1665. 18/lo. Kurprinsen af Sachsen.
1666 26/3

kom kongens smed i Vordingborg med 13' foler,der skulle
til Frederiksborg. 13 karle trak dem .Vogn til smeden,
som fulgte med for at være til rådighed.

1664

var der 6 gule vogneheste for dronnings.vogn og 6
rødskimlede heste for kongens vogn, da de kom til
Vindbyholt gæstegård.

1667 6/ 1 ’

skaffet 6 slæder i Køge til at trække(age) kongens
jagt tøj til Gisselfeld"
"

1668

bud om 5 tdr. kirsebær.

1672-73.

Borgmester Rasm. Schiøller havde fået skattekorn
fra 3 amter for at gøre det til malt for kronen.
Der tales om et beløb på 600 dl.

1665 ses ifølge skatteregnskaberne følgende borgere at have be skæftiget en maltgører(d.v.s. at der blev lavet malt i deres gård)
Sønder fjerding;

Nørre fjerding:
Øster fjerding:

Kirsten, Jens Poulsens, Vestergade
Peder Christensen,
Borgmester Christen Caspersen Schiøller
Vestergade 23-25.
Henning Jacobsen, Nørregade 22,
Jacob Pomeyer, Torvet 2,
Lyder Sivert, Nørregade k (Museumsgården)
Johan Katterberg, Torvet 3,
Mouritz Dreyer, _
- 9»
Casper Eggers, Brogade 19,Johan Kohl,

- 23.

Sjællandske tegneiser 1667-70*
1668 5/2. Missiv.
til Ohristof. Sehested, at han skal afregnemed
Jørgen Helt, kgl.Ma.jestæts tolde i Køge11for hvad han for
Vores samt medfølgende Suites” Fortæring på Vores Rejse
til og fra Nykøbing i Vort Land Falster tilkomme kan"
7/12."Eftersom Os elskelige Tolder udi Vor Købstad Køge haver
efter nådigst Befaling ladet reparere og forbedre en Del
på Eders Rådhus,på det udi des bedre derpå kunde logere,
når Vores Rejser derigennem falder.Haver I ham udi hans Hus
leje at godtgøre samme Bekostning,såvidt den billigt be findes (Nr.92l). Til Køge Byråd.
Jørgen Helt havde været fyrbøder hos prinsen(Ohr.5 .)og
fik 1/5 I 660 besked på at afregne. 1661 2l/5 forelå be
stallingen som tolder i Køge og forvalter over konsum tionen og det stemplede papir. Nævnt 1654 som fyrbøder.

Køge Arkiverne

52 a
1 666 6/if

- 7/if

1667

Bekom bådsmændene, der sad -på rådhuset:
1 brød, 8 sk. ( Grovsmed Anders Jensen Haarlev var kæmner det år)
Mad for 8
16 kander øl, 3 mark,
Tobak, 12 sk.
Mad om natten og 8 kander øl,3 mark 8 sk.
Om morgenen 8 kander øl, 1 mark 8 , og if kander øl, da de
rejste bort, 12 sk.
Lys om natten, 6 sk.
Desuden fik hver af de 12 bådsmænd:- 2 rdl. ialt 2if rdl.
Rådmanden Jacob Bortig(Brogade 16),der afleverede dem i
København og ligeså byens tjener,fik ialt 6 rdl. plus rejse
penge og til fortæring.

13/if Rejste kæmneren (Han Jacobsen Kandestøber) til København med
marts måneds kontribution (skat).Borgerne havde endnu en del
svenske penge mellem hændern^. så han måtte bagefter rejse til
Helsingborg for at veksle 82 svenske daler,der var blandt de
medtagne penge. Derved satte han if sk til for hver daler.
19/if Tolderen ville ikke have 3 spand heste,som havde været for
prinsessens (Charlotte Amalie ?) vogn, i sin stald.De måtte
derfor ud i byen hos andre borgere. Drageren passede(vogtede)
på vognen om natten.
29/if Kom en af kongens stutsmestre, Mester Hans, (fra Vordingborg )
med lo af kongens føl,som skulle til Bogense. Stutmesteren
aftalte med borgmester og råd på rådstuen om af få lo karle
til at trææe føllene samt 2 drenge.
7/5 Given for ifOO astrag og 22o klinker, der blev lagt i gulvet
på rådhuset .Dertil kom ekstra ifOO klinker.
I0/5

Blev rådhuset og vejerhuset rengjort.

