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Breve fra Iver Huitfeldt.
Meddelte af H. J. Huitfeldt-Kaas.

I Aaret 1885 udgav Commandeur i den danske Marine P. F. Giødesen et 
Mindeskrift om Iver Huitfeldt, hvilket formentlig er at betragte som et Festskrift i 
Anledning af den senere iverksatte Reisning af en Mindestøtte i Kjøbenhavn for 
Helten fra Kjøgebugt. Som et Supplement til dette Skrift og som et yderligere 
Bidrag til Fornyelsen af hans Minde turde det derfor maaske just nu findes hensigts
mæssigt at aftrykke nedenstaaende Breve fra ham, hvilke findes i det Norske Rigs- 
archiv, hvorhen de ere komne i 1851 ved den da stedfundne Afgivelse til Norge 
af Archivalier fra det Danske Marineministerium. Vel er hvert enkelt Brev ikke 
af meget væsentligt Indhold, men tilsammen give de et ret tiltalende Billede af en 
dygtig og nidkjær Embedsmand og Søofficier, hvorfor de vistnok fortjene at trykkes, 
da der til hans Biographi ellers kun foreligger faa og tarvelige Materialier. De 
fleste af disse Breve ere egenhændige og derfor her gjengivne med Brevskriverens 
egen Orthographi. De i Marginen tilføiede Bemærkninger, der hidrøre fra General
krigskommissariatets Medlemmer og formentlig danne Grundlaget for Svarskrivelserne, 
ere her aftrykte efter Brevene med Henvisning til de Steder i disse, hvortil de 
nærmest maa antages at referere sig.

Nr. 1.
Høyædle og Welborne Herrer Fregats Nellebladet

mine Højgonstige Patroner. d- 28 A- 95
tel ankers j Flekerøen.

Efter schyldighed kand Jeg Ey forbigaa de Høj Velborne Herrer yd- 
mygst Raport at gifve, det Jeg Efter den 20. Junis bortgang af Sundet tacher

1 Paa denne Tid synes Dekanen i det filosofiske Fakultet altsaa at have været ene om 
Prøvelsen af dem, som fra Skolerne meldte sig for at faa akademisk Borgerret. Naar Tilladelsen 
for Disciplen til at indstille sig til Examen søgtes hos Biskoppen, samme Dag som Prøven fandt 
Sted, fremgaar vistnok deraf, at den ikke kan have været synderlig omfattende.



Breve fra Iver Huitfeldt. 73

gud for den 24: ditos løchelig ofverkombst tel Flekerøen, Huor Jeg Endnu Ey 
videre En trende Suensche Comferdi mend fundet har, som sig agter tel Frank
rig1, den Suensche Comfoier liger End nu formedelst Contrari vind J Gotenborig, 
og gich for nogle dage seden En holandsch Comferdi flode her fra tel Seills 
ad Ho lian. Jeg hafver Efter mine gonstig herrers seneste medelte befal hued 
schibfi-schrifveren ladet undfange af forvalteren paa Cronborig 640 brød, som 
beløber tel 26: tønder, huelket nu hued desen forspiselse maatte andgribe 
vores horde brød, som sig saa slet befant, at vi alerede 10 tønder der af har 
fundet uspislig, thi uden paa ser det meget vel ud, mens Jnden J Er det saa 
for muget, at det Ey er bekuemt at spise a). Jeg schal nu forsøge her Schout- 
binact Schinkel og Vibe2, det at besegtige, som de H. velborne Herrer der 
om videre Raport vel gifver, Jn tel leilighed gifves dennem En prøfve at sende, 
J medier tid for venter deres gonstige suar, huorledes der med schal for holdes, 
J fal Ey før ordre bekomer at seille. Jeg Recomanderer mig udi de høje herers 
høje faveur og for blifver med Respect

De høj ædle og V(e)lborne Herrers 
allerydmygste plegtschyldige thiener

I. Huitfeldt.

a) herom wil Otte Hanson^ høres. — af det insignerede (□: incirklede) er 
Otte Hansen d. 12 July Communiceret Extract.

Nr. 2.
Høyædle og Welbaarne Herrer

Høygonstige Patroner. a)
Efter at Jeg Hued forgangende paast aller ydmygst de Høj Velborne 

Herrer Min andkombst tel Flecherøn bekient giorde, Er End nu Jngen leilighed 
gifven, Huor med nogen prøfve af det uspislige Brød Nedsendes kunde, Lefver 
der fore udi den ydmygste tanke, de Højvelborne Herrer Eche mestøcher, att 
Jeg hues quantom som der af uspifilig befindes, hued vegt paa Holmenfi Ma
gasinhus her lefverer, Jntel leilighed med Kongens schibe gifves det at nedsende. b) 
Jeg . hafver Jmedlertid undfanget af proviantforvalter Vesels* fulmegtig 120 
tøndr hart brød, 200 støcher bløt brød, 47: fafne berke brende og 20 tønder 
schibs øl, huelket noch som Er vel Condisioneret, untagen brende veden Er 
saa kort og slet, at der med gaar 3 fafne at brende J steden for En Enkel 
fauen bøge brende; det gaar og hel langsom tel med øleds' brygning, thi J 
Hendsende at proviant for valterens fulmegtig, Efter met begier, Eche giør den

1 Angaaende den 16 Marts 1695 befalede Convoyering til Frankrige, se H. G. Garde, 
Efterretn. om d. dan. og norske Sømagt I. S. 345.

2 Om Schoutbynachterne Johan Schinckel og Christian Vibe, se Garde 1. c. I—IV. Reg. 
samt Genealog, og biogr. Archiv I. S. 88 ff.

3 Hermed maa menes den senere Etatsraad Ole Hansen, som 4 Octbr. 1710 sprang i 
Luften med «Danebroge», og om hvem se Garde 1. c. I og II dg Personalhist. Tidsskr. III. S. 305.

4 Johan Valentin Wetzell, Proviantforvalter i Christ ianssand.
Danske Magazin 5. R. I. 10
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anstalt, at øllet ofver alt udi byen blifver bryget, kand desen brygning End nu 
J tre ugers tid Eche vorde for retet; den suenshe Comvoei Er End nu Ey 
andkomen, tel med Jngen Comjer dischib e, saa det lader sig andse, at Reisen 
Efter øndsche saa hastig Ey kand fort gaa. J det øfrige Er alting med hans 
Majestets fregat og folch vel. Recomanderer 06 sambtlig udi de Høj velborne 
Herrers Høje faveur og forblifver med Respect tel min død

ir . KTiikr De Høyædle og Velborne HerrersFregaten Nellebladet J ®
d. 5 Ruin A. 95 allerydmygste thienstschyldige thiener

tel ankers udi Flekerøn. I. Huitfeldt.
a) den 20 Julij herom tilskret JR Schoutbinacht Wibe. 
b) dette kand hånd saaledes i werk stilles (!).

Nr. 3.
Høyædle och Welborne Herrer, Fregaten Nellebladet d. fq

Høybydende Pattroner. a) 7ulh A- 95 tel ankers
J Flecherøen.

De højvelborne Herrer, fortryder Ey paa, att Jeg hued seneste post 
dennem Jngen opvartning giore hued met Renge, J hendseende vi den uge 
maatte vente paa ølleds brygning sambt brødets bagning, huelket nu avandse- 
ret Er fra den 5 Juni og tel dato udi ales 215 tønder hart brød, 222 tønder 
øll og 61 fafune brende, som Jndschibet er, saa at vi Endnu Efter den naa- 
digste medelte kostsedels opsat mankerer 30 tønder brød og 388: tønder øll 
paa de 6 maaneder, huor af nu alerede seden Kiøkeneds tendelse 2 Maneder 
forspist er, saa Jeg huel foraarsages, om Jeg End nu her lenge schal forblifve, 
at forsyne mig med flesch og smør, kiød, brød og brendeved tel sex maane- 
ders fyldest giørel^e at gaa J søen med. Efter at vi af Gryn, ærter og stoch- 
fesch saa meget paa Kiøbenhafns Rede Jntog, som os muligt var at Rømme, 
behøfves Ey saa meget af di sorter; menfi øl blifver Jeg hel forlegen fore, J 
hendseende Hastig ordre schulle bekomme at seile, thi af ;^^kement for 
festasier Her ved steden kunde Jeg Eche faa Jndschibet 3 maaneders øl. b) 
J gaar ariveret Her den suensche Convoei, Comanderende af Captein Erech 
Rebbingh, som Destiner et huar tellige med mig at Comvoiere paa Frankrig, som 
med sig bragte 2de suensche schibe, saa her nu udj ales findes 8te schibe, 
som sig med Komfoie agter tel Frankrig; bemelte Comandeur Hafver baade 
hued sin schrifvelse tel mig saa huel som muntlig ladet forlyde, at hues min 
nådigste medelte ynst(r)oction huar som Hans, at seille Efter 3 Dages ligende 
forløb, da huar hånd fulkomen Jntensioneret med første gode vind at seille 
med de schibe, som Her findes, Huor paa Jeg hanem schreftlig besuarde, at 
min Jnstroxsion Jlige maade huar Jndreted Efter den Jmellem Kongen af Dan
mark og Suergies opretede tragtats 1 ite Post, dog huar Jeg foraarsaget at af
vente postens nermere Efterretning, Efter som vores admiralitet Endnu Jngen 
underretning om hans komme hafver. Der paa Er Hånd Kommen udi den 
mig Naadigste anbetrode Fregat og vist mig sine Ordres, att Hånd Eche vel 
Kunde forsuare at opholde sig ofver den bestefnte lige tid, J hendsende vin-
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den Hannem favoriserte, thi de lange Reiser foraarsagede, at Jngen Comferdi- 
mand Hueide gaa under Comfoj, Begierte der forre gierne fuldkommen at vide, 
om Jeg Eche udenn postens nermere Jndhentelse kunde seille; thi det for 
hanem Huar uforsuarlig nogen god vind at for sømme, Befrøgted der forre, at 
Hånd Efter legge dagenes forløb fech gaa alene; der paa suarte Jeg, at Jeg 
Jngen lunde Kunde gaa til seill, føren nermere ordres Jndhentelse, mens stelde 
det udi hans Egen behag og forsuar, om hånd meg Ey veide afvente, med 
forundring, seden Jeg nu En maaneds dag har liget her og Vented paa hannem, 
Hånd dog Ey En post dag veide afvente Efter mig; der paa suarede hånd vel 
velide afvente En post dag, der som Jeg da huar forsechred at seille; der paa 
Kunde Jeg hannem Jngen fulkommenhed, gifve menfi thiden vel mi lere, om 
hånd gaar tel seills Eller Ey; dette udi Hast De Høj Velborne herrer aler 
ydmygst tel kiende gifves, Huor nest Deres sambtlig velstands øndschende for- 
blifver med Respect

De Højædle og Welborne Herrers 
allerydmygste plegtschyldige 

thiener
I. Huitfeldt.

P. S. Jndlagde 
suensche Comandørs 
Mesive sendes hermed.

a) den 3 Aug. besvaret.
b) At hans Skrivelse well er indkomen og takes for den eftterrettning, hånd 

derudi meddelt haver. Hvad hans Reise Sig belanger, Saa faar hånd nechsten fra 
Vedkommende Sted Ordre til, hvad tid hånd sig skall færdig giøre, Jmidlertid tør 
hånd intet tvile, att hånd jo med hvis hånd til same sin Reises fortsettelse aff 
Proviant nødig haver Jo bliver forsiunet.

(Bilag:) Welborne HEr Commendeur
Formedelst wijndens omschijftande och Hårdh ström är jagh medh mitt 

följe, Som allenast beståår af twenne finneskepp, j går hijtt ankommen, Man har 
och berettat migh, att welborne HEr Commendeuren skall hafua ett ganska Lijtet 
antall hoos sigh, ty förorsakes jagh på dett tiänstel. att anmoda welborne HEr 
Commendeuren, han tecktes Låta mig weeta, om hans medgifne Jnstruction forbin
der oß till någo tt wijst tahl skepp, elfter Sådant uthi min ey är förmält, uthan 
elfter 3 liggedagars förlop skall jagh begifua mig på wägen. Jagh håller så ofor- 
grijpeligen före, att dett är best, att wij gå wår gångh medh dett följe, som Som(!) 
är forhånden, ty formedelst dett drogsmåhl, som tijdh elfter annan är förelupen, 
förorsaker, att jngen will gåå under Confoy\ den första gången Jag war åstadh, hade 
jagh allenast n Segell medh migh, och war man 12 weckor bortta och förde 120 
Segell tillbakars, Så blelf dett där borte förstörckt, Ju mindre wij ähre uutt, des 
mindre tijdh behöfua wij att blifua der borta. Jagh hoppas Snartt niuta den Lyckan 
af des förnehme Närwarelße, des förjnnan (ock Näst en tiänstflijtigh Helsan till 
Samptel: des officerare och andra goda wännor) förblifuer

af skeppett Wachtmeister 
j Hästnääs Hampn d.
14 Juli Anno 1695.

Welborne HEr Commendeurens 
Ödmiuckeste tiänare 

Erick Ribbingh.1

1 Han kaldes i G. Anreps «Svenska Adelns Ättartaflor» III. S. 378 Commandeur og faldt
allerede 10 Aug. 1695 i en Træfning med Engelskmændene.

10*
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Nr. 4.
Høyædle och Welborne Herrer Neliebladet d. 26 Julli

Høybydende Pattroner. A° ,6?5 tel Atlkers
J Flecherøen.

Efter schyldighed kand Jeg Ey forbigaa, de Høj Velborne Herrer yd- 
mygst bekiendt at giøre, det Efter at den Suensche Commandeur Erech Re- 
binger her d. 18: Julli ariverte, blef den 20. Julli Lodkastnirigen Efter deres 
Majesteters ordre holden udi den mig naadigste anbetrode Fregat, med Cano- 
ners løsning, paa begge deres Majesteters Maytts scholle, som udfalt at Jeg 
paa min Naadigste Konges behag schal hafve Commandoen ud ad, og den 
Suensche Comandeur hafve Commandoen Jern ad, og som her nu mand findes 
5 suensche Comferdi schibe og Jngen dansche, J hendseende 2 suensche og 3 
dansche balast schibe Er uden sig lenger Efter os at veide opholde gaaen 
bort, saa Er den suensche Commandeur J dag gaaen seil med de 5 andre suensche, 
fore gifvende, hånd Eche lenger torde vagte En som den postdagen Efter mig, 
seden hanfi konge altid bar fortrydelse ofver de lange Reiser, og Comferdi 
schibene hart pr otester de , at de haf ude liget J to maaneder og Vented Efter 
Comfoj, og fragterne nu daglig huar steen udi Frankrig, Og Varen, som de der 
hend bragte, galt Jnted, saa at de huar forsechred, at Jngen suen(s)ch balast 
schibe søgte Comfoy ud ad. Jeg protesteret saa vel schreftelig som muntlig, att 
mig tøchtes Eche, at hånd søgte bege Kongernes Intresse, J det hånd saa 
alene gich tel seil uden at hafve nogen dansche schiibe under set Comfoy, 
Jser Jeg hafude liget En gansche maaned og Vented paa hanem, og de 
dansche Comferdi mend nu først Er ventende, huelket kunde foraarsage pre
somsion hofi andre potentater, seden sist faldende [vempel1 DespiF, at de der 
hued hafude forhindred den Enighed med Danmark og Suerig om C omf die rin
gen, J ser at hånd slet Jngen dansche Comfer dischib  e hafude hofi sig; der 
paa suarte hånd vel Eche thuilte, at der vel maate komme En ordre til hannem 
om mig at afvente; mens Efter som den Ey End nu huar hannem Jndhendiget, 
torde [hånd1 Ey understaa sig lenger at vente, och mente hånd søgte deres 
Majesteters Majesteter (!) fntre se, J det hånd kunde jo før jo bedre komme 
til Frankrig og anpeskere de kiøbmends schibe, som hånd fra Bordo schulle 
hente, at de kunde vere parat tel min ofverkombst; dog hobes Jeg Ey, Hånd 
langt komer, seden det mest Er stelle, og ser ud til Sol gangs veier.

Det gaar mig noch tel Jerte, gonstige Herrer, at Jeg med folket schal 
lige her og fortere Kongens Kost, uden at Jeg tel dato haffver kunnet profiteret 
hans Maiestet noget, der som mig mand allernaadigst maatte meddeles ordre, 
thuiller Jeg Eche paa, at Jo J Frankrig Efter al aparanse schal findes schibe 
noch, som venter paa Comfoien, thi her Er mange balast schibe gaaen fra Norge 
tel Frankrig. Jeg huel hobes, de Velborne Herrer fortryder Ey paa, at Jeg, saa 
snart ordre bekomer, seiler, thi Jeg Efter den tid Jngen venter, men huel Com-

1 Fra [ tilskrevet over Linien.
2 Sigter formodentlig til det i K. Chr. V.s Tage-Register S. 319 omtalte Tilfælde.
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foiere mig alene; J hendseende Jngen schiibe kommer, saa har Jeg Eche at 
frøg(te), nogen Engelsmand schal brenge mine schibe op, om Jeg Rager J 
achtion, saa at Jeg da med støre Honeur kand De fendere mine ordres; den 
Suensche Comandeur har for uden at hånd har ladet giøre En Knap med En 
bolt til at sye Rebet af hans Merse fald hued Homnergatet tellige med to 
spansche toplenter, som blifver gior(t) fast paa nochen af Merse raaerne, tillige 
med merse toplenternes fastgiørelse, saa Jeg Er forsechred, at hånd slet Jnted 
stryger. Jeg schal J lige maade atasiere min naadigste andfortrode vempel med 
toplenter, at J fald de mig standeren vech schyder, schal hånd dog blifve hen- 
gendes hued Salingen, saa de Høj Velbor(ne) Herrer s(l)et Jnted har fornøden 
at frøchte, det Jeg med gudfi hielp saa vel har Jerte tel at brenged J giennem 
som mine formen. J det øfrige Er alting med hans Majestets Fregat og folk 
vel, untagen 3 {Matroser1 Er døde, huor Jeg Jsteden har verved 7 Jgen, 
helles paserer Her Jnted merkverdigt, som vert Er de Høj Velborne Herrer 
med at Jn Commedere, huel der fore Recomedere mig med under hafvende udj 
deres høje gonst og forblifver med Respect til min død

De Høj ædle og Velborne Herrers 
mine højgunstige Patroners aler- 
ydmygste thienstschyldige thiener 

I. Huitfeldt.
Nr. 5.

Høy Edle og Welbaarne Herrer 
Høygunstige Patroner,

Allerydmygeligst notificeres Mine Høygunstige Herrer, at ieg her af 
Kongl. Mayts Magatzin huus tiid effter anden hafuer annammit Proviant effter 
inlagde Specifikation, og Som endnu Resterer til de 6 Maaneders Fuldestgiørelse 
Hartbrød — 38 tønder og Skibsøl — 114 tønder, og Som Herr ober Secreter 
Harboe mig hafuer tilschrefuit Ej mere Skibsøl at lade brøge eller indtage 
uden til Daglig Spisnings fornødenhed, hafuer ieg det ladet beroe og ej mere 
Ennd fornødenhed Indtagen. Ellers er det med Hans Kongl. Mayte Skib og 
folch wel, uden at 6 ere døde og femb ere bort Rømt, der imod Ere 20 
igien antagen, Som Skal tienne fra 6 til tiuge aar; Ellers er Indtet schrifuer- 
digt, ieg mine Høybiudende Herer Kand Communicere, uden at de frandsche 
Confordie Skibe dagligen Her fra gaar uden Confoie. Jeg forblifuer med Respect:

Kongl. Mayts Skib 
Nellebladet til ancher 

i Flecherøen d. 27 Septbr.
Ao. 1695.

De Høy Edle og Welbaarne • 
Herrer(s)

(Egenhændigt:) alerydmygste thienstschyldige 
. thienere

I. Huitfeldt.

Herved ligger en af Huitfeldt egenhændigt underskreven Fortegnelse paa, hvad han i Chri- 
stianssand Tid efter anden har annammet af Proviantforvalteren Sign. Johan Valentin Wetzell til Fre-

1 Fra [ tilskrevet over Linien.
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gatten Neldebladet som Rest paa Commissariatets Kostseddel af I Mai 1695 til 260 Mand i 6 
Maaneder, samt paa den Proviant, der tiltrænges for 2 Maaneder, og som i Virkeligheden allerede 
er consumeret.

Nr. 6.
Høyædle og Welborne Herrer

mine Højgonstige Pattroner,
Mine Høybydende Herrers Højgonstige schrifvelse af dato Gen: Com- 

misariatet d. 21 Sept: Er mig den 4 October vel telhende kommen, huor af 
ydmygst fornemmer, mine Højbydende Herrers gonstige ordre Er, at Jeg med 
3 ugers øl forsynet schal vere fra den dag, Jeg af Flecherøn udseiler; alt 
saa har proviant forvalteren1 nu giort den Anstalt, at her blifver bryget øl 
for 14 dage, huelket saa snart det bekomes kand, schal Jeg mig Efter min 
Naadigste Konges befal med første favorabel vind paa Reisen begifve, huor 
tel Gud forlene løche. J medlertid Er Ey noget merkverdigt forefalden, som 
vert Er at melde, untagen En suensk fløjte ariverte Her for nogle dage siden, 
som haude lad tel St, Mar tein, hor paa schiperen bereted, at den suensche 
Comfojer, som huar opbragt udi Engeland, da alt var ariveret tel St. Mårten, 
huor hånd for sig fant faa Comferdischibe, gich der for talen, at hånd veide 
begifve sig der fra paa hiem Reisen Jgien sist J denne maaned; bemelte schip- 
per beklager sig meget med andre, som her J hafunen liger, som paa Holand 
og Engeland har faret, at de Meget af Capere J søen Har veret udplyndred 
og Jlde treteret med hog og andre truseler, helles beretes meget af store Sø 
schader, som paa kiøsten af Engeland for(e)falden schal vere; vindene haver her 
mest blest af en vesten og S: V: med storm og uveier ver dag J denne 
maaned, saa her Eche kand mindes saadan kol høst. J det øfrige Er alting 
paa hans Majestets Fregate vel, untagen En del af folkene begynder nu at 
blifve syge, vij Recomenderer os sambtlig udi de Høj Velborne Herrers Høje 
faveur og for blifver med Respect til vores Død

de Høj ædle og Welborne Herrers 
allerydmygste thienstschyldige

Chrestiansand d. 4. thienere
October Ao 1695. I. Huitfeldt.

