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156 Brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger.

Udsigt over en del af 
brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger.

Ved Carl S. Christiansen.

Jens Bircherod (1658—1708), biskop i Ålborg, har som bekendt efterladt sig 
en udførlig dagbog, der i et halvt hundred kvartbind, et for hvert år, strækker sig 
over hele hans levetid. Disse findes nu på det store kgl. bibliotek, undtagen 
bindene for årene 1688—91, der desværre vistnok er gåede tabte. (Se dog Per- 
sonalhist. Tidsskrift IV, 290 ff.) Foruden dagbogsoptegnelserne har Bircherod ved 
slutningen af hver måned som et appendix i regelen indført adskillige breve fra for
skellige tider og af forskellig art, hvoraf allerede Molbech tænkte på at give et 
udvalg som et tillæg til hans udgave af dagbogsoptegnelserne, og som herr pro
fessor Kr. Erslev gjorde mig opmærksom på, det kunde være nyttigt at få en over
sigt over, da det var vanskeligt at vide, hvad der fandtes der. Jeg har derfor 
gennemgået samtlige breve, og som resultatet af dette arbejde foreligger her en 
kronologisk ordnet udsigt over den del af dem, som ikke angår Jens Bircherod selv 
eller hans fader, professor Jacob Bircherod. Antallet af de her i korte uddrag gen
givne breve er omtrent 370, en ikke ringe mængde, men alligevel kun den mindre 
halvdel af dem alle, der udgør henved 850. Disse 370 breve strækker sig over 
tidsrummet fra 1260—1708; omtrent 100 er fra tiden før reformationen, omtrent 150 
fra tiden indtil 1660 og resten fra Bircherods egen tid. Hvad angår min frem
gangsmåde ved udgivelsen, anfører jeg først det enkelte brevs udstedelsestid, derpå 
en kort gengivelse af indholdet, stedet for udstedelsen og i [ ], hvor det findes i 
dagbøgerne. I et par af disse er brevene indførte samlede ved bindets slutning, 
men under overskrift af den måned, hvori de er indførte. De af brevene, som 
findes trykte, er behandlede så kort som muligt, idet der kun er anført udstedel
sestiden, hvor de findes i dagbøgerne, og hvor de står trykte, i regelen blot ved 
en henvisning til Regesta Danica.

1260, 2 jan. [1672, nov.] Reg. I, 1048.
1307, 22 maj*. Tingsvidne, at ålegærdet østlig i Torslef dyb fra gam

mel tid af tilhører gården Broutschow, og at ingen anden end sal. herr Ugotus 
Broutschows arvinger har nogen magt eller ret mellem Holmsø å og ålegården. 
Placitum Hanherret, feria secunda proxima post dominicam trinitatis. Lat. 
[1701, maj.]

1316, 22 aug. Kong Erik tilkender herr Ugotus af Broutschows arvinger 
besiddelsen af ålegården i Torslef dyb. Wiborg, octava assumptionis b. vir- 
ginis. Lat. [1701, maj.]

1319, febr. [1681, juni.] Reg. I, 1858.
1336, 18 sept. Ærkedegn Johannes’, provst Benedikts og kantor lo- 

hannes’ mageskiftebrev, hvorved de tilskøder herr Stig Andersen deres bord-
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gods i Dræmælsthorp o. fl. byer tilligemed Øxømmølle i Sydærhærræth 
Dyursø undtagen Groskæ mark og skov mod hans gods i Labum og Sæghalt 
og en gård i Barthum samt 140 mark rent sølv. In placito Abosysæl, qvarta 
feria proxima post diem exaltationis s. crucis. Lat. [1684, juli.]

1354. [1669, maj.] Reg. I, 2380.
1368, 15 nov. [1669, maj.] Reg. I, 2617.
137^ 9 juli. [1703, juli.] Reg. 2, I, 2935.
1385, 2 maj. [1680, aug.] Reg. I, 2769.
1391, 5 marts (?). Bekendtgørelse om Peder Rafns tingsvidne om 

Catharina af Stensby, Johannes Pauelsens efterladtes, gave til præstebordet i 
Skamby. In placito provinciali Skamherrit, feria qvinta post carnis privium 
proxima. Lat. [1681, aug.]

— , 6 juli. Brev om Fobrad Skynkels tingsvidne på, at brødrene 
lohannes Poulsen og Riqvard Poulsen, kaldet Føring, delte deres fædrene og 
mødrene arv og gav hinanden gensidige skøder («baghschodæ»), således at 
lohannes Poulsen fik Jærlsoræ i Fyen med tilliggende, men Riqvard Føringh 
deres gods på Før. og andre gårde, navnlig 2 gårde i Linde Knuthet og en 
gård ved Ribe, liggende i Sønderjylland. In placito provinciali Schammeherret, 
feria qvinta proxima ante festum b. Kanuti regis et martyris. Lat. [1681, juli.] 

1394, 10 aug. [1677, febr.] Reg. I, 2892.
1396, 1 febr. Nikolaus Niclessen, ridder, overlader Anders Offæsen af 

Byørnholm alt det gods, som tilfalder hans hustru Tove, Anders Offæsens 
datter, efter hendes moder, mod at det efter Anders Offæsens død vender til
bage i hans eller hans hustrus eller hans arvingers besiddelse. Profesto puri
ficationis Marie virginis gloriose. Lat. [1680, febr.]

— , 28 marts. Kong Erik bekræfter herr Ugotus af Broutschows 
arvinger i besiddelsen af ålegården i Torslef dyb. Høringæ, feria 3tia post 
dominicam palmarum. Lat. [1701, maj.] Afskriften har året 1316, men at 
dette er galt ses af kong Eriks titel. 1396 skyldes herr professor Kr. Erslevs 
oplysning.

1400, 25 juli. [1698, juli.] Reg. I, 3032.
1409, 3 sept. Hanes van Potbusch, ridders, brev, at han og herr 

Abram Brotherssøn, ridder, er enedes om den søsterdel, som herr Abrams 
datterbørn, ridder lens Falks børn, skulde have haft i Skærnæ. Swartæsyø, 
tertia feria proxima ante festum nativitatis b. Marie virginis. [1692, nov.]

1417, 25 jan. Knut Anderssen a Svaneholm pantsætter Pæther Tro vel
sen i Gerløfve sit gods i Gerløffve i Horns herred på de betingelser, som hans 
brev til Anders leyæpsen Lunge, ridder, lyder på. Die conversionis b. Pauli 
apostoli. [1699, juli.]

— , 28 febr. lessæ Ebbesen, kaldet Slææth, overlader ved skifte sin 
svoger Niels læcopsen i Nedergård al sin rettighed i Roghelund med tilliggende. 
Dominica invocavit. [1670, juni.]

— , 14 juni. Bytingsvidne, at Thyge lensen med sin afdøde hustru 
Christines samtykke skøder sin gård i s. Nikolaj sogn til kirken dér, mod at
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der læses messer for ham og hans hustru. In placito Hafniensi, profesto ss. 
Viti et Modesti. Lat. [1680, febr.]

1418, 7 dec. Landstingsvidne, at Axel Pæthersen, ridder, lod læse 
breve på ejendomsgods i Strøby og bad «tinghøringæ» at føre ham i fornævnte 
gods; da mæltes ham til lens Mattesen af Byælkerop og Ion Lafrenssen af 
Fretzløff. Onsdag næst efter s. Nicolaus dag. [1669, jan.]

1419, 12 apr. Gerike Diægn, som holdt Sællandsfare landsting i lands
dommers sted, m. fl. kundgør et landstingsvidne til Axel Pæthersen, ridder. 
Onsdag næst efter palmesøndag. [1669, jan.]

1422, 3 juli. [1669, marts.] Reg. 2, I, 4617.
— , 14 nov. (?) Vidisse af breve af 22 maj 1307 og 22 aug. 1316. 

Wiborg landsting, den lørdag såsom på s. Villads dag. [1701, maj.]
1424, 21 nov. Tingsvidne, at Andærs lenssen af Syøbally, Gythæ 

Popæs, Osæ Frædrichsæ og Mættæ Ræket af Randærs tilskøder lens Gøødsen 
afMoldorp deres gods sammesteds. Giernd herreds ting, den tirsdag næst for 
s. Clemensdag. [1677, nov.]

1427, 5 febr. Ulff Gothov pantsætter sit gods i Lathægordh til Anders 
Nielsen, borger i Nakskov, for 20 lybske mark. Nakskov, ipso die b. Agathe 
virginis gloriose. [1673, apr.]

1433, 24 maj. [1677, febr.] Reg. 2, I, 4994.
— ,21 juni. Paveid Laxman af vapn skøder til Pæther Oxe af vapn 

to gårde i Walby østre i Slagelse herred i s. Michels sogn. Dominica ante 
festum s. lohannis baptiste. [1669, juli.]

1438, 13 jan. [1683, nov.] O. Nielsen, Kjøbenhavns Diplomatarium 
IV, 34 f-

1439, 3° aPr- Karinæ, Oleff Friises efterleverske, sælger sin gård i 
Øttersløff i Ryngstæthe herred til Henric Tydkessen. In profesto ss. Philippi 
& lacobi apostolorum. [1669, aug.]

— , 28. okt. [1686, maj.] Kjøbenhavns Diplomat. IV, 35.
1440, 7 apr. Tingsvidne, at lacob fra Slymynghe giver afkald på en 

gård i Bramstorp og fæster den af Ulff Godhov. Mosse herred, den torsdag 
næst efter den søndag, som synges qvasimodogeniti. [1682, okt.]

1447, 18 apr. Ulff Godov i Lundegorth af vapn pantsætter sin gård 
Savnessæ til Pavl Smith i Næsby for 55 mark lybsk. Feria tertia post domi- 
nicam quasimodogeniti. [1673, apr.]

1450, 22 marts. . . . Dausdotther, Per Oxes efterleverske, og lohan 
Oxe af vapn pantsætter deres gård i Nørre Hvolsøe i Volburgs herred i Syæ- 
lanth til Benth Krabe for 50 rinske gylden. Hafn., dominica iudica. 
[1695, sept.]

1451, 19 jan. Oleff Godhov af Lunnæ vælger sin søstersøn lohan Oxe 
af Asserbothe til værge for sine børn. Stokmark sogn, crastino b. Prisce vir
ginis. [1699, juli.]

— , 4 maj. Tingsvidne om «osyner» på Siærs «seghe» sønden for 
Mathæskov. Nørreherred, næste tirsdag efter hellig korsdag. [1673, apr.]



Brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger. 159

1453, 6 apr. Brev fra Lasse Kais, borger i Nacskow, til sognepræsten 
sammesteds, Pether Claussen, på s. Nilaus kirkes vegne på et gods i Sandby 
i Nørreherred. Nacskow, feria sexta infra octavam pasche [1673, apr.]

— , 14 juli. Niels Knutzssøn i Wethfulebergh af vapn erklærer at 
have lånt 20 rinske gylden af Dytlaff vam Borne, rådmand i Køpenhafn, på 
fru Birgittæ, herr Fobret vam Knopes efterleverskes, vegne og «døder» Fobret 
vam Knopes og fru Birgittæs gældsbreve til hans fader og moder. Hafniæ, 
sabbato proximo post festum Kanuti regis. [1676, maj.]

1454, 13 maj. lep Let, herredsfoged i Sæme herred, m. fl. kundgør, 
at Offæ Pætherssen af Ølstiche berettede for dem på Sæme herreds ting, at 
lens Mattissen af Uppesundby var sejlet bort med et proviantskib, som Offæ 
Pætherssen havde givet ham befaling over på den tid, da han i kong Chri- 
stierns tjeneste gjorde landgang i Sverig. Roskild, den mandag næst for do- 
minica cantate. [1667, apr.]