25/6

Given trommeslageren,som slog på tromme for borgerskabet
2 dage,da Hans kgl.Højhed,prins Christian med sin gemalinde,
prinsesse Charlotte Amalie kom her igennem byen 2if..juni og
rejste 25..juni (Parret blev 25.juni 1667 viet på Nykøbing
slot.
Given Søren Snedker,som hjalp kvinderne at opslå(beklæde
væggene) i Prinsens gemakker,da Hans kgl.Højhed logerede
her i byen.(med de høje ministre).

5/7

29/6

Lejede jeg en københavns vögnmand til at age Kgl.Majestæts
hofmaler til København,da her ikke var andre vognmænd at få,
6 dl.
lif/11 Fik købmand Mourits Dreyer fratrukket 5 dl. i sin skat for
kurprinsens traktemente (Torvet 9).

Køge Arkiverne

53.

1662 1/5 Betalt kapajn de la Reys kompagni fra Kongens Livregiment
7/6

for en måneds ophold, 29o dl.
Betalt for 5 stk. 12 alens træ til broen over åen uden
Vesterport.

Kæmneren betalt fra 23/5 - 28/8(i alt 8 gange)98 dl.5 mark, og 6 sk.
som der står " til en Kvinde Cathrine Stabens i Stralsund’1.
3/7 Betalt brolæggeren for arbejdet ved renden ved
Svendsens gård med en ny kiste at ophugge,sten
for 2 .egetræer til kisten,som var 7 alen lange
som var lige så lange samt et læs sten,som kom

Karen,Arved
at lægge og
og egeplanker,
til kisten.

7/7 og 3/8 betalt holdholdsvis til kapt.Reys og kapt.Magnus

29o rdl. slet mønt 435 dl. og 21 o rdl.slet mønt 315 .
I8/8 Kom prinsesindens fourer med vognrulle fra Nykøbing F. Var hos
mig (kæmner Jon Børgesen) i 2 dage, 2 dl.
2o/8 Kom Kgl.Majestæts fourer med vognrulle fra Nykøbing og var med
sin tjener hos mig i 2 dage(Berendt Suhr) Traktement med vin
og andet som medgik.2 karle,som trak kongens hest til Køben
havn bekom hver 3 måltider mad.
3o/9 Var Laurits Bunde i Skenkelstrup hos herredsfogeden at bestil
le vogne til kongens fadebur.

-

-

8/I0 KomKgl.Majestæt og prinsesindens rejsefourer,Claus Suhr.
Var hos mig i 3 dage og bekom vin og andet.
I2/I0 Betalt Peder Christensen for han vari Abbetved hosherreds
fogeden og Roskilde at bestille vogne til at age Kgl. Ma.jestæts
fadebur med deres suite.
16/12 Betalt Morten Pottemager(Baade) for kakkelovnen i rådstuen
at fly.
21/12 Betalt til sognepræsten Niels Enevoldsen her til steden efter
en obligation dat.21/8 næst afvigte,udgiven af borgmester og
råd på en sølvkande for 60 speciedaler,nok lo slette daler,
udgivet til byens store nytte"formedeist kontributionens
lindrelse", udi slet mønt loo dl.
6/8 Betalt vognmand Jens Quatrup for at age tilVindbyholt
med
rådmand Jacob Bortig på rejse til Lolland på byens vegne.
6/6 Betalt en vognmand til Tryggevælde med prinsesinden af Olden
burgs kammertjener,Frantz Hegener.

J-663 tingbogen pag. 224 nævner, at borgerne havde rugsæd i deres haver
uden for Nørreport.
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5k.

