i gods 184, - i korn 
190, - i len 194, 207, 268, 276, - i 
lensafgift 210, - i subsidiepenge 
156, - i tilgodehavende hos span
ske konge 341, - i told 52, 57, 215, 
267, 296-97, 306, 313, 418, - i told
steder 252.

Ingeniører 318, 320, 324-25, 414, 
429.

Instruks for officer 175.

Instruktion for envoyé 341, - fribyt
tere 436, - indseende og inspek
tion af de svenske 157-59, - krigs
råd 39, - rejse Portugal 270, - resi
dent 321,-skibe 413, 417.

Interimsordinans 19, 134.
Inventarium 169, 174, 185, 187, 241, 

322.
Irring ml. borgere 401, - ml. Island

ske Kompagni og borger 235.
Isen, over isen til Kbh. 70, 83, 103, 

117, - ud af landet 113, - forskaf
fes hø 94, - overføres artilleri 91, - 
brændeved 99.

Islandske Kompagni 77, 111, 235, 
353, 439, 442, 448-49. Kompag
niets betjente fordærver markedet 
111. Irring ml. kompagniet og 
borger 235.

Jagt 420. Duer 380. Dådyr 76. Dåvildt 
96, 121, 135. Fjedervildt 167. Fug
le 236. Harer 76, 96, 236. Ræve 
236. Rådyr 76, 96, 248, 290. 
Råvildt 121. Stort dyr 290. Stort 
vildt 76, 96, 121, 147. Vildt 27, 236, 
266, 306. Agerhønsefanger 234. 
Falkonerer 279. Vildtbaner 121, 
135, 170, 236, 290. Overhofjæger
mester 96. Kongens jægermester, 
se personreg., Hans Dibolt von 
Denen.

Jern, se Metaller.
Jernværker, se Industri.
Jordebøger 38, 46, 101, 169, 174, 

178, 180-81, 185, 187, 195, 201, 
212, 221, 225, 230, 241-42. Jf. Arki
valier.

Jordskyld, jordskyldspenge, se Bøn
der.

Jus infeudandi 156, 172.
Jus patronatus 140, 166, 178, 180-82, 

214,281,291,426.

Kabeltove 269.
Kaffa, se Tekstiler.
Kalk, se Byggematerialer.
Kammerordning, svenske 142.
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Kanaler 209, 450. Jf. stedreg., Køben
havn.

Kancelliet 32, 36, 61, 138, 154, 156, 
166-67, 178, 180, 182, 185, 187, 
214-15, 221, 283, 298, 302, 329, 
331, 347-48, 359, 379, 384, 387, 
395, 437, 447, 449, 453, 465. Kan
cellibude 404, 432, 438. Kancelli
personale. Kongens kansler, se 
personreg. Christen Thomesen 
Sehested. Øverstesekretær, se per
sonreg., Erik Krag. Svenske kan
celli 229.

Kapellaner, se Præster.
Kapitler. Lund 36, 46, 304. Ribe 304. 

Roskilde 330, 431. Viborg 158, 
304. Århus 155, 304. Kannikedøm- 
iner 155, 329. Kanniker 155, 158, 
330. Præbender 304. Prælatur Vi
borg 158. Vicedekanat 294. Vika
rier 292. Jf. Gejstligheden.

Kapper, se Beklædning.
Karle 340, 383, 441.
Kaution 60, 62, 107, 142, 183, 192, 

197, 205, 289-90, 317, 420, 424. 
Stille borgen 60, 436. Forløfte 323.

Kedler 33, 49.
Kirker og kirkelige forhold. Kirker 

25, 28, 70, 94, 140-41, 171, 180- 
181, 245, 281, 291, 298, 302, 330, 
333-35, 338-39, 354, 367, 377, 381, 
397, 399, 401, 416, 422, 426, 466. 
Domkirker 155, 158, 242, 310, 
312, 329. Slotskirke 100. Epitafi
um 298. Klokker 101, 342, 350, 
406. Kirkegårde 445. Prædikestole 
81,393. Stolestader 292. Kirkevær
ger 141, 181, 216, 245, 399, 401. 
Kirkeforstandere 457. Menighe
der 381, 384, 390. Ordinære bede- 
stunder på volden 69, 335. Bøn
nerne på Sorø Akademi 96.

Kirke regn skaber, se Regnskaber.
Kirkesang, se Gudstjeneste.
Kirsebær, se Frugt, bær og urter. 
Kirsej, se Tekstiler.
Kister. Halvkister 289.
Klagemål 115.

Klammeri 213, 264, 389.
Klima. Hede 273, - langvarig 53. 

Hård, streng vinter 61-62, 455. 
Storm 270. Stærk frost 450. Tørke 
273, - langvarig 53. Uvejr 270. Vin
terens hårdhed 254, 262. Jf. Mis
vækst.

Klæde, se Tekstiler.
Klædekammeret, se stedreg., Køben

havn.
Klædeleverance 272.
Klæder, se Beklædning.
Kobber, se Metaller.
Kobberskiver 269.
Kobberstik 414.
Kohus 205.
Kokke, se Håndværk.
Koldt køkken 265.
Kommandant Christianshavn 261, - 

Christiansø 450, - Frederiksborg 
85, - Helsingborg 99, - Kbh. 398, 
- Kronborg 65, 89, 272, - Lands
krone 79, - Møn 372, 382, - Nak
skov 74, 236, 278, 293, 429, 453, - 
på skibe 74, - svensk 466.

Kommandør holl. 416, 422, 449, 
464.

Kommissariepenge 265.
Kommissarier 17, 32, 52, 57, 61, 94- 

95, 99, 104, 110, 113, 115, 117-19, 
122-23, 128, 136, 138, 142, 152, 
159, 161, 164, 172, 194, 213-14, 
219, 227, 238, 240, 257, 283, 287, 
309, 375, 383, 413, 433, 470, - 
svenske 105, 131, 153, 158, 292.

Kommissarius residerende i Amster
dam, se personreg., Gabriel Mar- 
selis.

Kompagnier. Saltkompagniet 19, 45, 
156, 256, 270, 278.

Kompagnihuset 406.
Kompagnikøbmænd 111.
Konduktører 309, 324.
Konfirmation af afregning 328, - af 

breve 249, - af forpagtning 301, - 
af kontrakt 284, - af studenternes 
leges militares 387.

Kongebreve, svenske 238.
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Kongehuset og hoffet. Kongehuset 
81. Dronningen 138-39, 141, 199. 
Enkeprinsesse 190. Hofstaten 20, 
41, 63, 84, 90, 106-07, 266, 382, 
412. Hoffet 40, 76, 107, 121, 338. 
Hofholdningen 40, 130, 132, 202, 
223, 245, 260, 290, 301, 306, 351, 
386, 406, 424, 427, 444, 453, 471. 
Memorial om hofholdningen 427. 
Hofspisningen 96. Udspisning 
hoffet 76, 107, 252, 402. 01- 
ugesedler 402. Gemakker, kon
gens 173. Gemakket med det for
gyldte læder 410. Taffelsal 63. Lan
ge sal på Kbh.s Slot 387. Sølvkam
meret 40. Spisekældre 402. Vin
kælderen 63. Taffelsølvet 109. 
Kongens stald 25, 48, 95, 109, 397, 
462. Kongens køkkenhaver 40. 
Kongens store køkkenhave 121. 
Drabanter 252-253, 340, 343. 
Edelknaber 109. Fodermarskalen 
40, 109, 248, 291, 340, 352, 361, 
401, 402-03, 459. Herold 98. Hof
betjente 40-41, 84, 95, 106, 108, 
136-37, 142, 316, 336, 359, 370, 
374, 395, 398, 401, 403, 428, 470. 
Hofherremænd 340. Hofjunkere 
40, 340. Hofmarskalen 39, 63, 76, 
95, 107, 201, 209-10, 260, 266, 340, 
351, 427, 444, 449. Hofmester, 
prinsens 435. Hofmester, se per- 
sonreg., Johan Christoph von Kør- 
bitz. Hofmesterinden 140, 441. 
Hofmesterinde, dronningens 142. 
Hofofficerer 309. Hofprovisor 
215, 268, 276, 423. Hofskrædder- 
mester 143. Hofslagter 366. Hof
snedker 173, 251. Hoftjenere 105, 
338, 431, 449. Kammerjunkere 
176, 262. Kammertjenere 470. 
Kongens page 75. Lakajer 237, 
453. Mundskænken 40. Overskæn
ken 40, 63. Pager 109, 210, 435. 
Pengemester, kongens 145. Rejse- 
vinskænk 63. Spisekælderbetjente 
40. Vinkælderbetjente 40. Vin
skænk 63, 190, 305, 356. Vinskæn-

kens pager 109. Hofretten 40, 275. 
Drabanter altid følge kongen 340. 
Hofbetj en tenes gårde i byen 403. 
Rejseapotek 4L Kongens sekre
tærer (= kancelliherremændene), 
se Kancellipersonale. Kongens 
faktorer, se personreg., Gabriel 
Gomez og Henrik Würger. [f. Skri
vere.

Kongen resolverer 156, 263, 290, 
461.

Kongens eget Kammer 135, 283.
Kongens kansler 139, se personreg., 

Ghristen Thomesen Sehested.
Kongens råd og envoyé 302, 329, 

341.
Kontrabandevarer 33.
Kontrakter 31, 320, 341, - om anker

fiskeri 269, - assignation 313, - 
fordring 284, - klæder 259, - 
klædninger 278, - krudt m.m. 
283, 464, - leverancer 19, 314, 
328, - maltaccise 233, - reparation 
318, - rug 283, - rustvogne 382, - 
skifte 243, - soldaterklæder 291.