Nr. 7.
. Høyædle og Welborne, Høj bydende Herrer

mine Højgonstige Patroner, a)
Efter de Højbydende Herrers befal hafwer Jeg ved andkomsten tell 

Staveren Efterset schibets Charlotas bergede Ladning og Reschab sambt vra
get, huelket Efter peiling findes ligende paa 3 faune vand, saa mand med 
klart og stelle ver kand se de 9 a 10 atten pundiger Med kuller og knepler

1 Ovennævnte Johan Valentin Wetzell. Han skriver fra Christianssand 11 Octbr. 1695: 
Hr. Capitain Huitfeldt gik her ud af Flekkerø med Fregatten udi forleden Onsdags Eftermiddag til 
Kjøbenhavn og nu formodentlig der skal være ankommen.
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ligge paa flaget af schibet, sambt anker og toue sammend vechlede, kand og, 
naar Veierliget det telader, med gemach berges, naar mand har slige fartøj, 
tenger og Reschab, som det kand lete, seden Her Jngen fartøy findes, som 
mand slig vegt med krafter kand opvinde, untagen En pram, som bruges tel 
Hans Høj Exsellenses1 Jeren verk udi Larvigen, huor udi mand Et spel fech se 
at oprete, naar mand hafude En anden fullkommen bod tel help, som Quinto- 
ses, Ellefantens Eller 3 Kronerners (1), med gode Drege og dregetoue, at mand 
sig for og agter vel fortøye kunde ofver vraget, seden her mesten falder En 
sterk vesten Strøm langfl Landet; schipper Knud Kielsen hafver helles udi 
desse dage veret vindschibelig med folket og foet berget En del kneppler, 
Efter andgifvelse at vere 73, Er og nu udi verk med En tang at giøre tel 
at optage Kugler med; ved og Eche bedre leilighed, huor hued mand En del 
af folchet kunde medsende, En som med Si. Johanes og Syfstiernen2, som nu 
her paa kiøsterne befindes, hafver der for paa de gonstige Herrers behag be
ordret sex mand tel St, Johane s, b) de øfrige 6 mend med schipperen behøfves 
vel at vere her tel at hafve opsegt med den bergede ladning og Redschab, 
som her langfl stranden findes, kand og hued leilighed se at faa berget hues 
muligt kand vere af touvene og scharpet, med mindre bekostning at leie folch 
her, naar mand kund hafude fartøj at lete med, seden her Jnted kand udretes 
med den sluppe, de hafver. kand og Ey her bekomes Et saadan fartøj, som 
kand lette ankerne, med mindre schibe her udi hafunen kom, som saa stor 
baad hafude. Jeg hafver helles underdanigst fornommet af de Højædle og Wel- 
borne Herrers Højgonstige schrifvelse tel schipperen, det her Er beordret folch 
tel at opfesche støcherne, hues Eche, Er mig bereted, der schulde findes En 
mand udi Arendal, som pleyer at paa tage sig sligt med støcher at optage, om 
hånd hafude saa suare tenger, som tel En aten pundigers vegt at optage be- 
høfudes, med Reschab og bode, saa troer Jeg wel, det schullde vere hans Kongl, 
Majestet mindre omkostning, at mand acorderet med saadan En mand forsagt 
om, huad hånd veide hafve for at optage støcherne, at de siden her fra ved 
leilighed kunde afhentes, seden den bergede Ladning med Reschab, seill og 
treill ydmygst fornemer schal afhentes. Jeg agter helles nest guds hielp i 
maargen at begifve mig paa reisen her fra tel Chrestiansand, huor Jeg schal 
talle med den mand udi Arendal, for at gifve de højgonstige Herrer der om 
videre Raport\ de mig adres. gifvende 100 Rdr. at undfange hofl tolner Tre- 
schou3 hafver Jeg Efter gonstig gifne ordre undfanget, schal og Jngen flid 
spares, saa snart Jeg vester komer, at foe verved det beordrede mandschab. Jeg 
huar og hued det schib, som Jores4 bort selte ved Congshafven, huelchen ofver 
part tel under det underste dech huar separeret fra flachet og flød paa det 
underste dek, som visiteren der ved steden tog sig and at veide lade om

1 Statholder Ulrik Frederik Gyldenløve.
2 Samtlige de her nævnte Orlogsskibe findes nævnte paa Skibslisterne i Gardes Efterretn. 

om d. dan. og norske Sømagt.
8 Formentlig Gerhard Treschow, der 1693 var Tolder i Christiania.
4 Uden Tvivl Capitain Georg Carstens Nybur.
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boxsere og berge udi haunen, huor udi findes gode ofverlobs bielker, bolte 
og andet, som tel hans Majestets fornødenhed kand tiene, som hånd mig lofte 
mod berge løns betalning at hafve god opsegt med det Jn tel videre, de høj- 
ædle og velborne herrers ordre schullde vere udj god bevar, hafver og berget 
Jt splindernyt ankertou af sin fulde lengde, untagen nogle faune der af Er af- 
kapet, som huar fast giort om foche masten, saa og En hoben Jeren baand 
med andet løst touverk, foroblisered sig og at veide berge alt huad der fan tes 
med langt mindre bekostning, En som Captein ydres1 Eler nogen anden Dansch 
mand det schulde udrete. J det øfrige Recomanderer Jeg mig udi de højvel
borne Herres Høje faveur og forblifver med Respect

de Høj ædle og Welborne Herrers
staveren d. 18 Aprill underdanige plegtschyldige thiener

Ao 1696. I. Huitfeldt mpa.
a) d. 2 May besvaret.
b) at giøre ham compliment for dend indsendte effterrettelse, och at vj noget 

fremb bedre, naar Kulden er af wanden, wil sende herfra Skiberom sambt folck 
och dyckere til Støckernes optagelse, och at hånd har ordonnerit de 6 Mand af 
folcken at gaa hiem med St. Johannes, er wel giort.

(Egenhændigt Bilag:) Memorial paa hues som Er berget af Schibet Schar- 
lotas Ladning, med seill, treill, master og tenger Efter Schipperens beretning.
Alle seillene Er berget for uden baads seillet med sin foch, huor vel En del af 
dennem, som har veret under Reeme, Er noget J støcher.

Vant stager og stenger vandt Er alle helle og udj behold, mens Endel af 
det løbende Reschab er Capet: Et gamel Cabeltou kapet udi thuende støcher, Et 
sver anker Er berget og tuende kober kieller, Et flag, En giøs og En vimpel, 

tre last berget, som liger her ved Stavern.
22 tylter og 9 Stocher bielcher. — ^/2 tylt furre planker sambt En del 

støcher. — ordinari deeller 50 tylter. — Jgienem schorrene deller 131 tylter — 
aare trer 9 støcher — 1 lod bielke og Et brad spell — 73 støcher knepler, — Me- 
sans Master, Boxbredet, store stangen og forstangen, Roret og tuende merse Raaér.

Nr. 8.
Høyædle og Velbaarne

Høybydende Herrer
Mine gunstige Patroner. a)

Derifi høygunstige Skrifuelse af dend 2 may har ieg med største Re
spect veli erholdit — Deraf ydmy(g)st fornemmer, at folk till Vragets opfiskelse 
er ordinerit. Siden min ankomst har lidet wed verfningen her avancerit, 
af aarsage alle befarne folck ere i farten, og dem, der ere hiemme igien, ere 
alle giffte, dog alligewell antagen 3de V-befarneb) Paa derifi høygunstige 
behag till Een Prøfue, neml. Karil Christopherfien For mand at Tiene i 11 
Aar, Siguor Larfien for mand i 14 aar, ABmund AfimundBen i 20 aar, 6 aar

Uden Tvivl Capitain Georg Carstens Nybur.
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for dreng og 14 aar for mand, huilcket de Høybydende Herrers dennem 
gifne maanedz Seddeler widere forklarer. — Samme 3de Persohner har tagen 
dend frihed med det Ostjndiske Skib Christianus Quintus, som her forleden 
mandaug er ankommen, at Sende, i forhaabning, mine Høytbydende Herrer, 
huis Kost de Paa Skibet Skulle fortære, Capitainen blifuer gott giortc). — Jeg 
har ellerfi Kundet bekommet V-befarne folck nock, imellem 16 å 17 aar 
gamle og Paa 7 å 8te aarfi tiid at Tiene, menfi som ieg ingen ordre fra mine 
Høytbydende Herrer Hafuer saaledis at antage, vill ieg hermed mig ydmyge - 
ligst hafue forspurt, om deriG behagelige Villie till Effterrettning d). Begge deris 
Høye Excell.1 ere for 10 dauge siden till Laurwigen veli ankomne, og der
fra till Christiania for Reyst. — J det øfrige Recommanderer mig ydmygst 
udj DerilS Høye Faveur og stedse forblifuer

Høyædle og Velbaarne
Høytbydende Herrers 

allerydmygste thienstschyldige
Christiansand thienere

d. 25 May Ao. 1696. I. Huitfeldt.

Udskrift: Højædle og Welbaarne Herrer, Hans Kongl. Mayestets tell 
Danmarch og Norges Høje Deputerede udi General Comesariatet, mine Høj- 
gonstige Patroner dette ydmygeligst a

Kiøbenhafn.

(Fra «allerydmygste» tilligemed Udskriften egenhændigt; sort Vaabensegl.)

a) den 13 Junij besvaret.
b) DiGe 3 Man ere ved hanC Complet allerede enrollerit.
c) huiG derfor fordrefi skall worde fomøyet.
d) baade er det for ungt och tiden for kort, menfi paa dend foed, som for- 

bemelte 3 man er antagen, er det wel; endelig kunde tiden at tiene effter pro
portion af alderen vere 2. 3. å 4. aar kortere, om de sig ey anderledefi vilde 
bequemme.

Nr. 9.

Høyædle og Welbaarne Herrer
mine Høibyeende Patroner. a)

Eders Exsellensers og Høj Velborne Herrers gonstige schrifvelse af 
dato 20 Juni hafver Jeg med største Respecht Erholdet, desen ordre Jeg yd
mygst fornomet, mig tell schibet Charlotas vrag schal forføye, schyldigst schall 
Efter lefve.

Jeg hafver helles, J medier tid Jeg mig her har opholt, giort min yderste 
flid tell hans Kongl. Majestets thieneste deres gonstige Ordre at Efterlefve

1 Statholder Ulr. Fr. Gyldenløve og hans senere Svigersøn Christian Gyldenløve, se K. 
Chr. V.s egenh. Dagbøger ved C. Molbech S. 161 (Sepaftr. af Nyt hist. Tidsskr. I og II, se 
II. S. 567).

Danske Magazin 5. R. 1.
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med verfvingen, Huor tell god Leillig hed fantes, siden Monsieur Bart1 J land 
satte En temmelig mengde af norsche og dans(ch)e Matroser, som hånd Erobret 
hafude ved de hollandsche schibe; Mens som Jeg lidet der ved har kundet 
avansere, for medelst den slete asistense her ved steden findes tel hans KongL 
Majestets Søe thiennestes befodrelse, har Jeg dog Eche vellet manchere mine 
Højbydende Herrer at referere, huorledes H. Comendant De Nostes2 ved den 
autoritet, hånd her ved steden hafver, Mig uvidende hafver ladet arestere 3de 
bosmend, som Jeg tel hans KongL Majestets thieneste hafver verfved af de 
J land sate prisongiers, under den presomsion at veide tel Egne sig den Eene, 
for medelst hånd schal vere for nogen tid seden bort løben fra det Gevorfne 
Regement, og de andre to, formedelst de fore gifver, hafude faret med Bre- 
gader Husmans^ schib, føren de kom tel at fare med Hollenderne, desen aar- 
sage presomerer H. Oberste Løjtenanten, de schal hafve staaen for soldater 
Leg, som de fra gaar, og der Efter formener, de hans Majestet tel lans bør 
thienne, som schadeligt huar, seden det Er brafve befarne kalle, som hans 
Majestet bedre tieneste kand Ervise tel søes En tel lans, og uandset Jeg Eche 
hafude faaet fat paa kaliene og persuaderet dennem tel thiennesten, saa hafude 
de ved leilighed dog søgt at gaa ofver tel Holland Jgien, som flere andre nu 
giør, huelke schyer at gifve sig and hos mig, seden Jeg dennem Ey kand be- 
scherme; beder der fore, mine højgonstige Herrer vel hafver mig Exsuseret, det 
Jeg hans Majestets thienneste, som Jeg gierne veide, Ey kand forete, thi der 
som Jeg Eche blifver menteneret og maa beholde dese 3de Matroser, som Jeg 
louflig og frivellig har verfvet, saa begifver sig baade Legfi mend og andre be
farne folch ud af riget, før de lader sig thuenge tel at vere soldat, thi al den 
stund befarne bønder sønder og legfl mend hafude den tellflogt og frihed at 
sleppe for soldat, naar de thiente hans KongL Majestet for En ves tid tel søs, 
saa reiste de Eche ud af riget, mens nu det befarne søe kalle schal thuenges 
tel at thienne for soldat, af aarsag de stor Eller har stoet for leg, saa kand 
hans Majestet aldrig faa søfolch, thi der En bonde sønd J landet, naar hånd 
Er saa stor, at hånd kand thiene Kongen, at hånd Jo stor for Soldater leg, alt 
hafude hånd 10 sønner, der som lånt Ofiserene der ofver schal tel Egne sig 
denem alle for Compagniernes Completering, vel Jeg ydmygst hafve mig for
spurt hos min gonstige øfrighed, thi ofver sligt Jeg her udj Er ukyndig, 
hafver Jeg protesteret mod Commendanten de Nosteds, og vel hafve de 3de Ma
troser udi giend, seden Jeg Efter min uforgribelige tanche formener, de mand

1 Se K. Chr. V.s Tage-Register S. 312, hvor uden Tvivl den her nævnte Begivenhed om
tales, i saa Fald under et feilagtigt Aarstal, ligesom Bart der benævnes Capitain, medens Huit
feldt kalder ham med den borgerlige Titel Monsieur. Da han nedenfor kaldes Jesper Bart, 
kunde han antages at være den samme som Caspar Barth, der var f. 1651 og døde Aar 1700 
som Stempelskjærer paa Kongsberg, men da denne ikke vides nogensinde at have gjort Tjeneste 
tilsøs, tør det vel snarere være den bekjendte franske Søhelt, Chevalier Jean Bart (f. 1651 f 1702), 
der virkelig ved denne Tid var i de nordiske Farvande. Derfra i saa Fald Benævnelsen Monsieur.

9 Om Oberstlieutenant Fridr. Hartvig de Nostitz se N. Saml. 8™ II. S. 121 og L. Daae, 
Nordmænd og Danske i Rusland, S. 52—55 (Sepaftr. af N. Hist. Tidsskr. 2 R. 4 B. S. 456 f.).

3 Caspar Herman Hausmann, se N. Saml. II. S. 134.
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Er schyldig at thiene hans Kl. Maiestet paa En sted for det, de best Er be- 
quem, b) huelket Jeg ved leilighed, om de behager, hans høj Exsellense1 vel 
tel kiendegifve. J medier tid Recomenderer Jeg mig udi de høje Herrers gonstige 
faveur, forblifver med Respect

Eders Exsellenses og højvelborne 
Herrers allerydmygste thienstschyldige

Chrestiansand d. 3 thiener
Jullj ano 1696. I. Huitfeldt.

a) d. 18 July besvaret.
b) Hvitfeldt Svares og gives underretning om brevet till Notstitz etc: — Till 

Notstitz, at som mand har givet Capt: Hvitfeldt Commission at antage till hans 
K: M: tieneste herved Søe Estaten saa mange, hånd kand overkomme, saa 
tvile vi icke, Hr. Oberstl. fører jo derudinden ald assistence til, saa og i fald 
hånd nogle penge paa haanden maatte hver give, som anden steds maatte vere 
forhefftet, vill Hr: Oberl: derhen see, at hånd verbpenge igien kunde bekomme etc.

Nr. 10.
Høyædle og Velborne Højbydende Herrer 

mine Højgonstige Patroner. a)
Efter schyldighed kand Jeg Ey forbigaa mine Høj bydende Herrer at 

Raportere, det Jeg hued schipper Feder Jensen ned sender 3de kalle, Jeg tel hans 
Majestets thienneste har verfved, b) hued nafn Hans Toretsen befaren for 6 
aar, Olef Krestensen befaren for 6 aar, og O lef Jensen ubefaren for 9 aar 
at thiene, de 2de der af for dreng hafver personlig nøt En slet daller om ugen 
tell fortering, J medier tid de har veret an tagne. Jeg hafver for uden dese 2de 
befarne kalle, som Jeg med taeger tel Staveren, 4 hafver Comedant Nosteds 
aresteret, c) og En Er mig bort løben, her paserer heles Jnted merkverdigt at 
melde, uden at hans høj(e) Exsellense Er J morgen hiid ventende, Mons. Bart 
liger End nu udi Klefven. En frans kaper siges at hafve bragt En vestinifar- 
der udi same hafven, huor paa pretension giores. J det øfrige beder ydmygst 
folchenes fortering paa schibet maatte schipperen betales, huor nest all vel
stands øndsche forblifver mine

Høj ædle og Velborne Høje Herrers 
allerydmygste thienstschyldige

Chrestiansand d. y Julli thienere
Ao 1696. I. Huitfeldt.

P. S. Jeg nedsente for nogen tid siden 2de kalle, 
huelche formener vel Er ariveret.

Udskrift: Høy Edle og Welbaarne Herrer, hans Kongl. Mayt: till Danne
mark og Norge etc: Høye Deputerede wed General Commissariatet, mine Høy- 
gunstige Patroner, dette ydmygst, Kiøbenhafn.

Brevet er egenhændigt med Undtagelse af Udskriften. Sort Vaabensegl.

1 Statholder Ulrik Frederik Gyldenløve.



84 Breve fra Iver Huitfeldt.

a) d. 18 July besvaret.
b) disse ere med de Sidst ned sendte 2de nu alt enroullerit.
c) Till Notstitz. af hvad aarsage same er arresterit. og om ingen Rettmessig 

adgang till dennem haves, hånd dem da igen till Capt: Hvitfeldt lader være 
følgagtig.1

Nr. il.
Høyædle och Welborne Herrer

mine Højbydende Patroner. a)
De Høyædle Herrer(s) Ordre schyldigst at Efter lefve begaf Jeg mig 

strax paa vejen ad Staveren, mens for* medelst det onde ver og Contrarie 
vinde, vi En tid lang her har haft, hafver folchetjnted udreted hued støcherne, 
føren den 15 Julli. dagen Efter at Jeg hidkom, tellod veierliget, Jeg hvar ude 
og fech let ed det første, som vel beholden liger J Sante Johanes. den i8te,lde 
der Efter fech vi det Andet Jlige behold, og J dag tellod veierliget, vi fech 
giort Et toug fast paa grunden om trompen af 2de støcher, huelket En Søe 
Vind foraarsaget vi maatte forlade, saa at her Jnted kand udretes uden med 
En Lanvind og stelle veierlig, at vi kand se paa bonden, thi for medelst 
regen og schyig ver, vi En tid lang har haft, har Vandet veret uklart, og 
naar det bleser En dag En søe vind, saa gaar der 3 dage der Efter saadan 
En Dønning, det mand Jnted kand udrete formedelst den brod af scher, som 
omliger. Dycherne hafver Ey stort hielped os uden den gamble, for de andre 
kand Ey gaa under vandet, uden med Ler kleningen, som Er gandsche utet, 
det mand Ey kand brugen. Jeg hafver helles med bragt 6 mænd, som Jeg til 
hans Mayestets thienneste har verfvet Og paa de gonstige Herrers behag 
ofversat paa St. Johane s b); de øfrige thrende befarne Matroser, som Corne dant 
de Nosteds sig bemegtig(e)de, seder End nu paa Castelet. Efter att Jeg hannem 
lod Comunisere, her nu Leylighed gaf, huor hued Jeg dennem tel Kiøbenhafun 
kunde sende, formente Jeg, hånd sig betenke veide, dennem at ofverlade tel 
hans May(e)stet Søe thieneste, som de loulig huar verfved, mens som Jeg Jngen 
suar fech Efter det Løfte, hånd giorde mig, schulde sche ved Hans Leytenant, 
befodred Jeg min Rejse Efter de højædle herrers Ordre, som Jeg under danigst 
formoder, her udj Désiderer, seden Jeg Ey den løche nød og fech tale med 
hans høje Exsellense, som forreist var fra Larvigen d. 14 dito til Hellieroen, 
som Jeg kom om Aftenen sigendes tell Arendal, om veierliget Ey tel Chre- 
stiansand føjede. J det øfrige schall Jngen forsømmelse tages med støchernes 
feschning, naar veierliget tellader, huor nest mig udi de Højædle og Velborne 
Høje Herrers gonstige faveur ydmygst Recomederer, Jeg forblifver

Eders Exsellenser og 
Høj Velborne Herrers

Staveren d. 20 Mi allerydmygste thienstschyldige thienere
Ao 1696. I- Huitfeldt.

(Dette Brev har, ligesom flere, forgyldte Kanter.)

Denne Paategning er igjen overstreget.
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a) den 1 Aug. besvaret.
b) er vel, for det øffrige at mand er wel tilfredz med dend flid, hånd bru

ger, og det hannem wider recommenderer.

Nr. 12.