— , 16 maj. Kongebrev om forlig i kongens nærværelse mellem 
lohan Oxe og herr Claves af Vestenskov, der stredes om 2 gårde i Savense 
og én i Hooby i Laland. In castro nostro Hafniensi, feria qvinta proxima post 
Nerei et Achillei martyrum. [1682, okt.]

— , 1 juni. Vidisse af brev af 28 marts 1396 og vidisse af 14 nov. (?) 
1422. Aalborg rådstue, den lørdag næst efter hellig torsdag. [1701, maj.]

1455, 30 apr. Landstingsvidne, at Thorbern Bille, ridder, forlangte et 
«stokkevithne», om herr lens Olafsøn døde før eller efter sine børn. Lalands
far landsting, s. Valburghe aften. [1682, dec.]

1457, I3 jul*- lens Hansøn og Pæther Smet, rådmænd i Nakskogh, 
overlader Anders Æbbæssøn, høvidsmand på Rawensborg, et pantegods i lade
gårdsmarken foran Nakskogh for 20 lybske mark. Nakskou, den onsdag næst 
efter s. Knutz dag, som konning var. [1673, apr.]

— ,13 juli. Pæther Ful og Niels Pilt, borgere i Nakskou, overlader 
Anders Æbbæssøn, høvidsmand på Rawensborgh, et pantegods i ladegårds
marken foran Nakskou for 20 lybske mark. Nakskogh, den onsdag næst efter 
s. Knutz dag, som konning var. [1673, apr.]

— , 3 okt. [1671, sept.] Reg. I, 4006.
1458, 3 maj. Friderick Vordenbergh, ridder, låner af sin hustru, Elnæ 

Effvertsdotther, alt det pantegods, de har i Siæland, Falster og Laland, samt 
en del af hendes arvegods. Curia Egede, die inventionis s. crucis. [1699, jan.]

1459, 28 jan. Husfru Karyn, Esgi Hoxo efterleverske, pantsætter sin 
gård i Ølsteth sogn i Boorop i Hatthing herred til Eric Ottissen, ridder, hvis 
hun ikke inden første s. Olaffs dag betaler ham en gæld på 100 mark. Søn
dag næst for kyndelmisse dag. [1675, dec.]

1462, 20 jarl. lep Beyntssen kundgør, at han med sin hustru Kirstynes 
samtykke har solgt hendes gård i Bruntoffte i Falster, en søsterdel i en gård 
i Alsløff og en søsterdel i en gård i Viidby til lohan Oxe, ridder. Stubbe- 
kiøping, die ss. martyrum Fabiani et Sebastiani. [1699, juli.]

1463, 22 sept. [1695, juni.] Reg. I, 4186.
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1464, 5 jan. Kæringhe Tagesdotter, Esge Hops efterleverske, skøder 
sin gård i Bottorp i Ølstedh sogn i Hattig herred til Erich Atssen, ridder. 
Vigilia epiphanie domini. [1695, jan.]

1468, 3 juni. [1685, marts.] Kjøbenhavns. Diplomat. IV, 103.
1469, 27 maj. Elitze Eskyldsdotter eftergiver sin søster fru Birettæ 

Bondisdatter det, hun skylder hende, undtagen 200 lybske mark. Hafniæ, 
sabbatho quatuor temporum ante dominicam trinitatis. [1669, juni.]

1470, 17 jan. Landstingsdom i en sag mellem lohan Oxe og Andhers 
Gra angående gårde i Torppe. Ageby kirke, den onsdag næst efter tyvende 
dag jul. [1682, okt.]

— , 19 dec. Landstingsvidne, at Hans Kieldsen, der var mødt på 
lohan Oxes vegne, og Andhers Gra blev enige om at møde for kongen og 
hans råd i en sag angående gods i Torpe. Korteroppæ, i lens Tostensens 
stue, den tamper onsdag næst for jul. [1682, okt.]

1471, 11 juli. [1677, marts.] Reg. I, 4411.
1472, 10 maj. Sognevidne til Peder Nielsen, præst på Østholm, om 

at der i 100 år kun har været én sognepræst til de 3 sognekirker på Østholm, 
om hvor ofte præsterne plejer at komme i de forskellige kirker, om embedets 
indtægter, og om at herr Peder har gjort tjeneste i de 3 sogne på Østholm 
så godt som nogen af hans forgængere. Hiærdemaal kirkegård på Østholm, 
den søndag næst for pinse søndag. [1708, aug.]

1473, 15 dec. Landstingsdom i en sag mellem lohan Oxe og Andhers 
Gra angående 3 gårde i Torpe og vold og uret, som sidstnævnte havde til
føjet hin. Onsdag næst efter s. Lucie dag. [1682, okt.]

1474, 14 juni. [1686, aug.] Reg. I, 4505.
1475, 2 okt. Kongens dom i en trætte mellem ridder lohan Oxe og 

borgere af Nakskov om Matheskogh og flere sager. Køpenhaflh, i Gråbrødre 
klosters stue, crastino s. Remigii. [1673, apr.]

— ,13 dec. Borgmestre og råd i Nestved samt de ældste af menig
hedens skødebrev til velbåren svend Skelm Pædherssen på et stykke af et af 
byens stræder vest for hans egen gård. Nestvet, die b. Lucie. [1685, apr.]

— , 29 dec. [1707, marts.] Reg. I, 4570.
1478. Ærkebiskop lens Brostorps og 3 bispers afladsbrev for Anna, 

Maries moders, kirke i Odesløu i Vens herred i Odense stift. Kallundeborg, 
dominica . . . Lat. [1680, maj.]

1479, 17 juni. Anne lenssedotter, herr Oluff Axelsens efterleverske, 
ridder af Waløf, erklærer de breve, som Axel Peersen og Oloff Axelsen havde 
på «gwldh eller skildh eller nogher panth» af herr Henning Pwdbusch og 
fru Kierstine af Ekerne for magtesløse og uden skade for fru Elne, Henningh 
Pwdbuschs datter, af Syøgardh. Ipso die b. Botulphi abbatis. [1672, juni.]

1480, 21 sept. [1695, juni.] Reg. I, 4677.
1481, 19 dec. [1680, maj.] Reg. 2, I, 7649.
1483, 4 dec. Mester Keld kantor og alt kapitel i Viborgs mageskifte

brev til Laghe Brok af Esdrup, hvorved de tilskøder ham deres gård i Salthen
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i Thom sogn i Vrats herred mod hans gård i Luldrup ved Viborg i Nørrelyng 
herred. Die b. Barbare virginis et martiris. [1695, jan.]

1486, 9 aug. Kong Hans bevidner, at Dyrich Friis, ridder i Ram- 
losæ og forstander for s. Agnet kloster i Roskilde, på sin hustru, fru Mette 
Hanssdatters, vegne og med fuldmagt for sin hustrus broder kanik Hans Myn- 
del, på den ene side, og Elizabet, Erich Hanssens, kaldet Myndeis, efterleverske, 
på den anden, gav møde om arv og skifte efter Erich Hanssen og blev enige. 
Gurffve slot, s. Laurentii aften. [1675, sept.]

— ,13 sept. Kong Hans gør vitterligt, at lohan Oxe, ridder, der er 
«skicket wdi wort oc rigens forfald», ikke kan mødes med fru Birgitte, 
herr Erengitzel Nielsens efterleverske, i Roschilde til den tid, de har aftalt; 
men når han kan, vil han møde. Curia nostra monetaria Malmogiensi, in pro- 
festo exaltationis s. crucis. [1685, juni.]

1487, 21 marts. Citzilia Mustesdotter, priorissa i s. Peders kloster i 
Lund, med søstrenes samtykke sammesteds bortfæster to af klosterets gårde i 
s. leps sogn i Lund til ridder lohan Oxe og hans hustru fru Ingerdh samt 
det af hans børn, der lever længst, og forpligter sig og efterkommere til årlig 
at holde 2 «begengelser» over lohan Oxes og hustrus forældre. Lund, ipso 
die b. Benedicti abbatis. [1669, juni.]

— , 7 apr. Kirstinæ lensdotther, priorissa i s. Agnete kloster i Ros
kilde, og konventet sammesteds bortfæster klosterets gods i Udhlære og Sundby
lille til ridder lohan Oxe i Tordtzø og hans husfru Ingerd Billisdotter samt 
begge deres børn. Roskylde, sabbato palmarum. [1668, aug.]

— , 1 sept. Anders Hack på Hickebierg tilskøder lohan Oxe 7 gårde 
i Otthersløffve sogn i Laaland for 500 mark og 8 alen skarlagen. Torsiøe, 
ipso die Egidii abbatis. [1668, aug.]

1488, 5 juli. Niels Krabe af Østherbool skøder 3 gårde i Saling, de 
to i Nyptrop i Røding herred i Balingh sogn og den tredje i Nørhærreth i 
Vestergiørnigh, til Oloff Persen til Woldomgaard. Spotterup, sabbato post 
festum visitationis Marie. [1663, nov.]

1491, 4 apr. [1681, maj.] Reg. 2, I, 8122.
— , 4 juli. lens Bustorp, ærkebisp i Lund, o. fl. gør vitterligt, at de

var forsamlede i anledning af arv og skifte mellem Bend Bille, høvidsmand
på Helsingborg, på hans søsters, fru Ingerd, lohan Oxes efterleverskes, og
hendes børns vegne på den ene side og ridder Oluff Oxe på den anden side, 
efter lehan Oxes død. Helsingborg closter, feria secunda infra octavam visita
tionis Marie. [1668, juli.]

1493, *9 aPr- Karl Saxtrop på Thureby gør vitterligt, at han med sin 
hustru Karinæ Affvertzdotters samtykke skøder sin gård i Køghe i Vester
stræde til fru Berithe Clausdotter, Claus Næbs efterleverske. In Thureby, feria 
sexta proxima ante festum s. Georgii martyris. [1695, febr.]

— , 27 okt. Sognevidne, at det gods, som Niels Andersen har i 
Dryslæbyære og i Mullerop, har været «uilleth oc u-kerdh» i 60 år. Drysle- 
byære sognestevne, den søndag næst for s. Simonis ludhæ dag. [1683, juni.]
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1493, 28 okt. Pally Kyert, væbner, skøder sin gård i Hardsøsel i 
Vantfald herred i Vantborg sogn til Oluff Persen af Veldomgard, som skal 
indløse den af lens Spend i Rammegard for 60 rinske gylden. Skyffve huess, 
ipso die bb. apostolorum Simonis et lude. [1695, juli.]

1495, 21 apr. Ceciliæ Ovesdotther i Egede, Torben Billis efterleverske, 
pantsætter med sine sønner Peder og Steen Billes samt Gregers leipsens sam
tykke to af sine gårde i Steffns herred, den ene i Clippinge, den anden i 
Fledræ i Heddinge sogn, til sin datter Ingerd Billisdotter for 100 rinske gyl
den samt 40 mark lybsk. Egede, feria tertia pasce. [1668, juli.]

— , 29 juni. Kong Hans’ vidisse af brev af 3 maj 1458. Andtvor- 
schov, die Petri et Pauli apostolorum. [1699, jan.]

1496. Otthe Friis . . . Syndre ludlandh, overlader sin mostersøn 
Lidher lensen, kanik i Roskilde, et pantebrev på en gård i Nørre Hvolsøe i 
Volburgs herred, som hans hustru Berethe Bentz Krabes datter arvede efter 
sin fader. Hellighe . . . dagh. [1695, sept.]

1497, 21 marts. Lauritz Perssen og Pedher Perssen af Skaffiæløff 
pantsætter deres gård i Herretzstrup i Slawelsæ herred til prior mester Pædher 
Pædhersen og Antworskou kloster for 90 mark danske. Antworskow, feria 
3tia post dominicam palmarum. [1683, febr.]