1664

-

ml

2

27/2

Betalt for 2 egestolper til rådhustrappen ind til rådhus
gården og for 1 læs brosand til rådhustrappen og brolæg
geren hans løn.
Betalt for jern,8 lispd.og 9 skålpd. til den skorsten i
Hans kgl.Hajhed fprinsens kammer

- .13/8

Betalt tømmermand for 6 døre at gøre på rådhusgavlen ud til
Nørrestræde. 8 deller dertil tillige. 28/8 købt endnu 2
deller til nævnte døre på gavlen.

-

19/8

^etalt kvartermester Johan Werner for standkvarter i
6 måneder(fra 18/2 -18/8, 252 dl.) (Livgarden)

6/12

Betalt løjtnant Herman Meyer for Livgardens standkvarter
fra 18/8 i 3 måneder, 126 dl.

-

1666 27/2

blev følgende erklæring indført i rådstuebogent Eftersom
det erfares, at der her i staden begås stor uskikkelighed,når oldermænd tages med både til gæstebud og drikke
lag,hvilket ofte bl.a. hos smedene her i Køge har været brugeligt
hvorfor til sådan uskikkelighed,pengespild og mangen fat
tig mands ruin,som deraf kan forårsages at forekomme."
Smedelauget fik derfor besked på, at de i alle måder skul
le rette sig efter 0hr.4.s reces 2.bogs 3:.kapitel 9.artikel.

1666 lo/4 mødte Frederich Jahn og Johan Schumacher.porgere og musikanter
og fik forholdt Kgl.Majestæts brev og vilje "at her i Byen til
15.April en trompeter skal forskaffes" .De mødte og svarede,a^
en af dem eller en anden dygtig person i deres sted til nævnte
t-'-d ville møde efter Kgl .Majestæts brev. Det blev dog Schumach
er,der kom til at møde,og en måned senere måtte Fr.Jahn af sted,
men begge blev dog fritaget for at svare skat i det år,de hav
de t bundet sig til flåden.
1666 25/9

Peder Nielsen Sadelmager,der i et par år havde boet i sal.

Hans Bucks gård(Nørregade 2 ).men ikke betalt derfor,da han
havde fjernet al den urenlighed,svenskerne havde efterladt
sig,og fordi han ved at bebo gården havde gjort sit til, at den
ikke helt blev ruineret, tilbød nu at betale 12 slette daler
i årlig leje fra førstkommende påske.

Køge Arkiverne

Tingbogen 1664-67 indeholder følgende oplysninger:
3o/4 1666 vedr. slægtshistorie om kræmmer Jørgen Pedersens hustru.
/

2 1/5 1666 vedr. sagen om Erih Helmers første kone,Sidsel Andersdatter,
hvis datter,Drude Erichsdatter, krævede sin mødrendearv.(158).

21/5 1666

vedr. Oluf Sandersens formynderskab for sit barnebarn,
Johanne Johansdatter,gift med Peder Jensen(Brauer ?).159)
(Oluf Sandersen var hendes morfader).

11/6 1666,pag.l6o. Vedr. Christen Caspersen Schiøllers skøde på den
store grund(gartneriet) i Hestemøllestræde.
9/7

1666 køber Hans Frederiksen Hestemøller(Nørregade 24 b)
våninger,der lå i Bjerggade og stødte

2 leje

op med haven til Hans

Frederiksens egen have i Nørregade.(I66 ).

1 5 /1 1666 fremgår det, at Mester Oluf Bendsens datters bolig på Bjerget
.var.ruineret af fjenden under svenskekrigen(denne bolig lå
for enden af Oluf Bendsens tidligere gård,Nørregade 24 a,

og

hvis haver stødte sammen ligesom den tidligere nævnte.
2o/l 1666

Vedr. en sag om to bønder fra Gammel Køge,der havde drevet
skovhugst ulovligt

på Gi.Køgegårds mark på et stykke jord

kaldet Møllemosen eller Hpygårdsengen. (129).
26/3 1666

Vedr. Erich Helmers hustru.Sidsel Amdersdatter.Et skifte
dat. 12/5 1644 omtales,pag. 142. (ses ikke i Køge skifter).

9/4

1666

Vedr. sag om

Kirsten, sal .Morten Mjchelsens forældres

l igstene(2 stk.) på det store kirkegulv uden for prædike
stolen, at tyskølsfører Jens Jensens og dennes hustrus
navne stod derpå (144).