Høyædle och Welborne, Høybydende Herrer
mine Højgonstige Pattroner, a)

Dette scher ydmygst for att Communisere mine Højbydende Herrer, Jeg 
Efter giorde flid med støchernes opfeschelse mig paa deres gonstig behag 
Jgien til Chrestiansand begifved, seden Jeg Jnted videre kunde se der att forette 
tel hans Majestets thieneste, gjorde schipperen paa St. Johanes nu sin flid att 
lade med plancher ofven paa støcherne, saa vel som Chrestiani Quinti baad 
med bor oven paa schibets Scharlotas ancher og toue, som dett Jnde hafver; b) 
det begierte stang Jeren, de Høj-Velborne Herrer beordret St. Jo hane s schulle 
Jntage J Lauervigen, huar End nu Ey smed, da Jeg der fra Reiste; schynte 
sig der fore schiperne, formedelst manchuement af proviant, att lade hues 
knepler og kugler der af vraget huar berget, som dagen før Jeg Reiste op- 
fech tuende schroekister, nogle qg 40 kugler og knepler og Endel kachelofms 
plader, saa at vi Jnted videre paa bonden kunde se En som kugler, knepler 
og schrot, som udi mengde liger imellem Jndholted paa vraget, det mand Eche, 
uden mand Veide giøre omkostning at lete vraget, som veide vere for stor 
omkostning at optage, thi med tenger kand mand Ey tel komme at optage 
dennem. Jeg hafver helses (!) maatt tage de 6 mand, Jeg verfvede, fra schibet 
St. Johanes, siden Schipperen beklaget sig Jngen kost tell dennem hafude, og 
lagt dennem J land tel videre hans fortrech; de hafver veret os god hielp tel 
støchernes optagelse, thi helles schulde vi hafve leiet folch der tel. Helles Er 
der Jngen Depanse giort hued støchernes optagelse, thi den flode, som vi 
der tel brugte, huar af de bielcher, schibet huar lad med, nogle støcher af 3 
tømme toue har vi J støcher vundet ved støchernes optagelse, og paa de gon- 
stige Herrers behag lod Jeg gifve folchet En tønde got øll Efter støchernes 
opfeschelse. de Højædle Herrers gonstige, adreseret til Chrestiansand, forlader 
mig hued denne post Ey kand besuare, siden brefvet huar schechet tell Lar- 
vigen, Efter Jeg huar forreist. de 3de bosmend, Comedanten haude aresteret, 
beretes nu schal vere hen schechet tel Bregadier Husman\ om det nu saa 
schal vere, Jeg bør meste kallenne, formedelst de har faret med Bregadier 
Husmans schib, (eller) bør beholde, steller Jeg udi mine Højbydende patroners 
gonstige behag. Jmedler tid Recomenderer Jeg mig udi deres høje faveur 
og forblifver med Respect som En Jndfød underdan

Eders Exsellenser og Højvel- 
borne Herrers ydmyge og thienst-

Chrestiansand d. 7. schyldige thienere
august! Ao. 1696. I. Huitfeldt mppa.
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a) den 22 Aug. besvaret.
b) at tacke ham for dend herwed tagne Vmage. St. Johannes och Quintj 

baad er well ankommen.

Nr. 13.
Høyædle og Welborne Høybydende

* Herrer, mine Højgonstige patroner.
Mine Højbydende Herrers tuende Højgonstige schrifvelser af dato 18. 

lulli og 1. Aug: Er mig J gaar med posten først telhende kommet, tacher 
schyldigst for den bevogende aprobation, mine Velborne Herrer finder hued 
den begyndelse af støchernes optagelse sambt mandschabfi antagelse, hues 
fremfart vi dere udi met seneste Ringe ydmygst har refereret, saa at der 
Jnted schulde vere mig kierere, En att mine Høj bydende Herrer velide amploiere 
mig Her ope medlertid at forrete noget til hans Kongl. Majestets thienneste; 
og som mine Høj bydende Herrer mig gonstigst lader vide, de hafver telschrefved 
HEr Oberste Leytenant de Nosteds mig tel Hans Majestets verfvings befodrelse 
ald Asistense at bevise, og J fald de, som andenstedfi maatte vere forhafted, 
nogle penge paa Haanden schulle hafve bekommet, dennem at lade tel bage 
gifve, Altsaa har Jeg her af eche kunet forstaaet de Høj bydende Herrers me
ning, om Jeg schulde hafve kålene telbage Jgen, som hafver foet penge paa 
Haanden, Eler pengene, som kålene har foet paa hånden, siden det mig Eche 
om pengene, mens Retigheden tel mattroserne har veret om at besuerge, som 
bevislig schal giøres de tuende kale der af, telforne Ey har veret forhafted 
udj hans kongl. Majestets thieneste, uden aleneste, føren de kom tel at fare 
med Hollenderne, hafuer faret med Bregedier Husmans schib, som formener 
Jngen Ret kand beta, de Efter louflig verfing Jo maa thiene kongen. Lefver 
der fore udj den underdanigste haabning, mine Højbydende Herrer mig her udj 
lader vederfares Justisie, seden Jeg End nu Jngen asistense af Commedant De 
Nosteds fornomet har hued kallenes ofverlefverelse, uden presomerer, Commedan- 
ten sig for slig hendelse at precavere hafver sent de tuende kale, nemlig Olle 
Gundérsen og Truels Olsen, bregadier Husmand, de tuende andre, somjgien 
Er blefven sedendes paa kastelet Flecherø, hafver ofver slig medfart pro
fiteret Ledighed at bryde Kongens Jeren om natte tide og gaaet ofver Ca- 
stellets mure og med taget tuende baade for at Eschapere, huor nu Krigfi 
forhør ofver den Ene hued Naun Olle Jonsen, som de Jgien fech, Er blefven 
holdet, saa att den arme kal vel Efter Krig Artechlerne komer tell at meste 
lifvet, om Ey ser Kongl. Naade hannem vederafres; den anden Er gansche 
unkommen, saa att Jeg vel troer, hånd søger Ledighed at rømme tel Holland, 
saa att den Inclenation, de fattige kale har haft til søen, for aarsaget har deres 
uløche. nyt at medele mine højbydende Herrer paserer Jnted, uden att Jesper 
Bart Er her Jnd kommen med 2de fregater og bereter, at tuende Engelse orlog 
schibe har Jauet hannem En pris fra her under kiøsterne. En Holansch Ostindie 
farder Er her ogjndkomen, som En tid lang hafver liget udi Bergen, uve Com- 
foiere beretes schal vere andkommen til Staveren med En del Moscovj farder,
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siges 24, som schal Comvoiere dennem til Moschovien, de hafver med det samme 
bragt tel Norge En del holandsche norfarders. J det øfrige Recommenderer Jeg 
mig udj mine højbydende Patroners høje faveur og forbliver med Respect

Chrestiansand d. 14 
Aug. Ao. 1696.

Eders Exsellenser 
og Høj Velborne Herrers 

ydmyge og thienstschyldige thiener
I. Huitfeldt.

Nr. 14.
Høyædle og Welborne Herrer, 

mine Højgonstige Pattroner.
Den tachnemmellighed, som burde findes hos mig forden store godhed, 

mine Højbydende Herrer Hafver Haft att Er Jndre deres Ringe thiennere med 
Et halft aars gasie att asignere tel Steft Ambtschrifver Claus Hansen, schulde 
forlengst af mig veret Efter kommet, mens som deres gonstige af 23 Januari 
mig forleden post først fra Christiansand tel Mos blef tellstellet, saa formoder 
Jeg ydmygst, mine Højbydende Herrer perdonerer, at Jeg Ved dette Ringe 
dennem nu først underdanigst betacher, øndschede nogen ockation velide 
presentere sig, huor ved Jeg kunde tesmoignere, med huad Respect Jeg kunde 
fortiene det Nafn att Regnes blant det tal af deres thiennere, schullde Jnted 
Vere mig kierere. Jmedler tid schall met daglig øndsche vere, det mine Høj- 
bydende Herrer Eche allene udi dete mens og mange Efter følgende Aar 
maatte Lefve udi all self behagelig Velstand, det Jeg med andre D ep ender ende 
kunde kunde (1) profitere Ved deres vellefvende, huor nest Jeg mig udj deres 
høje faveur Recomenderer og forblifver

Eders Exsellenser og Velbaarne 
Herrers allerydmygste plegtschyldige 

thiennerMos den 27 febrevari inicnner
Ao 1697. I. Huitfeldt mppa.
Udskrift: Højædle og Welborne Herrer, Hans Kongl, Majestet tell Dan

mark og Norges høje Deputerede ved Søe og Land Estatens General C omme - 
sariat, mine højgonstige Patroner ydmygeligst a Chiøbenhafn. (Rødt Vaabensegl.)

Nr. 15.
Høyædle och Welborne Høybydende Herrer 

- mine Højgonstige Patroner.
Eders Exsellenses og mine Højbydende Herrers Gonstige befall att 

Efterlefve fremsender Jeg J all underdanighed Jgien den mig allernaadigste 
forelagde Ed1, plegtschyldigst underschrefven, Gud bevare Kongen og min Høje 
øfrighed, schall Jeg mig udj allt som En Jndfød underdan finde trolydig, og 
som Jeg hafver fornommet, att En dell schibe tell hans Kongl. Majestets thien- 
neste blifver Equiperet, saa er min underdanig begiering, min(e) højbydende

1 Til den nye Konge, Frederik IV.
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Herrer Naadigst velide andbetro mig Et der af att Comandere, schall Jeg mig 
sito nedforføje, huor nest Jeg mig udi mine højbydende høje Herrer(s) yndest 
Recomederer og forblifver med største Respect i dybeste Soumision tid met 
Lefneds

Eders Exsellenses og mine høyædle og Vel- 
borne højbydende Herrers underdanige

Tron^tad d. 30 &/.• trolydige thienner
Ao 1699. I. Huitfeldt mppa.

Nr. 16.
Høyædle og Welborne Høybydende Herrer

mine Højgonstige Patroner. a)
Hued min ankombst J gaar her tell Chrestianj marken, Hafver Jeg 

underdanigst fornommet, de høj bydende Herrer gonstigst Hafver behaget att 
ordenere, Jeg hofi Monsieur Treschou1 schall undfange 800 trøgte maaned 
sedler, saa forføyer Jeg mig nu sito tell MolS, de Hø(j)gonstige Herrers ordre 
der att afhente, og med tager 400 trøgte Exsemplarer, som allerede er blefven 
forferdiget. Jmedlertid Recomanderer Jeg mig udi Eders Exsellenses og mine 
Højbydende Herrers Høje yndest med ydmyg begier, de gonstigst velide be
hage att Recomedere os hofi H. Feltmarschalch Vedel*, dett vi maatte vere 
manteneret. att huor nogen befaren sø mand, som verkelig nu stor eche udi 
hans Mayestets thienneste tell Lans, for soldat under noget Regement, eche 
maatte hindres os att anttage, b) saa schall Jeg Efter allerunderdanigst plegt 
det beordrede tall se att brenge tell veie, Huor nest Et giedeligt og løchsalig 
Jndeverende nyt aars Erønschning, att de høj bydende herrer eche allene udj 
dette, mens og mange Efter føllgende Aar maatte lefve udi all behagelig og sellf- 
ønschende velistand forblifver Jeg stedse

Eders Exsellenses
og mine Højbydende Herrers

Christiania d 27 allerydtnygste trolydige thienner
Januar! Ao 1700. I. Huitfeldt mppa.

a) d: 3 feb. bevaret.
b) Vi paatuifler icke, hanfi høygrefl. Exel. herr feldtmarskalhen io skall 

vere beforderlig udj wærffuingen, som et werk, der er for hanfi Majts Tienneste saa 
høy magtpaaliggende, och for wenter Vj tid effter anden effterrettelse fra Herr 
Capitain Commandeur\ huorledefi med wærffuingen avancerer.

1 Uden Tvivl den ovennævnte Gerhard Treschow.
2 Gustav Wilhelm Wedel Greve af Jarlsberg, den Norske Linies Stamfader.
3 Hvilket han var bleven 28 Decbr. 1697.
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Nr. 17. r
Høy Edle og Welbaarne

Høybydende Herrer. a)
Den ære af de høybydende Herrers gunstige skrifvelfie, er mig den 

Tijende Februarij indhendiget, og Efter schyldighed at* Communicere de høy
bydende Herrer, hvor vit ieg med Werbingen er auanceret, da hafver ieg i alt 
bekommet 135 Mand, huoraf en Liden Ljste hoes følger, huad huer Kand be- 
tiene og hvad gagi hånd nyder, og hafuer de bekommet En Maaneds gagi og 
2 ugerfi Kostpenge, og hafver Siden Seniste bekommet af Tolderen udi Chri
stiania1 Resten af pengene, som var Nie hundrede Rdlr, og af Monsr Trescho 700 
Maaneds Sædler; ieg hafuer endnu jcke vaaren vjdere end den destrigt fra Chri
stiania til Mos og reifier med føerste til Drammen, og der fra Til Langesund, 
huorfoer ieg formoeder, at de høybyedende herrer Tjl Wærbingenfi fortsettelfie 
beordrer mig fleere penge, Entten i Laueruigen eller Langesund. Wintteren 
Continuerer Endnu Stærck, og findifl her ingen Leilighed, at de antagne folck 
kand komme ned. Re commender er mig Stædse udj de høybydende Herrers 
gunstige affection og forblifver

De høybydende Herrers
Soen ved Mos, d. n allerydmygste trolydige thienner
Februarij Ao 1700 L Huitfeldt mppa.

(Fra «allerydmygste» etc. egen Haand.)

(Egenhændig Udskrift:) Højædle og Welborne Højbydende Herrer, Hans 
KongL Mayestet tell Danmark og Norges Høybetrode Deputerede udi General 
Comesariatet, mine højgonstige Patroner ydmygeligst a Kiøbenhafn, (Sort Segl.)

Herved ligger en af Huitfeldt egenhændigt underskreven Fortegnelse paa «de Weruede 
Maaneds Thienere, og huor mange af huer Sort og huad de nyder Maanedl.» nemlig i Over
tømmermand, 14 Undertømmermænd, 6 Kvartermestere, 1 Constabelsmat, 1 Skibmand, 1 Skib
mandsmat samt in Matroser. Maanedspengene variere fra 13 Rdlr. til 1 Rdlr., tilsammen 645 Rdlr., 
hvortil kommer 2 Ugers Kostpenge til hver, tilsammen 173 Rdlr., Summa 818 Rdlr.

a) d. 17 feb. besvaret.
Nr. 18.

Høj ædle og Velbaarne
Sambtlig mine Højgonstige Herrer. a)

Tvende deres Højt Respective, begge af d: 10 Febr: meget veil erholdet, 
og huad sig er andgaaende den mig andbefalende verfning, Har Jeg hid Intell 
der med giort min yderste flid, mens dog Jmod ald forhobning ey nøt syn
derlig fremgang, saa Jeg hid in tell ichun har faaen 150 mand, hvor af 1 siden 
min af Reise fra Chrestiania, som schal vere Statiner, er med de 72 maanedz 
.penge saa veli som 3de ugers kostpenge bort Rombt, og i huor veil at den 
anbefalede Leytenant Boyesen* der med har haft indsende, har det dog Jnted

1 Frantz Jørgensen var Tolder i Christiania 1696—1705.
2 Christian Boyesen, Sec. Lieutn. siden 25 Novbr. 1699 (Garde 1. c. IV. S. 634—35, 

jfr. m. II og III, Reg.).
Danske Magazin 5. R. I. 12
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kundet hiolpen, og er mig der for uden ved min verfning paa Moss forfalden 
en fortred ved en af de antagne Matroser, som er blefven beschyldet for at 
hafve stochen en Rytter med sin knif, saa at hånd ligger for døden, huor ofver 
Jeg har maat holt for hør og formedelst den aferes mig der udi tuende dage 
opholt, og tell med schall samme Kali tellige med hans Cammerat bege veret 
Soldater under Major Valdou1, og som det fantes befarne, har Jeg eche kunde 
tenke, der slig bedrageri schullle (!) befindes, saa som sligt ey kand vides, enten 
de er J Kongens thienneste eller eche; og huorledes vjdere med denne Karl 
schall forholdes, efter som de har oppebaaren Kongens penge, maatte Jeg 
veil ydmygst forsporge migb); og som Capt. Nienbur* der i Destregtet ved 
Fredrechstad og er befalet at verfve, har Jeg der ey videre kundet udrette, og 
der for mig nu paa Reisen tel Bragnes begefven, huor veli formode bedre 
Success og snart det forlangde mandskab af en 5 a 600 Mand schall tell sam
men brenge, saa derfor tøches, de Højgonstige Herrer det Destiner'ede schib 
Jo fore Jo bedre behage veide at opscheke Enten tell Holems bod3 eller 
Holmestrand % vellket liger echun en miil lige ofver fra ver andre, Er det det (I) 
den bellej ligste sted met udi Destregted, ambar ker ingen kunde sche, paa det 
det ey schullde falde for besuerligt for de, som var lengst borte, om schibet 
tell Lange sund, Larvigen eller Chrestiania schullde blifve ordineret; behaget de 
højgonstige Herrer, att Jeg schibet med det samme sch.ulde balaste med En
keide og Dobelte Jufer og aaretrer, da erbyder Jeg mig for samme pris, som 
andre lefverer det udi Norge, at giøre Lefveransen ved Hollemsbod af god og 
Dogtig last, naar told og tiende blifver for Kongens Reigning, tell vellken ende 
Jeg her Jndsluted sender en liden memorial paa hues last Jeg kand forschafe, 
og dend nøjeste pris, mand her pleier at selige det tell Hollenderne, huor 
udinden de højgonstige herrers ordre veli ervarte. Anlangende spisningen for 
folkene, da Jnchlinerer de eche veli tel at spise sig sellf for medelst den dyre 
tid, mens som det falder de højbydende herrer for besuerligt at opsende kost 
med schibet, eche heller lader det sig giøre at koge for dennem paa slig(e) 
schibe, saa faar de veli at holde sig self, om Jeg for den tid, de er paa 
schibene, maatte gifve dennem 4^2 SI. # ugentlig tel kost penge og giøre 
denem alle lige gode for den tid, seden en dell der af hafver man en 3 
slet# ugentlig, og naar de er J land, kand de forthienne noget, mens paa søen 
er Jngen forthienest, mens veil alle lige meget fortere, de som boer en 6 mili 
paa huer side og hafver lengst at Reise tel schibet med deres fetali og kle- 
der, om dennem maate giøres got noget for deres Reises omkostning, J fal de 
eche paa anden maade schulde vere at persuadere, og kand noch vere for- 
sechret, om det er muligt, noch schal blifve spart d) J altengest min allerschyl-

1 Bogislaus Ernst v. Waldow. død 1709 som Oberstlieutn. og Commandant paa Agershus, 
se Personalhist. Tidsskrift I. S. 56.

2 Snarest Thies Carstens Nybur.
8 Holmsbod er et Strandsted paa Hudrum ved Drammensfjorden, V2 Mils Vei fra Thrond- 

stad, Iver Huitfeldts Eiendomsgaard, fra hvis Skove han tilbyder Tømmerleverance.
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digst underdanighed teil hans Majestets thienneste og minste minagie, huor 
mange ugers kost penge dennem schal gifves for at Jnkiøbe fetali fore, før de 
gaae teil schibs, veli Jeg forvente desen gonstige suar, huor nest mig udi de 
høj ædle herrers høje yndest ydmygst Recomenderer og forblifver saa lenge 
Jeg lefver

Eders Exsellense og høj bydende Herrers
Bragnet d. 16 allerydmygste trolydige thjenner

Febreuari A. 1600. Huitfeldt mppa.
a) d. 6 Martij besvaret.
b) det gaar well icke saa jæufnt til med dend forrettning, at io undertiden 

slig fortredelighed- indfalder, de, som er Soldater, kand icke antages, ellerß kand 
hoß obristen eller Majoren betaling igien søges.

c) Skibet St. Johanneß, som med første føyelige wind gaar op efter folck, 
blifuer beordret til Larkullen at hengaa, huorhen folcken vil beordreß, eftersom 
det eragtes vtienlig at lade Skibet gaa saa langt ind i fioren. [ Tømmerlast be- 
høfvefi nu ingen.1

d) med transport kosten kand det blifue saaledeß, som hånd det bést 
eragter, ellerß saa er Skibet St. Johannes medgiffuen en maanedß kost paa 200 man 
elfter dend maade, som ellerß altid i saa maader har veret brugelig, nembi. flesk, 
Smør, brød och øll, och dersom dend icke brugeß, saa kand dend komme til
bage igien, ellerß saa er 4V2 $ vgentlig noget meget, efftersom naar Penge er 
bleffuen betalt, har det icke veret meere end 3 endelig kand dennem 4 $ 
bewilgeß. /

Nr. 19.
Høy Edle og Welbaarne

Høybydende Herrer. a)
Mit Seeniste Underdanige til de høybydende Herrer var af d. 17 Ee6r,, 

og siden den tid ey nogedt fra de Høybydende Herrer Erholdet; huad Sig 
Wærbingen anbelanger, da Er ieg ey Vjdere in alles auanceret end til — 230 
Mand, huoraf den Meste dehl Ere persuaderede Till at holde sig Self Kost 
for deriß Kostpenge paa nedreißen. Naar de høybydende Herrer Befaller, huor 
mange Ugers Kostpenge Enhuer skall nyde paa haanden, og ordinerer mig 
penge dertil, skal det Effterlefvis; b) det forommelte schib Tjll folckenes ned- 
føerfiel Eruaftis med allerføerste, og schier mig et Stoer indpas udj Wærbin
gen af de mange Confer die Skibe, som ligger allestæds Seigelferdig udj hafun- 
nene, og findiß allene udj Sweluigen ved Drammen hen ved En 13 Støcker. 
i det øfrige Recommenderer mig udj de Høybydende Herrerß gunstige Affecttion, 
Og forblifuer udj Støerste Respect

De Høybydende Herre(r)s
Bragenes d. 6. Martij (egenhændigt:) allerydmygste trolydige thienner

Ao 1700. I. Huitfeldt mppa.
a) d. 13 dito besvaret.
b) mand skulde formodet, at wærffning hafde halft meere frembgang; med 

Skibet Graa Katt sendeß Kost til transporteny menß dersom de heller wil hafue 
Kostpenge, saa fornemmer hånd well sielff, om de wil vere benøyet med 3 heller

1 Fra [ igjen udslettet.
12*
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4 Uger, det kand da kortefi dennem her i Gagen for dend tid, reigsen bliffuer 
kortere, herhofi sendes en assignation paa —1

Nr. 20.
Høyædle och Welbr Højbydende Herrer 

mine Højgonstige Patroner. a)
Deres Høj respective schrifvellse af 6 Hujus er mig her Jndhendiget, 

og som Jeg der af deres gonstige befallning angaaende de vervede matrosers 
transport med schibet St: Jo hane s fornemmer, saa schal Jeg mig ved detts 
ankombst vedbørligen der efter vide att Rette, mens Høj ædle og Velbr Herrer, 
som Jeg allerede udi met forrige ydmygeligst hafver tellkiende gifved, att tell 
vervingens fortsettellse flere penge behøfves, alt saa villde de højgonstigst be
hage mig med forderligste med en tellstrechkelige assignation enten tell dette steds 
eller Langesunds toldede2 vere assister lig, paa det Jeg vervingen vedbørligen 
kunde fortsettes (1), saa og de allerede verbede Matroser ved forbenefnte schi- 
bets andkombst ey udi transporten schulle hindres. b) Af hofl følgende ongefer- 
lige bereigning og specification Ser de Højædle Herrer baade Mandschabets 
tall saa og, huor mange penge der baade er med gaaen og behøfves tell follche- 
nes ambar  kering\ nu hafver En stor dell af de vervede mattroser ey faaen 
mere en En 72 Maaneds penge paa hånden, mens belofved, naar de her fra 
Norge schulle transporteres, at bekomme den resterende V2 maaneds penge; 
huellket allene eche er sched for sechkerheds schyld, mens og at pengene des 
videre kunde tellstrechke, og som de Højgonstjge Herrer her af lettelligen 
schiønner denne af mig ydmygst begierte og huer post forventende tellstreche- 
lige asignafions nødvendighed, alt saa forventer Jeg deres gode asistense med 
første. Jeg hafver ellers af HEr vidse statholder3 veret begjerende, for at vinde 
tjden, det tolleren her ved steden maate beordres af hannem tell at asistere 
mig med saa mange Jmedlertid, som tell de vervede folches ambarkement 
kunde behøfve, mens hafver eche veret dertell at bevege, huorfore aller- 
ydmygst veil formode, Jeg er unschylt, huor nest mig udi eders Exsellenses og 
Høj Vellborne Herrers høje faveur underdanigst Recomederer og forblifver, saa 
lenge Jeg lefver,

Eders Exsellenses
. og mihe Højbydende Herrers

d. 13 Marsi allerydmy(g)ste thenstschyldige thienere
Ao. 1700. I. Huitfeldt mppa.
Udskrift: Højædle og Velborne Højbydende Herrer, Hans KL Mayestet 

tel Danmark og Norges højbetrode Deputerede udi General Comesariatet, mine 
høj gunstige Patroner ydmygligst a Kiobenhafn.