— , 29 juli. Forlig mellem Hans Pedhersen på sine datterbørns 
vegne og Micel Nielsen i Hørope på Hans Pedhersens husfrues vegne med 
Niels luel i Dyrope om arv efter Anders Heynesgar. Ipso die s. Olavi regis. 
[1673. juli.]

— , 10 aug. Mageskifte mellem Pædher Perssen, prior i Anthword- 
skou, og menige brødre og fru Ingert Billesdather, herr lahan Oxes efterleverske, 
hvorved klosteret får en gård i Kineløtze mod én i Skinderup. In monasterio 
Antwordschow, die b. Laurentii martyris. [1672, maj.]

1499, 25 sept. Vidisse af brev af 1 sept. 1487. Roskilde, den onsdag 
næst for Michaelis archangeli dag. [1668, aug.]

1500, 4 sept. Oluff Oxe, ridder, i Amyndrop tilskøder fru Ingerdh 
Billesdotter sin gård i Tulstorp i Skonæ. Roskyld, feria sexta proxima post 
festum s. Egidii confessoris. [1666, marts.]

1502, 11 nov. Steen Sture, Sveriges riges forstanders, stadfæstelses
brev til Iver Ingvardsen på skjold og hjelm, som hans fader Ingvard Adser- 
son erhvervede af kong Carl, på Vestervanggaard i Skoninge herred og hans 
og hans frues rette arvegods og lagebodsjord. Wexiøe, på s. Martini dag. 
[1680, marts.]

1504, 25 juli. Elnæ Hyulsdatter, priorisse i Gudom kloster, og det 
ganske konvent sammesteds erklærer, at de ingen ret har til visse Skodberg- 
gard tilhørende jorder, og forpligter sig til at indskrive Oloff Persen og hustru 
fru Annæ samt deres forældre i deres bønnebøger for nogen jord af den oven
for nævnte, som Oloff Persens børn har givet klosteret. S. lebs dag. 
[1695, okt.]

1505, 31 juli- Christiern, udvalgt konge til Danmark og Sverig etc.,
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giver Mogens lenssøn og rette efterkommere frihed og frelse, som andre riddere 
og svende i Danmark, med skjold og hjelm, som er en blå rose i et hvidt felt 
og en hvid vinge i et rødt felt, og som hjelmtegn en hvid vinge. Helsing- 
borrig, den torsdag næst efter s. Oluf konges dag. [1681, jan.]

1507, 9 juli- Kgl. rettertingsdom i en sag mellem lohan Oxe og 
Moghens Gøye angående 2 gårde i Toffte i Laland, 3 gårde i byen Norge, 
én i Skøringe m. fl. gårde og gods i Laland, Siæland og Schone, hvilket gods 
Moghens Gøyes broder Henrich Gøye havde solgt til lohan Oxe, før der var 
skiftet mellem ham og hans søskende, hvorved kendes for ret, at salget kun 
skal stå ved magt, forsåvidt det angår Henrich Gøyes andel. Nykøpingh slot 
i Falster, den fredag s. Knud konges aften. [1668, juni.]

1512, 22 sept. [1680, okt.] Epistolarum M. Lutheri, ed. Johannes 
Aurifaber, lenæ 1656, I, 4 ff.

— , okt. [1680, okt.] Gottfried Suevus, Academia Wittebergensis, 
Wittebergæ 1655, under år 1512.

1517, 5 juli. Johann Oxe til Nielstrupe skænker en lødemark årlig af 
sin bonde i Grimestrupe på Falster til Kyppinge kirke, mod at der ugentlig 
læses en messe for hans broder Torberns, hans egen og alle kristnes sjæle; 
dør han uden børn, skal gården i Grimestrupe tilhøre Kippinge kirke. Bæritz- 
gaard, 5te dag juli. [1681, marts.]

1519, 24 marts. Testamente af Christen Skram, hvorved adskillige 
kirker, kapeller, klostre og gejstlige foruden hans familie doteres. Urup, vigilia 
annunciationis Marie. [1673, febr.]

1521, 28 dec. Biskop Styge Krumpen af Børglum kalder Christiern 
lensen til kirkerne i Østeryld, Hierdemal og Hunstrop. Seglstrup, altero die 
lohannis evangeliste. Lat. [1708, aug.]

1525, 20 apr. Fredrik I befaler med rigsrådets samtykke dem, som 
bor i Rafnsborg len i Laaland, at yde proviant til de skibe, han vil udsende 
mod Søfren Norby. Vort slot (!), torsdagen udi påske uge. [1676, febr.]

— , 20 aug. Niels Hansens sogne vidne, at denne og lep Bertilsen 
spurgte menige almue, om Oluff Broge, herr lohan Oxis skriver på Nyelstroppe- 
gordh, måtte få de klippinge, som var i s. Klemenskirke, for nogle danske 
penninge. Han fik dem for 26 mark. Stockemark sognestævne, den søndag 
næst for s. Bertolomei dag. [1699, juli.]

1528, 11 juli. Frederik I stadfæster for Nilss Arnfeldt til Gundtvedt 
brev af 1354. Nyburgie, die Ketilli confessoris. [1669, maj.]

— , 11 juli. [1669, maj.] Reg. 2, I, 12333.
1529, 10 marts. Christen Friis til Ougaardt giver sin hustru Else 

Rosenkrandz bo og boskab, guld og klenodier og klæder med så skel, at 
hvis hun overlever ham, skal hun beholde det og alt, hvad der kan tilfalde 
ham, med alt løsøre til evig ejendom uden alt skifte. Ouffegaard, onsdagen 
efter midfast. [1658, aug.]

1542, 15 jan. Christian III tildømmer Christen Poulsen og hans efter
kommere, priorer og forstandere i s. Knuds kloster i Ottense, en del gårde,

21
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gods, ejendomme og åsteder. Ottense, søndagen næst efter tyvende dag jul. 
[1675, aug.]

1542, 29 apr. lørgen Tidemand af våben erkender at have lånt 100 lo- 
chimsdaler af Axel Rosenkrantz til Togerupgaard og overlader denne 4 pd. 
kornrente i sit gods i Skaane, hvor han vil, undtagen på en mil nær Hagelæs, 
såfremt pengene og renten ikke betales til den fastsatte tid. Malmøe, løver
dagen næst for Philippi et lacobi. [1695, dec.]

1544, 1 aug. Væbner Throndt Benckestock, Mattis Størssøn, lagmand 
i Bergen, og Anders Pederssøn-, rådmand sammesteds, bevidner, at Peder Hvit- 
feld betalte bøder til hustru Gyridt Halvardsdotter efter hendes søn Clemet 
Olssøn, som han uforvarende kom til at skade. Hustru Cecilie gård i Bergen, 
s. Petri dag ad vincula. [1668, sept.]

1547, 7 jan. [1663, aug.] Reg. II, 694.
1549, 4 nov. [1677, aug.] Reg. 2, II, 2038.
1550, 4 juni. lørgen Kotti på hustrus vegne m. fl. giver borgmester 

Hans Friis i Ottense deres hus og jord i pant for 80 daler, som han har lånt 
dem. Odense, den onsdag næst efter hellig trefoldighed søndag. [1674, febr.]

— ,10 juli. Niels Lunge til Adserstrup m. fl. gør vitterligt, at de 
efter rigens brevs lydelse har indført lørgen Urne i følgende gårde: én i Se- 
berg, i Harre, i Øver-Hierke, 2 i Neerhierke og et boel i leberg. Odense, 
s. Knud konges dag. [1681, okt.]

— , 24 aug. [1680, juli.] Reg. II, 883.
1552, 30 jan. [1669, okt.] Reg. 2, II, 2322.

— ,21 apr. Olaus Chrysostomus’ skrivelse til lens Bang, sognepræst 
til Mosbjærg og provst i Horns herred, i anledning af, at han havde erfaret, 
at nogle landsbypræster imod ordinansen havde tilegnet sig halvdelen af korn- 
og kvægtienden. Alburgi, die lovis post pascha. Lat. [1701, okt.]

— , 8 juni. [1695, juli.] Reg. II, 1064.
1553, 30 juni. Mageskifte mellem lørgen Skougaard til Skouffgaard og 

hans svoger lørgen Urne til Ingestoffthe, hvorved førstnævnte overlader denne 
den lod af Ingestoffthe, som er tilfaldet ham gennem hans hustru Anna Urnis- 
daatter, mod en gård i Vandtinge i Fyøn. Køffvenhafn, på s. Povills dag efter 
midsommer. [1671, dec.]

— ,16 juli. Anna Rønnov til Ryegaard kundgør et mageskifte med 
sin søn lørgen Urne til Engistoffte, hvorved hun overlader ham sin gård i 
Laaland i Sønderherred i Lesøø by mod hans gård i Siæland i Eslebierge. 
Kiøbenhafn, søndagen næst efter s. Knud konnings dag. [1699, juli.]

1555, 11 juli. Vidisse af brev af 8 juni 1552. lulstrop, s. Kields dag. 
[1695, juli.]

1556, 2 jan. Skødebrev fra borgmester og råd og kæmner på byens 
vegne til Arendt Guldsmid og hustru Maren og deres arvinger på en grund i 
Otthense. Otthense, torsdagen næst efter nytårsdag. [1674, febr.]

1557, 21 aPr- Tingsvidne om rebning af skov og mark på Haldager 
grund. Sundz herreds ting, onsdagen næst efter påskedag. [1667, marts.]
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1558. [1675, okt.] Reg. II, 1661.
— ,31 juli. Mogens Henriksens brev til hans fader Henrik Mogen

sen, borgmester i Helsingør. Witebergæ. Lat. [1681, jan.]
— , 30 aug. [1658, aug.] Reg. 2, II, 3414.
— , 6 dec. [1658, dec.] Reg. II, 1643.
— , 9 dec. [1658, dec.] Reg. 2, II, 3520.

1560, 4. nov. Mogens Gyldenstiern skriver til borgmester Hendrich 
Mogensen i Helsingør angående en kopi af en søret og en lov om vrag, som
Henrik Mogensen havde skrevet til ham om, og om anbringelsen af nogle sø
tønder og fyrpander. Kiøbenhaun. [1681, maj.]

[C. 1560—66?] Niels Henrichsøn i Helsingør skænker sin hustru Mar- 
grete Basti ansdatter 500 gode gamle daler i morgengave. [1681, maj.]

1563, 17 aug. [1664, jan.] Reg. 2, II, 4587.
1566, 23 maj. Mogens Henrichsens testamente og gavebrev, som han 

beder sine forældre at holde efter hans død. Helsingør. [1681, maj.]
1572, 25 apr. [1677, sept.] Ny kirkehist. Saml. IV, 332 ff.
— ,16 okt. Mogens Henrichsens og Knud lørgensens overenskomst 

om købet og delingen af Peder Mules gård i Odense, som Knud lørgensen 
havde i pant. [1666, dec.]

— ,18 okt. lohan III af Sverig anmoder Frederik II af Danmark om 
en udsættelse af terminen for betalingen af den sum penge, Sverig skal yde 
i følge freden til Stetin. Stæckeborg slot. [1675, aug.]

1574, 12 juni. [1680, okt.] Reg. II, 3001.
1575, 20 juli. Frederik ir s befaling om materialier til bygningen på 

slottet Krogen. Afvensøe jagthus. [1675, okt.]
— , 9 sept. Niels Kaas’ brev til Danmarks riges hovmester Peder 

Oxe til Gislefeld angående offentlige sager; i efterskriften omtales et mage
skifte mellem Peder Oxes søster, fru Mette, og kongen. Hørsholm. [1671, sept.]

1580, 24 juli. [1680, juli.] Reg. II, 3524.
— , 4 aug. Biskop lørgen Boringholm sender Vendelbo stifts provster 

kongens befaling angående opus concordiæ. Alburgi. [1680, juli.]
— , 20 sept. Wittenberg universitets testimonium for mag. lakob 

Andersen, der havde studeret med understøttelse af rentemester Christopher 
Walchendorph til Glorup. Wittebergæ. Lat. [1701, jan.]