Kontributioner, se Skatter. 
Kopenge, se Bønder.
Korn (sæd). 35, 44, 46, 50-51,53, 59, 

67, 69, 73, 77, 88, 91, 101, 107, 
149-50, 158-59, 164, 166, 177, 184, 
190-93, 196, 212, 218, 220, 222-23, 
227, 238, 240, 246, 248, 252, 277, 
296, 304, 318-19, 332, 346, 350, 
352, 355, 367-68, 381, 383, 397, 
400, 412, 415, 418, 423, 433, 440, 
461, 464-65, 471. Byg 24, 35, 37, 
44-45, 49, 52-56, 59, 126-28, 160, 
166, 170, 178, 180-82, 198-200, 
202, 206, 212, 219, 251, 291, 308, 
328, 363, 424, 446, 453, 455. Gåse- 
havre 419. Havre 27, 37, 46, 48-49, 
52, 54, 56, 94, 106, 126-28, 146, 
149, 160, 166, 170, 178, 180, 182, 
190, 198-200, 206, 212, 228, 273, 
286, 308, 363-64, 386, 400, 403, 
408, 419, 424, 434, 446, 455. Hve
de 131, 181, 233, 240, 244, 257, 
294, 403, 408. Landgildekorn 433.
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Landgilderug 433. Magasinkorn 
240. Rug 35, 44-45, 48-49, 52-54, 
56-57, 126-28, 160, 166, 170, 178, 
180, 182, 198-200, 212, 251, 308, 
328, 345, 361, 389, 398-99, 406, 
419, 432-33, 438, 440, 446, 453. 
Rug fra Rusland 283. Sædekorn 
142, 150, 164, 190. Jf. Bønder, 
Handel, Landgilde, Malt, Mel og 
gryn, Tiende.

Kornsæk 27.
Kostpenge 41, 63, 107, 148, 168, 308, 

440.
Kredit, kongens og kronens, se Pen

gevæsen.
Krigen 20, 31, 102, 150, 185, 187, 

241, 253, 287, 306, 368. Adelssol
dater reddet 18. Admiral, holl. 
407, 415, 440, 469, 471, svensk 
115, 191, 206. Afbryden af gi. vur
derede skure 463. Afbrænding af 
forstæderne, som ej er afbrudt 89. 
Afmarchering 196. Afskæring af 
render 354. Afhugning afalle ren
der fra graven 356. Akkord med 
de svenske om korn 193. Anhol
delse af skuder 452. Anholdt for 
mutination 132, - kvindfolk på 
volden 447. Armé, svenske 414. 
Artilleri og ammunition overføres 
287. Attak på isen 453. Attakere de 
svenske 422, - slot og by 464, - 
svenske skibe 422. Bagen, bagning 
93, 375-76. Barrikadering af ga
derne 343. Bedre disciplin ved 
indkvartering 112. Befaling at 
møde ved den runde kirke 338. 
Begkranse 362. Belejringen 349, 
354, 358-60, 367, 374, 377, 380, 
385, 388, 407, 414. Belejringstiden 
374. Belejringsværker 406. Belej
ring af Kbh. frygtes 77. Beslag på 
skuder 461. Borgere trakteres il
de 289. Borgerskab arresteret i 
Malmø 421. Borgerskab ransone- 
res imod svenske 421. Bornholm 
befri sig fra det svenske åg 419. 
Brandenborgere 410. Branden-

borgske armé, 383, - folk 413. 
Bryggen, brygning 93, 375-76. De
fensión Amager 357, - Bornholm 
419, 464, 466, - Christianshavn 90, 
146, 344, - Falster 373, 378, 400, - 
Frederiksborg Slot 82, - fæstnin
ger 88, - Kastellet 339, - Kbh. 72, 
126, 332-33, 337, 339-40, 345, 360, 
365, 379, 392-93, 395, 398, 400, 
450, - landet 337, - Loll. 373, 378, 
400, - Malmø 87, - Møn 372, 378, 
400, 471, - Nakskov 75, 124, 377, 
429, - Nyborg Slot 18, - Nykøbing 
Slot 79, - Samsø 28, - Skåne 42, 
91, - Stege 373. Dybet synkes 17. 
Eksekution, svenske 164. Falske 
personer 334. Fanger svenske 108, 
344, 345, 437, 467. Fangne office
rer hos fjenden 462, - ryttere 428. 
Fare, at vandet fryser til 453. Far
tøjer, svenske 407. Fjendtligt ind
fald 37, 346, 373, 471. Fjenden 36, 
46, 68-69, 71, 81, 89, 91, 358, 365, 
369, 371, 407, 411, 452-53, 468. 
Fjenden skyder med flyende glo
ende kugler 355, - kanonerer 379, 
- har forladt sine belejringsværker 
419, - er brudt op 406. Fløjte sæn
kes med takkel og tov i havn 414. 
Flåde holl. 393, 404, 407-08, 410, 
svenske 329, 407, 419, 434. Flåde
folk holl. 403. Folk holl. 408, 416, 
421, - norske 286, - presses under 
kompagnier 396, - salveret fra 
fjenden 75. Forbud mod lys på tår
ne m.v. 349. Forhindring af de 
svenske i at udføre korn 191. For
leden fejde 255. Forleden svenske 
fejde 52, 318, - polske og moskovi- 
tiske 431. Formane folket til tro
skab og mandhaftighed 333. For
stæderne sættes i brand 335. For
vagt 66. Fremmed hvervning 147. 
Fremmede, der logerer 330, 354. 
Frygt, at stranden fryser til 450. 
Fægtning holl. og svenske flåde 
404, 408. Fændrik fanget 249. 
Fændrik, holl. 422. Følge den
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svenske armé ud 103, 122. Følge 
nogle svenske regimenter af lan
det 104. General, holl. 410, - 
svensk 97, 131, 138, 164, 172. Ge
neralfeltmarskal, svensk 156. Ge
valt af den svenske armé 117. Ge
valt af soldatesken 251. Geworbne 
holl. folk 178. Graveres af de sven
ske 121. Gloende kugler 354-55. 
Græs afhugges 345. Gåen til volds 
85, 90, 344. Gårde og huse over
søges for svenske 334. Heste, sven
ske 146. Hofbetjente begiver sig af 
vagten 355. Hoffourer, svensk 229. 
Holl. secours 383, 393, 407, 425. 
Holl. succes til vands 407. Huse og 
våninger nedbrydes 126, 400, 455. 
Hussøgning anlangende indkvar
tering 351, - proviant, krudt og 
fourage 379, 400-03. Hvervning 
heste 427, - kompagni 429, 436, 
472, - regiment 186, 409, 425-27, 
438, 446, 453, - tømmermænd 24. 
Inddrivning af kvæget under styk
kerne 350. Indseende med inso
lence 219. Indskibning af stykker 
306. Indvækning i havn 461. Inso
lence 122, - af officerer og geme
ne 190,-af ryttere 219, 228, 282,- 
af soldater 252, 276, - af svenske 
164, 246, - mod betjente 34, - 
mod borgere 166. Insolentier, ryt
teriets og soldateskens 86. Inspek
tion af artilleri 89, - poster 71, - 
svenske 159. Isen på poster 447. 
Isen på graven vækkes 444. Kaper
brev 33. Kapere 64, 212, 242, 373, 
376, 387, 395, 407, 409, 415, 423, 
436, 451, 453-54, - Qendens 468. 
Kaperi 33. Kaptajn holl. 327, 417, 
- svensk 250, 276, 306. Kaptajn ud
plyndret 306. Kartel 58. Kbh.s len 
bliver ruineret 403. Kbh.s stads af
ridsning og dens belejring 414. 
Klagemål over ryttere 35, - over 
soldatesken 251, - over svenske 
152. Kompagnier holl. 238. Kon
fiskationskapersager 395. Kongen

belejret i sin residensstad 351,419, 
- til lands og vands 357. Kongen 
overfaldet af kongen af Sverige 
351, 373. Kongen af Sverige er 
indfaldet 332-33, 336, 354, 357, 
368. Kongens resolution på ge
sandternes poster 240. Konvoje- 
ring af bønder 115. Krigsarmatur 
354. Krigskassen 58, 64. Krigsma- 
terialia 267. Kronens bønder ud- 
plyndres 97. Kvartalkommissarier 
53, 57, 67, 69, 71, 115, 208. Kvitte
rer posterne, når de lyster 370. 
Kvæg hendrives under stykkerne 
346. Kværne afbrydes 91. Kvæste
de 69, 359-60, 368, 380-81, 390, 
393, 449, - kvæstede soldater 342, 
384, 401,423, - kvæstede holl. folk 
406, 409. Landet er udplyndret 
110. Landskrone havns synkning 
422. Lenenes levering til de sven
ske 100. Løbegrave 288. Løjtnant 
arresteret 252, - har plyndret 276, 
- i arrest 238. Løsøre frataget 160, 
166, 218, 246, 252. Marskal, Sveri
ges Riges 138. Medhandles ilde af 
de svenske 297. Møller skal beska
diges 83. Nedbrydning af forstæ
derne 334. Omveksling af fanger 
471. Opmaning affolket 350, 357, 
- studenter 332. Ordinans om 
traktement 461. Overløbere fra de 
svenske 118-19, - får fuldkommen 
pardon 360. Palisader 18, 64, 74, 
317-18, 330, 343-45, 392-93, 401, 
429, 445, 447-48, 455. Overførsel 
af folk 140, 151, 173, 179, 193, 
272, 413, - af svenske folk 410. Pa
lisadering 429. Pengepålæg imod 
bønders vilje 138. Plyndring 201, - 
begået af rytteri 97, - af soldater 
276, - af de svenske folk 198. Plyn
dret skotsk mand 357, - svensk 
kaptajn 238, 250, 276, 282, 302, 
306. Plyndringsgods 163. Polakker 
409, 454. Poster på voldene 333, 
340, 342, 344-45, 347-48, 356, 364- 
66, 370, 379, 395, 398, 420, 428,
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443, 447. Priser, dvs. fartøjer 33, 
242, 384, 395, 406, 436. Prisegods 
404. Prisevarer 436. Proviant ind
drages i fæstning 19. Påhængende 
fare 77, 335, 353, 370. Refusere 
det svenske manifest 457. Retfær
dige våben 17. Ruineret ved kri
gen 196. Runde gås på voldene 
343. Ryttere fangne 471. Rå okse- 
linder til at dæmpe ild 355. Salve
gardere 96, 114, 121, salvegardere 
by 105, - bønderne 129. Secoms 
holl. 400, 408, 419. Skibe og sku
der sænkes ved havn 423. Skibe 
sænkes (»synkes«) 435, - i havn 
396, 416, 427, - ved havn 437. Ski
be bores i grund 68, - opbragt 
188, - reddeløse 407, - skudt ska
deløst 408, - stikkes i brand 68. 
Skiberum relakseres 189. Skånske 
kna'gte til Kbh. over isen 82. Sløjfe 
fjendens værk 411. Storm på Kbh. 
331. Stormbjælker 333, 346. Styk
ker skal fornagles og sænkes 72. 
Stykker synke under isen 78. Sven
ske manifest 457, - salvegarde 96, 
- anholdes som andre krigsfanger 
354,-armé, 103, 105, 112-13, 117, 
120, 191, 240, - fejde 176, 292, 
316, 432,-folk 112, 115, 122, 131, 
134, 136-37, 140-42, 149, 151, 156, 
163-64, 166, 176, 181, 186, 193, 
196, 198, 214, 219-21, 226, 228-29, 
234-35, 248, 327. Svenske post 97. 
Svenske regimenter 113, 130, 207, 
211, 222-23. Svenske ritmestre 65, 
92. Svenske rytteri og fodfolk ud 
af landet 151. Svenskes insolenser 
164. Svenskernes strenge medfart 
152. Syge og kvæstede soldater 
460. Synkeværk 420, 434. Sæk med 
halm 385. Tavle i kirkerne til de 
kvæstede 380. Tilførsel til Kbh. 
423, - til ryttere 101, - af viktua
lier, fourage og brændeved 420- 
21. Uddeling af penge til rytteriet 
90, - til kompagnier 18. Udfald fra 
Kbh. 460. Udplyndring begået af