Sort Segl med sammenslyngede Bogstaver: J. F. R. (?)

1 Aabent Rum.
2 Jørgen Jørgensen Erboe, Tolder i Langesund, se Personalhist. Tidsskr. III. S. 364.
3 Frederik v. Gabell, Geheimeraad og Vicestatholder i Norge fra 1699 til sin Død 1708.
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Herved ligger en «Forteignelfie paa de Wærbede Matroser, huor mange af huer Sort, og 
huad sig deris Maaneds penge beløeber*, der ikke er skreven med Huitfeldts Haand. Antallet er 
262, nemlig 1 Understyrmand, 1 Højbaadsmand, 2 Obertømmermænd, 17 Under tømmer mænd, 4 
Tredie-Tømmermænd, 10 Kvartermestre, 6 Skibmandsmatter, 1 Constabel, 2 Constabelsmatter, 
1 Kok, 1 Baadsmandsmat, 1 Bødker, samt 215 Matroser, hvis Maanedsgage varierer mellem 13 
Rdlr. og 1 Sletdaler 2 Sl$, Summa 1254 Rdlr. 3 8 p. Udgivne Kostpenge udgjøre 448 Rd. 1 $
8 fa tilsammen 1702 Rdlr. 5 Sl$. Endvidere tiltrænges Kostpenge for 14 Dage 349 Rd. 2 Sl$.

a) den 20 Martij besvaret.
b) de med seneste Post anviste 1500 Rdlr. formodefi at vere hannem well 

tilhende kommen, Skibet St. Johannewil mand och forhaabe at vere arriverit, 
forderligst kand och af de Kong, fregatter til folckE afhentelse forventet.

Nr. 21.
Høj ædle og Welbaarne

Wel Edle og Welbyrdige
Højtbiudende Herrer. a)

Deris respective schrifvelße af d: 13 Martj med indsluttede Assignation 
paa 1500 rdr. har ieg bekommet, og øndschet inttet eller, end at de gunstige 
Herrer forlengst hafde ordineret mig samme Penge, thi da hafde ieg nu været 
temmelig vit avanceret med Werbningen, udj den stæd at ieg formedelst man- 
quement af Penge har udj en 8te dages thid inttet kundet udrette. Jeg for- 
føyer mig nu straxen till Christiania, og effter Pengernis annamelße forsickrer 
ieg de højtbiudende Herrer, at ieg ingen forsømelfie schal tage, mens af ald 
magt giøre min yderste flid. Schibet Ste Johannes er jgaar indkommen udj 
Lauerkullen, og saa snart, som muligt er, schall blifve embarqueret saa mange 
Folck, som der udj Kand rømmes. Det schall ellers blifve for den største 
deel meget besuerligt, efftersom Schibromet ligger saa langt fra haanden, og 
hafde det wæret at øndshe, Schibromet lengere ind udj Fioren hafde wæret be
ordret at sette, saa som samme aldelis inttet hafde wæret till hinder, mens en 
stor lettelße for Matrosserne, som nu med deris Kost og Pagage maa reiße 
saa meget lenger. Huis matrosser som blifver indschibet, mener ieg at for- 
siune med I4ten dages Kost-Penge for deris nedreiße, ifald at reißen maatte 
wäre lenge, og den opsente Kost med Schibet ej schulle till strecke. Udj det 
øfrige forsickrer ieg de høje Herrer at schall udj alt giøre min største flid 
effter derforuden min allerunderdanigste Pligt og schyldighed, med stedtze 
forblifvende

Bragnes d: 20 Martj
Ao 1700.

De Højædle og Welbaarne 
WelEdle og Welbyrdige Herrers 

(Egenhændigt:) underdanige thro lydige thienner
I. Huitfeldt mppa.

Egenhændig Udskrift: Højædle och Welborne Højbyden(de) Herrer, Hans 
Kongl, Mayestet tell Danmark og Norges højbetrode Deputerede udi Søe og Lånt

1 En Mils Vei søndenfor Moss.
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Etatens General Comme sariat, mine højgonstige Patroner dette ydmygeligst a 
Kiøbenhafn\

a) d: 3 April besvaret.

Nr.* 22.
Høyædle og Velborne

Vellædle og Velbyrdige
Højbydende Herrer. a)

Met seneste underdanige tell Dennem var af 20 Mar(s)i> seden den tid 
har Jeg giort min flid att faa folchet ambarkeret udi schibet Ste Johannes, og 
er de mig telstellede 1500 Rdlr. Corant, som Jeg har unfanget af tolderen 
udi spesi mynt, ver Rdr. tell 12 schelling bereinet, saa vit med gaaen tell maa- 
neds og kostpengenes afbetaling, att det veil behøfves, de høje herrer med 
foderligste Jgen mig En asignasion tellsteller, b) og følger her ved en Cort 
Extragt huor tel pengene er udgifven; det antagne manschab hafver ofver 
hofvedet alle foen 2 og 272 uges av anse kost penge tell at gaa af søen, med, 
og lader Jeg Rømme saa mange, der kand Jnd gaa og faa Rom, med Kister og 
Køy KlederJ sante Johannes, 3 og to man om en Kiste, lige som hund er stor 
tell, Gud forlene Løche og god vin; giør Jeg nu min flid at faa dem Jnschibet, 
det falder helles hell besuerligt her at reise de 7 mili for folket fra Chrestiania 
og Bragnes tell Larkollen, huor ofver Jeg har ordineret, at schibet for gaa tell 
Rotangen, saa har folket kun fire miil at Reyse, og kajnd schibet gaa der fra 
med samme vind tell seills som Larkollen. Jeg Reiser nu ad Larvigen der at 
fortsete verfvingen, og scher mig En stor Jnpas af desse defension Schibes Cap- 
teiner, som Reiser ofver alt udi met Destregt og verfer, og gifver en slet 
man 6 Rdr. maaneden og 3 R.ort kostpenge, huor ofver de faaer mere telløb 
en Jeg; postens hastig fortrech veli eche tellade denne gang videre der om 
at melide, her for slutendes mig Recomederer og forblifver med største Respect

Eders Exsellenses
og mine høj bydende Herrers

Bragnes d. 27 Marsi allerydmygste trolydige thiener
A, 1700. I. Huitfeldt mppa.

Herved ligger en (med en anden Haand skreven) Fortegnelse paa Kostpengenes Beløb 
for 285 Mand fra 8 til 2 Uger — 1094 Rdr. 5 fy samt paa Maanedspengenes Beløb for 287 
Mand, hvoriblandt i Skriver og i Lieutenant, — 1351 Rdlr. 2 fy^ Summa 2446 Rd. 1 Af 
Tolderen i Christiania har han modtaget 2900 Rdlr. og har altsaa til Rest 453 Rd. 5

a) d: 3 April besvaret.
b) begge hanfi skriffuelser af 20 och 27de Martij haflue vj med nu sidste 

Post paa en tid bekommet, huorpaa suarefi, at det icke er vorefl skyld, at de 
1500 Rdlr. med Species er betalt, menfl er efter de HEr. Deputerede offuer 

financen derefi anwifining; herhofi sendefi videre anwi&iing paa . . . .2 Rdlr.,

1 Sort Segl med sammenslyngede Bogstaver. Brevene synes at gaa over Moss.
2 Aabent Rum.
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och kunde hånd alt forhen hafft fleere Penge dersom hånd hafde indberetted, 
huad han behøfuede.

Nr. 23.
Høy og Welbaarne

Welædle og Welbiurdige Herrer
Mine høygunstige Patroner. a)

Mit seeniste war af den 27 Martij, hvorudi ieg lod mine Høybydende 
Herrer wide, hvor vit ieg med wærbingen war avancerit. Og forstendigis 
herhos, at med St. Johannes (som den 30 Martij seylde fra Welen1, blef 
indskibet 247 mand, b) og resten af de 300 blifver nu med Galiothen Po- 
merantzen nedsendt, som alleene forvarter een god wind.

Nu hafver ieg siden her udi Laurwig antaget imod 80 mand, og min 
Leutenant udi Holmstrand, Tønsbergh og der omkring 60, hvilcke mesten- 
deelen ickun een ugis Kostpenge hafver niudt, udaf manqvement af penge.

Er min tienstl: Begiær derfore, at mine høybydende Herrer mig for- 
derligst wille ordinere een tilstreckelig assignation, og saae ieg helst, det 
kunde skee enten til Laurwig eller Langesund, for at Minagere Reysen til 
Christiania, c) saasom folcket (førend deris Maanedspenge blifver betalt) icke 
Kand blifve Skibet udi Hejren, som er andkommen til Siversholm, 4 miil 
westen for Stavern. Det hafde wærit at ønske, at det Kongl: fartens forbud 
tilforne hafde skeed, saasom tilforne og i de samme dage udi mit destrict 10 
a 12 Skibe udgaaen, og fornemmis, at een deel Søefarende (maaskee af deris 
Skippere ofvertalt) icke wil lade sig wærbe, J den meening at de til Medio 
Maij med Co ff ar die Skibene skulle Komme i farten. Af den aarsage ere de 
meste af befarende folck icke at persvadere mindre end 5 Rdr. maanedtlig.

Og saasom her udi begge Grefskaberne er een stor andeel Søefolck 
under de Militar^e, som hafver wærit hos mig at wille lade sig wærbe, 
da hafver ieg dennem icke Kundet andtage uden nærmere min(e) Høybydende 
Herrers ordre, hvilcken ieg wil forvarted) (om dennem det behager) for at 
andbringe it meere andtal, saasom de fra barns been ere Søefarende og der
fore sagt, om de icke maa Komme udi hans Mayu tieniste for det, de hafver 
lært, maa de søge med første leylighed at Komme i andre landskab, hvor de 
deris profess ubehindret Kunde bruge.

J det øfrige Recommenderende mig udi mine Høybydende Herrers 
affeetion, med forblifvende

De Høye og Welbaarne 
Welædle og Welbiurdige 

Herrers
Laurvigen den i April (Egenhændigt:) allerydmygste trolydige thienner

Anno 1700: I- Huitfeldt mppa.
P: S: De 300 mand hafver niudt 14 dagis Kost

penge at forhielpe sig paa Reysen med ned. e)

Verlebugten ved Moss.
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a) den io April besvaret.
b) St. Johannes er well ankommen.
c) dend med sidste Post opsendte anwifining paa 2000 Rdlr. formode vj 

at vere hannem wel til hænde kommen, och er dett icke vorefl skyld, at Pengene 
icke paa forlangede stæder er worden anwist.

d) herom kand inted resolverisy førend hanfi Kongl. Mayt. derom aller- 
naadigst befaler.

e) er meget well.

Nr. 24.
Høyædle og Welbaarne

Welædle og Welbiurdige Herrer
Mine høygunstige Patroner.

. Følger nu herhos med Gackmee 30 mand, fleere Kunde ieg icke med
skibe formedelst manqvement af penge. Og er een deel af disse de Sletteste 
af alt det folck, ieg hafver wærbit, dog fra barns been wed Søen opvandt med 
fisken og Roening, saa een af de mindste deriblant Kand sættis imod den 
bæste i Roening. J gaar seylde Pomerantzen herfra, hafde 47 mand med af 
den forhen nedsendte Rulle og 4 af de nye worbene, og arriverede Hejren 
mod afftenen i Staveren, skal nu giøre min flid at faae een deel der indskibet, 
saasom mig er af een dansk mand beloft 868 Rdr., derimod at gifve hannem 
wexel paa mine høybydende Herrer, som ieg wil formode blifver contenterit, 
og icke ilde optagen, saasom det er giort i henseende til hans Mayts nytte, 
paa det der icke skulle skee store omkostninger med Kostpenge, og Hejren 
forgiæfvis wære opkommen; Hofvedrulle skal nu med Hejren følge.

Jmidlertid recommenderende mig udi mine høybydende Herrers gunstige 
affection, med forblifvende

De Høyædle og Welbaarne 
Welædle og Welbiurdige 

Herrers
Laturvigen den 5 April underdanige tro lydige thienner

Anno 1700: I. Huitfeldt mppa.
P. S. der som de Højbydende herrer schulde behøfve 

Lavett-planker paa en io a 12 fod lang, 12—16 a 20 tome » 
bred, 4 a 4V2 tomer tyk, da kand Jeg lefvere ved Røtangen 1 
100 støcher, støchet ofver hofvedet at selge for 3 a 31/2 Rdr-

Udskrift: Høyædle og Welbaarne Welædle og Welbiurdige Herrer, Hans 
Kongl. Mayts til Danmarck og Norge Høytbetroede deputerede udi general 
Commissariatet, mine høybydende Herrer ydmygst Kiøbenhafn*.

1 Strandsted paa Hudrum ved Drammensfjorden, ikke langt fra Throndstad.
* Underskriften fra «underdanige» samt Efterskriften er egenhændig. Sort Segl med sammen

slyngede Bogstaver.
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Nr. 25.
Højædle och Welborne, vellædle og Velbyrdige 

Højbydende Herrer, mine Højgonstige Patroner,
Ved forre gifvende Leillighed med Galioten Gachmed ned sender Jeg 

de Højbydende Herrer 30 Mand, Huor af de fleste er ubefaren, dog daglig 
ved søen bevant med fescheri og Roning, og er det di sletteste af de, Jeg 
her ved Larvigen hafver verfved. J gaar aftes andkom Capitein Velister1 
her tell Stafveren, og som hånd har kund faa ligge dage Jgen, siden han 
hafver liget fire dage for medelst Contreri vin og stelle ver udi Siuers holmen, 
saa hafver Jeg veret nødsaget att treche vexsell paa General Comesariats 
herrerne stor paa 868 Rdr., som underdanigst formoder blifver acsepteret, J 
hendseende Jeg eche tøchtes, det kunde vere for suarligt, att hånd med uforretted 
ærende Jgen schulde gaa tell bage, og hans Mayestet tell støre omkostnihg, 
om der tell paa ny schullde fragtes schibe, tell vellken ende, og med verfvin- 
gen att avansere, Jeg ydmygst formoder, det eche blifver Jlde optaget; og 
som endnu veli vill med gaa ett tusende Rdr. eller mere, føren verfvingen 
blifver ent, saa velide de Højbydende herrer behage at gjøre den anstalt, att 
mig med neste post saa mange blifver asigneret, att Jeg eche schulde lige her 
og forsømme Hans Mayestets thienneste og mjn egen vellfert, om Jeg eche 
schullde komme betjds, Jnden floden udgich, vellchet under danigst beder maatte 
tages udi Consideration. Her findes helles en del bøchere saa og En pouker, 
som veide gierne lade sig verfve, saa og klen smede, som kand giøre Laase 
og gever rent, om de højbydende .Herrer behager, at de maa antages, veli 
Jeg deres gonstige suar forvente, huor nest mig udi deres høje yndest ydmygst 
Recomederer og forblifver med største Respect J dybeste Soumission

Eders Exsellensers 
og mine Højbydende herrers

Larvigen d. 5 April alerydmy(g)ste trolydige thienner
A. 1700. I. Huitfeldt mppa.

P. S. Herved følger en Extragt af huor tell pen
gene er udgifven.

Herved ligger en af Huitfeldt egenhændigt underskreven <Designation ofver Huis Mandskab 
som ieg till Datto Har Werbet*, nemlig 300 Mand efter den med Skibet St. Johannes nedsendte 
Rulle, hvilke i Maanedspenge have faaet 1401 Rd. og i Kostpenge 1113 Rd. 5 $, tilsammen 
2514 Rd. 5 $. Af disse Folk ere 249 Mand nedsendte med St. Johannes, 2 ere bortrømte og 1 
er en Rytter, som han dog mener at faa igjen; en Kvartermester har han hos sig selv til Hjælp 
ved Hvervingen, og Resten, 47 Mand, er indskibet i Galioten Pommerantsen for at nedsendes. 
Siden har han hvervet 173 Mand, hvoraf 1 er Skipper og 4 Kvartermestere, Resten Matroser. 
Maaned^pengene variere mellem 10 Rd. og 1 Rd. 4 tilsammen 637 Rd. 2 $ 8 Æ, de til 
Dato betalte Kostpenge udgjøre 140 Rd., Summa 777 Rd. 2 8 Tilsammen er altsaa ud
betalt 3292 Rd. 1 $ 8 fa af Tolderen i Christiania har han modtaget 2900 Rd., hvorfor han 
altsaa af de sidst med Vexel modtagne 868 Rd. har udgivet 392 Rd. 1 $ 8 /5. Af de 173 
Mand ere 4 indskibede i Pommerantsen, 30 i Galioten Gakmed, de øvrige skulle med flere ind
skibes i Fregatten Blaaheiren.

1 Daniel Jacob Wilster, om hvem se L. Daae i (Norsk) Hist. Tidsskr. 2 R. IV. S. 438 f., 
Sepaftr. S. 34 f.

Danske Magazin 5. R. I. »3
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Nr. 26.
Høj ædle og Velborne

Wellædle og Wellbyrdige Herrer
mine Højgonstige Patroner.

Eders Exsellenses og mine Højbydende Herrers tuende meget gonstige 
af d. 27 Marsi og 3die April Er mig begge paa Een tid d. 11 April veli 
tell hende komen udi Larvigen, og som der af underdanigst fornemmer, de 
høj bydende herrer hafver behaget at ordinere mig hos tolderen udi Chrestiania 
2000 Rdr. att undfange, saa har Jeg strax Efter den andvisning hofi tolderen 
udi Larvigen foet Credit paa saa mange penge, som de ambarkerede folk udi 
Heyren og Gr aa Kat er klareret med, mens huad min Leytenant siden hafver 
tell verfved, kand eche gifve nogen ves underretning om, siden hånd var gaaen 
tell Kraagerøen, og giør Jeg udi alles stadt med de nedsendte med St. Johan
nes at hafve verfved 570 Mand, som Nu er Jndschibet udj i de tuende galioter, 
fregaten Heyren og den Gra Kat, ligende allene ventende paa en god vind, 
der nu paa en tiende ugers tid altid har veret Contreri, og hafver galioten 
Pommeransen tuende (gange) veret ude og kommet tellbage Jgen, og siste gang 
meste sin udleger formedelst det hole vand, der gich, Gachmed hafver og 
veret ude, mens kommen tellbage Jgen, saa de Gud sche tach er beholden og 
liger J Staveren, mens vi har haft det horde ver; ved min and kombst J gar 
her tell Chrestiania undfanget Jeg de mig Asignerde 2000 Rdr., huor veli Jeg 
de tusende der af formener kund at behøfve, naar de højbydende Herrer gon- 
stjgst velide acseptere den fornedsente vexsell paa de 868 Rdlr., siger ote 
hundrede ote og tredsenstyfve Rdr.; med posten J dag Jndhendigct Jeg de Høj- 
bydende herrers meget gonstige af d. 10 Aprill, og som der af under danigst 
fornemmer, att tolderen udi Chrestiania og paa Mos er ordineret verfingen udi 
min sted at fortsette, seden Jeg er beordret mig ned at forføje tell Kiøbenhafn, 
saa kand Jeg eche Efterlade under danigst at Referere, det her ved stederne 
Jngen folch findes, der godvellig gifver sig udi thiennesten, og huad som 
kunde vere, behøftes veli tell Defénsion Schibenes armering, for de end nu 
eche har deres fulide mandschab, mens huad folch, som End nu udi Destreg- 
ted findes, Er mest udi Lange suns tolderi, for der har folchet veret hell uvel
lig tell at gifve sig udi Kongens thienneste, og hollder sig oppe tell medi 
May, de formener Comferdi farten Jgen blifver tellat, og der fore eche ved, 
om de høj bydende herrer apr ob er er, Jeg deller og nedseter de of ver blefne 
penge hos tolierne udi Larvigen1 og Lange Sund, huor de meste søfolch sig 
opholder, Jntell de høje herrers nermere ordre, huor hend Jeg mig J morgen 
forføjer, de optagne penge hos tolderen Jgen at Clarere; de 4 Joller at Jnd- 
kiøbe hafver Jeg gifved ordre tell Loyténant at Jndkiøbe ved Lange sund, for 
her øster ved Chrestiania er de alt for dyre, og der ved Lejlighed Jndschibe 
denem udi Hobet og den Gra Kat; udi den Vide Fallk har Jeg Jngen folch at 
Jndschibe, thi huad her var, er ordineret tell Larvigen. Jmedlertid Recomederer

1 Thorbjørn Grønvold var Tolder i Laurvig 1684—1720.
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Jeg mig udi de højbydende Herrers høje yndest og forblifver med største 
Respect J dybeste Soumision

Eders Exsellenses
og mine Wellædle og Velbyrdige

Højbydende Herrers
Christiania d. 17 April underdanige trolydige thiennere

Ao. 1700. I. Huitfeldt mppa.
P. S. den Vjde Falch er veli Ar iver el tell Lar kolien; 

syndes Raadeligt, at hånd . Conjongeret sig med den Blaa 
Hejre, naar hånd hafude faaet folk hos Commandeur Nybur1.