1582, 10 febr. Kongens brev til Odense byråd, at det på en eller 
anden måde må give rådmand Oluf Bager erstatning for de penge, byen skylder 
ham. Kroneborg slot. [1667, febr.]

— , 24 febr. Kontrakt og forlig mellem Mogens Henrichsøn og Niels 
Bager om den gård i Otthense, afdøde Knud lørgensen købte af Peder Mule, 
som Niels Bager havde faet som sin hustru Maren Knudsdatters arv, hvorpå 
Mogens Henrichsen gjorde krav. Otthense. [1666, dec.]

1584, 28 juli. Biskop Poul Madsens sendebrev til de øvrige bisper 
angående dronningens befaling om taksigelse fra prædikestolene i anledning af 
prinsens hylding. Hafniæ. Lat. [1684, juli.]
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1588, 22 apr. Borgmester og råd i Odense gør vitterligt, at sagen 
mellem Niels Bager og Mogens Henrichsen om et stykke gårdsrum og ud
gangen til en brønd for 6 uger siden blev udsat, for at deres venner kunde 
forlige dem; kunde dette ikke ske, skulde de gå for borgmester og råd. Hvor
efter Mogens Henrichsen forlangte og fik et rådhus vidne. Odense. [1666, dec.] 

— , 29 apr. Borgmester og råd i Odense tilkender Mogens Henrich
sen et stykke jord, som Niels Bager havde tilegnet sig, men udsætter sagen 
angående gårdsrummet og udgangen til brønden, da Niels Bager ikke er mødt. 
Odense. [1666, dec.]

1590, 20 aug. Christian IV.s vidnesbyrd om bekendtgørelse af 5 marts (?) 
1391. Othoniæ. Lat. [1681, aug.]

1592, 8 nov. [1675, febr.] Bloch, Den fyenske Geistligheds Historie I, 
786 ff.

1593, 24 juni. Peder Arnoldsen de Fine sender sin svoger Johannes et 
brev med sin kontubernal Peder Brunkov, hvori han fortæller, at deres rector 
magnificus, hertug Ulrik, er rejst til Leipzig for studiernes skyld og først vil 
vende tilbage for at være tilstede ved sin broder prins Christians kroning. 
Rostochio. Lat. [1696, aug.]

— , 20 juli. Hans Mikkelsen underretter sin svoger Hans Munthe, 
præst i Tichøb, om, at hans majestæt kan ventes af ham og beder ham være 
forberedt. Esroma. Lat. [1669, nov.]

— , 16 aug. Hans Mikkelsen skriver til sin svoger slotspræst Christen 
Stob, at de er komne til Kolding og vil blive der størstedelen af efteråret og 
vinteren. Coldinga. Lat. [1669, nov.]

1595, 26 juni. Testimonium for Wolfgang Rhumann, udstedt af pro
fessorerne i Helmstedt. Helmsteti. Lat. [1671, febr.]

1597, 10 juli. [1667, juni.] Reg. II, 4698.
— , 8 okt. [1697, juni.] Reg. II, 4710.
— ,19 dec. [1686, apr.] Ny kirkehist. Saml. VI, 344 f.

1598, 25 jan. Arril Hvitfeld til Ottesbierg, Danmarks riges kansler og 
hø vidsmand på Draxholm, kalder mag. Niels Glad til sognepræst i vor Frue 
sogn i Otthense. Draxholm. [1680, apr.]

— ,27 nov. Borgmestre og råd i Odense under og lader dr. Eskild 
Christensen, medicus, og hans arvinger det jordsmon til leje, som s. Albani 
kirke og kirkegård fordum lå på, for 2 enkende daler om året. Odense. 
[1678, febr.]

1399, 25 sept. n- st- I1/01, °kt-] Danske Magazin 1, II, 358 ff.
1600, 17 juni. [1700, juni.] Ny kirkehist. Saml. IV, 320 f.
— , 6 aug. Peder Pedersøn, provst i Hundborg herred, lørgen Peder- 

søn, præst i Thisted, og Anders Friis, borgmester sammesteds, anbefaler herr 
Christen lenssøn, født i Thisted, til mester lacob1, for at han kan få et kald 
i Ålborg stift. Thisted. [1706, jan.]

1 lacob Hansen Holm, biskop over Ålborg stift.
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1600, 12 sept. Lavrids Scavenius, præst i Tårnby, anbefaler nogle 
unge mænd, som han har oplært, til mag. Hans Stephanius’ undervisning. 
Hafniæ. Lat. [1692, sept.]

— , 4 nov. Mag. Niels Glad, præst ved Frue kirke i Odense, under
retter Knud Rud til Sandholt, lensmand på kongsgården i Odense, om, at han 
har begået en fejl ved nadveruddelingen, og beder denne gå i forbøn for ham 
hos hofmester Christopher Walckendorph. Odense. [1681, febr.]

— , 11 nov. [1681, febr.] Bloch, Den fyenske Geistligheds Historie 
I. 739 f-

— , 19 nov. Brudstykke af Arild Hvitfelds missive til Christopher 
Lauridsen1 i anledning af mag. Niels’ fejltagelse ved nadveruddelingen. Drax- 
holm. [1681, febr.]

— , 16 dec. Den gejstlige ret, der var nedsat i Niels Glads sag, 
hvor Christopher Lauridsen mødte som aktor på Arild Hvitfelds vegne, udsætter 
afgørelsen til kyndelmisse. Odense. [1681, febr.] Jfr. Bloch, Den fyenske 
Geistligheds Historie I, 741.

— , 29 dec. [1681, febr.] Bloch, Den fyenske Gejstligheds Hist. I, 740 f.
1602, 16 aug. Biskop Jacob Madsens brev til hans svigersøn Eskil 

Christensen om at få mag. Poul Gulland, der var anbefalet af Arvid Hvitfeld, 
indsat til præst i mag. Glads sted. Østre Skerninge. Lat. [1681, nov.] Jfr. 
Bloch, Den fyenske Geistligheds Historie I, 756.

— ,14 sept. Biskop Mogens Madsens brev til hans kollega Peder 
Winstrup, biskop i Sælland, om pestens rasen i Skåne og de studerendes 
uvidenhed, som søger kirkelige embeder. Lundiæ. Lat. [1707, aug.]

[1603?] Vilhelm Skotte, borger i København, der af Christian IV er 
medgivet hans sendebud som tolk, ansøger kong lakob af England og Skot
land om, at han må indføre sine varer toldfrit og på samme måde udføre det, 
han erhværver sig. Lat. [1703, aug.]

1604, 29 aug. Biskop lacob Matthisens brev til hans søn Olav, som 
studerede i København. Neocopingiæ. Lat. [1674, maj.]

1605, 2 aPr- [1680, jan.] Ny kirkehist. Saml. IV, 759 f.
— ,16 juli. Forhør over student Lavridtz Mogensøn, foretaget i følge 

kgl. brev, hvori han beskyldtes for at have tet sig uterlig i en forsamling af 
præster i Ørslev i Løve herred hos provst Anders. [1673, juli.]

— ,23 juli. Fortsættelse af Sagen mod student Lavridtz Mogensøn 
og hans dom. [1673, juli.]

1607, 1 juni. Register på det inventarium, som blev fundet i skole
mesters residens i Otthense år 1607 d. 1 juni. [1671, sept.]

— , 20 aug. lens lacobsen Venusin anbefaler sin hustrus søsterdatter
søn Hans Rhodius til rector magnificus dr. Hans Stephanius og beder denne 
sende ham med offentligt testimonium .til udlandet. Hafniæ. Lat. [1659, febr.]

1611, 23 apr. [1681, aug.] Rørdam, Danske Kirkelove III, 36.

Christopher Lauridsen var Arild Hvitfelds foged.
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1611, 29 apr. lacob Jacobsen sender provsterne i Fyns stift et konge
brev af 23 apr. om offentlig bøn, som er kommet til superintendenten Hans 
Knudsen. Othoniæ. Lat. [1681, aug.]

— , 12 aug. [1658, sept.] Reg. II, 5359.
— , 17 aug. [1658, sept.] Reg. II, 5360 (14 aug.).

1613, 15 sept. lens Paaske skriver til sin søsterdatter, at han skal til 
Frankrig med sine herremænd, lykønsker hende i anledning af hendes for
lovelse med Otthe Knudsøn i Othense og lover at skrive med Eiler Rudt til 
hendes moder. Franchfurt. [1666, dec.]

— , 8 dec. Margrete dr. lørgens skriver til sin søster (?) Abigael og 
takker for sidst. Kiøbenhafn. [1665, jan.]

1618, 12 marts. [1677, sept.] Reg. II, 5745.
1619, 17 juni. Christian IV befaler lensmand Holger Rosenkrantz og 

biskop Hans Mikkelsen at have indseende med hospitalet i Odense og gen
nemse forstanderens regnskaber. Friederichsborg slot. [1668, jan.] Gengivelse 
i Saml, til Fyens Hist, og Topographie V, 42.

— , 27 okt. Biskop Hans Michelsen skriver til Otthe Knudsen i 
Odense i anledning af nogle hospitalsregnskaber. Gelskov. [1668, jan.]

1621, 24 maj. lens Bielche sender Holger Rosenkrantz og dr. Hans 
Resen sine to skrifter «Bøn for alle stænder» og «Forklaring over herrens bøn» 
med anmodning om at udtale deres mening. Ex arce Aggerhusiensi. Lat. 
[1659, nov.] Brudst. og gengivelse i Y. Nielsen, lens Bjelke s. 92 ff.

— , 2 nov. Erich Kaas og Steen Brahe meddeler N. N., at de i følge 
kgl. ordre skal indstævne fru Karen Billes, afg. Falck Giøes, samtlige kredi
torer til Odense, hvorfor de beder ham selv eller fuldmægtig at give møde 
dér d. 2 jan. om formiddagen. Odense. [1662, jan.]

1622, 4 maj. Christian IV meddeler sine tro undersåtter på landet Øsel 
og besætningen på fæstningen Arensburgk, at han har udnævnt Friederich 
Rantzow til amtmand dér. Kopenhagen. Tysk. [1707, juni.]

— , 11 aug. [1694, juli.] Reg. II, 6135.
— ,12 sept. Biskop Christian Hansen sender stiftets provster Chri

stian IV.s befaling af 11 aug. angående antikviteter og dokumenter og beder dem 
bekendtgøre den for præsterne og indsende, hvad de forefinder. Alburgi. 
Lat. [1694, juli.]

1623, 1 okt. [1658, aug.] Kirkehist. Saml. 3, VI, 71 f.
1625, 25 maj. lacob Hasebarth underretter (sin søster i Odense?) om 

mag. Peder Pedersens død, hvis embede1 nu søges af mag. Anders Arrebo 
og mag. Oluf Wind, hvilken sidste sognemændene have givet deres stemme, 
da han kan ægte enken. Han skildrer deres forhold under pesten og klager 
over lægerne. Kiøbenhaun, vor herre himmelfart aften. [1667, aug.]

— ,17 aug. Maren mag. Clausis underretter Anne lacobsdaatter om,

Præsteembedet ved Helliggejstkirke i København.
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at hendes broder mag. lacobs hustru, Magdalene Ottisdaatter, har født en datter 
og er død. Af mag. lacobs hus. [1667, aug.]

1625, 18 aug. Søsteren skriver til Anne om Magdalenes sygdom. 
[1667, aug.]

— » 30 aug. Kristen Nielsdaatter skriver til Otte Knudsen i anled
ning af hans datter Magdalenes død. [1667, aug.]