svenske 254, 262, 297. Uenighed 
ml. amagerne og officerer 371. 
Undersåtterne besværes imod 
traktaterne 115, - lider stor pres
sur 115. Vagt, vagter 25, 51, 66, 71, 
78, 82-83, 85-86, 109, 121, 142, 
216, 238, 276, 290, 331, 333, 338, 
345, 348, 352, 355, 370-71, 373, 
388, 397-98, 428, 447, 457. Vagt af 
borgerskabet 354, - ved skibsbroer 
og porte 266, - ved strandsiden 
217. Vand, rå huder og kampesten 
i beredskab 331. Visitering af skip
peres og bådsmænds boder og 
kældre 344. Jf. Ammunition, 
Hæren, Indkvartering, Kvarter, 
Kvartermestre, Marchering, Ud
skrivning, Våben.

Krigsordinansen 346, 363, 367, 471. 
Krigsråder, krigsrådet 29, 39.
Kringler 207.
Kroer, se Herberger, kroer og værts

huse.
Krongods, udlæg af 37, 170, 180-81, 

184,201,269,271.
Krudkræmmere 216.
Krudt, se Ammunition.
Krybber 374.
Kufferter 289, 338.
Kul (trækul) 178. Jf. Stenkul.
Kundskab (spionage) 46, 149, 346, 

393, - holdes om skibe og skuder 
329, - om fjendens intention 46. 
Jf. Spionage.

Kurfyrste 373, 409, 413-14, 440, 446. 
Kuske 109, 257, 335, 397.
Kvarter (til militæret) 41, 43, 48, 60, 

69, 79, 86, 92-93, 103, 105-06, 119, 
123, 125, 138, 147-49, 153, 158-59, 
177, 185, 198, 204, 208, 214, 219- 
20, 222, 224, 228, 232, 236, 247-48, 
250-53, 256, 261, 265, 279, 290, 
301, 303, 305, 319-20, 325, 346, 
359-60, 367, 399, 402-03, 411, 416, 
421-22, 429, 431, 439, 448, 450, 
460-62, 467.

Kvartermestre 134, 247, 250, 256, 
301, 303, 359, 363, 462.
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Kvinder 391, - går med åbent hoved, 
hår 28-29. Kvindfolk molesteres 
371.

Kvæg, se Husdyr.
Kvægsyge, fæsyge 126. Jf. Læger og 

veterinærer.
Kæmnere 216, 456, 458.
Københavns fortifikation, se Fæst

ninger.
Købmandsgods 436.
Købmænd 111, 243, 336, 432. Un

derkøbmænd 111. Urtekræmme
re 217. Købmænds breve 33. Jf. 
Handel, Skibsfart.

Købstæder 15, 19, 25-27, 53, 69, 73, 
119, 122, 154, 231, 247, 268-69, 
277, 296, 299, 321, 409, 426-27, 
433. Byernes øvrigheder 122. Ud
vælgelse borgmestre og råd 243. 
Forskånsel for byens bestillinger 
(jf. Borgerlig tynge). Gårde i byer 
323, 326, 330, 340, 395, 407. Huse 
i by 448. Hjørnestolper 307. Ind
byggere bor uden for portene 126. 
Jf. Borgerskab, Borgmestre og råd, 
Handel, Markeder og torve, Skibs
fart, Told og accise.

Købsvende 73, 331.
Kød og flæsk. Kød 45, 95, 299, 328, 

412. Nødekroppe 53. Oksekallun 
380. Oksekød 380. Oksetunge 
380. Flæsk 35, 45, 50, 88, 107, 212, 
308, 328, 380, 411. Svinekød 380. 
Talg 107.Jf. Slagtning.

Køer, se Husdyr.
Køkkendrenge 107.
Køkkenskriver, se Skrivere.
Kål, se Frugt, bær og urter.

Ladegårde 59, 130, 139, 142, 187, 
192, 196, 207-08, 212, 230, 239, 
266, 280, 301, 307, 318, 323, 369.

Lader 83.
Ladesteder, se Havne m.v.
Laks, se Fisk og fiskeri.
Lam, se Husdyr.
Landekister 194, 209, 229, 235, 273, 

309, 319, 326.

Landgilde 43-44, 47, 49-50, 53, 126- 
27, 139, 163, 167, 174, 185, 192, 
198, 203, 215, 221, 241, 254, 262, 
273, 303, 310, 315, 326, 370, 375, 
378, 386, 391-92, 394, 420, 469, - 
frihed for 203. Jf. Bønder.

Landkommissarier 35, 77, 154, 209, 
257, 267, 273, 277, 289, 328, 358.

Landkøb 219, 268, 277.
Landsbyer 69, 122, 363, 382, 426-27. 
Landsdommere, se Retsvæsen.
Landsforvisning, se Retsvæsen (straf

fe).
Landsting, se Retsvæsen.
Landsåtter 340, 371.
Latinske sprog 435.
Lavsvæsen. Lav 331. Bagerlavet 449, 

456. Bryggerlavets hus 406. Sko
magernes lavshus 345. Older
mænd 85, 331, 380, 396. Older
manden for skipperlavet 411. Jf. 
Håndværk.

Leding, se Bønder (afgifter).
Lejermål og ægteskabsbrud. Lejer

mål 48, 384. Besovet 246. Kommet 
for tidlig 63, 462. Født et uægte 
barn 29. Letfærdige kvindfolk 28. 
Jf. Ægteskab.

Lensvæsen. Lensmænd 19, 25-27, SO
SI, 35-36, 46, 51, 53, 57, 65, 67-68, 
73, 77, 80, 87-88, 91,97-98, 100-01, 
119-20, 122, 128, 131, 133, 138, 
140, 144-45, 149-50, 154, 163-65, 
171-72, 174, 178, 180, 190, 192-94, 
196, 221, 225, 234, 239-40, 245, 
250, 261-62, 264, 275-76, 292, 294, 
296, 299, 316, 378-79, 383-84, 412- 
13, 415, 426, 430, 453, 459, 463. 
Samlet oversigt, se s. 120, 162. For- 
lening 20, 107, 129, 145-46, 158, 
202. Lensbreve, forleningsbreve 
47, 52, 155, 160, 169, 171, 185, 
201, 207, 210, 212, 221, 230, 242. 
Genant 52, 160, 168-69, 174, 210, 
212, 230, 232, 242, 277. Genant- 
penge 309. Ligge i slotsloven 32. 
Befaling om at levere len 169, 174, 
187. Len leveres 139, 187, 241. Føl-
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gebrev til bønder 163, 174, 192, 
391-94, 419-20. Lensbetjente 449. 
Lensmand forunder borgere ilde- 
brændsel 141.

Letfærdige kvindfolk 28.
Leverancer 19, 202, 271, 283, 285, 

320,328, 441.
låg, se Begravelser.
Lige tilgang for borgere til officia og 

honores med adelen 335.
Liggere 62, 210.
Livgarden, se Hæren.
Lofter 349, 354, 418.
Logement 65, 89, 279, 457.
Lys 349, 402. Lysrulle sommer 402, - 

vinter 402.
Læger og veterinærer. Doktor (læ

ge) 390. Kirurger 337Jf. Apoteker, 
Kvægsyge, Medicin, Sygdom.

Lærred, se Tekstiler.
Løngangen, se stedreg., København.
Lønninger. Arkelimesterbesoldning 

207. Arbejdsløn 311. Dagløn 231, 
396. Hofjunkerbesoldning 153. 
Kammei junkerbesoldning 176. 
Kancellijunkerbesoldning 394. Må- 
nedsbesoldning 429. Månedspen
ge 368. Månedssold 58, 85, 87, 90. 
Residentbesoldning 316. Skibs- 
præstebesoldning 390. Vagtme- 
sterbesoldning 279. Væverløn 29, 
291. Årsbesoldning 456. Officerer 
skal fortøve med besoldning 94.

Låse 173.
Låsetønder, se Tønder.

Magasiner 27, 30, 46, 283, 375, - 
holl. 409.

Magasin korn, se Korn.
Mageskifter, magelæg 156, 166, 180- 

81, 274, 446. Genbrev 181. Pante- 
mageskifte 455. Jf. Jus patronatus, 
Skøder.

Magistre 60, 103, 141, 167, 187, 215, 
220, 260, 274, 277, 282, 284, 298, 
308, 323, 347, 353, 381-82, 387, 
400, 428, 431, 456, 458.

Malt 24, 35, 45, 49, 217, 328, 361, 
383, 403, 408, 424, 440. Jf. Korn.

Mandtal over mandkøn 32.
Marchering 25, 389, - af folk og offi

cerer 204, - kompagnier 179, 204, 
210, - regimenter 100, 189, 203, 
217, 222, 263, - rytteri 101, 208, 
237, - sogneryttere 264, - svenske 
armé, 240, - til fæstning 85, 87.

Markeder og torve. Markeder 264. 
Torve 62. Jf. Handel, Købmænd, 
Købstæder.

Marker og vange. Bymark 307. Ene
mærker 141, 459. Ladegårdsmar
ker 317, 349. Løkker 366. Toft 
254. Vænger 242, 307. Jf. Enge, 
Græsning.

Materialgårde 312.
Materialister 216.
Medicin 343. Medicinske urter 217. 

Medikamenter 342. Jf. Apoteker, 
Læger og veterinærer, Sygdom.

Mel og gryn. Mel 46, 170, 255, 310, 
406. Landgildemel 217. Gryn 46, 
53, 72, 95, 160, 170. Boghvede
gryn 170. Jf. Korn, Møller.