Nr. 27.
Høyædle og Welbaarne, Højbydende Herrer,

mine Høygonstige Patroner. a)
Eders Exsellenses og mine Hojbydende Herrers meget bevaagne mig 

verdigede Suar hafver Jeg med største Respect Erholdet, tacher allerydmygst 
for den Naadige fortrøstning, mig gifves om deres Sambtlige Høje yndest, som 
Jeg tellbørlig admirerer, att vere min største avantagie tell forfremmellse, b) 
Gifvende Gud, mand nogen ocation velide presentere, huor hued Jeg kunde 
giøre mig deres hoje Jnter sision hos hans Kongl. Mayestet verdig, hueil Jeg 
haabe, Gud schall gifve Løchen udi gierningen att bevise, det som Jeg tid met 
lefnetts Efter streber att vere En tro underdan af Hans Mayestet og lydig 
thienner af min øfrighed, udi hues hoje Naade og yndest Jeg beder under- 
danigst at maa vere Recomederet, som Jeg med all Respect og Soumission Er

Eders Exsellenses og mine
Høj ædle og Velborne Hojbydende 

Herrers allerydmygste
Mos d: 21. Januari trolydige thienner

A. 1702. I. Huitfeldt mpp.

a) d: 10 feb: indkommen, oc u dito besvaret.
b) Wi have allerede udi wores till Hans Kongl. Mayt. indgifne relation er

indret om hans avancement, og beroer nu derpaa, hvad H: K: M: allemaad: be
hager derudinden at resolvere, Jmidlertid maa han vere forsikret, at hos os 
intet skall Manquere udi alt, hvis os mueligt er, till hans beste at Contribuere.

Nr. 28.
Høyædle og Welbaarne, Højbydende Herrer

mine Højgonstige Patroner. a)
Jeg har med største Respect Erholdet mine Hojbydende Herrers Høj

gonstige schrifvelse af d: 11 Febr: og der af ydmy(ge)ligst fornommen den be-

1 Vel Georg Carstens Nybur, der dog ifølge Garde 1. c. IV. 630—31 endnu kun var 
Commandeur-Capitain.

13*
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vaagenhed; de allerede har haft at Er Jndre min avansement udi deres Jndgifne 
Relation tell Hans Kongl. Mayestet, Huor fore Jeg allerydmygelligst tacher, og 
om dett eche schullde behage Højstbemellte Hans Kongl. Mayestet allernaadigst 
at avansere mig Videre, Er dett mig Grase noch, det mine Hoje Herrer Sig 
for mig har Interesseret, under hves faveur Jeg allerunderdanigst forventer mig 
En naadig Resolusion fra Hans Mayestet. b) Jeg kand ellers eche Efterlade mine 
Høje Herrer att Referere, huorledes udi desse dage er sched ett forferdellig 
Jorfall her ved Sarps Eli ven, dett eche allene det Herre Sede Bore gord, som 
SI. Verner Nelsenf) søn eyede, er undergaaen med thienneste folch og Chrea- 
ture, mens og tuende sauger og querner, som der under brugtes, Ved samme 
Jorfall er vandet og demmet saa højt op udi Elfven, det fire sauger paa 
den anden side af Hafslunds brug er bort spylt, og Jorden der paa tuende steder 
Refnet, saa at, der som Jorden der efter anseen og schullde udfalde, veide Elfven 
faa et andet løb, og det brug tell Hafslund gaard gandsche blifve Ruineret; 
dette uløchelig telfall schede om natter tide, og laa gaarden veli 2000 schret 
fra ellfven, saa att det er et Guds Vunder at se, huorledefi det er tellgaaen1; 
udi det øfrige Recomenderer Jeg mig udi mine Høybydende Herrers Hoje 
yndest og forblifver J dybeste soumission

Deres Exsellenses 
og mine Hojædle og Velbr.

Hoje Herrers
Mos d: 25 allerydmygste trolydige thienner

Febreuari: 1702. I. Huitfeldt mpp. 2
a) d: 10 Martij indkommen oc 11 dito besvaret. s
b) vi have ikke efterlat at andrage hos Hans M. hans allerund: andra

gende om hans Søgte avancement, till at derpaa maatte falde favorable resolution, 
mens maa berette, at det er i tvilsmaal, om Hs. M. til nogen Promotion ved 
Søe Estaten i dette aar resolverer; om den ulykelig hendelse ved Sar pen har 
mand desverre alt forhen her hafft effterrettelse, den gode Gud afvende ald videre 
ulyke.

Nr. 29.
Høyædle og Welbaarne, Høybydende Herrer

Sambtlig Høje Deputerede udi General Commi- 
sariaterne, mine Hojgonstige Patroner. a)

Deres Hojgonstige af d: 9 Febr: er mig med seneste post veli tell hende 
kommen, tacher allerydmygelligst for de mig ordinerede 212 Rdr. hos Commessari 
Klouman*, schall efter vnderdanig plegt den mig allernaadigste anfortrode Com- 
mission med all yver og troschab forrette, — ønscher Deres Exsellenser og 
høje med Deputerede all prosperitet og Velistand udi Jnde verende Aar, og at 
de udi mange paafølgende maatte lefve federne Landet tell megen flor og

1 Om dette Jordfald se B. Moe, Tidsskr. f. den norske Personalhist. i R. S. 50 ff.
2 For 1703 findes ingen Breve fra I. Huitfeldt i N. Rigsarchiv.
3 Mønstercommissarius N. Klouman, der var død før 1710, se Garde 1. c. II og III, Reg.
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Velistand. Jeg Recommederer mig udi deres Sambtlig hoje Gr ase, og beder 
underdanigst, om nogen av ansement ved Søe Etaten formedelst vidse Admiral 
Schinkels1 død sig schulde telldrage, de Højbydende Herrer da gonsteligst efter 
deres for hen giorde Naadigste løfte velide se mig forfremmet. Jeg forblifver 
med største Respe,ct i dybeste Soumission

Højædle og Welbr.ne Højbydende
Høye Herrers

Bragnes d. 16 allerydmygste og trolydige thiennere
Febreuari A. 1704. I. Huitfeldt mppa.

a) d: 22 Febr. Jndkommen.

Nr. 30.
Høyædle og Welbaarne, Hojbydende Herrer

mine Højgonstige Patroner. a)
Den plegt, Jeg finder mig schyldig, Højedie Her Etats Raad* saa veli som 

Høje med Deputerede Herrer, at tache for den bevaagenhed, de altid hafver haf(t), 
att velide se mig forfremmet, burde forlengst af mig underdanigst veret Efterkom
met og aflagt, siden Hans Kongl. Mayestet ved sin andkombst tell Naarge hafude 
den Naade at avansere mig tellige med Juli3 formedelst HEr Geheyme Raad 
Lentes^ Intersision tell Commandeur. at nyde gagie, saa hafver Jeg siden den 
tid veret udi forettning langfi Kiøsterne udi met andfortrode Destregt at giøre 
anstalt tell Lodser og Rods folch at schydse hans Majestet, saa og haft den 
ære at Geleidet H. Geheyme Raad Lente og AlefelP hued deres Jagt tell 
Chrestiansand. huellken d. 1 Julli begaf sig her fra lenger vester paa Med 
Deres Mayestet tell Mandall; huor ofver mine Høybydende Herrer velide per- 
donere. Jeg ved dette Ringe min underdanige tachsigellse først afleger for 
betede grase mod mig, deres Ringe thienner, som tid met lefnets altid hued 
Guds bistand schall findes tro og lydig tell Kongen og min Høje øfrigheds 
thienneste, og der for veil tellbede mig den grase hos mine Højbydende Her- 
rer, att Jeg alltid maa hafve udi dennem et Naadigt Herschab; og som mig

1 Schoutbynacht Johan Schinckel, der havde været Interims-Viceadmiral og før Chr. Wibe 
var Verftschef i Chr i sti anssand, f 1703, ibid. I—IV, Reg.

2 Ole Hansen, se ovenfor S 73.
3 Just Juel, der faldt ved Rügen 8 August 1715 som Viceadmiral, og som havde været 

Huitfeldts Kamerat som Adelbors i Hollandsk Tjeneste 1687—88. De bleve begge Comman- 
deurer 2 Juni 1704, se Hofmans Efterretn. om Dan. Adelsmænd II. S. 72—74. Garde 1. c. I—IV, 
Reg- og J- Juels Liv og Levnet ved N. Jongé.

4 Geheimeraad etc. Christian Lente (f. 1649 f 1725), der fulgte Kong Frederik IV paa 
hans Reise i Norge.

5 Hermed menes Geheimeraad etc. Joachim v. Ahlefeldt til Bockhagen (f. 1646 f 1717), oin 
hvem se O. H. Moller, Nachricht von dem adel. Geschlecht derer v. Ahlefeldt p. 211—227. Han 
ledsagede nemlig Kongen paa Reisen saavel som ogsaa Geheimeraad, Grev Carl v. Ahlefeldt til 
Langeland etc., om hvem se ibid. S. 437—90. Jfr. Gtildenløwes Dag-Register over K. Fred. IV.’s 
Reise 1704, oversat af C. Engelstrup, S. 46, 86 f. og 90.
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uformodentlig er tellstellet fra Mandal Hans Mayestets Naadigste bref, att Jeg 
fra H. Schoutbinacht Vibe1 schulde annamme Econemiet her ved holmen tell 
nermere ordres, huor af underdanigst Copie følger, saa er Jeg nu udi verch 
for at efter se alting, for at gifve aller under danigst efterretning, huad tell- 
stand dett sig udi befinder, som er meget slet, Jdet de fleste af de gamble 
Galeier erre forrodnede og behøfver Reparation, saa som ofverlobs biellker og 
foringen sambt kneer og andet, som med første hued huer galei spesialiter 
forklares schall, huad de mankerre, Ja den galey Fredrech er saa slet, at vi 
knap kand holdes (!) lens, Saa og behøfver stor Reparation Duckanden, thil Med 
er Cogerne og meget forderfvede paa de fleste galeyer untagen den den (I) ny, 
som blef schechet fra Kiøbenhafn, og som der er en Galey paa stabellen, 
huellken med kiøll og stefner sambt ful Jntemmer sambt biekveier og et spån 
barkholt med foring Jntell 3 gange planker udi Rommet mankerer, saa findes 
den uden tell echun med 3 gange Planker for set fra kiøllen op, saa og man
kerer 15 oberlobs bielker, sambt kner og flerkeband, og som tell samme 
Galeyes bygning Jnted meere bygningB materialer findes, En som Jndlagde 
for tegnelise under mesterens hånd forklarer2, saa forklarer hånd og videre, huad 
som behøfves mestendell tell bygningens forferdigelse, og som det nu veli 
Jndkjøbes, om Galeyen forferdiges schall Jaar, saa formoder Jeg allerydmygst, det 
er med mine hojbydende Herrers vellie, at Jeg ser at faa det Jndkiøbt, saa som 
Schoutbinacten eche hved at gifve mig andledning paa noget, og en huer be
gynder nu at byge her langs kjøsterne, saa at huad som got og doglig schall 
vere, blifver nu dyrere en tellforne. Jeg Recomederer mig udi mine hojbydende 
Herrers Hoje yndest, og beder ydmygst, de velide Jhukome Galey Compagniet 
med nogle penge, saa som de nu hafver 3 quartaller tellgode, og liger mig 
daglig om borde at giøre dennem forstrechning. Materiall schrifveren hafver 
paa en Maaneds tid verret dødellig Syg, saa Jeg er Ret ampene hved denne 
Comision, hans Mayestet mig aller naadigst hafver andfortrod; mig betedes 
og en gr ase, om mine hojbydende Herrer veide tellegge mig nogen Kost og 
Reise penge tell at trede udi Comision med H. Admiral Giedde*, som med 
første veli blifve hid ventende; galej Compagniet bestaar af 40 mand med 
under ofiserene, og en Reserve, huellke mest er onge og ubefarne folch, de 
besuerrer sig og usigellig folchene, at det falder demb tong at Reise efter

1 Christian Wibe, Schoubynacht siden 1689, blev 5 April 1690 udnævnt til Verftschef i 
Christianssand, efter først at have været Eqvipagemester ved Bremerholm. 6 Octbr. 1699 skal han 
være entlediget fra Posten i Christianssand, hvortil han imidlertid 1701 igjen kom tilbage, og 
hvorfra han 2 Juli 1704 blev endelig fjernet, se Garde 1. c. I, II. S. 20 og 84 samt IV. S. 630; 
Geneal. og biogr. Arch. I. S. 88 f.; U. C. Giildenløwes Dag-Register ov. K Fred. LV.’s Reise i 
Norge 1704, overs, af C. Engelstrup S. 45.

2 Maaske Laurits Nilsens «Extract over alle Penge-Udgifter samt og Materialiers Forbrug 
her ved Hs. Kongl. Maits. Skibsholm for Christianssand Ao 1704», dat. Chrsand. 31 Mai 1704, 
der findes i Pakken for 1704.

3 Frederik Eiler Gedde til Hindemad etc. (f. 1641 f 1717), der 15 Marts 1704 fik Over
direktionen over Enroulleringen i Norge, se Garde 1. c. I, II og IV, Reg.
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mater ialier og andet tell bygnings fornødenhed med Kongens fartøj, siden de 
Jnted nyder tell Kostpenge. Huor nest mig udi mine hojbydende herrers 
hoje yndest Recomenderer og forblifver med største Respect i dybe Soumission

Hojædle og Velbaarne
Hoj bydende Herrers

Chrestiansand allerydmygste trolydige thienner
d. 11 Julli A. 1704. I. Huitfeldt mppa.

a) d: 24 Julij jndko. oc d: 26 dito besvaret.

(Bilag:) Fredrich Den Fierde
Af Guds Naade Konge til Dannemarch og Norge, de Wenders og Gothers, 

Hertug udj Slesvig Holsten Stormarnn, Ditmarsken, Grefue udj Oldenborig og Del- 
menhorst.

Vor Naade tilfornnl som vj allernaadigst hafue anbefalet Voris Scoutbynacht 
Wibe, at hånd Straxsen til dig det under hans Comando hidtil standende Galeer 
Compagni, tillige med Woris der befindende fartøye af Galleer, Brigantiner og andet 
der til hørende, inted wndtagen, illige maade Matrialer og andet Skibbygeriet ved
kommende, med huis videre hid indtil under hans opsiun og Comando været 
hafuer, item huis ordres og Brefue der af Dependereg ved Rigtig Inventarium over
levere, og dig der hos ald behøfvende og af dig forlangende Effterretning om al
ting behørig meddelle Skal, Saa er til dig her med Voris allernaadigste Villie og 
befalling, at du dig der efter allerunderdanigst retter, alt ovenskrefne saaledis udj 
Voris Obriste og Comendant de Nostitzes, Capitain Coucherons og Proviant forvalter 
Wetzels1 oververelse (dennem du til den Ende denne Woris allernaadigste ordre 
haver at foreviise) Anamer og under din Commando og opsiun indtil Voris Ner
mere ordre beholder. Naar dette er forretted, haver du os om alting, hvad dig 
ofuerleveret er, og i huad tilstand du det alt har fundet, din allerunderdanigste Re
lation at indsende, der med Skier vor Willie. Befallendis dig Gud. Skrevet udj 
Mandahl d. 2 Julj 1704.

Fre: Rex.
C. v. Lente.

Ligeledis er Woris allernaadigste Willie og befaling, at du Rullerne af det 
enrulerede Mandskab af bemelte Schoubynacht Wibe med ald efterretning, Enrou- 
leringen andgaaende, anamer, og Woris Admiral Giedde samme meddeller, saa og 
enruleringen i Christiansands districht her efter bjvoner og forretter.

Fred. Rex.
Regtig Copie af origenalerne testerer mine Hojbydende Herrers allerydmygste 

Ringe thienere I. Huitfeldt mppa.2

1 Den første og den sidste ere nævnte ovenfor; Capitain Coucheron er Iver C., f. c. 1665 
f som Oberstlieutenant før 1725, Capt. ved det ene gevorb. Regim. siden 1691.

2 Bekræftelsen er skreven med I. Huitfeldts egen Haaud, Afskriften med Mønsterskriverens, 
J. Chr. ’Pinds, der ogsaa har skrevet de øvrige Breve fra 1704 og tidligere, der ei ere egen
hændige. Fra Pind lindes i dette Aar mange Breve angaaende Enrouleringen.
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Nr. 31.
Høyædle og Welbaarne, Højbydende

Herrer, mine Hojgonstige Patroner. a) .
Eders Exsellense og Højbydende Herrers gonstige schrjfvellse af d. 12 

Jullij hafver Jeg tellige med hos føjede Asignation paa de 3 Maaneders kost
penge for mig og min Capteleytenant sambt Monster schrifver1 veli erholdet, 
tacher allerydmygelligst for den store bevaagenhed, os der med veide Jhu- 
komme. og som Jeg uformodentlig maate følge Gref AlefelC fra Chrestiansand 
tell Chrestiania, som hånd var meget suag, og Jeg paa hånds forsuar maatte 
følge hannem, siden hånd eche torde udgifve sig, mindre Jeg følgede hamb, 
Alt saa hafver Jeg giort andsøgning hos Steft Ambtschrifver Claus Handsen3, 
mens beretter eche at hafve penge udi Cassen att betale os de højgonstige 
Herrers udgifne Asignation, mens veli gifve os andvisning tell fogden Søren 
Høg4, som vi nu schall erkynde os, om betalningen af hannem sche kand. 
J medier tid hafver Jeg giort min flid att opspørge Ege planker tell Galeyens for- 
ferdigelse, mens kand eche bringe dem tell nøyere pries en som fra 24 tell 28 
Rdlr. tylten, naar plankerne holder 28 tell 40 fod lange og holder 3 tommer 
tychelse, b) for en ver bygger nu schibe, saa att Egen blifver nu gefvere, en som 
den har veret tell faarne, Ja der vester er gode planker eche at bekomme, 
med mind(r)e mand blef tellat at hugge udi prestebolets eller Kongens Schouge. 
H. Schoutbinacht Vibe hafver haft bedre Jndkiøb paa planker, mens Jeg ved 
eche, om hans Kongl. Mayestet eche bedre er thient med, at mand kiøber 
det, som got Er, og betaler noget mere der fore En som at søege minagie ved 
gammellt, som altid selges for mindere pris. Jeg veli forvente mine Hojbydende 
herrers Hojgonstige Suar tell Chrestiansand, huor Jeg mig nu hen forføyer, og 
Jeg forbljfver med største Respecht i dybeste Soumission

Hojædle og velbr.
Hojbydende Herrers Alleryd -

Mos6 d. 27 juli mygste trolydige thienner
A. 1704. I. Huitfeldt mppa.

a) d: 8 Aug. Jndkommen, 9 dito besvaret.
b) 30 foed 12 tom bred 20 Rdr. tylten.

Nr. 32.
Høyædle og Welbaarne Samptlige

høye Deputerede, mine høygunstige Patroner. a)
Ved min hiemkomst øster ifra, som Skiede den 18 sidst afvigt, hafuer 

ieg deris høygunstige af den 9 Augustj med denne Post vel bekomet; paa

1 Formentlig hans tidligere. Mønsterskriver i Bragernes District Jens Christensen Pind.
2 Ovennævnte Grev Carl Ahlefeldt til Langeland etc.
3 Stiftamtskriver Claus Hansen i Christiania.
4 Søren Høg var Foged i Buskerud i alle Fald mellem 1700 og 1728. Han boede paa 

Bragernes.
6 15 Aug. omtales det i et Brev, at han har været borte fra Christianssand mere end en Maaned.
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samme min Reise har ieg betinget 6^2 tølter 3 toms Ege Plancher, som ieg 
ved hans Mayts Galiot lader afhendte, og kand de høygunstige Herrer fuld
kommen were forsichertt, ieg i Rette tide feldede plancher saa vel som den 
yderste Minage till hans Kongl. Mayts tieneste i alle maader søge schall. b) 
Jeg wnderdanigst gifuer de høygunstige herrer her ved til kiende, at Material 
Skrifveren Lauritz Nielsen afvigte d. 16 hujus wed døden er afgaaen, og er 
straxen alle hans Brefve og douchementer, samt hans Mayts Casa, huor udj 
allene fantes 34^2 Rdlr., tillige med Matriall Huuset blefuen tilbørlig forseiglet; 
huorledis med samme videre skall forholdes, venter deris Gunstige efterrettning;c) 
formedelst dette døds fald kand ieg efter hans Kongelige Mayte mig gifne be
faling ey nogit af fartøyernis Inventarium ofuer see, som nu efter mine tancher 
faar beroe, intil en -anden Matriall Skrifuer udj hans Sted igien blifuer and- 
ordnit, d) som dé høy Gunstige Herrer, saa fremt En der neden fra mig skulle 
blifue opsendt, wilde behage at maatte vere en Edrulig Mand, der kunde for
rette hans Mayts tieniste, og ej som den her verende Stigts Skrifuer Rosendall,1 
som gaar mesten fuld alle dager fra Morgenen til aftenen, saa Schoutbynachten 
har beklaget sig, at hånd aldrig snart har giort tieniste for 2 ft Werdj, og 
minder mig, siden ieg kom her ved, som ieg vil formode ved Hr. Admiral 
Geddes hidkomst blifuer forandret. e) Ellers har ieg fra Hr. Schoutbynacht Wibbe 
anamit, huis brefue og Ordres hånd hafuer wedkommende Verfven og Oecono- 
miet, huor af ieg finder mig som en fremmet liden eller Jngen hielp til oply- 
sing og effterrettning, og huerchen Jnstruction ved holmen, General Roulle, 
huor Sterch Compagniet Skal vere, og huad hans May1 en huer aarlig betailer, Q 
Eller huad anstalt og anordning der er giort for den paa Stabbel Staaende ny 
Galle, har ieg ey bekommet, og som de høygunstige herrer seer, huad hans 
May* Casa hos Matriall Skrifveren nu er, huilchet ej vil giøre meget till 
Matriallers indkiøb, som aldelis findes inted af, huerchen Jernn eller Træ, som 
ieg tilforen har meldet, Saa vil ieg underdanigst effter deris seniste forvente 
Pengers Rimise med allerforderligst, at den paa Stabbel Staaende Ny Galle 
først kunde forferdiges, og til de tuende Skierbaaders behøfuende Matrialer i 
tide bestilles, som alt wil giøris med Reede penge, s) Huilche er iche min Lei- 
lighed, som ieg gierne ønskede at kunde giøre, og til med her fremit og ej 
hafver nogen Credit. Jeg erindrer og wnderdanigst Galler Fokkenes Resterende 
Gagie at maadte blifue ordineret, som mig idelig paahenger om forstreching og 
snart maa Crepere, og som ellers folchene ved seniste forhør i blant andet har 
beklaget sig ofuer den afkortning, de ved deris Gagie skiede till at indrifue 
penge, saa beder ieg wnderdanigst, at naar der Assigneris til deris betaling, 
maatte Skie paa de udj Casa verende Midler, at Ambtskrifveren ey Effter 
hans Sædvanlige maade Skal hen vise en .paa langt fraligende fougderier. h) 
Wdj min fra verelse er Ellers ved Matriall Skrifveren afladt Princese Sophie 
Heidevigs Baad med den Resterende hamp, som vil formode alt vel er

Mønsterskriver C. Rosendahl afløstes 27 Septbr. 1705 af Arent Mechlenburg.
Danske Magazin 5. R. I. 14
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ariverit, huor om Matrial Skrifverens Enche Widere med Posten gifuer 
Effterretning.