1626, 13 jan. [1677, juni.] Danske Magazin 4, I, 62 f.
— , 28 sept. Christian (V), udvalgt prins, påbyder med rigsrådets 

samtykke bønder og menige almue i Ottensegaards len en skat til indkøb af 
våben og befaler Holger Rosenkrantz til Rosenholm, befalingsmand på Ottense- 
gaard, at inddrive den til s. Martini. Kiøbenhafn slot. [1677, apr.]

1628, 8 juni. Supplikats fra menige borgerskab i Faaborg til kongen 
om at slippe fri for det kompagni ryttere, som har været indkvarteret hos 
dem siden 8 dage før Mikkelsdag. Faaborg. [1677, apr.]

— , 28 juli. P. H. von Schlammersdorff skriver til Henning Wal- 
chendorff, amtmand på s. Johannes kloster, angående levering af øl og brød 
til hæren. Mittelfarth. Tysk. [1677, apr.]

— , 3 sept. Christian IV.s befaling til Friderich Rantzow om af hans 
len årlig at erlægge 300 speciedaler til rigsråd og embedsmand på Seigelstrup, 
Christen Thomæsøn til Tonderup, da de, som besidder forleninger enten på 
regnskab eller på afgift, årlig skal erlægge en sum penge til Danmarks 
rigsråder, som har haft forleninger i liilland, indtil der bliver len til dem eller 
anden middel. Kiøbenhavn slot. [1707, juni.]

1629, 19 okt. Retssag angående skomagersvend lens Jacobsen, der 
sigtedes for at have stukket borgmester Otte Knudsens søn, Knud Ottesøn, i 
ryggen med en kniv. Ottense. [1666, okt.]

1630, 6 dec. Christian IV.s forordning, for at undgå, at uvidende per
soner far adgang til universitetet, og at kun fattige, flittige og gudfrygtige 
må optages blandt de 24 personer, som han har befalet, skal bespises 
så længe og ofte, som kommunitetets indkomst kan tåle det. Kiøbenhafn. 
[1682, maj.]

[Efter 1634?] Brudstykke af et brev til Thomas Brodersøn fra hans 
moder (o: svigermoder), hvori hun meddeler ham, at hendes Antoni har været 
nærved at drukne i Klokkedybet i Odense å. [1665, marts.]

1635, 1 °kt. Broder Brodersen meddeler sin broder Thomas, at han 
har bestået examen attestationis, og at der er kommen en lov, hvorefter stu
diosi skal continuere triennium og de, som har attestats, skal, før de kommer 
i embede, have peculiares literas donorum, hvorfor en kirke er bygt i regensen, 
hvor de skal lade professorerne høre deres gaver. Kiøbenhafn. [1682, apr.]

1636, 9 juni. Christian IV beder fru Karen Kruse, herr Oluf Parsbergs 
til Jernit, at være tilstede i Kiøbenhavn den 9 okt. ved brylluppet mellem 
hans datter, frøken Eleonora Christina, grevinde til Slesvig, Holsten, og herr 
Corfidtz Ulfeld til Eggeskau, befalingsmand på Møen. Kiøbenhavn slot. 
[1658, juli.]

Danske Magazin. 5. R. III. 22
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1638, i marts. Hans Michelsen, superintendent over Fyens stift, og 
Sørren Iversøn, sognepræst til Røninge og Roldsted, provst i Aasom herred, 
bestemmer efter begæring af Christian Thomesen til Tanderup, Danmarks riges 
kansler, domprovst i Odense, hvad Christen Olufsen, præst i Fraugde, skal 
yde sin formands enke Magdalene, sal. Christen Ebbesens, om året, da hun 
ikke vil ægte ham. Odense. [1681, juli.]

— ,21 juni. Hans lensen indbyder Sakso lensen, præst i Ramløse 
og Annisse, med hustru til sit bryllup. Essebondorphii. Lat. [1674, okt.]

— , 22 juli. Dr. lesper Brochmands brev til biskop Hans Mikkelsen 
om theologiske æmner. Hafniæ. Lat. [1681, nov.]

1642, 6 febr. lacob lacobsen Bøn, hjælpepræst hos mag. Anders i 
Stege, klager til biskop lesper Brochmand over sin foresatte. Stege. [1677, okt.] 

— , -i marts. Christian IV befaler sin amtmand at indsætte Matthias 
Magnus i præsteembedet i Hachstadt, hvor menigheden har kasseret de 3 
af ham indstillede og hemmelig kaldet en anden, at sørge for disse 3 andet
steds og at straffe ophavsmændene til den hemmelige vocation. Hadersleben. 
Tysk. [1675, juni.]

[1643—1652.] Biskop lesper Brochmand opfordrer mag. Anders1 til at 
lade ham dømme i dennes strid med Holmens præst og provst mag. Niels 
Spend. Lat. [1665, jan.]

1644, 22 jan. Biskop lesper Brochmand sender provsterne en skrivelse 
fra det kongelige råd, opfordrer dem til at komme fædrelandet til hjælp og 
opmuntre deres præster til det samme og beder dem indfinde sig i Roskilde 
til konvent i domkirken d. 31 jan. Hafniæ. Lat. [1658, aug.]

— , 5 febr. Tage Thott sender Friderich Rantzow aviserne, tror, at 
Konigsmarch er i stift Bremen, men landgreven af Hessen ikke i Oldenburg; 
dronningen af S verig har svaret, at hun intet vidste om, at hendes general 
havde logeret sig i Holstein og lydland; det er godt, at Rantzow far defen- 
sionen på Landskrone slot. I Efterskriften kan han ikke tro det med Marsk
lænderne, men hertugen har opfordret Femern til at contribuere og revoceret 
de 2 kompagnier dér, men de har ikke adlydt. Malmøhuus. [1707, juni.]

— , 6 febr. Biskop lesper Brochmands brev til provsterne om at ind
finde sig i København d. 21 febr., medbringende de penge, de har lovet 
konge og rige. Hafniæ. Lat. [1658, aug.]

— , 27 febr. [1658 aug.] Christian IV.s egenhændige Breve VII, 79 f.
— , 3 maj. Christian, prins, befaler Friderich Rantzow at bryde op 

med det i Mallmøe liggende kavalleri, forene sig med Rudolph von Rauchawtt 
og hans fodfolk og sætte efter fjenden, da der er kommen underretning om, 
at han har begivet sig til den svenske grænse med sine fleste folk og kun 
efterladt fa tropper ved Vdstedt. Kopenhagen. Tysk. [1707, juni.]

— , 19 juli. Rigens marsk Anders Bilde beder Friderich Rantzow

1 Præst ved Helligåndskirken i København.
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kommandere rytteri og fodfolk der i landet, mens han er bortrejst. Middelfart. 
[1707, juni.]

1644, 26 aug. lørgen Brahe skriver til Frederich Rantzow angående 
landets forsvar, meddeler ham, hvad han ved om fjenden, og sender ham kopier 
af breve fra major Bennefeldtz og Christian Rantzow. Hagenskov. [1707, juni.] 

— , 1 okt. [1662, febr.] Jens Bircherods Dagbøger s. 83.
— , 18 okt. [1662, febr.] Bircherods Dagbøger s. 83.

1645, jan. Simon Paulis beretning om Hans Ulrich Giildenløwes sygdom 
og død. [1658, dec.]

— , 17 maj. Dr. theol. Christian Matthiæ anbefaler Middelfart borg
mesters sønner Hans og Mads Bang til kongens storkansler. Trajecti. Lat. 
[1667, nov.]

— , 3 juli. [1660, okt.] Reg. II, 9410.
1646, 18 aug. Christian IV giver Ebbe Gyldenstiern, arving til Biers- 

gaard, sit lejdebrev og anbefaling til en uddannelsesrejse i Tyskland, Frankrig, 
Italien, England og andre lande. Ex regia Hafniæ. Lat. [1668, juni.]

— ,15 sept. Thomas I. Bang indbyder til sin søster Christines bryllup 
med lørgen Ejlersen, designeret rektor ved den københavnske skole. Hafniæ. 
Lat. [1682, juni og 1686, sept.]

1647, 9 sept. Rådhusvidne om Rasmus Madtzens udlæggelse af trold
kvinder. Odense. [1670, nov.]

1648, 27 febr. [1658, juli.] Reg. II, 10082.
— , 16 okt. Forhør angående et tyveri hos Thomas Brodersøn, for

øvet af Simen Hansen i Tarup. Ottense rådhus. [1668, juni.]
— , 1 nov. Thomas Brodersen begærer dom over tyven Si men Hansen

i Tharup. Odense. [1668, juni.]
1649, 29 juni. [1668, juni.] Reg. II, 10381.
— , 2 aug. Magdalene Sibilla indbyder til bryllup mellem sin hof- 

marchal lohan Christoph von Korbitz og fru Christina Liitzowin, sal. Knud 
Uhlfeldts til Hellerup, på sit livgedings slot. Nykiøping. Tysk. [1668, jan.]

— , 26 sept. Thomas Brodersøn m. fl. klager til lensmanden over, 
at borgmester Hans Nielsen i Odense ikke i forening med rådet vil sørge for, 
at byen i overensstemmelse med dens privilegier får en ny borgmester. Ottense. 
[1665, nov.]

[ — ] Borgmester og råd i Odense beder kongen om at beskikke den 
ene af de to af dem indstillede* mænd, Thomas Brodersøn og Knud Jacobsen, 
til borgmester. [1665, nov.]

1651, 18 apr. Corfitz Ulfeld skriver til Oluf Pasbierg i anledning af 
processen imod sig og anmoder ham om at fremskynde sin rejse til byen for 
at tale hans sag. Kiøbenhafn. [1663, juni.]

— , 4 juni. Knud Jacobsøn beder borgmester Thomas Brodersøn sørge 
for, at han ikke bliver borgmester i Odense. Ottense. [1677, marts.]

— , 24 juni. [1658, juli.] Hofman, Danske Adelmænd III, 60 f.
22*
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1652, 11 dec. Anders Billes brev til borgmester Thomas Brodersen 
angående Brobye munitionsværk. Friderichsodde. [1662, marts.]

1653, 7 aug. Mogens Kaas, Ifver Wind og lørgen Brahe skriver til 
Henning Walkendorf angående arbejdet på befæstningen på Striibs odde. 
Odense. [1659, maj.]

— ,18 aug. Frederik III lægger arrest på Corfitz Ulfelds indtægter, 
eftersom han ikke har efterkommet en stævning, men forladt landet, og be
faler dem, der står i gæld til Ulfeld at indbetale renterne til lensmændene. 
Kiøbenhafn slot. [1663, juni.] Brudst. i Hist. Tidsskr. III, 405.

— , 16 nov. Henrich Willemsøn Rosenvinge til Lysagger, befalings
mand over Drachsmark klosters len, tilstår at have modtaget to pergaments
våbenbreve af Mogens lørgensen i Odense vedrørende deres forfædre, det ene 
lydende på deres oldefader Mogens lensøn af 1505, det andet på Henrich 
Mogensen i Helsingøers hustrus1 herkomst. Kiøbenhafn. [1681, jan.]

[1654.] Brevskriveren2 beretter om sin midlertidige bestyrelse af universi
tetsrektoratet efter Worms død og før Thomas Bartholins valg d. 4 nov. 1654. 
Lat. [1680, juni.] Se Kjøbenhavns Universitets Matrikel I, 253 f.

— , 1 dec. Vedtægter, hvorom borgmester og råd i Odense blev 
enige. Odense. [1661, dec.] Gengivelse i udtog hos Engelstoft, Odense Byes 
Historie, 2 udg., s. 244.

1655, nov. Brostrop Gedde beder participanterne i det lovlige sølv- 
bjærgværk i Norge at enes om en fuldmægtig, som på deres vegne kvartalsvis 
eller oftere kan rejse til værket og tilse det på enhver måde. Christiania. 
[1666, dec.]