Melankoli 162.
Messing, se Metaller.
Metaller. Bly 51, 80, 87, 239, 311, 

325, 378. Garkobber 33. Guld 61, 
77, 340, 353. Jern 33, 74, 131, 325. 
Jernstænger 333. Jernvarer 155. 
Kobber 33, 185, 414. Messing 33, 
185. Stangjern 33, 161. Sølv 35, 61, 
77, 105, 340, 353, 358, - hvid el. 
forgyldt 35, - inventariumssølv 
363. Tin 185.

Militsen, se Hæren.
Mistænkte, trykt brev om angivelse 

af 354.
Misvækst 44, 50, 53, 126, 273. Skade 

korn 273. Jf. Klima.
Mobilier 92, 97, 158-59, 191.
Modvillighed 371-72, 375, 426.
Mord, se Forbrydelser.
Moser, se Søer, damme og moser.
Murere, se Håndværk.
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Musik. Pauker 134. Trompetere 98, 
109, 134, 247, 250, 352.

Møller og møllere. Møller 47, 209, 
217, 254, 257, 262, 298, 310-11, 
321, 391, 394. Damsted 254. Møl
lebænke 311. Møllekanal 209. 
Mølleskyld 217. Møllesteder 419. 
Møllesten 83, 91, 310. Vandmøller 
91, 209. Vejrmøller 47, 91, 311, 
461. Møllere 91, 310. Jf. Mel og 
gryn.

Mønt, mål og vægt. Mønt 77. Duka- 
ter 15, 77, 324. Sletdalere 77. Spe
ciedaler 77. Sølvkrone 77. Duka- 
ters forhøjelse 15. Lade mønte 
340. Møntmesteren 77, 105. Ru
der (mål) 249. Sedfer 283. Vægt af 
td. smør 301, - af slagtenød 88.

Nation, dansk, svensk, tysk 360.
Natmanden 370-71. Natmesteren 

149.
Nedslag, afslag i landgilde, se Bøn

der.
Næring 217, 264, 284, 352.
Nævnemand 216.
Nådsensår 210, 221, 225, 230, 284.

Obligationer, se Pengevæsen.
Odense-møde 336.
Officerer, se Hæren.
Oksekød, se Kød og flæsk.
Olden 206, 230.
Oldengæld 160, 170, 185, 230, 322. 

Oldenpenge 386.
Oldfruer 29, 129, 92, 162, 185, 291.
Omkostninger for kundskab (spio

nage) 46.
Omslag, omslagsforvalter, se Penge

væsen.
Oprejsning, se Retsvæsen.
Ordinans trykt 367, - verpflegung 

trykt 418, - militær 154, 272, 372. 
Den gejstlige, se Gejstligheden.

Oste 94, 260, 301, - holl. 351.
Otte mænd 241.
Overbergamtsråd 368, 411.
Overfald, se Forbrydelser.

Overlevering, se Le ns væsen.
Overslag af bygmester 317, - over 

gods 465, - klæde 399, - pante
gods 446, - reparation 268, 272, - 
tømmer 318.

Pant, pantsættelse, pantebreve, se 
Pengevæsen.

Pantevidner 182.
Papirleverance 183.
Parlament, engelske 270.
Participanter i Islandske Kompagni 

112.
Pas 92, 97, 130, 163, 179, 194, 203, 

238, 251, 334, 383, 441, 449. Pas
bord officerer 171. Befordrings
pas 414. Forsikringspas 97, 144. 
Kaperpas 361, 404, 410, 467. Jf. 
Søpas.

Paskvil anslagen, opslået på kag 189, 
192, - gjort om officer 189.

Patrimonium 197.
Patrioter 71, 81, 365, 398.
Pengevæsen. Penge 35, 37, 49-50, 57, 

85-86, 105, 107, 144, 152, 156, 172, 
182, 190, 197, 226, 252, 288, 291, 
301, 307, 309, 313, 315-16, 336, 
341, 353, 358, 361, 363-64, 372, 
377-78, 382-83, 395-96, 398, 401- 
02, 406, 417, 435, 438, 440, 444, 
446-47, 455, 457, 460-62, 465, 468, 
470, 472. Penge af kirker 245, - er
lægges 18, - for føring 111, - fol
ien 229, - holl. 15, 19, 32, 39, - 
samles i kirkerne 401, 460, - til 
garnisonens underholdning 444, 
- til officerer 298. Aflæggelse af 
gæld 253. Rigets gælds aflæggelse 
225. Afregning 92, 118, 141, 145, 
176, 187, 202, 207, 222, 252-54, 
257, 268-69, 271, 274, 279, 282, 
285, 297, 306, 317, 320, 328, 404, 
410, 423, 441, 451, 465, 468, - au
ditør 310, - borgmestre 176, - 
enke 192, - generaladjudant 287, 
- hofjunker 418, - kaptajner 327, 
432, - købmænd 320, 457, 470, - 
oberst 261, 432, - officerer 119,
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128, 131, 144-47, 154-55, 177-78, 
192, 210, 214, 221, 226, 233-34, 
236, 241, 244, 248, 265, 323 - sol- 
datesken 120, 122, 151-52, 154-55, 
- stabssekretær 171. Afregnings- 
kvittans 316, 446. Betænke middel 
til betaling 316. Når el. så snart 
middel bliver, findes, indkommer, 
første midler, som indkommer 
146, 172, 245, 258, 274, 295, 308, 
320, 323, 326-27, 341, 421. Bruge
ligt underpant 276. Donationsbre
ve 158-59. Fordringsbreve 141, 
232. Forsikring afgift len 224. For
sikringsbrev 47, 170. Generalaf
regning 193, 201. Gæld bogtryk
ker 378, - kongens 313-14, 321. 
G>øre sig betalt 47, 341, - i skatter 
239. Hypotekering 276. Hånd
skrifter 23, 182, 271. Kieleromslag 
161, 276. Kredit 107, 285, 378. 
Kreditorer 150, 184. Obligationer 
17, 23, 161, 184, 197, 269, 271, 
276, 320-21, 377, 423-24, 446, 465. 
Omslag 276. Omslagsforvalter 
161. Omslagsgældens aflæggelse 
168, 174, 232. Omslagsobligatio
ner 320. Pant Bornholm 412, - 
gods 37, 88, 178, 184, 201, 253, 
269, 271, 446, 454, 459, 462, 465, 
468, - len 241,- mølle 321,- skip
perboder 254. Pantebreve 37, 184, 
253. Renter 17, 140, 161, 174, 197, 
247, 252, 258, 267, 269, 271, 276, 
282-83, 306, 309, 313, 321, 324, 
328, 336, 369, 377, 385, 402, 417, 
423-24, 445-46. Restancer indfor- 
dres 162, 206. Resterende for
dring 269, 284, 349, - udlovede 
penge 444. Udla’g gøres 62. Vek
sler 26, 324, 328. Pengevæsen. Jf. 
Krongods, udlæg af.

Pensioner 15, 38, 99, 148, 232, 264, 
287, 321, 341, 432, 469, - enke 
266, 284, - kammerjunker 262.

Pige, holde sig for 28-29.
Piger 335, 371.
Pladser. Ubebygget plads 275.

Plankeværk 109, 307.
Plove 169.
Porte. 62, 65, 94, 126, 266, 276, 299, 

311, 318, 338, 343, 347-48, 370, 
374, 387, 398. Jf. stedreg., Køben
havn.

Portnere 210.
Postvæsen 368. Postvogne 106, 281. 

Norsk postforvalter 368.
Priser på fødevarer 380, - på sild 

395, - på td. htk. 447. Pris skam
melig 299. Jf. Handel.

Privilegier 81, 233, 341, 419. Apote
ker 216, 263, 317, 386. Bornholm 
469. Christianshavn 335. Kbh. og 
Christianhavn, gejstlige og kgl. tje
nere 334. Gejstligheden 312. Hof
betjente 93, 137. Højlærde og kgl. 
tjenere 136. Kgl, betjente 161. 
Kobberstik 414. Kompagni 111. 
Professorer 52, 174, 303. Rente
skrivere 213. Univ. 137, 303, 337, 
342.

Processer, se Retsvæsen.
Professorer 52, 72, 106, 136-38, 174, 

188, 260, 264, 282, 294, 303-04, 
316, 332, 338, 354, 364, 367, 375, 
377-78, 381, 387, 389, 397, 401, 
407, 420-21, 431-32, 442, 453, 460, 
468, 470.

Proviant 24, 27, 30, 36, 45, 61, 69, 71, 
79, 86-88, 92, 95, 101, 104, 109, 
123, 132, 145, 155, 193, 207, 210, 
220-21, 223, 231, 239, 245, 251-52, 
296, 315, 322, 327-28, 343, 352, 
374, 376, 381, 390, 393, 399-400, 
406, 410, 412-15, 417-18, 420-24, 
429-30, 433, 436, 451, 453, 455, 
457, 463, 465,468, 471.

Provianthus Helsingborg 262, - Hel
singborg, Kristianopel, Landskro
ne, Malmø 328, - Vordingborg 35. 
Provianthuset, se stedreg., Køben
havn.

Proviantkommissarier 429-30, 433, 
435.

Proviantmestre 27, 34, 60, - svensk 
177.
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Provster 141, 180, 182, 284. Herreds
provsten 28. Præpositus communi
tatis 440. Jf. Gejstligheden, Prov
stier, Præster.

Provstier 180, 305.
Præbender, se Kapitler.
Prædiken, se Gudstjeneste. 
Prælaturer, se Kapitler.
Præstedatter skal beses 283. 
Præsteenker, se Præster.
Præstegårde præsteresidenser 245, 

254-55,416.
Præster 17, 25, 27, 88, 96, 134, 140- 

41, 152, 171, 180, 202, 214, 242, 
245, 284, 311, 333, 366, 372, 416, 
421, 425-26, 458. Sognepræster 28- 
29, 32, 35, 37, 103, 108, 138-39, 
167, 182, 202, 209, 221, 242, 254, 
274, 277, 283, 286, 308, 315, 322, 
426. Feltpræster 356. Hofprædi
kant dansk 190, 381, 463, - tysk 
381, 428. Kapellaner 221, 277, 
284. Medtjenere (kapellaner) 241- 
42, 310. Regimentspræster 226, 
298. Skibspræster 169, 259, 434. 
Slotspræst 271. Præstekald 28, 39, 
48, 118, 162, 171, 177-78,311,337, 
- opsættelse 214. Sognekald 139. 
Præster kaldet 177, 181. Kald le
digt 214. Kald af præst tvistig sag 
167, 281. Befordring til kald 337. 
Præster eksaminere studiosus til 
kald 25. Kald omtvistet 25. Kald ef
ter de ordinære 6 uger 152. Kalds
brev 177. Kollation 202, 286. Sog
nepræstordineres 139. Præst skyld 
i Guds ords forsømmelse 60. Præst 
i melankoli 138, præcipiteret sig af 
bro 138, 162. Forseelse præst 162. 
Modvillighed hos præst 426. Præ
steenker 234, 245.