Jeg forblifuer
De Høyædle og Welbaarne 
Samptlig høye deputeredes' 

Christiansand d. 22 Augus: allerydmygste trolydige thienner
Anno 1704. I- Huitfeldt mppa.

a) den 5 ybr indk. [ 6 dito2 besv:
b) er saa meget veil.
c) herom faaes vel effterretning fra det Kongl. Rente Cammer, Saasom 

hans Regnsk. der skall afflegges.
d) det er og saaledes effter Hr. Commd.. Mening, og blifuer veil en anden 

fordeligst did op ordinerit.
e) udi hans Stæd bliver En anden herfra opsendt.

Her oversendes hannem et udtog af Regi: under Krigscomm. Nissens 
haand, huor Sterk Compagniet skall Være, og hvad Enhver aarlig niuder, saavel- 
som en Rulle under Mønstercoms: Klaumans haand, hvormange sig ved sidste be
taling befantes.

s) NB herom sendes underretning, hvormange Penge i aar hertil er betalt, 
og meldes, at hannem med første flere skall blive assigneret.

h) Paa det de ey effter betalingen skulle blive opholdte, da have vi Sidste 
gang faaet samme her paa Cassen anvist og did op Remiterit, og skall hereffter 
giøre vores beste, at de jo før jo bedre, uden for lang ophold, kand blive betalte.

Nr. 33.
Høyædle og Høybaarne, Høytbydende Herrer

mine Høygunstige Patroner. a)
Med denne Post har ieg underdaniget først annammit derifi høygundstige 

af 1 aug: fra Gennerall Commisr udj Trondhiem, saa og end et andet af d: 
26 Julij med de effterblefne Supplicationer af d: 14 Julij fra Bergen, huilke 
ware mig øster tillsente herfra udj min Absence, og nu igien tilbage kommen. 
Og Som ieg dend gandske uge igiennem har vaaren ocupperit med at annamme 
Galleerne og de øfrigé Fartoyer her wed Oeconomiet, har ieg effter min aller
underdanigste pligt ey kundet haft tid og leylighed at indkalde de vedkom* 
mende, for at gifue min allerunderdanigste effterrettning, som skall skee till 
neste post.

Med denne Post er ellerB till afgangnne Materiall Skrifuer Lauritz 
Niellsen blefven opsent Een Assignation paa Stifftambtskrifuer Preutz* af 
Summa 850 Rdlr. till dend ny Gallee og fartøyernis Reperationer, huilken 
ieg till mig har annammit imod quitering; MenB Som Stifftambtskrifueren be
retter, at der ingen penge er udj Gassen, ey eller før anden ordre betaler, saa 
kand den uden Penger intet andfanges, enten med Bygningen eller Reperatio-

1 Herfra med egen Haand.
8 Fra [ igjen udslettet.
8 Jacob Preus, Stiftamtskriver i Christianssand, f 1713, se M. Arnesen og I. H. Breder, 

Stamtavler over Fam. Breder, S. 118.
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nerne, b) som vill falde hans Mayt: Skadelig, Huilket de Høytbydende Herrer 
vilde behage at Considerere, Saa og at Galle Compagniet, som nu nesten 4re 
Quartaler tilgode hafuer, maatte for derifi betalning blifue assignerit, efftersom 
de ingen kost hafuer, og ey uden penger till ophold lefue kand. Jeg Recom- 
manderer mig udj derifi høye gundst, og altid forblifuer

Høyædle og Høybaarne 
Høytbydende Herrer 

mine Høygundstige Patroner 
Deris1

Christiansand underdanigste og trolydige thienner
d: 29 aug: 1704. I. Huitfeldt mppa.

a) d. 11 Septemb. jndkommen.
b) skall hielpes.

Nr. 34.
Hojædle og Velbaarne, Højbydende Herrer, 

mine Hojgonstige Patroner. a)
Mit seneste underdanige var tell mine Høj bydende Herrer af d. 22 

Augusti, huor tell Jeg mig Refererer; siden den tid hafver Jeg erholdet dessen 
hojgonstige af d. 26 JulU og 2 Augusti med hofifoyede ordre tell Material 
Schrifveren Lars Nelsen, som formedelst hans døds fali nu eche kand Efter- 
lefves, og som de højbydende Herrer gonstellig befaler, Jeg schulde tellstelle 
dennem Rejgning paa min og under hafvende ofisserers sambt Destregt Schrif- 
verens allerede forfaldende kost penge, saa veli som huad Reise omkostning der 
Jmedler tid med gaaen er hued androuleringen i Bragnes Destregt, tell deri tid 
Jeg det quiterede, allt saa suares herpaa under danigst, att Jeg den 18 febrevari 
begynte udi andrulleringens foretning at Reise tell Chrestiania, mine ordres 
saa veil som med Commiterede at opsøge og Communisere, og d. 26 febrevari 
der efter begynte vi paa Bragnes verkel lig at andrulere, som varede tell den 
10 Maij, det Entes i Schen, og siden den tid hafver sig tid efter anden søe- 
farne folch ladet Jndfinde, som hued schjbenes Jemb kombst hafuer ladet sig 
andrullere, Ja mange af vores Nasioner, der udi lang tid suefved hafver uden
lands, Sig instellet, saa hafver Jeg andrulleringen udi Bragnes Destregt bivaanet 
tell den 2 Julli, Jeg af hans Kongl. Mayestet allernaadigst huar befalet dette 
Chrestiansands Stegtes Jndrullering at bivaane, huellket om de hoje Herrer 
gonstelligst velide forunde os kost penge for den tid, ved Gud, at vi noch har 
for thient demb, thi. der falder saa megen fortred og vidervertighed sambt 
schrifveri ved denne Commision, att vi snart alldrig har nogen dagB frest, saa 
at, om os maate benaades at vinde kost penge tell den tid, att H. Admirall 
Giedde hafver Ent sin forretning udi ver set destregt, hafuede Jeg allerun(der)- 
danigst aarsage det at pretendere, for det falder saa fortredellig at trede udi 
Comision efter en anden, det Jeg lang(t) heller hafude forreted det sellf fra be-

Herfra egenhændigt.

>4
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gyndellsen, serlig siden de indrullerede udi protecollen indført er udi megen 
Confusion. att der veli paa 10 steder begyndes fra nornere i, og Jngen baag 
ofver de kommende og gaaende ved udseillingen er blefven mig ofver lefveret, 
saa schall Gud vide, huad fortred her ved følger, serlig Jeg Jngen hjellp af 
Destregt Schrifveren hafver. b) Reigning for schyds samt andre Extra ordinere 
omkostninger, Jmedlertid andrulleringen varet hafver udi Bragnes Destregt. kand 
Jeg med denne paast mine Hoj bydende herrer ey tellstelle, saa som alt sligt 
efteretning liger øster ved met Jemb, huellchet, saa snart mig tell hende 
kommer, schall min under danig Reigning der ofver blifve tellstellet. Med seneste 
post bekom Jeg og de høybydende herrers gonstige af d. 16 Augusti. huor 
udi mig Communiseres. tell forige Material Schrifver Lars Nellsen vere sent 
en asignation paa 850 Rdlr., huellken Jeg mod quitering har annammet fra 
Enken, som tell nermere en Materiall Schrifver blifver ordineret der at ofuer- 
lefvere, og Jmedlertid andvist den ambt schrjfveren, som bereter Jngen penge 
hafver J Kassen, c) og des for uden hafver Asignationer paa 10000 Rdlr., som 
end nu staar ubetalt og først veli betalles, saa det ser langsom ud med den 
afbetalning, ogJmedlertid maa alt arbeidet staa, tell mand faar penge, at her 
findes Jngen materiallier. Jeg Recomederer mig udi de hoje Herrers yndest 
og forblifer

mine hoj gonstige Patroners
Chrestiansand allerydmygste 'trolydige thiener

d. 29 August 1704. I- Huitfeldt.
a) d: 11 Sept: indk. 13 dito besvaret.
b) NB. denne Relation vill med de andres Extraheris og herrerne paa nyt 

till videre Resolution forelegges.
c) Herom bliver nu Stifftamptm. fra de Herrer deputerede over financeme 

tillskreuen.
Nr. 35.

Høyædle og Welbr: Højbydende Herrer
mine Hojgonstige Patroner. a)

Deres højgonstige tuende schrifvellser af d. 23 Augusti er mig med 
seneste post veli tellhende kommen, der af ydmygst fornemmer, mine høj- 
bydende Herrer behaget hafver forige Material Schrifver Lavrifi Niellsen at 
tellstelle en asignation paa 1970 Rdlr. 24 /i tell 3de quartalers gagies betalning 
for det Chrestiansansche Galley Compagni. beregnet fra ite October A° 1703 
tell 30 Juni 1704, huellket Jeg saaledes Efter de højbydende Herrers ordre 
schal bivaane, naar betalningen scher, saa at alting schall blifve observeret. om 
noget enten ved døds fald eller J andre maader blifver tell ofvers, mine høj
bydende Herrer det schall Comuniseres. og J medier tid at der blifver or dyne
ret en anden material schrifver udi hånds sted, blifver pengene staaendes hofi 
tolderen, og asignationen beholder enken tell nermere ordre, tell huem hund 
den schall lefvere, b) og Jmedlertid veil Jeg fornemme, om Material schrifverens 
enke schall betalles hindes tellgode hafvende 3de quartaler. føren hund hafver 
gjort Regtighed for, ves hindes mand hafver haft under hender, og Reignin-
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gerne efterset af de hoje Herrer, siden der udi Cassen, som stor beseillet, fantes 
echun 34 Rdlr. og en half, c) og der eche Ringeste Materialer findes en af 
tre eller Jeren tell den ny galleyes bygning, uden hues planker og Jeren, som 
er en 4 schippund, Jeg hafver ved en galiot ladet hijd brenge og sat mig god 
for betalingen, som Jeg ufor moden tlig eche hafude troed, der Jo schulde 
veret mere penger udi behold tell den ny galleyes bygning, siden den endnu 
eche er half for ferdiget.

Huad sig ellers det touverk belanger, som H. Schoutbinacht Vibe 
schall hafve forfated ofverslaug paa, huad i dette aar schall kunde behøfves 
og tell fartøyenes Reparation udkrefves og beregnet under de der tell i 
Regllementet andførte 1712 Rdlr. 5 der ofver kand Jeg mine Højgonstige 
Herrer Jngen oplysning gifve, huad som kunde behøfves, føren all Jnven- 
tariommet af fartøyene blifver efter set, og huad vare gods der er udi be
hold, thi huad behøfning der enten af touverk eller fartøyenes Reparation, 
som Schoutbinacten tell de Hojbydende Herrer for dette aar schall hafve Jnd 
Gifved, har Jeg tell denne tid eche kunde faaen af ham Ringeste underretning, 
mens bereter, alt sligt vere forseillet hos Materiall Schrifveren; tougverk som 
got og Døgtigt er, kand her bekommes noch af paa Reberbanen tell 20 Rdlr. 
schippundet, og om de hojbydende Herrer ser større Minagie hued at slaa 
det der nedre og føre det her op, veli Jeg videre deres ordres forvente. d) 
Det mine hoje Herrer ellers forlanger at vide udi deres hojgonstige af d. 2 
augusti, om Mayoren ved det Smaalensche Regemente udi Bragnes Destregt 
saavelle som Mayoren ved det vesterlensche Regement udj Chrestiansands 
Destregt* videre behøfves ved andrulleringen, alt saa er her Admiral Gieddes 
forretning ved desse tuende Destregter endnu iche forre tagen, og ved eche, 
om der noget Er Desideret og forre tagen der om udi Chrestiania føren Maye- 
stetens bort Reise. Huad Soldater der schulde blifve ved søe Etaten, Enten 
af befarne, half befarne eller Søe vaante, huellket, naar det var Regileret, og 
leggene blef staaendes, som de staar, og Compagnierne Jngen af gang schede 
der paa, uden at Completeringen sche schulde ofven af landet, saa var det 
unødvendig, videre der om Comission holdes schulde af Mayorene, c) for huad 
gorde af leggene der efter dene tid schulde etableres søe folch paa, kunde 
Regleres af ambt Mendene og søe ofiserene. Jeg Recomederer mig og forblifver

Christiansand
d. 5 Sept* 1704.2

mine Hojgonstige Herrers 
allerydmygste trolydige 

thiener
I. Huitfeldt mpp.

a) den 18 ybr. indk: 20 dito besv:
b) han faar at aname assignation og jgen lade begiere paa vore vegne hos 

Wetzel, giør han nok betalingen, saasom folket icke kand opholdes.
c) disse penge vill forblive hos her Coman deur eller (i) Wetzels bevaring 

til videre.

1 D. e. Gerhard Stercke og Peter Ferry.
2 Dateringen er skreven med en anden Haand.
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d) naar det kan haves der for 24 Rdl. Skippundet, saa ved vi ikke at 
skaffe det her for bedre Kiøb, imidlertid beror det, til forretningen er overstaaen 
ved Jnventarii Revision.

e) Herom vill han med Hr. Ad: Gedde Communicere.

Nr. 36.
Høyædle og Welbaarne

Samptlig Høytbydende herrer 
mine høygundstige 

Patroner. a)
Efter mit seniste underdanige af 29 Passado har ieg de mig fremsente 

Suppliquer hofi een huer vedkommende ladet saavit muelig Jnf or mere, huor- 
paa min allerunderdanigste Effterrettning ved En huer udj særdelifihed følger 
tillige med Suppliquerne, samt Copier af endeli Materiall Skrifuer Lauritz 
Nielsens till Folkene gifne afregninger paa derifi Tømmermand^ løn, Og saa
vit er fornommen og Schoutbinacht Wijbe tillstaar, skall Supplicanterne effter 
Derifi allerunderdanigste andsøgning dend anden Y2 Part f°r deri& fortiente 
tømmermand^ løn endnu Restere, Saa effter defien udførligere og Rigtigere be
skaffenhed, som vill formodets skall findes paa Genner all Commissariatet, vill 
Hans Kongl: Mayt. erwifie Barmhiertighed imod de fattige Folk (som mange 
ere nødlidende af dennem), var det stor almifie. b) Foruden difle, som hafuer 
Supplicerit, findes der mange endnu, som paa self samme maade har tilgode, 
saa i huis at difte med betalning blifuer allernaad: Considererit, skall de andre 
veil og ville Søge derifi, i allerunderdanigst forhaabning samme at nyde, neml. 
Bernt Lange, som er Mester Tømmermand her ved holmen, med andere flere, 
som vill ved dend nedsente Gennerall Regning findes specijicerit.

Jørgen Niellften og Kirsten TrulfSdatter derifS allerunderdanigste andsøg
ning om derifl forstrekning till Galle Compagniet, saa skall ieg giøre min flid 
at de effter haanden, saavit debitorerne rigtig vill vedstaa, kand blifue betalt, 
saa som dend ny forstrekning siden maa gaa først og for dend gamle, som 
er passerit udj Schoutbinacht Biørnsens1 tid uden hans Attest, at staa tilbage, 
helst meget deriblant dennem till v-nøttig fortæring er Crediterit, huor nest 
ieg altid Recommanderer mig udi DerifS høygundstige Affection og forblif:

De Høyædle og Welbr: Samptlig høytbydende 
Herrer mine Høygundstige Patroners* 

allerydmygste trolydige
Christiansand thiener

d: 5 Septemb: 1704. I. Huitfeldt mp.

Som Bilag til Nr. 36 medfølger en vidtløftig Forklaring over en Del enkelte Personers 
Fordringer paa Lønning, der skulde have været dem udbetalt af Schoutbynacht C. Wibe. Den

1 Commandeurcapitain Jørgen Bjørnsen (eller Bjørn) var Verftschef i Christianssand fra 
1699 til 1701, da han gik i det Ostindiske Compagnies Tjeneste og blev Schoutbynacht og Com- 
mandant paa Dansborg, hvor han døde 1704» se Garde 1. c. I, II og IV, Reg.

2 Herfra egenhændigt.
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er attesteret af Huitfeldt, der dog kun har underskrevet den egenhændigt. Dateringen er: 
Csand. d: 3 Septembr. 1704.

a) den 18 ybr. indk: 2ode besv:
b) skall her vorde effterset og ham vidre derom forstendiges, og er det vel 

giort, at dem icke formegen Credit gives, saasom man hereffter skall Strebe at 
faa dem rigtig betalt.

Nr. 37.
Høyædle og Velbaarne

Høytbydende Herrer 
mine Høygundstige Patroner. a) 

Af 13 hujus deris Høygundstige mig med denne Post tilhende kommen, 
med hos fuldte Rulle, huor sterk Galle Compagniet skall vere, der hos deris 
Gagie efter Reglementet, huorfor ydmygst tacker.

Dend opsente Assignation af 1970 Rdr. 24 ft paa Tolderen Jonas 
SuhnP till Folkenis betalning beroer alleene till Materiall Skrifueren, som den- 
nem kand annamme, og skeer een stor Velgierning imod de Fattige Folk, at 
de Høygundstige Herrer her effter vill see dennem nogit snarere med deris 
penge forsiunet. Dend med denne Post mig tilsente assignation, atter henvist 
till Tolderen Jonas Suhm, paa 1800 Rdr. till dend ny Galles og de tvende 
Skerbaaders Bygning har hånd belofuit allersnariste skall fornøye, og saa snart 
skeer at een Materiall Skrifuer blifuer forordnet, skall drage omsorrig der for 
hans originale Quitering straxen at nedsende. Jmidlertid skall intet manquere 
at giøre andstalt for Materialernis videre indkiøb, at arbeidet tilkommende aar 
baade med dend ny Galle, saavellsom de tvende Skerbaader, uden ophold 
kand gaa fort (saasom alle nu i vinter vill bestilles og fremdrifues), dog ellers 
for saavit muelig er iaar, at Materialer kand faaes, skall drage ald tilbørlig 
omsorrig og Vindskibelighed.

Endskiønt at de høye Herrer Deputerede ved Financerne skall hafue 
erindrit Ambtskrifueren at giøre betalning for dend andvifining paa hannem af 
850 Rdr. till Fartøyernis Reperation, saa hielper det intet, saasom hånd siger, 
at der icke er een skilling udj Cassen, mens self at vere udj Forskudt over 
1500 Rdr., ey eller kand giøre nogen betalning, før Høste Tingerne paa Landet 
er ofuer, som veli till Decembri vill Traignere, med mindere ieg vill modtage 
andvifining paa Fogderne, huilket ieg ey eller kand giøre, uden de høygund- 
stig Herrer vill approbere, at dend derved foraarsagede omkostning maatte 
vorde gotgiort.

Ellers tacker ieg ydmygst for dend bekomne assignation af 358 Rdr: 
till 3 maaneders Kostpenge for mig og de andele forordnede officerer ved 
Enroulleringen, Og Som Hans Excellence Hr. Admirall Gedde mig beordrit 
haver at Bivaane Commissionen med hannem udj Bragernes Destricht, Saa 
Rejfereris samme herved de Høygundstige Herrer underdanigst, om det veli var 
tilladelig, at ieg for dend tid, Commissionen varede, samme maatte bivaane, saa

Jonas Suhm var Tolder i Christianssand allerede 1684 og døde i Embedet 1713.
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som alting (foruden Fartøyerne i sig self, huilke ieg annammit haver, og der- 
ofuer med neste min allerunderdanigste Relation nedsende skal) er under 
forseyling.

J det øfrige Recommanderer mig udj deris Høye Gundst, og for- 
blifuer altid

Christiansand 
d: 26 Septem. A° 1704.

De Høyædle og Welbaarne 
Høytbydende Herrer, 

mine Høygundstige Patroners1 
allerydmygte trolydige thienner

I. Huitfeldt mpp.
(Udskrift:) Høyædle og Velbaarne, Høytbydende Herrer, Hans Kong!. 

Mayts till- Dannemark og Norge etc. Høytbetrode Deputerede ved Søe og Landt 
Estatens Genner all Commissariatt, Mine Høygundstige Herrer og Patroner 
dette ydmygt a Kiøbenhafn.

a) d: 10 8br Jndko. 11 dito besvaret.

Nr. 38.
Høyædle och Welbaarne

Højbydende Herrer
Mine Højgonstige Patroner. a)

Met seneste under danige var tell Eders Exselense og Højbydende Herrer 
fra Chrestiansand d. 24 October\ huor tell Jeg mig Refererer; siden den tid 
hafver Jeg mig Efter HEr Admiral Gieddes ordre tell Chrestiania forføyet3, 
den Andrulleringfl forretning att andvifie, som af mig forretted var udi Bragnes 
Destregt, som saa vitt Er aproberet, at protocollen blifver uforandret, mens En 
aparte monstrings Rulle Jndrettet, Huor af tydligere sees kand, huor mange 
sig af de andrulerede udi kiøbstederne opholder, siden der er den Deferanse 
Jmellem Comandeur Captein Mekkelsens^ protocoll og den af mig holdne, at hånd 
huer kiøbsteds folch har separeret og begynt fra Nommero 1. att andrullere, 
og Jeg der Jmod fra første Mand, Jeg har begynt at andrullere, forfult Nom
ineret tell den siste, huelchet udi Met andfortrode Destregt eche anderledes 
kunde lade sig giøre, formmedelst de fleste schibe, da andrulleringen udi met 
Destregt begyntes, laa seillferdig, huor paa folchet fra alle steder udi Destregtet 
var forhyret, og der fore fech andrulere dem, som de komb tell og fantes ved 
Schibene, huellchet Jeg underdanigst formoder, mine Hojbydende Herrer apro- 
berer, thi der som Jeg schulde vist ver mand tell set sted Jgen fra Schibene, 
tell andrulleringen der hafude kunde begyndes, saa hafude de Negosierende

1 Herfra egenhændigt. Seglet er affaldet (rødt).
’ Findes ikke blandt Brevene i norske Rigsafchiv.
3 Den nye Mønsterskriver i Christianssand, Amt Mechlenburg, skriver derfra 28 Novbr. 