1656, 29 jan. [1675, maj.] Reg. II, 11612.
— , 9 aug. 6 mænd af Aarhuus beder borgmester Thomas Brodersen 

at leje dem en pram eller skøjte med tilhørende redskaber, som en Hollænder, 
der har mudret Kærtemindes havn op, skal bruge ved rensningen af deres. 
Aarhuus. [1667, juli.]

1657, 2 jan. Anders Billes brev til borgmester Thomas Brodersøn an
gående nogle penge, som han ifølge borgmesterens brev af 23 dec. 1656 
skulde modtage af Mowridz Fich, hvori han beder denne betale for sig til dr. 
Stephan Ram de penge, han i lighed med andre godtfolk har lovet ham årlig. 
I en efterskrift meddeler han, at der d. 23 febr. bliver et møde i Odense af 
alle rigets stænder. Hafniæ. [1658, aug.]

— , 14 jan. [1658, juli.] Reg. II, 11849.
— , 28 apr. Ifver Wind og Mogens Høg melder Sifvert Urne kong 

Frederik III.s befaling af 26 apr., i følge hvilken der ligeligt skal pålignes 
lylland og Fyen 610 heste samt kuske og seletøj til feltartilleriet, og at der 
med befalingen følger et overslag over, hvor mange heste hver købstad på 
Fyen skal stille. Dallum kloster. [1658, febr.]

1 Karen Villumsdatter Forbus af skotsk adel.
8 Thomas Bang.
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1657, i sept. [1663, juni.] Hofman, Danske Adelsmænd II, 289. Paus, 
Corfitz Ulefeldt II, 171 f.

1658, 8 febr. [1658, febr.] Thomas Bartholin, Orationum varii argu- 
menti orat. 43, s. 279 f.

— , 6 marts. Declaration af freden mellem Sverig og Danmark. 
Odensehe. Tysk. [1658, marts.]

— 18 maj. [1658, maj.] Thomas Bartholin, Epistolae medicinales 
1663—1667, Hagæ 1740, II, n. 96.

[ — ]. Biskop Lauritz lacobsens svar til borgmester Thomas Brodersøn, 
hvori han undslår sig for at holde ligtale over Kirsten Munk og hendes datter 
(Sophie Elisabeth), da han ikke tør bruge deres titel (grevinde af Slesvig og 
Holsten), som var forbudt af Frederik III og ved Roskildefreden kun restitueret 
for Leonora Ulfeldt. [1658, juli.] Jfr. S. Birket Smith, Leonora Christina I, 307.

— ,14 juli. Grevinde Leonora Christina takker borgmester Thomas 
Brodersøn for haft ulejlighed og udtaler som sin mening, at hendes søskendes 
titel er restitueret samtidig med hendes egen, hvilket hun beder borgmesteren 
forklare bispen, hvem det ingenlunde var hendes hensigt at bringe i forlegenhed. 
Boller. [1658, juli.]

1659, 7 jan. Grev Hendrich Horn påminder borgmester og råd i Odense 
om at forskåne mag. Christer Hanson for indkvartering; skal han have ind
kvartering, vil Horn selv bo hos ham. Viborg. Svensk. [1659, jan.]

— , 11 jan. Grev Hendrich Horn begærer at bo hos borgmesteren, 
når han kommer til Odense, da han har hørt, at der ingen bekvemmeligheder 
findes hos mester Christer Hansen. Wiborg. Svensk. [1659, jan.]

— ,18 apr. Carl Gustav fritager Hans Hansen i Odense for al kon- 
tribution og indkvartering, hvorimod han skal modtage og forpleje overkrigs
kommissær von Buso med hans folk og 9 heste. Cronenburg. Tysk. [1659, 
apr.] Dansk udt. i Grundtvig, Meddelelser fra Rentekammerarch. 1871, s. 132.

— ,14 maj. Sekretær Hjortgiese skriver til borgmesteren i Odense, 
at der vil finde lettelse sted i byens indkvartering. Neuburg. Tysk. [1659, maj.] 

1660, 17. jan. Beretning om eksekutionen af deltagerne i den malmøske 
sammensværgelse og deres bekendelser om deres forhold til Corfitz Uldfeldt. 
[1660, jan.] Brudst. i Nyt hist. Tidsskr. IV, 91.

— ,21 febr. Lorentz Tuxens brev til hans svoger om hans heldige 
flugt til København; herr Henrich sidder endnu; kongen af Sverig er i Go- 
thenborg, hvor stænderne er samlede; de ønsker fred; hver femte mand ud
skrives i Sverig og ligeså her i landet; Ebberød, Rude, Høfvilt og Ebstrup 
ladegård er ødelagte, Hirtsholms ladegård i behold. Hafniæ. [1660, febr.]

— 7 apr. Rektor Mads Bang skriver til sin ven Rasmus, at han med 
held har talt hans sag ved søgningen af et embede ved Odense skole og ud
taler sin bekymring for skolens fremtid. Otthoniæ. Lat. [1660, apr.]

— ,12 apr. Rektor M. Bang skriver til den vordende konrektor 
Rhodius og klager over Odense skoles dårlige tilstand, som skyldes den ulykke
lige krig. Othoniae. Lat. [1660, apr.]
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1660, 9 maj. Rektor Mads Bang sender sin elev Peder Christensen, 
søn af Christen Lauridsen og Anna Sabina Brandias, til universitetet. Othoniæ, 
VII idus maj. Lat. [1680, marts.]

— ,21 sept. Adelstanden bevilger efter rigsrådets forslag en afgift på 
de «trykte» papirer på 3 år. Hafniæ. [1660, sept.]

— ,21 sept. Adelen går ind på at bevilge en almindelig konsumtion 
på 3 år med visse forbehold, sogneryttere og en afgift af fodtøj. Hafniæ. 
[1660, sept.]

— , 25 sept. [1660, sept.] Riegels, Christian V.s Historie s. 65 ff.
— , 26 sept. [1660, sept.] Reg. II, 14218 (dat. 25 sept.).
— , 12 okt. [1660, okt.] Danske Samlinger 2, II, 111.
— , 13 okt. [1660, okt.] Reg. II, 14231.
— , 16 okt. [1660, okt.] Reg. II, 14236.

[—] Underdanigste forslag på adelige privilegier, som i andre arveriger 
brugelige ere. [1660, okt.]

— , 22 nov. Frederik III befaler sine commissarier, borgmester og 
råd i Odense, at Mogens Mule og Hans Pedersøn i Odense saavelsom pro
fessorerne sammesteds skal være forskånede for indkvartering o. 1., som be
nådningsbrevet af 30 apr. dette år udsiger. Kiøbenhafn slot. [1661, dec.]

— , 7 dec. [1680, aug.] J. K. Høst, Chronos, 1822, s. 72.
1661, 9 jan. L. Lems brev til hans tilkommende svoger i anledning 

af dennes broder, Valchord Brodersøns død d. 17 dec. Bergen. [1661, dec.] 
[ — , 19 jan.] Adelen beder kongen bekræfte dens privilegier og i et 

vis instrument, som sædvanligt, lade forfatte, dog mød undtagelse af dem, 
som er imod arverettigheden. Ex snapsting. [1661, dec.]

— ,18 febr. Rektor Christen Mortensens afsættelsesskrivelse til lacob 
lacobsen Tetrovius, fordi han har passet sit lærerembede dårligt. Alburgi. 
Lat. [1706, juni].

— , 10 maj. Rektor Mads Bang omtaler i et brev til en unævnt 
Odense skoles dårlige tilstand og ringe elevantal. Ex museo Ottoniano. Lat. 
[1681, maj.]

[—] Beretning om mag. Simon Hennings’ levned og endeligt. [1661, juni.]
— , 24 juni. Begyndelsen af kongens bekræftelse paa adelens pri

vilegier. [1661, juni.] C. P. Rothe, Saml, af kgl. Rescripter III, 1, s. 91 ff.
— , 24 juni. [1661, juni.] H. F. Rørdam, Danske Kirkelove III, 435 ff.
— , 24 juni. [1661, juni.] C. P. Rothe, Saml, af kgl. Rescripter 

III, 2, s. 860 ff.
— , 28 juli — 1661, 4 sept. Kæye Lyckes sag. [1661, sept.] Chr. 

Bruun, Kaj Lykke s. 66 ff. C. P. Rothe, Danske Mænds og Qvinders be
rømmelige Eftermæle II, 297 ff.

1662, 8 marts. Slotspræst Matthias Foss forsvarer sig overfor kongen 
mod beskyldningen for at have talt om statssager i byen og på prædikestolen 
«og adskillige personalia tracterit». [1662, marts.]

— ,25 juni. Corfitz, greve af Ulfeld, anmoder borgmester Thomas
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Brodersøn i Odense om at være hans fuldmægtig ved eftersynet af fogdernes 
regnskab i hans moders, fru Kirstens, arv. Ellensborg. [1662, juni.]

1663, 20 marts. Odense borgmesteres og rådmænds svar på skrivelse 
af 13 aug. 1662 fra borgere i Nimwegen, der var kuratorer for en arv efter 
Pauli Asmi, borger sammesteds, som var tilfalden 5 børn af sal. Asmus 
Nielsen i Odense. Ottense. Tysk. [1663, marts.]

— , 20 marts. Odense borgmester og råd skriver til Reinie Borret 
og Gerret lames i Nimwegen, der var kuratorer for Pauli Asmi efterladenskab, 
at de giver Hamburgborgeren Jacob Roluffs korrespondent i Emmerich, loris 
Cnoops, eller dennes stedfortræder fuldmagt til at hæve arven efter Pauli Asmi. 
Odense. Tysk. [1663, marts.]

[ — , 3 apr.] [1663, marts]. T. Bartholin, Epistolae medicinales, 
cent. IV, n. 54.

— , 24 juli. [1663, juli.] Paus, Corfitz Uhlefelds Liv og Levneds 
Hist. II, 249 ff.

— , 25 juli. [1663, juli.] Paus, II, 255 f.
— , 4 aug. Rentekammerets skrivelse til tolderen i Odense, Christen 

Westesen, om nogle fyrstelige personers underhold paa gennemrejsen til Kiøben
hafn. Hafniæ. [1663, aug.] Uddrag hos Molbech, Bircherods Dagbøger s. 91.

— , 15 aug. Rentekammerets skrivelse til samme om at sørge for, 
at der bliver brygget noget godt øl eller skaffet fremmed øl til de ventede 
fyrstelige personer. Kiøbenhafn. [1663, aug.] Uddrag hos Molbech, Birche
rods Dagbøger s. 91.

1664, 27 juni. [1664, juni.] Hist. Tidsskr. 5, I, 66 f.
— , 29 juli. [1664, juli.] Hofman, Danske Adelsmænd II, 121 f.

1666, 25 jan. Kongebrev til bispen i Aalborg stift, hvori befales, at 
den patronatsret, som nogle kaniker og domkirkeværger hidtil har udøvet, 
fremtidig skal tilfalde kongen og hans arvesuccessorer; tillige far bispen 
ordre til at indsende beretning til skatkammeret om andre rettigheder, som 
kapitlet har haft, og at bekendtgøre en publication om originale dokumenter 
og adkomstbreve på gejstligt gods og tiender og om ophævelse af eden til 
kapitlerne. Kiøbenhafn. [1666, jan.] Den første halvdel af brevet findes 
omtrent med samme ord hos Rothe, Saml, af kgl. Rescripter III, 1, s. 283 f. 
som et reskript til bispen i Arhus. Se Rørdam, Danske Kirkelove III, 464.

— , 20 febr. Frederik III fritager Abigaél, enke efter borgmester 
Otthe Knudsen i Odense, for byens skatter og kontributioner i lighed med 
borgmesterenker i Kiøbenhafn. Kiøbenhafn. [1666, febr.]