Præstevogne, se Vogne.

Recessen 22, 118, 234.
Redskaber. Ambolt 198. Bådshager 

442, 444, 448. Hakker 325. Hamre 
121. Hjulbårer 146. Håndspigre 
362. Issporer 467. Jernfyrpander

362. Jernnøder 444. Jernvegger 
121. Lange hager 51. Skovle 183, 
325, 362, 411. Spader 183, 340, 
411. Vegger 444. Økser 67, 442, 
444, 448.

Registre 169, 174, 187, 241, 328. 
Registrering, se Bobehandling.
Regnskaber 15-16, 18, 27, 29, 32, 34, 

40, 53, 57, 141, 154-55, 164, 171, 
173, 175, 181, 186, 188, 201, 210, 
213, 217, 225, 233, 242, 248, 254, 
262, 273, 286-88, 306-07, 311,316, 
318, 328, 334, 366, 391, 393, 402, 
425, 434, 449, 456, 458, - eksami
neres 272, - forhøres 16, 18, 141, 
180, 203, 217, 219, 225, 235, 273, 
277, 286, 393, - gennemses 149, 
366, 385, - møde med 154. Anteg
nelser 244, 305, - i kommissarie- 
regnskaber 425, - i lensrgsk. 280. 
Kirkeregnskaber 180. Kommissa- 
rieregnskaber 104, 225, 235, 278, 
385, 425. Krigskommissarieregn- 
skab 203. Proviantregnskab 239. 
Ugeregnskab 107. Ugesedler 63, 
290. Rigtighed 119, 209, - for be
holdning 239, - for indkomst 470, 
- for penge 226. Generalkvitterin
ger 366. Kvitteringer 27, 39, 80, 
83-84, 86, 93, 95, 168-69, 174, 183, 
206, 212, 215, 219, 227, 232, 274, 
277, 285, 313-16, 325, 353-54, 363- 
64, 366, 369, 374-75, 385, 390, 397, 
401, 451, 456, 458, 460-61, 468, 
470. Jf. Pengevæsen, Rentekam
meret, Rentemestrene, Skiftevæ
sen, Værgemål.

Rejsepenge 58, 261, 384.
Rejser adelige 142, 282, 417, - borge

re 255, 258, - bønder 27, 196, - 
bådsfolk 164, - envoyé, 341, - 
oberster 113, 145, - officerer 201, 
221, 412, - Portugal 270, - uden
lands 394, - resident 321. Udrejse 
1 år i fremmede lande 178.

Rektorer, se Skolevæsen, Universite
tet.

Relationer 23, 46, 117, 129, 164,212,
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222-23, 268, 272, 277, 328, 330, 
347, 359, 385, 423, 428, 435, 438, 
447.

Rentekammeret, renteriet 19, 29, 31, 
38, 40-41, 47, 108, 114, 127, 148, 
153, 155, 168, 173, 180, 191, 203, 
209-10, 231-33, 239, 248, 251, 254, 
262, 266, 268, 274, 285, 297, 309, 
311, 313-17, 329, 363, 441, 449-50, 
454-55.

Rentemestrene 15, 31, 38, 46, 51,60, 
64, 71, 80, 142, 153, 166, 168-69, 
175-76, 178, 183, 188-89, 192, 194, 
198, 202, 207, 210, 225, 230, 232- 
34, 239, 247, 252-56, 259, 262, 266- 
67, 269, 271-72, 278, 280, 285, 287, 
291, 296-97, 304, 306-09, 311, 315- 
16, 320-22, 332, 336, 343, 351-52, 
356-57, 363, 382, 385, 387, 390, 
394, 397, 399, 402, 404, 407, 409, 
418, 421, 425, 427, 435, 441, 446, 
450-52, 454, 457, 461, 464-65, 470- 
71. Se også personreg., Steen Ho- 
hendorff, Peder Reedtz, Peder 
Vibe.

Renter, se Pengevæsen.
Renteritakst 208, 210, 225, 393, 410, 

436, 454-55, 465.
Renteskrivere, se Skrivere.
Reparationer af artilleri 32-33, - af 

batterier 38, - fæstning 268, 272, - 
huse 126, - kirke 28, - kloster 275, 
- kohus 205, - Kronborg 318-19- 
20, 322, - Skanderborg 326, - 
skibsbro 152, 318, - slot 311, - 
stenkister, batterier m.m. 317.

Residenser 312.
Residensstad 81, 351, 354, 360, 373, 

419.
Residenter, se Gesandter.
Restancer, se Pengevæsen, Regnska

ber, Skatter.
Retsvæsen. Admiralitetsretten 296. 

Birketing 102. Byting 197. Her
redsting 73, 241. Krigsret 26, 35, 
150, 190, 278, 290, 293. Landsting 
20, 102, 184, 308, 321, 326, 466. 
Rigens Ret 58, 183. Sjællandsfar

landsting 102. Skåninge landsting 
102. Birker 118, 144, 265. Jurisdik
tion 33, 52, 174, 192, 209, 217, 
242, 270. Landsdommere 20, 26, 
102, 165, 180, 224, 250, 260, 267, 
309, 352, 419-20, 466, 471. Dom
me 288, 323. Admiralitetsdom 
451. Bytingsdom 290, 317. Dan
marks Riges Råds 60. Herredags
dom 58. Landsretsdomme 62, 260. 
Lavdom 60. Rådstuedomme 182, 
197, 317. Processer 58, 110, 146, 
260, 316, 324, - mod præstedatter 
284. Straffe 91, 229, 266, 365, 420. 
Arbejde i jern 260. Dømt til at mi
ste sit liv 150, - til stejle og hjul 
296. Forfulgt til rømning af ejen
dom 183. Bøder 389. Fængsel 388, 
- på vand og brød 388-89. Ride
foged arresteres 288. Eksekution 
af drabsmand 146, - af fange 274, 
278. Henrettes ved sværdet 296. 
Jernbolte til fanger 108. Rømme 
Danmark 28, 31. Straffes på krop
pen efter krigsbrug 150. Herre
dagsstævning 62, 290, 323. Her
redstingene må holdes igen 145. 
Hven skal søge Sjællandsfar lands
ting 102. Frit sikkert lejde 237. In
hibitionsbreve 131. Oprejsning 
drabssag 213, 271, 310. Skølings- 
brev 58. Tingsvidner, tingsvinder 
49, 126-27, 249, 468. Lagmand 
141. Prokurator 275, 302. Skarp
rettere 134, 252-53. Stokkeknægte 
301. Tingmand 216. Jf. Forbrydel
ser.

Revers 113, 187, 192, 461. 
Ridefogeder, se Fogeder.
Ridning. Berider 89. Dragonsadler 

51. Jf. Heste.
Rigens admiral, se personreg., Ove 

Giedde. - svenske 160-61, 178.
Rigens hofmester, se personreg., Joa

kim Gersdorff.
Rigens marsk, se personreg., Anders 

Bille, Hans Schack.
Rigsrådet, Rigens Råd 77, 100, 116,
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156, 172, 291, 304, 315, 320, 373, 
419.

Rigens råd, rigsråder 15, 152, 243, 
288, 315, 325, 328, 340, 410, 441, 
452. Rigens råd, svensk 440-41. Jf. 
Herredage, Retsvæsen (rettertin- 
get).

Rigsmarskal, svensk 161.
Risege, se Træer.
Rodemestre 76, 216, 353.
Rostjeneste, -takst. Rostjeneste 15, 

43, 70, 114, 239, 248, 282-83, 310, 
357, - hjemforløves 102. Jf. Lens
væsen.

Rug, se Gæsteri, Korn.
Rulle over adelen 15, 340, - adels

gårde 407, - artilleribetjente 443, 
456, - borgerskabet og fremmede 
officerer 359, - fodfolket 132, 235, 
- folket 347, - garnisonen 456, - 
hofbetjente 470, - hofstaten 84, - 
holl. soldater 408, - håndværkere 
85, - håndværksmænd 331, - 
knægte 156, 347, - kvæstede solda
ter 359, - købsvende 331, - livregi
ment 125, 133, - mandkøn 32, - 
officerer 156, 190, 347, 362, 434, 
456 - regimenter 133-34, 442, 443, 
- ryttere 399, - rytteri 235, 347, - 
skibsfolk 348, - soldater 347, 423, 
443, - soldatesken 348, 448-49, - 
studenter 72, - svenske kvarterer 
125, - underofficerer 16.

Rytteri, se Heste, Hæren.
Røghuse 40.
Rådhuse 345. Rådstue 182, 197. 
Rådmænd, se Borgmestre og råd.

Sadelmagere, se Håndværk.
Sagefald 170, 192, 210, 391-92, 394. 
Salpeter 241,325,356.
Salt 33, 46, 155, 177, 202, 205, 253, 

268, 386.
Salttønde, se Tønder.
Satisfaktion for hertugen af Gottorp 

100.
Seglet papir 308, 319, 321.
Sejerværker 406.

Sekretærer 134, 168, 247, 295. Regi
mentssekretærer 293, 295, 298, 
301, 389. Stabssekretær 171.

Seksten mænd 92, 237.
Senge 460. Sengeklæder 185, 215, 

390, 447. Sengesteder 390, 406.
Sild, se Fisk og fiskeri.
Silke, se Tekstiler.
Skabe 289.
Skanser, se Fæstninger.
Skatter 32-33, 37, 43, 47, 138, 210, 

216, 241, 253, 257, 271-72, 297, 
303, 317, 334, 378, 469. Skattinger 
303, 316. Brandskat 100, 114, 116, 
158-60, 312. Bådsmandsskatter 
280. Graverskat 280, 292. Kon tri
butioner 18, 38, 116, 152, 158, 
160, 241, 282, 292, 303, 312, 316, 
336, 378, 400. Korn- og proviant
skat 159. Måneds- og kvægskat 
239. Skattekorn 142. Studieskat 
140, 180, 205, 292. Unionsskatter 
235. Frihed for skat og tynge 123, 
- for borgerlig og byens tynge 130, 
- for borgerlig og byens pålæg 
264, - for skat i fredstid 334, - til 
borgmesterenke 254. Godvillig 
kontribution 38, 84.