1704, at han ved sin Ankomst ikke traf Commandeur Huitfeldt, som for 3 Ugers Tid siden var 
reist til sin Gaard ved Holmestrand (d. e. Throndstad).

Commandeurcapitain Michel Michelsen, der 20 Decbr. 1704 blev Commandeur og døde 
1708 som Chef for Enrouleringen i Frederikshalds District (fra 1704), se Garde, 1. c. II og IV, Reg.
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blefven hindret udi deres fart, som befrøgtede schulde vere mig støre forsuar, 
og derfor Endfoldelligen ført den enne in paa Nommer efter den anden udj 
en giennem draget og forseillet protecoll, som eche kunde af mig endres, uden 
huad de Hojbydende Herrer eller Admirallen der udi befaller, thill velchen 
ende vj nu monstrjngs Rullerne Jndretter, Jntell Admirallen sig her udi De
stre gtet Jndfinder.

Ellers sender Jeg her ved allerydmygst mine hoyby(den)de Herrer pro
viant forvalter Vedsells quitering for de asignationer, Jeg hannem ofver lefveret 
hafver efter desen gonstige ordres, og beder ydmygelligst, jnine for hen ned- 
sente quiteringer, som Jeg gifved hafde tell materiall Schrifver enken, mod 
asignationernes annammellse, mig Jgen maatte tellstelles; der var og Jnted 
videre betalt paa asignationerne hued met fortrech en som tell galley Com- 
pagniets afbetalning, har og eche for stoen fra proviant forvalteren, at asig- 
nasionerne end nu er betalt, huor veli aarsens tid nu er, alt hues fang, som tell 
Scherbaadernes bygning vere schall, nu veli hoges, huor tell pengerne udi 
hendeme at avansere bønderne, der schall hoge det og schere planker, endellig 
veli verre; med arbeidet paa den paa stabeil staaende Galley maa det nu op
holde tell efter ny Aar, at dagene lenges, saa som vinteren her nu sterk tell 
tager; udi det øfrige Recomederer Jeg mig udi Eders Exsellenses og hojby
dende Herrers hoje gonst og forblifwer med all Respecht og Lydighed

Hojædle og Velborne Hojbydende Herrers
Christiania d. 6 allerydmy(g)ste trolydige thiener
Desembr. 1704. I. Huitfeldt mp.
P. S. Om det schulde behage mine hojbydende

(Herrer) at schrifve mig til, er adressen til Mos.1

a) d: 12 iobr: Jndkommen, 13 dito besvaret.

Nr. 39.
Høyædle og Welbaarne, Hoybydende Herrer,

mine Hojgonstige Patroner. a)
Dette scher underdanigst for at tell stelle deres Exsellentze og Hoy- 

by(den)de Herrer en kort Extragt af betallningen, som sched er tell de End- 
roulerede ved seneste holden ne Monstring, huellchet løber tell en andselig 
somme mod det, som betalt blef udi Chrestiansands Destregt, ligeledes Extragt 
ofver det mandschab, som udi Destregtet sig nu verkelig Endroulleret befinder; 
beder under danigst, det eche maa ilde optages, ey før er nedsent, saa som 
Jeg paa en tid lang med et slembt flod udi Oynene har veret Jncommederet; 
de tell Loytenant Andres Torbiornsen1 Assignerede penge har Jeg eche tell 
Enken kunde lefveret føren nermere ordre der om fra mine Hojbydende Her
rer, som hånd alt var død en maanet, før Visitasions Reysen af mig blef fore

1 For Aarene 1705—7 findes ingen Breve til Commissariatet i norske Rigsarchiv.
2 Se Garde 1. c. II. S. 14 og IV. S. 634—35, hvor han siges at være bleven Capitain- 

lieutenant 1705.
Danske Magazin 5. R. I. 15
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tagen. b) Jeg har ved denne Rejse haft umage og besuer noch. Ja mott Reise 
tell Kragerøen at Monstre og betale det folch, som tellforne Eche har veret 
brugellig udj dette De stregt, mens sorteret under Chrestianssands Destregt, for
moder derfor underdanigst, mine Hojbydende Herrer telleger mig noget for det, 
saa som det er fremb og tellbage 8te mille lenger, en som min formand hafude 
ordre sin Monstring at forrete, som tager 8te Dage lenger tid, en som ordinere 
har veret, obligertes mig storlig c); huornest mig Recomederer udj deres Exsellentze 
og Hojbydende Herrers Hoje Gr ase, forblifvende med all optenkelig Respecht 

Eders Exsellentzes
og Hoy Velbaarne Herrers

Tronstad underdanigste plegtschyldige thienncr
d. 6 Aprill 1708. I. Huitfeldt mpp.

a) indkommen d: 13 April, besvared d: 14 dito.
b) det er well, at hånd dem har indeholden, og forbliver de hos hannem 

till vidre.
c) schall ham med første blive besvaret. NB. herom vill tales med Hr. 

Justits Raad Worm1, og om hånd har haft ordre fra Admiralitetet at giøre denne 
betaling i Kragerøe, som før har hørt under Christiansands district, will hannem 
de 8te dage af Commend. Nybuhrs* tilleg gotgiøres.

Nr. 40.
Høyædle og Welbaarne

Høybydende Herrer, 
mine Høygonstige Patroner.

Deres Respechtive ordre har Jeg underdanigst annammet, og der af 
aller under danigst fornemmer, Hans Kongl. May“ aller naadigst har Resollveret, 
at Visitations Reiserne her efter fore tages schall ved Michæli tider, tell velchen 
Ende mine Høybydende Herrer behaget hafver at andordne mig ved H. Jti- 
stice Raad Ocksen 105 Rdlr. 28 /3 for mig og mine Subalternes oficerer tell 
kost og Reise penge, huellchen behagelig Repartition der udjnden under danigst 
maa beklage, ey for mig er saa tellstrekellig som for de andre en Schief (kom
manderende Sø Ofisere her udi Norge J hendsende tell den forandring, som 
schjede forleden Aar, at Kragerøen blef tagen fra det Chrestiansansche De
stregt og lagt tell det Bragnesche, avanseret Jeg der ved med Monster 
schrifveren og en thjenner ey allene 8te mille lenger at Reise, mens og 8te a 
10 dages fortering udi det minste telgaar, Jnden Monstringen med Consomsio- 
nens betalning der kand blifve tell ende bragt, huellchen omkostnings erstatelse 
Jeg ydmygeligst beder mine Høybydende Herrer veil vere saa gonstig og giøre 
mig got, J consideration Jeg dog Ey videre er tellagt, En som min formand 
Capitein Fogs3 nød, og SI. Commandeur Mechellsen der imod langt Høyere

1 Justits- og Admiralitetsraad samt Admiralitetssecretair og Deputeret Peter Worm, der af
gik paa Pension 1711, f. 1646 f 1719.

2 Ovennævnte Georg Carstensen Nybur.
3 Capt. Christian Ludvig Fuchs, der siden 1705 var Enrouleringschef i Bragernes District, døde 

26 Janr. 1707 som Følge af en Blessure, han under daværende Capt. Barfoeds Commando havde
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med sin J/ø^fcr(s)chrifver veret Benificeret, der dog samme Destregt verken 
bestaar af saa stor Mandschab, størelse, eller tid tager Consombsionen at be
tale a), huellchen sidste forretning er den fortredeligste, Vi hafver, siden folchet 
tell all den Naade, Hans Kongl, Mayestet har bevist dem, er mesfornøjet ofver, 
at de alle Efter deres befarenhed eche maa vere lige delagtig i frihederne, 
huelchet at forbedere nogen Jeg tell Dato, siden Endrouler ingen begyntes, har 
minaseret noget udj Rullerne at forandre, mens nu Efter Admiraliteters Ordre 
schall en ver Efter sin befarenhed vorde avanseret og der efter siden nyde for
bedring, saa at betalningen her efter veil blifve andseliger; de fleste bods- 
folch her udj Destregtet erre end nu paa farten, saa som Schibene end nu ey 
er hiembkommen af deres siste Rejse, schall dog efter deres Respective ordre 
med monstringen giøre en begyndelse og udj alt fortfare efter deres gonstige 
Andordning. Huor nest mig udi Eders Exsellentzers og Høyvelbaarne Herrers 
Høye grase underdanigst Recommederer, som Jeg med all optenkelig Re- 
specht lefver

Eders Excellentzers og 
hoj velbaarne Herrers underdanigste 

Bragnu trolydige thienner
d. 13 October 1708. I. Huitfeldt mp.

a) Hvad hans Kongl: Mait. allernaadigst har Resolverit Officererne udi Et 
hvert district for visitations Reyserne og overværelse ved Consumptions pengenes 
betaling udi Reyse og Kostpenge at tillegge, derudi kand vi ingen forandring 
giøre; at Kragerøe fra Christiansands district er Separerit og det Bragenæsiske 
tillagdt, derom er her intet bekiendtgiort, og fik veli altsaa H. Commendeuren 
at søge dem, som den forandring giort haver, ifald derfore noget fra det Chri- 
stiansandske districts Officerer skulle kunde tages og hannem tillegges, hvilcket dog 
ike Sees at kunde skee, Saasom Hr. Commandeuren Self best er bekiendt, hvor 
vitløfftigt samme district desforuden er.

Nr. 41.
Høyædle og Welbaarne

Høybydende Herrer,
mine Høygonstige Patroner.

At Jeg eche Efter min tellbørlig schyldighed forhen aflagt har min 
underdanigste Ny Aars Gratulation, veide min(e) Hoigonstige Herrer Naadigst 
perdonere, J hendsende Jeg paa en tid lang med Monstringen har været preo- 
cuperet, tager deres Høy Welborenheder eche ugonstig op, Jeg her ved i dybeste 
ydmyghed frember min underdanigste Løchønschning, Huellchet Jeg afHiertet 
beder, den Naadige Gud veide dennem sellf med Gansche familier udi all 
sellf øndschende Løchsallighed og Contentement vellsegne, att deres Høyvel-

faaet i en Træfning mod Englænderne 1694. Hans Enke Else Wibe ansøgte i April 1708 om 
Pension. Jfr. Garde 1. c. II og IV, paa hvilket sidste Sted hans Dødsaar urigtigt angives til 1701, 
og J. H. Ltitzow, Hist. Efterretn. om Dan. Søofficerer I. 1 H. S. 36 og 234—36.

*5*
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baarenheder Eche allene udi dette Jnde verende, mends og Mange paaføllgende 
Aar maatte Lefve udi megen flor og Velstand, veli og tell bede mig, Her 
efter som tell forne, en steds varende Continuasion af Deres Afechtion, om 
Nogen avanse ved Søe Etaten ved, Gud gi fve, vores allernaadigste Here og 
Konges løchelig Hjemb kombst schulde forre falde, Jeg da som En Langt fra 
verende thienner eche gansche schulde settes tell side, saa som deres Høye 
formaaenhed hos hans Kongl, Majestet meget der tell kand Contribuere; for
moder Jeg, Jser Høyvellborne Her Etats Raad Olle Hansen dog hafver nogen 
Comisseration med den fortreh, mig er sched, saa som deres Høyvellbaaren- 
hed veli er vidende en vers meriter ved siste Ruptur, Le fver Jeg i den 
underdanigst forhobning der ved saa veli at hafve kundet forthient avandse, 
som de, der langt øngere udi thieneste, mig fore trochen, thi min ambision har 
aldrig strochet sig saa vit, at Jeg nogen tid begier at foretreches nogen, som 
elidere er J thiennesten En som Jeg, mens at Nyde min Ret Efter min for 
mand, som var H. Schotbenacht SesteP, mener Jeg med billighed mig tell 
kom, uden nogen Inferkeri, beder der forre i dybeste ydmyghed, Eders Exsel- 
lenser saa veil som hoyvellborne Her Etats Raader dog Naadigst veide Re

flectere tell min underdanigste formenende Retmesige paastan der udjnden, saa 
veli Gud eche allene lønne deres beviste Veli gierning imod mig, Mens Jeg og af 
yderste Efne som en Jndfød undersat med all Soumis Respect forblifver

Eders Exsellensers og 
hoyvelbaarne Herrers 

Tonsberg underdanigste troforpligtede thiener
d. 14 Februari 1709. L Huitfeldt mp.

Nr. 42.
Høyædle og Welbaarne, Høybydende Herrer,

mine Høygonstige Patroner, a)
Deres Høj Respective ordre af 24 august saa veli som Lige Lydende 

fra det Kongl. Admiralitet Hafver Jeg underdanigst erholdet, og som der af 
allerydmygst fornemmer, de Høybydende Herrer tell Hans Kongl, Majestet vor 
allernaadigste Heres thienestes befodring forlanger, der af mit aller naadigste 
and fortrode Destregt nedschibes schall 500 a 550 døgtige Matroser, Huor tell 
mig 2016 Rd. 64 fi er ordeneret at annamme hos Tolder Solberig* udi Dram
men tell folchets Transport og Reise og kost penges befodrelsse, alt saa schall 
Jeg efter allerunderdanigste plegt at giøre all flid saa vel at faa schibe fragted 
tell folchenes Transport som at nedsende de Døgtigste og beste Matroser, som nu 
eche ere ude og findes paa fatten, huor om den Minaserligste fragt at bekomme 
med H. Admiralitets Raad TreschoiP schall Corespondere. b) De 3 slette $ 
ugentlig Kostpenge, de Høybydende Herrer behager at tellege folchet, Siunes

1 Den bekjendte Admiral Christen Thomesen Sehested, f. 1664 f 1736, om hvem se Garde 
1. c. I—IV, Reg. og Hofmans Efterretn. om Dan. Adelsm. III. S. 77—79.

2 Amund Solberg var Tolder her formentlig fra 1706 og døde i Embedet 24 April 1727.
3 Ovennævnte Gerhard Treschow.
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den nom at vere udj dese Dyre tider Her i Landet meget Ringe, og i Huor veli 
en Rexdaler tell fortering paa Rejsen tell Dannemark, nar den varer Echun kort, 
kand Vere ofverflødig Noch, eche des to mindre, naar den varer de I4ten dage, 
saa er de Meshalden, thi en Soldat Nyder her af Leggen en Slet daler om 
ugen tell kostpenge, nar hånd er paa Mønstring, og en Matros pleier dog at 
tragteres paa en bedre fod; senest da Jeg allernaadigst var andfortrod verfvin- 
gen udi samme Destregt, da Nød ver mand 1 Slet daler tell ugentlig kost
penge, Hvelchet de, som da med vare, alt ved at føre mig tell gemøte; c) en 
tønde Rug gielder nu her i Landet 4 a 372 Rdlr., og Smør er snart eche for 
penge at bekomme formedelst det dyre Jndkiøb, der har veret paa de Vare i 
Jrland, huor af dette sted plleier at hafve temmellig tellførsell, for moder der for 
under danigst, de Høybydende Herrer fortryder eche paa, at Jeg bruger den 
moderation at gifve folchet saa meget tell kost penge Efter tidernes Leilighed, 
som de ved kand Subsistere, og udi det øfrige schall Jeg giøre all mulig flid 
deres ordre at Efterlefve. Huad om kostninger der medgaar for mig og mine 
Subalterne Ofisere, i medlertid at faa folchene Sambiet, schall ved desen tell 
ende brengelse under danigst ofver tell stelles Rejning. d) Monster Schrifverens 
Nervcrellse behøfvet (!) i Lige Maade for at Monstre folket og ellers at gaa en 
tell hande for at forfate Ruler ofver de folch, som nedsendes, Huellket om 
hannem teleges schall kost og Reise penge af de, som Jeg her annammer, veli 
Jeg under danigst hafve mig forspurt. Den for langende Erklering efter de 
Hoygonstige Herrers Respechtive ordres, formedelst at Suend Rasmosen 
Daugaar eche Not har den aarlige Contingent, som hans kongl. Mayestet 
dennem aller Naadigst tellagt hafude i steden for Consombsi(o)nen, følger her ved 
aller underdanigst, e) beder underdanigst, det eche unaadig Maa blifve optagen, 
der med saa lenge har Tar der et, som Gud ved, Jeg paa en tid lang har veret 
ubequem at forete noget bode tell Kongens thienneste og for mig self ofver 
den slette medfart, mig veder faret er hued met Schibes foruløchelse udi Ho- 
land, som er mere en Som ukrestellig, som de der med har handlet, Saa at 
Jeg veli haabe, Gud og Kongen er saa Naadig og Hielper mig tell Nogen 
Revanse ofver de Slemme Mennescher. Recomederer mig i medlertid udi de 
Hojbydende Herrers Hoje yndest, forblifver med all optenkellig Respecht

Eders Exsellensers sambt 
Hoj Edle og Velbårne 
Hojbydende Herrers 

Strømbsjt underdanigste trolydige thienner
d. 31 Augusti 1. Huitfeldt mpp.

a) indk. d. 6. ytembr. besv. 7.
b) Er saaledes meget veil.
c) Hånd faar at mange det saaledes, som hannem self best siunis, de nogen

ledes kand vere fornøjet, dog tviles ej, at hånd jo derved Søger den yderste 
menage for hans K. M: tienniste mueligt, sonsten dette dog icke er nogen fuld- 
komen verbing, hvortill saameget, som naar En flaade ganske udrustes, pro per
sona kand bestaaes.
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d) er saa veli, og kand han da og Munsterskriverens Regning, som vi fornem
mer faar at med være, tillige indsende, og kand imidlertid af de anviste penge 
forskud giøres.

e) denne er indkommen, som skall blive efterseet og vidre besvaret.

Nr. 43.
Høyædle og Velbaarne

Høybydende Herrer
mine Hojgonstige Patroner.

Efter de Høybydende Herrers ordre udi Admiralitet følger med Schipper 
Tue Hansen fra Kiøbenhafn, der lad hafver her udi Sande fiord, en dell Mand- 
schab efter hos følgende Rulle, huor nest mig Recommederer, for blifver med 
all optenkellig Respecht

Eders Exsellentziss
og høj ædle og Velbaarne 

Hojbydende Herrers
Sandefior underdanigste thiener

d: 1 September 1709. Huitfeldt tnpp.
P. S. seden met Seneste underdanigste nedsente Leste 

fra Tønsberg har sig echund befundet paa Noterrø 32 mand 
hiemme, som Døgtig er tell at giøre Mayesteten thienneste: 
og paa Kiomme1 16, saa alt de beste er paa farten.

Nr. 44.
Høj ædle og Velbaarne

Højbydende Herrer
mine Hojgunstige Patroner,

Dete scher under danigst for at gifve de Højbydende Herrer Raport, at 
siden met seneste med forige post er Jeg avanseret med folchet at sambie 
fra Bragnes og tell Tonsberig, mens hafver udi ales eche fundet hiemme mere 
en som 185 Mand paa den destandsie, saa som de meste er paa farten og nu 
hiemb ventes. Schibrom har Jeg end nu eche faaen fragted, for et, som fantes 
paa Stremsø, som hørte Mads Jensen ViU* tell, var de saa meget dyre med, at 
de veide endelig hafve 1 Rdlr. per tete, huor ofuer Jeg udi Andledning af de 
højbydende herrers ordre Adresseret mig tell H. Admiralitets Raad Tres
se houes, velchen presenteret at veide fragte set schib paa 229^2 lester, der som 
bege De stregte s folch der udi kunde ambarkeres, huor ofver blef opreted Et 
Serteparti, som Jeg hued en Expres tellstellet Capitein Reysener,3 mens fech 
tell suar, at hånd alt hafude faaen Schibrom, saa at der ved gifves iche leillig- 
hed, mens ved andkomsten hid gifves andledning paa 2de smaa Kømme1

1 d. e. Tjømø ved Tønsberg.
2 Mads Jensen Wiel f 1716, den største Handelsmand paa Strømsø, var gjennem sit andet 

Ægteskab (1702) med Susanne Rbyem en Svoger af Commandeur I. Huitfeldt, se Hesselbergs 
Beskr. ov. Strømsøe p. fl. St og Personalhist. Tidsskr. IV. S. 25.

3 Capitain (siden 1705) Wilhelm Reesen, senere Schoutbynacht og tilsidst Amtmand i 
Mandal, se Garde 1. c. II og IV, Reg.
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Schuder, som Jeg mener at bethiene mig af tell det folch; paa de hoibydende 
Herrers gonstige aprobation har Jeg mot gifve folchet en Sletdaler tell kost penge 
ugentlig, saa som de udi Begyndelsen paastod eche kunde holde sig med 
mindre, a) forlanget der for, at Jeg veide holde demb med kost, om det var 
noch saa let, veide de heller der med vere fornøjet, huelchet veide verre Kon
gen tel store omkostning og os tell stor byrde at forschafe, hafver der fore for at 
Encuragiere folchet, at de schulde vere desto veliger at Comparere, gifvet den- 
nem 2 Sldr. for 14 dage at Rede sig paa Kost med de for ord, om de hoje 
Herrer det eche Aproberer, da at Decortere det igen af deres Maaneds penge, 
og udi det øfrige schall giøre min flid det snareste muligt at faa Expederet, 
huor nest for blifver med all optenkellig Respecht

Eders Exsellentzers
og Hojædle og Velbaarne

Hoj bydende Herrers1 
underdanigste throlydige

Tonsberig thiener
d. 7 September I. Huitfeldt mpp.

P. S. Naar Hans Kongl. Mayestet har faaen det for
langende Mandschab, veli Jeg under danigst hafve mig for
spurt, om farten igen schal Expederis af Munster schrifveren.