— , 24 sept. n. st. [1666, sept.] Hofman, Danske Adelsmænd III, 73. 
1667, 2 jan. [1667, jan.] Rørdam, Danske Kirkelove III, 468 ff.
— , 2 juli. Frederik III befaler, at den parisiske købmand Nicolaus 

Formont skal anses for hans kommissær og have 500 imperialer årlig. Hafniæ. 
Lat. [1667, juli.]

— , 31 juli. Fredstraktaten i Breda mellem Danmark, Norge og 
Storbritanien. Bredæ. [1667, juli.]
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1668, 29 febr. Biskop Anders Andersen befaler stiftets provster og 
præster at højtideligholde annunciationis festum på sabbatho palmarum. Alburgi, 
pridie calend. martii. Dansk-lat. [1668, marts.]

[ — , marts eller apr.] Brev til en højtstående mand (han tituleres 
tua magnificentia) fra en unævnt, som ønsker rektorpladsen ved en skole efter 
den forrige rektor, mag. Christiern Hansens død. Lat. [1668, marts.]1

— , 22 maj. Mag. Hans Aalburg meddeler biskop Niels Bang, at 
hans forhenværende karl Søfren Hansen har forført enken Birret Søfrens- 
daatter. Ex aula Weilbyensi. Lat. [1668, maj.]

— ,18 okt. Frederik III befaler (bisperne i Jylland) at sørge for, at 
princessindestyren bliver inddrevet til terminen og ligger rede i Fredericia til 
præsidenterne Christopher Nielsen og Matthias Worm, hvem oppebørselen er 
overdraget. Kiøbenhafn. [1668, okt.]

1670, 15/ä5 apr. Christ. P. Abel, præst for de danske, norske og 
svenske, underretter sin ven Simon Weidemar om, at hans hustru er død, at 
han 1663 i aug. blev ordineret til præsteembedet i fyrstendømmet og byen 
Sulsbach, og at han prædikede dér og i Nürnberg, men ikke tog imod em
bedet. Amsterdam. [1671, febr.]

— , 11 maj. Christian V.s «gemachsordinanze», en forordning om 
adgangen til at fa audiens. Kiøbenhafn slot. [1670, maj.]

— ,13 sept. n. st. På de katholskes bønner af den danske nation 
henlægges s. Knud konges (I) dag fra d. 7 jan. til d. 19. Lat. [1670, sept.]

— ,14 okt. Christian V erklærer Ulrich Friderich Gyldenløwes ægte
skab med fru Maria Grubbe for opløst. [1670, okt.[

— ,15 dec. [1661, juni.] Rørdam, Danske Kirkelove III, 486 ff.
1671, 25 maj. [1671, maj.] C. P. Rothe, Saml, af kgl. Rescripter 

III, i, s. 27 ff.
1672, 24 febr. [1671, maj.] Rothe, Saml, af kgl. Rescripter II, 3 ff. 

(dat. 24 jan.).
— , 15 juli. Christian V tillader Ofwe Lange til Falckensteen at 

hjemmevies til Abigael Christophersdaatter uden foregående trolovelse og lys
ning, og at hun må følge sin mands stand, og deres børn arve faderens skjold/ 
og våben og adelige stammenavn og holdes lige med andre danske ædlinger 
i alle måder. Hauniæ. [1672, aug.]

— ,23 aug. Carl II af Englands lejdebrev for Ungareren Michael

1 Af brevet fremgår, at brevskriveren var ansat ved en skole i Ålborg stift, da bispen i 
Ålborg nævnes som hans store velynder, og der siges, at brevmodtageren af bispens brev til brev
skriveren kan se, hvad der har gjort ham så dristig. Brevet er indført under dagen d. 23 marts; 
men denne dag døde i følge dagbogen Ålborg skoles rektor Christen Mortensen. Det er nu åben
bart ifølge Bircherods måde at henføre de indførte breve til én eller anden dag med notits i dag
bogen, at herværende brev angår Christen Mortensen. Christiern Hansen er altså en fejlskrift for 
Christiern Mortensen, og brevskriveren (han kalder den afdøde rektor collega mihi conjunctissimo) 
må være mag. Mogens Mogensen Wingård, der blev konrektor i Ålborg 1666 og var rektor samme
steds fra 1668—1684.



Brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger. 177

Kys og hans ledsagere Johannes Adam og Conrad Gleskink. Whiteall. Lat. 
[1672, nov.]

1672, 11 sept. Matthias Foss underretter Aalborg stifts provster om, 
at han er bleven stiftets superintendent, udsætter provstemodet til foråret og 
meddeler en formular, som stiftets præster skal benytte ved bønnen for dron
ningens forløsning. Aarhuus. [1672, okt.]

1673, 4/i* apr. Brev fra Ole Rømer, hvori han fortæller om obser
vatoriet i Paris, om academia regia scientiarum og om opdagelsen af 2 Saturn- 
drabanter. Paris. [1673, juni.] Brudst. i Høst’s Chronos s. 40.

1674, 19 sept. Matthias Foss skriver til en præst i anledning af en 
eller anden forseelse af hans søn og råder ham til ikke at søge nåde for ham 
straks. Med hensyn til kapellaniet hos ham råder han ham til at tage mag. 
Nielses søn af Hiøring, som Worm anbefaler hos rigskansleren. Endelig be
rører han en sag med herr Palle i Raaberg, som synes at angå præsten. 
Kiøbenhafn. [1675, apr.]

— ,31 okt. Friderich Gerich meddeler Crispinus Gerstmann i Alt 
Stettin, at han er bleven løjtnant i den norske hær, og at han har ladet sin 
hustru Lisabeth Bergmans stævne i Odense, hvor hun skal indfinde sig inden 
2 måneder. Wedelsburg. Tysk. [1675, jan.]

— ,17 nov. Friderich Gerichens hustru, Elizabeth Bergman, an
moder konsistorium i Greiffswaldt om at tage sig af hendes sag og underrette 
Giildenlewe og konsistorium i Odense om sammenhængen ex actis. Stettin. 
Tysk. [1675, jan.]

— , 22 dec. Brev fra konsistorium i Greiffswaldt til konsistorium i 
Odense angående en vis Friderich Gerichen, borger i Alt Stettin, der er 
rømmet, tiltalt for mishandling af sin hustru. Greiffswaldt. Tysk. [1675, jan.]

1675, 17 marts. [1675, marts.] Ny kirkehist. Saml. II, 638.
— , 26 marts. Konsistorium i Odense skriver til konsistorium i Greiffs

waldt, at Friderich Gerichen fra Alt Stettin ikke har begæret nogen citation 
over sin hustru af det. Odense. [1675, marts.]

— , 20 aug. Hans Wichman, forstander for Ottense hospital, beder 
stiftamtmand Erich Banner og biskop, dr. Niels Bang om, at de, eftersom hans 
kollega Erich Nielsen er død for 3 måneder siden, og 5 års hospitalregnskaber 
er «uforklarede», vil sørge for, at «regnskabsforhørere» forsamles og vælger 
en forstander, for at hospitalsmesteren kan blive set på fingrene. Ottense. 
[1681, sept.]

— , 2 sept. Niels Bang m. fl. opfordrer stiftamtmand Erich Banner 
og vicesuperintendent, dr. Rudolph Moth til at være hospitalsforstandere et par 
år på grund af klagerne over hospitalsmester lørgen Grot. Ottense hospital. 
[1681, sept.]

[1676, juni.] Høst, Chronos s. 49 ff. Bircherods Dagbøger s. 173. 
[1676, juni.]

1679, 18 febr. [1679, febr.] C. P. Rothe, Saml, af kgl. Rescripter 
II, 418 ff.

Danske Magazin. 5. R. III. 23
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1679, T5 marts. Biskop Christopher Schletter af Trondhjem meddeler 
provsterne i sit stift kong Christian V.s befaling om at bede i kirkerne for 
statens frelse og en rolig fred. Hafn. Lat. [1679, apr.]

— , 23 juni. lørgen Hanes’ testimonium for Stephan Christopher 
Balzlaw. Othiniæ. Lat. [1679, juni.]

1680, 27 maj. Christian V.s befaling til lens Rosenkrantz til Farskou, 
amtmand over Nyborg amt og landsdommer i Fyn, lørgen Skeel til Broeholm, 
dr. lacob Bircherod, professor i Ottense, og Ludvig Stud, sognepræst til 
s. Knuds kirke, om at gennemse Ottense hospitalsregnskaber og overlevere 
dem til stiftamtmanden og hospitalsinspektørerne. Kiøbenhafn slot. [1680, juni.]

1681, 26 marts. Erich Banners brev til Abraham Rudolph friherre 
von Putbush til Køerupgaard, lørgen Skeel til Broeholm, kancelliråd, dr. lacob 
Bircherod og mag. Ludvig Stud, der har opfordret ham til at være medlem 
af en kommission til undersøgelse af Odense hospitals forhold, hvori han und
skylder, at han på grund af sin svaghed ikke kan komme, men udnævner lens 
Schult i Odense til sin fuldmægtig i den sag. Aggershuus. [1681, apr.]

— , 16 juni. lørgen Hanes’ testimonium for lacob Bircherod, dr. lacob 
Bircherods søn. Othiniæ. Lat. [1681, juni.]

— , 27 aug. Erich Banners brev, hvoraf det fremgår, at han er 
bleven Odense hospitals forstander og har benyttet herr Schult ved ordningen 
af dets sager. Aggershuus. [1681, sept.]

1682, 2 marts. [1682, marts.] C. P. Rothe, Danske Mænds og Qvin- 
ders berømmelige Eftermæle II, 683 ff.

— ,14 dec. Helmuth Otto von Winterfeld og Thomas Kingo ud
steder på magistratens vegne i følge kgl. forordning af 7 nov. en begravelses
anordning for Odense. Odense slot. [1682, dec.]

1683, 1 aug. [1683, aug.] Bircherods Dagbøger s. 223 ff.
— , 17 nov. I. Bircherods, Hans Beens og lens Mundelstrups me

morial til konsistorium om de stole, som i Trinitatis kirke skal forbeholdes stu
diosi, der enten er eleemosynarii fixi eller exspectantes. Kiøbenhafn. [1683, nov.] 

1685, 15 okt. Befalingsmænd ved det jysk-wedelske nationalregiment 
til fods anmoder biskop Bornemann om, at præsten Gert Thiisen må prædike 
én gang om ugen eller hver fjortende dag for dem og deres undergivne på 
tysk. Aalborg. Tysk. [1685, okt.]

— ,16 okt. Biskop Henric Bornemann og ministerium Aalburgense 
tillader, at præsten Gert Thiisen hver mandag, afvekslende i s. Budolphi og 
vor Frue kirker, må holde en tysk prædiken og tysk kommunion for de tysk
talende af garnisonen. Aalborg konventhus. [1685, okt.]

1686, 28 juni. Kgl. stævningsbrev i anledning af en sag mellem Ottense 
råd og borgmester lens Madsens arvinger, hvorved parterne far befaling at 
møde for højesteret. Kiøbenhafn slot. [1686, juni.]

1689, 24 okt. Brev fra Madtz lensen, der i Lissabon er gået over 
til den katholske tro og optaget i den hellige Trefoldigheds kloster, til hans 
moder. Lisbonne. [1693, maj.]
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1692, 2 jan. [1692, jan.] Bircherods Dagbøger s. 246.
— , 11 juni. Christian V befaler professorerne at forelægge Lauridz 

Luja og Erich Mule, der søger om en profession på Odense gymnasium, der 
bliver ledig ved dr. Jørgen Hanis bortrejse, en materie til at skrive en dispu- 
tation over «og derom publice disputere*, og at indsende deres betænkning 
over, hvem af dem de finder dygtigst til en profession. Kiøbenhafn slot. 
[1692, juni.]