Skibe 17, 20, 24, 33, 68, 74, 82, 97, 
99, 101, 109, 111, 135, 140, 142, 
144, 148, 151-53, 155, 161, 163-65, 
176, 179, 182, 191-93, 197, 205-06, 
220, 222, 235, 256, 270, 278, 306, 
322, 324, 327, 329-30, 341-42, 357, 
390, 404, 407-09, 413-14, 416-17, 
422-24, 428, 432, 434-36, 440, 447. 
Skiberum 33, 116, 140, 151, 156, 
163, 173, 179, 182, 193, 197, 205- 
07, 211-12, 214, 217, 220-21, 222, 
226, 234, 236, 246, 255, 259, 276, 
287, 297, 308, 324, 327, 332, 361, 
369, 374, 378-79, 410-14, 420-21, 
423, 425, 434-35, 437, 445, 450, 
463, 467, 469, 471. Fartøjer 122, 
235, 404, 410, 436, 447, 453. Skibe, 
danzigske 205, - eng. 271, - flens- 
borgske 437, - holl. 231, 332, 351, 
368, 384, 389, 408, 410-12, 416-17,



Sagregister 561

438, 440, 446-47, 450-51, 471,- is
landsk 385, - kurlandsk 427, 450, 
- stettinsk 24, - svenske 242, 245, 
361, 410, 422, 434, 452, 467. Bo
jert 167. Brander 417. Fløjter 410, 
414, 416, 452. Galioter 24, 64, 163, 
235, 242, 260, 351, 362, 368, 375, 
377-78, 384-85, 387, 411, 413, 417, 
438, 451, 453. Hukkert, holl. 368. 
Jagt 148. Krejer 389. Pramme 82, 
330, 450. Store pram 452. Skærbå
de 235. Smakker 140, 181. Spejl
jagt 361. Både 366, 385, 395, 410, 
435. Koffardiskibe holl. 446-47. 
Købmandsskibe 412. Proviantsku
der 376. Stenskibe 425. Se også 
Skuder. Die Maegh, holl. 411. For
gyldte Ørn 163. Frederikstad 92. 
Gribben, svensk 184. Hvide Bjørn 
270, 278. Kogh, holl. 411. Pax, 
kurlandsk 338. Postrytteren 467. 
Skt. Catharina 188. Skt. Hans 405, 
407, 413, 422. Skt. Maria 307. Skt. 
Mathias 187, 205. Søedlideri 361. 
Tre Kroner 408. Ørnen 361. An
kertove 269. Ankre 33. Blokke 41- 
42. Hække, på skibe 374. Jernan
kre 318. Kahytter 436. Master 33, 
346. Overløb på skib 436. Redskab 
skib 420, - skude 406. Rær (råer) 
444. Sejl 270, 366. Skibsankre 52. 
Skibsmåling 23. Skibsredskab 271. 
Stænger skibe 444. Tavl 444.

Skibsbroer, se Havne, skibsbroer m.v. 
Skibsbyggere, se Håndværk.
Skibsfart 210. Skibe bjerges 165, - 

driver 148, - indvækkes 450, - 
løslades 165, - slitage 439, - stran
det 155, 163. Af takning af skibe 
187, 205. Ballast 435. Flag af top
pen 270, - agter på kompagni 270, 
- topstander flyve af toppen 270. 
Flagføring 270. Kendelse givet af 
skibe i Spanien 341. Kompagni 
med andre skibe 270. Kontrær 
vind 393. Durkstående vind 358, 
371, 376. Konvojering 27, 114, 
163, 219, 412, 415, 417, 423-24,

447. Strygen af mærssejl 270. Ud
vække færger, skuder og fartøjer 
122. Vandet bliver åbent 116, 131, 
136-37, 142, - tillægges ved is 412. 
Vinden vil henføje 220. Åbne vand 
23-24, 104, 113, 131. Første åbne 
vand 135, 140, 163, 173, 463. 
Pøtker 111. Jf. Flåden, Færgevæ
sen, Skibskaptajner, Søpas. Skibs
præster, se Præster.

Skibsofficerer, se Flåden.
Skiftevæsen. Skifte 48, 227, 243, 274, 

- anfordring penge 32, 34, 64, - 
forholdes 237, - holdes 287, 19, 
194, 275, - overlevere lod 242, - 
overværes 21, 30, 42, 124, 156, 
166, 177, 194, 213, 227, - registre
res 61, 195. Møde til skifte 21, 30, 
130, 258, 275, 287, 300, 352.

Overvære skifte 124, 287. Kommissa
rier på skifte 194, 227. Jf. Arv, Bo
behandling, Børn, Værgemål.

Skilderier 148.
Skilt og våben 326.
Skipperboder, se stedreg., Køben

havn.
Skippere 111, 131, 163, 179, 188, 

201, 214, 228, 270, 302, 317, 351, 
404, 410, 420, 423, 453, 469, 471, - 
holl. 75, 231, 351, 398, 415, 438, 
445, - holstensk 295, - Riga 229. 
Skipperkost 391. Skipperlav 411.

Skjorter, se Beklædning.
Sko, se Beklædning.
Skolevæsen. Skole 48, 52, 140, 319.

Kgl. og adelige Akademi i Sorø 
184, 188, 265. Konrektorer 456, 
458. Læsemestre 221. Rektor latin
skole 215, 260. Sjettelektiehørere 
221. Skolemestre 221, 230, 358. 
Sprogmester 184. Skolebørn 52, 
140, 319, 456. Indtage børn i Fre
deriksborg Skole 52, 319, - i Sorø 
Skole 140. Skole følge lig 48. Jf. 
Universitetet.

Skomagere, se Håndværk.
Skotsk mand 357.
Skove 41, 61, 63-64, 67, 75, 87, 125,
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149, 167, 169, 171, 187, 195, 203, 
228, 234, 249, 280, 288, 300, 307, 
310, 318, 327, 330, 420-21, 430, 
437-39, 459. Hugger i kronens sko
ve 280, 300. Skovhugst ulovlig 299. 

Skovfogeder, se Fogeder.
Skovle, se Redskaber.
Skovridere 139, 167, 233, 248, 277, 

290, 449.
Skovskade, mindste 41-42, 61, 141, 

169, 203.
Skovvæsen. Lunde 449, 452. Jf. Jagt, 

Kul, Olden, Skovfogeder (Foge
der), Træer, Tømmer og brænde
ved.

Skrifte, skriftemål, se Gudstjeneste. 
Skrin 289.
Skrivere 139, 284, 465, 470, - svensk 

470. Skriverdrenge 107. Bryghus
skrivere 63. Herredsskrivere 469. 
Hofkøkkenskrivere 107, 260. Hof
skriver 41. Kammerskriver 319, 
440. Klædekammerskriver 192, 
225, 385, 437, 452. Kommissarie- 
skrivere 154, 194. Køkkenskrivere 
20, 82, 94, 107, 187, 201, 209, 215, 
221, 245, 279, 290, 308, 406. Mate- 
rialskrivere 319, 437-38. Mønster
skrivere 63, 134, 201, 247, 250, 
293-95, 389. Proviantskrivere 94- 
95, 154, 170,212,308,311,351-52, 
366, 390, 393, 395, 398-99, 406, 
409-10, 429, 432, 436, 438, 463. 
Renteskrivere 77, 137, 142, 155, 
197, 213, 322, 328, 336, 359, 387, 
400-02, 407, 409, 449. Slotsskrivere 
110, 256, 449. Toldskrivere 84, 
161. Underkøkkenskriver 107. 
Øverste renteskrivere 77. Øverste 
toldskriver 249.

Skriverskæppe 256.
Skrot, se Ammunition.
Skuder 101, 112-13, 122, 131, 140, 

146, 151, 164, 166, 173, 179, 189, 
196, 207, 211-12, 219-21, 223, 226, 
228, 234, 242, 245, 259, 308-09, 
317, 327, 329-30, 332, 360, 374, 
376, 379, 384, 396, 405-06, 411,

413, 416-17, 422-24, 426, 434, 436, 
438, 452-53, 461. Sorte Morian 
161, - finske 342, - gamle 463, - 
holl. 342, - lybske 452, - stralsund- 
ske 138, 246, 321, - svenske 242, 
246, 375. Skuder tagne, løslades 
246.

Skure 448, 463. Skurudbygninger 
224.

Skytter 210, 237.
Skændsord 389.
Skøder på boder 416, - på glashus 

og plads 208, - på gods 253, 419- 
20, 459, 461-62, 468, - på grund 
249, - på jord 307, - på plads 224, 
304, 307-08, 311. Jf. Jus patrona
tus, Tiender.

Skølingsbrev, se Retsvæsen.
Slagtere, se Håndværk.
Slagterhuse 40.
Slagtning 68.
Slagteøksne, se Husdyr.
Slotsfogeder, se Fogeder. 
Slotsskrivere, se Skrivere.
Slotte. Avorskov 92. Dragsholm 149.

Ebbekøb 73. Hammershus 419. 
Helsingborg 132. Holbæk 307. 
Kbh. 94, 95, 210, 330, 370, 372, 
399, 402, 410, 449. Koldinghus 
206. Kronborg 86, 88-89, 204, 318, 
330. Nyborg 173, 187, 311. Nykø
bing 190, 239, 248. Skanderborg 
326.

Slæder 65, 67, 72, 94-95.
Smede, se Håndværk.
Smykker 326. Diamantrude 326. Dia

man tsmykker 326. Safir 326.
Smør 37, 45, 52, 54, 94, 107, 126-28, 

160, 170, 178, 180-81, 199, 212, 
267, 301, 308, 328, 380, 419, 428, 
446, 470-71.

Småredsel korn 190.
Snedkere, se Håndværk.
Sognefogeder, se fogeder.
Sognemænd 138.
Soldater, soldatesken, se Hæren. 
Sorlinggreverne af Amsterdam 64. 
Spader, se Redskaber.
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Spiger 33.
Spindeler 33.
Spindeløn 129.
Spinden 29, 129, 291. Spinding af 

hør 162.
Spindepenge, se Bønder.
Spionage (kundskab) 46. Spejderi 

131. Spioner 354. Jf. Kundskab.
Spiritus, se Vin og spiritus.
Stabelstæder 334.
Stadshauptmand 437. Stadshop

mand 340, 346-47. Jf. personreg., 
Frederik Turesen.

Stadstjenere 242.
Stakitværk 318.
Stalddrenge 219. Staldfolk 71, 394.