Herved ligger en af Huitfeldt egenhændigt underskreven Extract over de enroullerede 
Matroser i Bragernes District, som ere fundne hjemme, forfattet af Mønsterskriveren Jens Christen
sen Pind og dat. Tonsberg 7 Sept. 1709. Den viser et Antal af 185, nemlig fra Strømsø og 
Tangen 51 befarne og 23 halvbefarne, fra Bragernæs 14 bef. og 9 halvb., fra Svelvigen, Strømmen 
og Holmsbod 25 bef. og 14 halvb., fra Holmestrand 12 bef og 6 halvb., fra Aschestrand (Aas- 
gaardstrand) 3 bef. og 2 halvb., fra Tonsberg 18 bef. og 8 halvb. Derpaa kommer følgende 
egenhændige Paaskrift:

Efter Capitein Leyienantt Knopes* beretning schall fendes 35 befaren 
mend herr udi Larvigen og 6 half befaren, som giør tell samen 41, som giør in 
ales 226 Mand, mens ver dag ventes Schiberom hiemb at faa sambiet flere paa 
den de standset

a) er saaledes veil.
Nr. 45.

HøyEdle og Welbaarne, Høybiudende Herrer,
Mine Gunstige Patroner.

Dette scheer underdanigst for at gifue eders Excellencer og Høybiudende 
Høye Herrer Raport, at med Hr. Capitain Resner er nedfient nogle og 60 
Mand af Nøtterøen og Tonflberg enroullerede, Huor ofuer Underdanigst følger 
Roulle, saa som dette Skibberom hafuer Kundet Rømmet saa mange fleere end

1 Herfra egenhændigt.
2 Hans Knoph (Knoff) f 1732 som Schoutbynacht, se Garde 1. c. II—IV, Reg.
3 Et Par Breve fra Admiralitetsraad Gerhard Treschow omhandle hans samt Commandeur 

Huitfeldts og Captain Reesens Foranstaltninger til de enroulerede Matrosers Nedsendelse.
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Hans Eget Districtz Mandschab, formoder Jeg underdanigst, det blifuer aproberet, 
de her ved Tranporter is, Huor Nest mig udj de Høy bi udende Høye Herrers 
Faueur underdanigst Recomenderer, som Jeg med ald optenchelig Respect 
stedse lefuer

Laurvigen 
d. 13 Septembr. 1709.

Eders Excellencers 
og HøyEdle og Welbaarne 

Høybiudende Herrers1 
underdanigste trolydige 

thienner
I. Huitfeldt mpp.

Nr. 46.

HøyEdle og Welbaarne
WelEdle og Wclbiurdige

Høybiudende Herrer,
Høygunstige patroner.

Derris Excellencers og Høye Herrers Høygunstige ordre af 7 huius 
er mig med posten dend 15. Dito Jndhendiget, som underdanigst J alle maa- 
der schal worde effterlefuet. Jdag hafuer Jeg af færdiget Hr. Lieutnant Drch* 
med 178 Matrosser, huor ofuer hannem er med gifuen Roulle, og meener Jeg, 
om Gud Wil giffue Lyche og Winden blifuer goed, hånd der med embar que- 
rer paa førstkommende Mandag eller Tirsdag og gaar til Seigels med et 
Skibberom, Welbr Frue Genneral Majorinde ArntholF tilhørende, som er fragtet 
af Sr Niels Justfien4 J Skeen for at Jndtage noget Jern til Kiøbenhafn, og med 
samme Leilighed Jndtager bemelte Matrosscr og schal hafue pro persona for 
Transporten 4 $ dansche.

Ligelidis (1) af færdiger Jeg og J dag Hr Capitain Lieutnant Knoph med 
83 Mand, huor ofuer hannem er med gifuen Roulle, og meener Jeg, hånd der
med embarquerer paa førstkommende Tir&dag eller Onfidag og med første god 
Wind gaaer til Seigels med tuende af Hr Gref Danneschiolds5 Skibbe her fra 
Laurvigen, som schal gaae til Kiøbenhafn, og schal Jlige Maade haffue for 
Transporten pro persona 4 # dansche. Jeg har fragtet tuende Smaa fartøye 
hiemmehørrende paa Thiømøe, huor med Jeg (saa snart Winden Wil føye (Sig,

1 Herfra med egen Haand.
2 Henrik Petersen Ørck, Prem. Lieutn. siden 1708, afgik 1719 som Capitainlieutn., se 

Garde 1. c. II og IV, Reg.
3 Anna Clausdatter, (f. 1659 f 1713), Enke efter Generalmajor Johan Arnoldt (f. 1638 f 

1709), se Personalhist. Tidsskr. 1 R., 1. S. 229—33.
4 Nils Josten var i sin Tid en fonnuende Kjøbmand i Skien og siden 1707 Eier af Baase- 

lands (Nes) Jernverk, men blev som indviklet i Foged Melchior Høyers Kassemangel sat paa Agers
hus, hvor han døde i Octbr. 1729, jfr. Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. III. S. 41, N. Sml. 
8vo II. S. 556 og (Norsk) Hist Tidsskr. 2 R. VI. S. 45 f.

5 Ferdinand Anton Danneskjold, Greve af Laurvig etc., f. 1688 f 1754
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de kand komme op J Drammens fiord) fielf med Resten, Wil Gud, embar- 
querer og gaar til Seigels. J Øfrigt, Nest den aller høyestis anbefalling, l?fuer 

Derris Excellencers og Høye Herrers1
. underdanigste

Laurvigen trolydige thienner
Dend 21. Sept. 1709. I. Huitfeldt mpp.

P. S. Jeg hafuer ofuerleueret til huer af Officererne 
en Vges Kostpenge til Matrosserne, nemblig 4 fy D: pro 
persona, som underdanigst Refereris, og J alt leueret til Hr 
Capitain Lieutnant Knoph 70 rd. og Hr Lieutnant Ørch 
90 rd., som alt er for uden de 2 rd., som Matrosserne til
forn er leueret.

Udskrift: HøyEdle og Welbaarne, HøyEdle og Velbiurdige Herrer, 
Hans Kongelige Mayestets etc. Høybetroede Deputerede Wed Søe og Land 
Etatens Genneral Commisariat, mine Høygunstige patroner underdanigst 
a Kiøbenhaun. (Rødt Vaabensegl.)

Nr. 47.

HøyEdle og Welbaarne, WelEdle og
Welbiurdige, Høybiudende Herrer,

Høygunstige patroner.
Her Ved Refereris underdanigst Derris Excellencer og høye Herrer, at 

med tuende af Hr. Gref Danneschiolds Skibbe af Laurvigen, som gaar ned til 
Kiøbenhafn, følger Hr. Capitain Lieutenant Knoph med 83 Matrosser, huor 
ofuer Capitain Lieuteuanten er ofuer leueret Roulle at ofuer gifue til derris 
Excellencer og høye Herrer. Skibbene niuder pro persona til Transport 4 fy 
dansche. Nest allerbeste Ønsche lefuer

Derris Excellencers og Høye Herrers2 
underdanigste

Laurvigen trolydige thienner
Dend 21. Sept. 1709. I. Huitfeldt mppa.

Nr. 48.
Til Hans Kongl. Mayts tieniste og effter Søe-Estatens Genneral Commissariatz Høye Respec- 

tiue Ordre hafuer Jeg underschrefne befragtet Skipper Anders HanEen, paa Nøtterøen enroulleret, 
Hans førrende Kreirt, Sante Johannis kaldet, Dregtig 10V2 Lester, at Jndtage en deel af Hans 
Kongl: Mayts enroullerede Matrosser, saa mange hand Magelig Kand Rømme, der ofuer er Vi for
ligt, at hand schal hafue en Sletdr. til fragt af Perfionen med Bin med hafuende Kiste, huilche 
penge Hannem Betallis Wed de Høye Herrer udj Søe Estatens Genneral Commissariat, derris Høy
gunstige Anstalt, 3dæ Dagen Effter Skibberometz Lychelig arivement paa Kiøbenhafns Reed; der 
imod forpligter Skipperen Sig til, at Skibberommet findis Hegt og tett, med Ancher, Seigl og 
touer, staaende og Løbende Redschab som forsvarligt, huor af tuende een lydende Certepartier for

1 Herfra til og med Underskriften egenhændigt.
2 Herfra egenhændigt.

Danske Magazin 5. R. I. 16
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fattis, huor af Skipperen Beholder et, og Jeg en til Genneral Commissariatet at nedfiende, af os 
begg^underschrefuet og forzeiglet Strømsøe d. 26. Sept: Ao. 1709.

I. Huitfeldt mpp.2 Anders Hanfien.
Ssamme datto hafuer ieg bekommet af Kommandørren 20 Rdr. at kiøbe brø og fimør for 

folket for Vnderueifi, fiaa fremebt Reisfien schulde dyrre for lenge ofuer di 14 dage, fiom folkene 
hafuer bekommet kostpenge for, Hu(e)lgket ieg underschrefne schal giørre de gode herrer ved 
kommifiariat gvd regtig(hed) for.

Strømfifiø ud suppra. Anders Hansfien.3
Denne Schiper hafuer haft Jnde 91 Mand, huor af tuende farer med 

schibrommet, om de høje hen er veil lade hannem beholde de 2de Mand, stelles 
udi deres behag, ellers har hånd Jngen folch at føre schibromet hemb igen.

Aller ydmygelligst
I. Huitfeldt mpp.

Foruden de 20 Rdr., som schiperen anamet hafver tel folchet, som hånd 
ned Transporterede, bekomet 3 ugers kost penge ver.

Nr. 49.

HøyEdle og Welbaarne,
HøyEdle og Welbiurdige

Høybiudende Naadige Herrer.
Mit Seeniste Underdanigste til Derris Excellencer og Høye Herrer War 

fra Fladstrand4, Dette Skeer Underdanigst for at Referere Derris Excellencer 
og Høye Herrer, at Jeg til Datto er avanceret til Laurvigen med Munstringen 
udj Districtet, og nu allereede af de enroullerede Matrosser antagen til hans 
Kongelige Mayestets Tieniste 306 Mand og gifuet dennem tuende Wgers 
Kostpenge, pro persona En Slet D. Ugengtlig (!), huor med de er fornøyet. Derris 
Excellencers og Høye Herrers Høygunstige ordre af 8de Martj med Jndlagde 
Assignation til Stiftamptskriveren udj Christiania er mig med posten Jndhen- 
diget, som Wnderdanigst skal blifue effterlefuet, og Hafuer Jeg af Samme 
derris Høye Respectiue ordre Straxen tilskichet Hr. Capitain Reesen Rigtig 
Copie. Nest dend allerhøyestis Anbefalling forblifuer

Derris Excellencers og Høye Herrers5 
underdanigste trolydige

Laurvigen thienner
Dend 31. Martj 1710. I. Huitfeldt mppa.

Udskrift: HøyEdle og Welbaarne Sampt HøyEdle og Welbiurdige Herrer, 
Hans Kongl. Mayts til Dannemarch og Norge etc. Høye betroede Deputerede 
Wed Søe og Land Estatens Genneral Commissariat, mine Høybiudende Herrer 
Underdanigst a Kiøbenhaun. (Rødt Vaabensegl.)

1 Segl findes ei.
2 Kun Underskriften egenhændig.
3 Det ovenstaaende Stykke er skrevet med Skipperens egen Haand; det følgende med Huitfeldts. 
4 Dette Brev er ei tilstede.
5 Herfra egenhændigt.
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Nr. 50.
HøyEdle og Welbaarne HøyEdle og Welbiurdige,

Høybiudende Herrer. a)
Dette Skeer underdanigst for at Referere Derris Excellencer og Høy

biudende Herrer, at Jeg nu Med Munstringen udj mit allernaadigst anfortroede 
District er saa Widt klar, og Hafuer Jeg bekommet Jn allis til Hans Kongl. 
Mayts Tieniste 565 Matrosser. Jeg hafuer her udj Laurvigen fragtet Tuende 
Skibbe til at nedføre de Matrosser fra Stavanger District, og har maattet 
acordere med dennem at Skal gifue 4 rdlr. J fragt af læsten paa Reißen, saa 
som ieg Dennem iche Anderledis har kunde faaed fragtet; og skal Jeg nu wed 
min Ankomst til Drammen anvende ald Muelig flid at faae Fragtet Skibberom 
Til de fra Trundhiembs District ankommende og endnu Wentende Matrosser 
og for mit eget Districtz folch. Nest den allerhøyestis Anbefalling lefuer Jeg

Derris Excellencers og Høybiudende
Herrers1 underdanigste

Laurvigen Dend throlydige thienner
14 April Ao. 1710. I. Huitfeldt mpp.

a) d: 24 April Jndk., 26 di to besvaret.

Nr. 51.
HøyEdle og Welbaarne, HøyEdle og Welbiurdige

Høybiudende Herrer. a)
Siden mit Seeniste underdanigst till Derris Excellencer og Høybiudende 

Herrer hafuer Jeg Wæret udj Christiania og annamet af Stiftamptschrifueren 
Sr Claus Hanßeh 1500 rd. Wed min ankomst til Drammen forrefinder Jeg 
at Wære ankommen 78 Mand af Trundhiembs District enroullerede Matrosser, 
huor till Jeg har betalt Tuende Wgers Kostpenge, Ugentlig pro persona 1 Sd., 
og som Jeg fornehmer, kommer her ej fleere Matrosser fra Trundhiembs 
District, og Jeg effter de Høye Respectiue ordre alt har fragtet fartøyer, som 
ligger ballastet og Klar til at indtage det [ gandsche2 quantom af Matrosser 
fra Trundh. District. Widre melder Hr Commandeur Capitain This Carstensen 
Nybour3 til en Styrmand, som anfører de Matrosser her wærende, at hånd har 
faaet ordre, at Resten af Trundhiembs District enroullererede (1) Mandskab skal 
gaae ligge der fra og til Christiandsand, huor de wed de der wærende Fartøyer 
skal emploieris, og der hos giør bemelte Styrmand bekient, at hånd hafuer 
Widre ordre at forwente fra Hr Commandeur Iuris Carstensen Nybour fra Chri- 
stiandßand, huorledis hand ßig med Matrosserne skal forholde. Imidler tid er 
Jeg enpene med [ de2 Skiberomene, som Jeg hafuer fragtet [ for det folches vente 2, 
huilchet Jeg ey har Kundet effterlade Derris Excellencer og Høybiudende

1 Herfra med egen Haand.
2 Fra [ tilskrevet over Linien med Huitfeldts Haand.
3 De her i Brevet nævnte Personer ere omtalte ovenfor; Commandeurcapt. Thies Carstensen 

Nybur døde i Mai 1710, Georg C. Nybur var i Marts bleven Schoutbynacht.
16*
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Herrer underdanigst at Communicere; Som Nest den allerhøyestis Anbefal- 
ling lefuer

Derris Excellencers og Høy bi udende
Høye Herrers1

Strøms d. 26 underdanigste trolydige thienner
April Ao 1710. I. Huitfeldt mpp.
P. S: nu fech vi Efter retning, at der udi Larkulen 

schall vere kommen tuende holandsche Comfoyer og med 
bragte en 60 Comferdi Schibe, der af hente tre last her i 
Norge, og har de veret 8te Comfoyer tell sammen, her af 4 
schall vere gaa(en) ad Sundet med Øster søe farderne og 4 
Comfoyer tell Norge, huor af en schal vere i Langesund og 
en lenger vester.

Udskrift: HøyEdle og Welbaarne, HøyEdle og Welbiurdige Herrer, 
Samptlig H^ns Kon gi: Mayts Høybetroede Deputerede Wed Søe og Land 
Estatens Genner al Commissariat Underdanigst a Kiøbenhaun.

a) d: 6 May Jndk., 10 dito besvaret.

Som Supplement til de foregaaende aftrykkes endnu følgende 3 Breve fra 
Commandeur Huitfeldts Enke Kirsten Royem2.

Nr. 52.
Høyædle og Velbaarne Herrer deputerede ved Søe 

Estatens general Commisariat, Naadige Herrer. a)
Med sidst andkomne poste Erholdet derris høygunstige schrifuelse af 

d. 10 Januarij pasado, tacher aller ydmygst deris gode tillsaugn at vill lade 
betalle till Monsr. Hermand Høyer* min Sal mands efter staaende gage, gud 
velsigne dem derfor, og som ieg haaber, det allerrede er fuldkommet, saa har 
ieg nu schrefuet Monsieur Hermand Høyer till, at hånd af samme penge, som 
ieg haaber blifuer till strechelig, lader bekoste min Sal. mands begrafuelse honet 
og schichelig, som det efter hans stand kand verre sømmeligt4; i det øfrige 
forlader mig till deris store godhed, at de lader opsette afregning om, huis min 
Sal. mand maatte hafue till gode for kostpenge og den giorde Leueranse af 
tree last i nest forleden aar, som ieg ey tuiller om jo ogsaa blifuer mig betalt; 
gud ved best, at ieg det vel behøfuer, som efter min gode Sal. mand med 
smaa faderløse børn sider udi stor Vidløftighed, formedelst vi for nogle Aar

1 Herfra med egen Haand ligesom ogsaa Efterskriften.
2 Se om hende Personalhist. Tidsskr. IV. S. 98 f.
3 Raadmand Herman Høyer i Kjøbenhavn, om hvem se Pers. Tidsskr. 1 R. I. S. 202. 

Hans Hustru var formentlig af Slægten Wiel.
4 Hans Begravelse holdtes i Holmens Kirke 26 Marts 1711, efter at hans Lig allerede var 

gjenfundet 10 Novbr. 1710, se Pers. Tidsskr. 1 R. IV. S. 98.
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siden var saa uløchelig ved søe schade og miste et schib, horudj vi hafde 
sat voris ringe midler1, og nu denne forlis for mig høyt bedrøfuede Enche er 
langt større. Naadige herrer ieg beder aller ydmygeligst hielpe mig høyt- 
bedrøfuede Enche, at min Sal. mand kunde blifue begrafuet, og ieg med mine 
børn af det øfrige trøstet, gud verre igien deris rige løn, der om ieg trollig 
vil bede og der hos befalle dennem under gudomelig beschiermelse med 
forblifuende

Høyædle og Velbaarne herrers 
allerydmygeste tienerinde

Tronstagaard Jfuer Huitfeldts hoytbedrøfuede
d. 20 Februarij A. 1711. Enche Kiersten Roy em.

a) d: 3 Martij Jndk.

Nr. 53.
Høyædle Velbaarne Velædle Velbr Herrer. a)

Jeg finder mig høyst forbunden dennem samptligen allerydmygeligst at 
tache for deris høye gunst imod mig fattige Enche, at ieg efter min aller
underdanigste andsøgning hafuer nøt fuldkommen afregning og betalning for 
min Sal. Mands till staaende Gage, og som nu intet videre till bage staar end 
een øndschelig rigtighed for den træ last, som min Sal. Mand in Maio A. 
1710 ved 3de nedførte schibsladninger til hans Kongl. Mayts tieniste hafuer 
lefueret, som de høye herrer vel self er vidende, saa vel som afregning for 
de kost penge, som min Sal. Mand for spisningen i Cahyten paa schibet Danne- 
broge till kommer, saa hafuer ieg derom allerunderdanigst Supliceret till hans 
Kongl. Mayst, hor fore ieg her med allerydmygst beder de samptlig høye 
herrer vilde høygunsteligen behage ved deris høye Recommendation forhielpe 
mig till denne begierte rigtighed, huorved endnu forhaabentlig noget maatte 
ofuer schyde till min Sal. Mands Creditorers afbetalning, ieg forventer herud- 
inden deris høye formaaende Assistence\ ieg forblifuer

Høyædle Velbaarne herrer
Deris allerydmygste tienerinde

Tronstagaard Sal- ?fuer Huitfeldts Encke
d. 3 April A. 17 n. Kiersten Roy em.

a) d. 27 April jndk. og 2 Maij besv.

Nr. 54.
Høyædle og Velbaarne

Velædle og Velbyrdige
Naadige Herrer. a)

De store Velgierninger, de høye herrer altiid hafuer bevist og ladet see 
imod mig høytbedrøfuede Enche, deris ringeste tienerinde, kand ieg aldrig med

1 Se Huitfeldts eget Brev ovenfor S. 117.
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tach vederlegge, Mens daulig udj mine bønner till gud schal suche og bede, 
hånd dennem der for vilde belønne med tusendfold Naade, løche og Velsignelse 
udj alt, huis de self øndscher, og som ieg med denne post hafde schrifuelse fra 
min Suoger Monsr. Hermand Høyer udj Kiøbenhafn, at hånd allerede hafuer 
bekommet alt, huis mig efter hans Maystz store Naade kunde till komme Efter 
min Sal. Mand, hor faare ieg de høye herrer nest gud hafuer at tache, gud, 
som er alle Velgierningers rette belønnere, vil dennem der forre og viselig vel
signe og belønne, der udj Naade hafue andseet en troe tienneres efterlate 
høytbedrøfuede Enche, der dog udj hans Maystz. tieniste hafuer mist all min 
timelige giede og Velfert udj Verden, huilchet og gifuer mig den dristighed 
endnu at indfalde till de høye herrers store gunst og bevaagenhed med en 
ydmyg bøn, de frembdelis vill bevise mig den store Naade at forhielpe mig 
her till, at de mig aller naadigst tillagde og forundte aarlig Naadsens penge 
maatte blifue mig betalt udj Christiannia her udj Naarge, saa som ieg der 
samme stedz efter min Sal. Mandz død er schyldig till hans Maystz. quest 
huus Kasse 1000 rdl., saa vel som anden gieid og Vidløftighed, ieg formedelst 
voris schibs uløchelige forliis blev udj bragt, hor af ieg aarlig maa suare 
store Renter, og det ringe godtz, ieg efter min Sal. Mand er eyende, der ofuer 
er vorden pant sat, som gud schall vide falder mig tongt og besuerligt udj 
disse vanschelige Krigs tider at igiennem strebe og till veye bringe disse 
store og mange udgifter, kunde det for mig falde till minste bekostning, om 
de mig aller naadigst forundte aarlige 200 rdlr. maatte behage de høye herrer 
at vorde mig enten ved questhus kassen betalt og afschrefuen paa min Sal. 
Mands udgifne Obligation, heller og decorteres mig udj de kongelige schatter, 
ieg aarlig till hans Maystz. af mit ringe og øde godz maabetalle; ieg indkaster 
mig frembdelis udj de høye herrers store Naade, og forventer her paa udj 
dybeste ydmyghed deris gunstige suar og Reselution med forblifuende udj 
dybeste Sumission

Høyedle og Velbaarne 
Velædle og Velbyrdige

Naadige herrers 
allerydmygeste tienerinde

Tronstagaard Sal. Jfuer Huitfeldtz Enche
d. 20 Februarij K. 1712. Kiersten Roy em.

a) d. 19 Martij besv.