[—] Rektors, biskoppens og professorernes indstillinger angående dispu
tatsen, hvoraf fremgår, at Mule faldt fra. [1692, juni.]

— , 21 juni. Kgl. befaling til universitetet om at lade Peder Høyelse, 
rektor i Nykiøbing i Falster, og Peder Deichmand, der ansøger om en «pro
fession» ved Odense gymnasium, disputere og at indsende betænkning der
over. Kiøbenhafn slot. [1692, juni.]

— , 27 juni. C. Bartholins skrivelse til biskoppen og professorerne 
i anledning af det kongelige brev af 21 juni. Kiøbenhafn. [1692, juni.]

[—] Professorernes betænkninger angående C. Bartholins henvendelse. 
[1692, juni.]

1693, 11 febr. Kgl. forordning om rang. Kiøbenhafn slot. [1693, febr.]
[—] Christian Zoéga beder kongen om retfærdighed og klager over 

sine korrumperede dommere. Tysk. [1693, febr.] Gengivelse og udtog hos 
Molbech, Bircherods Dagbøger s. 262 f.

— , 18. febr. Christian V forlanger det theologiske fakultets betænkning 
angående den forhenværende diacon i Bayenfleth, herr Christian Zoégas ufor
skammede bønskrifter. Copenhagen. Tysk. [1693, febr.] Tildels gengivet hos 
Molbech, Bircherods Dagbøger s. 261.

[—] Sorenskriver Wezel Hansøn i Nedre-Romerriges dom over Ole Han
søn. [1693, marts.]

— ,25 febr. Vicestatholder Just Høeg indstiller Ole Hansen til stor 
formildelse i straffen, der lyder på døden. Christiania. [1693, marts.]

— ,18 marts. Christian V forlanger det theologiske fakultets be
tænkning angående en person ved navn Ole Hansøn, som sig med tvende 
ægtehustruer, begge endnu levende, udi ægteskab skal have indladt. Kiøben
hafn slot. [1693, marts.]

[—] Det theol. fakultets betænkning i Ole Hansøns sag. [1693, marts.] 
Gengivelse hos Molbech, Bircherods Dagbøger s. 266.

— ,21 marts. Christian V befaler Otto Krabbe til Holmegaard, 
stiftsbefalingsmand over Sielland, biskop Hans Bagger, confessionarius Peter 
lespersøn, assessor Povel Vinding, Hans Wandel, Hector Masius og lens 
Bircherod at dømme i en skilsmissesag mellem Eiler Holck til Holkenhafn og 
Ingeborg Dorothea Wind. Kiøbenhafn slot. [1693, marts.] Udtog hos Molbech, 
Bircherods Dagbøger s. 259.

— , 5 apr. Det theologiske fakultet foreslår kongen at forunde Chri
stian Zoéga kommissarier til at pådømme hans sag, da han kalder sit forum i 
Glykstad judices corruptos, og det «ikke seeis, hvorledis hans ubluelige raaben 
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skal ophøre, uden hånd en ludicem erlanger». Hafniæ. [1693, apr.] Gen
givelse og udtog hos Molbech, Bircherods Dagbøger s. 266 f.

1693, 24 apr. C. Bartholin forespørger biskoppen og fakultetet, om 
de vil forunde hans søn Stephan Reitzer praepositura reg. communitatis, hvis 
han kan få sin broder Hans Bartholin til at afstå det. Hafniæ. [1693, apr.]

— , 27 apr. I. Bagger sender professorerne rector magnificus’ me
morial angående dennes stifsøn Stephen Reitzers erholdelse af provsteembedet 
på regensen; men da det er tilsagt mag. Borrichius, anmoder han nu om, at 
sønnen må få det efter denne. Hafniæ. [1693, apr.]

[—] Hans Wandal mener, at man kan gå ind på rektors anmodning, 
såfremt Borrichius, der skal være bleven rector scolæ Nidros. efter mag. 
Simon, vil trække sig tilbage. H. G. Masius mener det samme. [1693, apr.]

— , 29 apr. lens Bircherod samtykker déri, hvis Borrichius vil trække 
sig tilbage, dog på den betingelse, at Stephen Reitzer forpligter sig til først 
at tage gradus magisterii. Hafniæ. [1693, apr.]

— ,25 apr. Christian V forlanger det theologiske fakultets betænk
ning angående Rasmus Hansøn fra Lolland, som af herredsfogden er dømt 
fra liv, ære og boslod formedelst nogle i hans ægteskab begåede lejermålsfor
seelser. Kiøbenhafn slot. [1693, apr.]

— , 28 apr. Det theologiske fakultets betænkning i Rasmus Hansøns 
sag. Hafniæ. [1693, apr.]

— , 2 maj. Christian V forlanger det theologiske fakultets betænk
ning over gyldigheden af et ægteskab, som Wilhelm Schmit, præst ved «voris 
auxiliar-folck i Flandern >, har indgået med sit søskendebarn Else lohansdatter 
Ask, og ladet sig vie af en person ved navn lens Bierring. Kiøbenhafn slot. 
[1693, maj.]

— , 5 maj. Det theologiske fakultet anser ægteskabet for gyldigt, 
da denne slægtskabsgrad ikke er forbudt i guds lov, og lens Bering, afsat fra 
sit kald i Fyn og dømt fra sin fred, siden har fået oprejsning og tilladelse til 
at søge et andet kald. Hafniæ. [1693, maj.]

— ,16 juni. Matthias lessen, præsident, og Andreas Høyer, sogne
præst, beder kongen tage sig af, at den mennonistiske menighed (Immergenter) 
har draget et ungt menneske fra Christiania, der har ægtet en mennonistisk 
datter, til sig og omdøbt ham. Altonah. Tysk. [1693, juni.]

— , 24 juni. Christian V forlanger det theologiske fakultets betænk
ning angående en dom med påtegning af lagmand Fridrich Henrich Schiønne- 
bøl, afsagt af sorenskriveren over Saltens fogderi, Christen lensen Holding, 
over Lisbeth Hansdatter formedelst lejermål med hendes moders afdøde halv
søsters mand Esten Olsen, med hvem hun har fået et barn. Kiøbenhafn slot. 
[1693, juni.]

— , 29 juni. [1693, juni.] Bircherods Dagbøger s. 271.
— , 29 juni. Det theologiske fakultet anmoder kongen om tilbørlig 

at strafte forhånelsen af dåben, der var sket i Altonah, og fratage anabaptisterne
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deres borgerlige privilegier og religionsfrihed. Hafn. [1693, juni.] Gengivelse 
og uddrag hos Molbech, Bircherods Dagbøger s. 272.

1693, 6 juli. Rasmus Bysing ansøger det theologiske fakultet om økono
miembedet på kommunitetet efter den nuværende økonom lens Christensens 
død. Kiøbenhafn. [1693, juli.]

—, 18 juli. Christian V forlanger det theologiske fakultets betænk
ning angående en dom, afsagt af landsdommeren over Sielland og Møen, over 
Karen Povelsdatter, der skal have udlagt sin stiffader som barnefader, lydende 
på, at hun skal miste sin hals og kroppen på ilden opbrændes. Kiøbenhafn 
slot. [1693, juli.]

— ,21 juli. Det theologiske fakultet mener, at gerningen har for
tjent den idømte straf, men at delinqventen på grund af sin ungdom, van
vittighed og sære frygt for stiffaderen bør benådes på livet. Hafn. [1693, 
juli.] Gengivelse hos Molbech, Bircherods Dagbøger s. 273.

— ,21 juli. Det theologiske fakultet bevilger Rasmus Bysing hans 
ansøgning. Kiøbenhafn. [1693, juli.]

1697, 2 jan- Rentekammerets ordre til borgmestere og råd i Aalborg 
om konsumtionens ligning mellem byens indvånere. Rentekammeret. [i697,jan.]

[1698.] Biskop i Århus I. Braéms henstilling til kongen angående for
ordningen af 12 apr. 1698 om tiender, som nydes pro officio. [1698, maj.]

— , 28 sept. Udtog af Johannes Møllers opfordring til Peder Terp- 
ager om at fortsætte Albert Bartholins skrift De scriptis Danorum. Flensburgi. 
Lat. [1698, dec.]

1700, 4 jan. Andres Kellinghusen beder Peder Syv om oplysninger til 
sine historisk-genealogiske studier over berømte Danske, meddeler, hvad der 
passerer i litteraturen, og fortæller, at man atter taler om, at kongen vil rejse 
til Holsten. Hafniæ ex ædibus patriis dn. Andr. Kellinghusen in platea vulgo 
den Store Færgestrædet dicta. Tysk. [1703, maj.]

1701, 21 okt. Lodvig Pontoppidan, sognepræst til domkirken i Aar- 
huus, klager til kongen over, at biskop, dr. lohan Braém gør indgreb i hans 
embede, ham til skade, og d. 13 okt. har forbudt ham at prædike over et lig, 
hvis arvinger havde bestilt ligprædiken hos denne, før de havde ladet ham 
det vide. Aarhuus. [1701, nov.]

1702, 4 sept. Frederik IV påbyder en ligelig ligning af korntienden 
til ham og kirkerne med samtidig angivelse af hver tiendes forrige hartkorn 
og afgift, og hvem der ejer den. legersborg. [1702, sept.]

1703, 24 apr. Frederik IV stadfæster gejstlighedens privilegier. Kiø
benhafn. [1661, juni.] Rothe, Saml, af kgl. Rescripter III, 1, s. 117 f. (dat. 
1701, 22 okt.).

— , 10 aug. H. Bornemanns, P. lespersens, H. Wandals og loh. 
Dorschæus’ dom i en sag mellem biskop Thomas Kingo og stiftsprovst, mag. 
lørgen Karstens, der havde villet hindre biskoppen i at holde brudevielser, 
men hvem denne havde beskyldt for at have indført opdigtede ord i lande-
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modets protokol og for ikke at have gjort rigtighed for oppebårne kollekter 
og andre offentlige penge. Hafniæ. [1703, aug.]

1704, 18 marts. A. Foghs brev til hans broder Peder Fogh i Aarhus 
om Vilhelm Worms død, om dr. Müllers indvielse som biskop i Fyn og om 
prins Georgs bisættelse i Roskilde. Copenhague. Fransk. [1704, marts.]

1705, 22 okt. En embedsed. [1705, okt.]
1706, 16 juni. Dronning Anna af England skriver til kong Frederik IV 

i anledning af sejren over Spanierne og Franskmændene ved Ramelin(l) d. 
12 juni, roser de danske hjælpetroppers glimrende tapperhed og anbefaler dem 
til at belønnes af kongen. Vindesoræ. Lat. [1706, aug.]

— , 26 juli. Kong Frederik IV lykønsker dronning Anna af England 
i anledning af sejren ved Ramelia og lover ved lejlighed at hædre de anbe
falede folk. Lat. [1706, aug.]

[i7o6el. 1707.] Uddrag af Iacob Benignus Winsløws brev til broderen 
Ludvig Winsløw, hvori han udtrykker sin ærbødighed for lens Bircherod, for
fatteren til Dania literata, og lover at sende det, han ønsker, samt svarer sin 
broder på hans spørgsmål om Luthers og hans læresætningers vildfarelser. 
Fransk-lat. [1707, febr.]

1708, 21 jan. O. W. Worm lykønsker herr Fogh i anledning af hans 
nye værdighed1 og beder ham om at måtte låne de programmata funeralia 
universitatis, han besidder fra tiden før 1660. Kiøbenhavn. [1708, jan.]

— , i febr. O. W. Worms brev til herr Fogh i anledning af hans 
hensigt at få universitetets programmer oplagte på ny. Kiøbenhavn. [1708, jan.]

                                       

                       

                      

                                                                      
                                                                                         
                                                                             
                                                                               
                                                                                    
                                                                               

Peder Fogh blev nobiliteret 1707.