Staldgårde 362. Staldmestre 284.
Staldøksne, se Husdyr.
Stater (stænder?) 441.
Statholderen i Norge, se personreg., 

Niels Trolle, - i Kbh., se Joakim 
Gersdorff.

Statutter 264, 387.
Stedsmål, fæste og indfæstning.

Stedsmål 210. Gårdfæstning 170.
Stemplet papir 31, 249.
Sten, se byggematerialer.
Stenkister 317-18.
Stenkul 384, 437-38, 440, 447, - en

gelske 438. Jf. Kul.
Stilstand (våbenstilstand) 95, 97-98.
Stivelse 279.
Stod, se Heste.
Stole 173.
Storm, se Klima, Misvækst.
Straffe, se Retsvæsen.
Stranden 236, 249, 371, 429, 450.
Strandinger og skibsforlis. Stranding 

holl. 231. Jf. Skibsfart.
Strandsiden 72, 75, 149, 217.
Strid forhøres 322, - ml. borgere 

417.
Strømper, se Beklædning.
Stude, se Husdyr.
Studenter 72, 90, 332, 341-42, 347, 

359, 363, 387, 389, 397, 420, 439- 
40. Studiosi 25, 48, 292, 337, 341, 
388. Studenter møde på Slotsplad

sen 90, - på poster 364. En del af 
studenterne indstiller sig ej på vol
dene 342. Jf. Universitetet.

Studierejser 142.
Studieskat, se Skatter.
Stutmester, se Heste.
Stykker, se Våben.
Stænder 77, 88, 303, 340, 352, 357, 

400, 416, 422, 433-34, 439, 448, 
456, 458, 468. Stænderne forskre
vet 77, 353. Stænder deputerede 
400, 449, - kommission 458, - 
møde 439, 442, - samling 439.

Subsidiepenge 17, 23-24, 156, 424, 
445, 452.

Superintendenter, se Biskopper.
Svende 113, 230, 317, 378, 381, 387, 

- fremmede 251.
Svibuer 224.
Svin, se Husdyr, Olden. Svineskærer 

297.
Svingelporte 317-18.
Svovl 325.
Sværgen og banden 388.
Sygdomme 76, 294. Syge 449. Jf. 

Apoteker, Badskærere, Kvægsyge, 
Læger og veterinærer.

Synsmand 216.
Sæbe 279.
Sæd, se Korn.
Sælgemester 436.
Søer, damme og moser o.lign. Søer 

210, 242, 256. Damme 99, 210, 
212, 256. Moser 249.

Sølv, se Metaller.
Søm 33, 390.
Søpas. Pas skib 188. Jf. Pas, Skibsfart.
Sørgeklæder 243.
Søstaten 24.

Taft, se Tekstiler.
Tage, norsk afgift 441.
Taksering af artilleriheste 141, - af 

bygning 387, - bønder 303, 316, - 
galioter 439, - hgde 177, - huse 
214, 455, - rytterheste 44, - skib 
182.

Takster 208, 291, 350, 354, - for ama-
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gernes varer 366, - apotek 216, - 
fourage 361, 363-64, - indkvarte
ring 36, 190, - naturalier 153, - 
underholdning 456, 458, - varer 
354, 358, 375. Holmens takst 95, 
343.

Talg, se Kød og flæsk.
Tatarer 409.
Tegl. Teglgårde 249. Jf. Byggemate

rialer, Ler.
Tekstiler. Baj 208, 278, 291, 387. Bo

rat 208. Callemin 231. Damask 
208. Fløjl 208, 437. Hyssing 325. 
Hør 29, 49, 129, 162, 291, 355, 
453. Kaffa 208. Kanvas 325. Kattun 
33. Kirsej 208, 387. Klæde 208, 
272, 278, 291, 328, 363, 384-85, 
387, 397, 399, 402, 404, 413, 435, 
452, 454, 457. Legaturen 208. 
Lærred 278, 291. Medese 208. 
Podesay 208. Polemits 208. Prora- 
de 208. Seid af saien 208. Sejldug 
51. Silke 208. Silkegrofgrøn 208. 
Sækkehør 49. Taft 208.

Tiender 16, 21, 140-41, 171, 180, 
210, 237, 241, 253, 302, 305, 329. 
Kirketiender 171, 302, 305, 322. 
Kongetiender 281, 315. Korntien- 
der 166, 180, 206, 302. Kvægtien
de 166, 180. Fæste af tiende 21.

Tin, se Metaller.
Tjenere (ikke bønder) 89, 309, - kgl. 

93, 124, 136-37, 142, 334, 370, 373, 
395, 451, 468, - hos adelige 206, 
214, 340, 359, 467, - hos borger 
249, - hos hofmarskal 40, - hos in
formator 435, - hos Isl. Komp. 
112, - hos officerer 133, 135, 252- 
53, - hos univ. 136.

Tjære 355, 470. Braktjære 33.
Tobak 370.
Toftejord, se Marker og vange.
Told og accise. Told 48, 51, 70, 183, 

194, 202, 205, 209-10, 215, 229-30, 
233, 253, 260, 265, 267, 280, 305- 
06, 313-14, 329, 334, 412, 455. 
Kommissarietold 52, 57, 235, 283, 
312, 363. Konsumtionstold 50, 70,

76, 171, 304, 328. Kronens told 
245, 313-14. Ringetold 441. Salt
tolden 205. Skt. Annæ told 245, 
313-14. Søtolden 207. Told- og ac
ciseforpagtning 162. Accise 162, 
202, 233, 266, 285, 304, - forpag- 
tet 31, 202, 304. Acciseintrader 
162. Maltaccise 15, 31, 60, 70, 205, 
233, 269, 285. Konsumtionen 70, 
76. Konsumtionspenge 266. Sise 
210, 230. Zise 334. Toldfrihed 48, 
208, - for proviant og munition 
406, - for varer 51, - for vin 15. 
Borgere forskånes for konsum
tionstold 304. Frihed for konsum
tionstold 171. Indførsel uden told 
af færgemænd om nattetide 329. 
Konsumtionstold afskaffet 70. Tol
dere 15, 33, 60, 153, 161, 192, 194, 
197, 202, 207, 223, 229, 233, 240, 
249, 260, 285, 289, 312, 314, 327, 
370, 400, 440, 469, - i Sundet, 
Øresund 15, 156, 197, 223, 229, 
319-20, 322, 324. Toldforvaltere 
162, 205, 314. Konsumtionsforval
tere 76, 328. Toldboder 84, 197, 
205, 207, 338, 342, 404, 448. Told
bog 84. Toldbroer 318. Toldintra
der 162. Toldkister 176, 215, 262, 
267, 296-97, 318-19, 322, 363. 
Toldordinansen 233. Toldpenge 
156, 201. Toldruller 205, 233, 257. 
Toldsedler 205. Toldsteder 252, 
277, 285, 313, 327, 329, 418, 421.

Toldskrivere, se Skrivere. 
Tomme tønder 436.
Torsk, se Fisk og fiskeri. 
Torve, se Markeder og torve.
Traktater 81, 96, 106, 113, 115, 117, 

120-21, 153, 158-61, 417.
Traktement 17, 26, 35, 37-38, 79-80, 

119, 131, 186, 190, 217, 220-221, 
224-25, 228, 231, 248, 253, 266, 
321, 369, 372, 418, 436, 443, 462, 
472.

Tran 48. Tranfade 207.
Tresurer 323.
Trommeslag 371, - i gaderne 333, -
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om vogne 365, - publicerer straf 
365.

Trommeslagere 298, 421.
Trykt patent om forhold 335, - om 

dem, som opholder sig på forræ
deri 342, - om at indstille sig ved 
arméen 373, - til den svenske sol- 
dateske 360.

Trykt takst på varer 379.
Træboskab 101.
Træer 121, 125, 187, 203, 228, 230, 

249, 319, 355, 418, 421, 437-38, 
449, 452, 456, 463, - forfornede 
59, - fornede 228. Vindfælder 59, 
206. Asketræer 259, 275. Avnbøge 
42. Bøge 61, 75, 275, 288, 467. 
Egetræer, ege 249, 275, 318, 362, 
459. Elletræer 62, 275. Espetræer 
362. Lindetræer 305. Risege 41, 
75. Jf. Skovvæsen, Tømmer og 
brændeved.

Trækul 426, - brændes 426.
Trætte ml. arvinger 352, - ml. officer 

og vært 186, - på Sorø Akademi 
288, - vedr. skudepart 317. Jf. 
Ejendomstrætter.

Tråd 33, 37.
Tugthuset, se stedreg., København.
Tvebakker 207.
Tvister 193, 258, - ml. borgere 193, - 

ml. murmestre og mursvende 214, 
- ml. sgpr. og enke 322. Tvistig sag 
om kald af sognepræst 167, 171, 
281. Tvistighed ml. præster 277, - 
ml. sognemænd 311, - vedr. hgd. 
39, - vedr. nådsensår 284.

Tynge, se Borgerlig tynge.
Tyske Kancelli 161, 449.
Tærepenge 221.
Tøjhuset, se stedreg., København.
Tøjhuspersonale. Tøjhusofficerer 362. 

Tøjmester 19-20, 59, 64, 75, 78, 80, 
83-84, 87, 89, 93, 95, 109, 183, 206, 
215, 239, 280, 325, 338, 354, 356, 
362, 377, 410. Tøjhusbetjente 259, 
275. Undertøjmester 109.

Tømmer og brændeved. Tømmer 
28, 71, 76, 109, 132, 146, 169, 275-

76, 286, 318, 330-31, 343, 365-66, 
369, 392-93, 395-96, 401-02, 429, 
432, 434, 451, 455, 463. Båndsta
ger 65, 104, 149, 212, 459. Byg
ningstømmer 59, 170, 203. Bøge
blokke 41. Dæler 155, 330-31, 390, 
396, 402, 451, 463. Egeklapholt 
104. Egeplanker 362-63. Egetøm
mer 132, 310. Fadbåndstager 65, 
459. Fyrretømmer 33, 132. Fyrre- 
tømmerplanker 318. Hjultømmer 
286. Klapholt 459, 463. Lægter 
132. Planker 99, 452. Pæle 318, 
448. Skibsegetømmer 33. Stolper 
362. Tøndebåndstager 459. Birke- 
og tømmerspåner 362. Brænde
ved 29, 43, 59, 62, 64, 66-67, 71, 
86-87, 100-01, 114-15, 121, 125, 
178, 187-88, 197, 210, 228, 234, 
355, 374, 379, 383, 412, 418, 420- 
21, 429-30, 437-40, 444, 451, 463, 
465, 467-69, - stakket 375. Bøge
ved 187, 228. Langved 104.Jf. Byg
gematerialer, Kul, Skovvæsen, 
Træer, Tørv.

Tømmerværk 318.
Tømrere, se Håndværk.
Tønder. Halvtønder 289. Låsetønder 

289. Salttønde 51. Tomme 436.
Tørke, se Klima.
Tørv 374-75. Jf. Tømmer og brænde

ved.
Tørvegrøft 249.
Tårne 349.
Tårngemmere 210.

Udførsel af byg 202, - korn 440, - 
øksne 160. Hvedeudførsel fri 294.

Udførselsforbud 177, 378, - for 
korn, fedevarer og græsøksne 150, 
- for korn 381.

Udlandet, forholdet til. Gottorp 100, 
157, 172, 446. Spanske sager 450. 
Sverige, se Krigen. Jf. Gesandter.

Udlæg af krongods til gældens beta
ling, se Krongods, udlæg af.

Udskrivning 383, 469, - affolk 415, - 
landfolk 466, - mandskab 430, -
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vogne 432, - af Loll. og Falster 
378.

Ugedagsbønder, se Bønder. 
Uhjemlet gods 111.
Ulykkelig hændelse 194, 310.
Underholdning 30, 33, 37, 51, 65, 

67-69, 71-73, 86-90, 92, 98, 105, 
119, 128, 130-32, 142, 146-49, 158, 
160-61, 179, 190, 203, 218, 223, 
231, 236, 245, 247, 255, 260, 263, 
272, 285, 297, 305, 321, 329-30, 
338, 341, 345-46, 348, 358, 367, 
375, 381-82, 385, 390, 393, 399-01, 
409, 425-26, 436, 440, 448, 456, 
459, 462, - brandenborgske armé, 
382-83, - fattige borgere 406, - fol
ket 154, - garnison 456, 458, 461, 
468, 470, - indkvarterede 444, - 
præst 180, - præsteenker 108, - 
ryttere 265, 427, - rytteri 398, - 
salvegarde 123, - skoleelev 319, - 
soldateske 46, 457, - svenske 152, 
164, 172, - svenske armé, 120, - 
syge og kvæstede 449.

Underofficerer, se Hæren.
Undersåtter 20, 33, 83, 90, 98-99, 

130, 209, 246, 308, 337, 340, 342, 
357, 360-61, 368, 370, 467, - tro og 
affektionerede 346, 466, - svenske 
410.

Universitetet, akademiet. Universite
tet 137, 142, 291, 304, 387, 439, 
470. Akademiet 72, 90, 292. Fakul
teter 264. Det medicinske Fakul
tet, facultas medica 92, 216. Det 
teologiske fakultet 439. Rektor, 
rector magnificus 72, 77, 90, 106, 
137-38, 264, 303-04, 316, 332, 337- 
38, 354, 364, 367, 377-78, 381, 387, 
397, 401, 407, 420-21, 432, 442, 
460, 468, 470. Prorektor 389. Høj
lærde 72, 136, 142, 205, 291-92, 
298, 303, 395, 401-03, 432, 434. 
Auditorier 421. Disputationer 294. 
Forelæsninger 294. Fundats Kbh.s 
Univ. 303, 312, - Kommunitetet 
337, 341, 439-40, - spisning 439. 
Relegation 342, 388. Vocation til

at være prof. 188. Tertiusjuris con- 
sultus 264. Jf. Professorer, Studen
ter.

Upligt 300.
Urtegårdsmænd 121.
Urtekræmmere, se Købmænd.
Urter, se Frugt, bær og urter.
Uvejr, se Klima.
Uvildige mænd 44, 185, 387.

Vadsæk 238.
Walloner 450.
Vand 72, 331. Vand ledes i render 

305. Rende fra kongens rende 
206, - til vand 308. Rindende og 
springende vand 152. Vand ind
ført til Holmen 308.

Vanding 249.
Vandkikkere 356.
Vanskelige tider 271, 334, 364, 373.
Vaskerhuse 452.
Ved, se Tømmer og brændeved.
Vegger, se Redskaber.
Veje og broer, dæmninger, diger og 

sluser. Veje 266, 386. Vejenes be
sværlighed 203. Broer 16, 140, 
209, 249, 371. Fjællebro 249. Fær
gebroer 59, 223. Slotsbroer 318. 
Vindebroer 318. Diger 366, - 
sløjfes og nedkastes 366. Dæmnin
ger ved søerne 152. Jf. stedreg., 
København, Gader, Kanaler.

Veksler, se Pengevæsen.
Viceadmiral 94, 139, 155, 307-08, 

405, 414, 417, 422, 438, 446. Jf. 
personreg., Peter Bredal, Nicolaus 
Helt og Niels Birgersen Trolle.

Vielse, se Ægteskab.
Vikarier, vikariater, se Kapitler.
Viktualier 33, 46, 66, 71-72, 86, 94, 

107, 110, 124, 144, 177, 260, 266, 
301, 350, 374, 383, 420-21, 430, 
432-33, 441, 471.

Vildt og vildtbaner, se Jagt.
Vin og spiritrus. Vin og spiritus. Vin 

40, 63, 217, 262, 351, 356, - fransk 
216, - rhinskvin 15, 58, 216, 223. 
Vineddike 351. Akvavit 58. Bræn-
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devin 345. Mjød 207. Vinfade 63. 
Vinhandlere 217, 223.

Vindfælder, se Træer.
Vinduesglas 311.
Vinkælder 209, 216-17, 249, 402.
Vogne 67, 69, 75-77, 100, 104, 106, 

109-10, 169, 251, 281, 286, 305, 
343, 365-66, 374-75, 398, 411,414, 
430, 432, 437-38, 451, 467-68. Bor
gervogne 76, 106. Bøndervogne 
67, 106, 110. Fogedvogne 110. 
Præstevogne 110. Rustvogne 57, 
91, 382, 459. Karosse 335. Vogntøj 
276. Jf. Heste, Pas.

Vognmester, kongens, se personreg., 
Maturin Dupont.

Vognmænd 365.
Voks 279.
Volde, voldarbejder, se Fæstninger. 
Voldmestre 61, 67, 296, 309.
Volontører 92.
Vornede soldater 335.
Vrag 210, 230.
Vurdering af bo 150, - gamle huse 

392, - fregat 234, - gård 144, - hus 
214, - træer 230, - vejrmølle 461. 
Se også Bobehandling.

Vurderingsmand 216.
Vægtere 210.
Vækning is 472, - ved Møn 472. Væk

ket og iset 90.
Være (besiddelse) 238.
Værgemål. Formynder 143, 271,336, 

385. Lavværger 19, 125, 135, 142, 
213, 222, 243, 261, 274. Værger 
19, 21, 39, 61, 183, 213, 231, 444. 
Værgemål 42, 136, 143, 166, 222, 
224, 261-62, 269-70, 424. (Over)le- 
vering af værgemål 238, 261, 269- 
70, 274. Overvære levering af vær
gemål 238. Være værge 30, 62, 
124, 130, 182, 195, 210, 222, 224, 
228, 258, 267, 300. Tilforordnet 
formynder 62. Være værge 19, 
136, 224, 258, 261. Være sin egen 
værge 134, 231, 258, 269, 292.

Våben 51, 336, 339, 377. Bandelier- 
remme med hager 51. Bandelier-

rør 51. Banteler 59, 377. Brandrør 
325. Blik- og kobberrør til miner 
397. Bøsser 75, 87, 336, 354, 358, 
389. Degener 51, 377, 389. Degen
gehæng 51. Falkonetter 377, 417. 
Feltstykker 83-84, 95, 109, 464. 
Flintebøsser 36. Fyrbøsser 75. Fyr- 
mørser 325. Fænghuller 362. Ge
hæng 51. Gewehr 33, 46, 67-68, 
73-74, 80, 82, 84, 86, 90, 332-33, 
336, 341, 343, 354-55, 369, 372-73, 
388, 458, 472. Gotlinger 114, 232. 
Granater 325. Halve kartover 117. 
Hylstre 51, 336. Håndgranater 75, 
89, 325. Jernskrå 338. Jernstykker 
33, 51, 59. Kapeller til fænghuller 
362. Lavetter 20, 83, 95, 434. Me
talstykker 33, 83, 280. Miner 397. 
Morgenstjerner 338, 377. Musket
ter 36, 51, 59, 82, 101, 163, 333, 
338, 349, 354, 358, 377-78, 389. 
Over- og undergewehr 101, 354. 
Piker 325, 338, 354, 377. Pistoler 
51, 84, 194, 333, 336, 339, 354, 
378. Raperter 377. Ryttervåben 
51. Schuskihlen 362. Sidegewehr 
101. Skarpladt 389. Stykker 17, 20, 
69, 72, 74-75, 77-78, 82-83, 88, 101, 
113-14, 117, 119, 159, 206, 214, 
226, 232, 273, 306, 338, 343, 346, 
349-50, 354, 362, 377, 380, 403, 
450. Styklader 434. Styklavetter 
325. Svinefjedre 64. Jf. Ammuni
tion, Flåden, Hæren, Tøjhuset.

Våninger 41, 185, 214, 334, 340, 353, 
392, 400.

Zahlmestre 64.

Æg 199,215,380,419.
Ægt og arbejde, se Bønder.
Ægteskab 215. - i 3. led 246. Brude

vielse 416, 450. Bryllup 265. Vielse 
hjemme 416, - i huset 25, 76, 450, 
460, - uden lysning 25, 103. Fæste
mø 215, 450, 460. Bryllupsbekost
ning spares 215.

Æresskud fra flåden 270.
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Ødegårde, -gods, se Bøndergårde.
Økonom 439.
Økser, se Redskaber.
Øksne, se Husdyr.
01 70, 240, 264, 344, 361, 375, - 

dansk 264, - fremmed 40, 329, - 
tysk 269, 285. Bryhan 51. Herreøl 
402. Lybsk søøl 207. Rostockerøl 
162, 329. Spiseøl 402. Tøndeøl 
207. Ølboder 264. Ølfade 63. Øl
tønder 27.

Øverstesekretær, se personreg., Erik 
Krag.

Øvrighed 28, 426.

Åbenbar skrifte, se Gudstjeneste.
Åbent hoved, åbent hår, kvinder går 

med 28-29.
Åbent patent om dem, som er i frem

mede herrers tjeneste 336.
Ål, se Fisk og fiskeri.
Ålegårdspenge 170.
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