1 5 /1

1666

Et skibsforlis

Stævner skipper Jon Joensen tilligemed købmand Johan Kohl
(Brogade 23) kgl.Majestæts fyrforvalter Peder Jensen på
Anholt,fordi fyret ikke fungerede.da der intet brænde var
til at fyre med,hvorved skipperens mandskab kom i største
livsfare,da de løb på revet ud for Anholt.

Køge Arkiverne

56.
Ifølge sagen blev der ved forliset slået hul i bunden af skuden,hvor
ved den blev fyldt med vand. Ved hjælp af de lokale bønder fik man
bjerget anker,tove og sejl samt noget tørt malt og 4 tdr.byg og 6 tdr.
ærter,som var"sønderslagen".
Desuden blev der bjerget nogle sider røget flæsk.' Alt andet,som var rug,
malt og ærter, var vådt og derfor fordærvet,hvilke varer "bønderne til
sig anammede,eftersom de faam ganske intet tjente"
"Nok fik Bønderne 15 Sider Flæsk og lo Tønder Ærter,som de selv tog
for Redskabet, de bjergede,eftersom den største Del var af det våde
Korn,som intet tjente".
Købmanden beklagede sig over, at der skulle være bortkommet nogle sid|^
flæsk foruden det nævnte såvel som andre varer,desligeste "havde Køb manden en Snes Mand af Indbyggerne på Landet og hans Skibsfolk den 1.
April,da at samme Dag at gøre deres bedste,eftersom det var stille Vejr,
at balge og oppumpe Skuden samt udkaste Rug og Malt,som derudi var,
da befandtes det,Gud beder desværre, at Skuden var ganske brøstfældig
og udi Stykker, så det var umuligt at få nogen Læns på den,men måtte den
overgive,da de havde arbejdet allermest på den,og anløb samme Skude om
Natten på nævnte Rev ved Anholt mellem 11-12.".
(Forliset fandt ifølge tingbogen sted natten mellem 25-26/3 1661),men
sagen om erstatning kom først frem 1666.

22/10 1666,pag.195, indeholder tingbogen en dom over Peder Sørensen
Skomager og hustru,som blev dømt for at have huset en tyv i 3 nætter.
Tyven havde fra Freerslev kirke stjålet kalkexj, messehagelet, alter
klædet og messesærken. Messehaglen var skåret i stykker på skomagere®
loft,og her var også kalken blevet sønderbrudt.Begge blev dømt efter
en forordning af 8/8 1653.
20/I0 1667 var pottemageren Morten Baade og snedkeren Henrich Rehling
i klokketårnet for at besigtige den store klokke,men fandt ingen
brøstfældighed på jernet og ej heller pä træværket.
1665 I 6/2

betalte kæmneren til rebsL ageren nå Fændediget for 2

strenge,han gjorde til rådhusværket(uret på rådhuset).

Køge Arkiverne

Køge fattigregnskaber
Byens to

stodderfogeder havde travlt i 1658 med at begrave(bære til

Klostergården) svenske soldater,ryttere og bådsmænd.
3 var døde i boderne(muligt Stens boder,hvoraf 3-4 af dem blev stående
og benyttet af fjenden). 15 døde hos borgere,hvor de var indkvarteret.
13/4 1658 hedder detrLeverede Jacob St.odderfoged en gammel Kjol,som en
rytter efterlod sig og blev begravet af de fattiges penge.Solgt efter
vurderingen for 4 mark.
17/9 1658 siges følgende: Er Jacob Stodderfogeds Bøsse(indsamling) bleven
opladt og er der funden,når den 3.Part til dem er uddelt: 2 Mark,4 Sk.
2o/5 1659 fik de fattige i Steens Boder deres 14.Dags Penge, 2 Mark hver.
Jacob Konge og Morten Konge fik hver 2 Mark.
Havneskoven nævnt i rådstueprt. 1663,122.
3 pantebreve udgivet af Lisbeth Hansdatter,sal.Hans Buchs:
Skød^éprtT-1^52~1277, 26/7.
Lisbeth, sal.Hans Buchs begravet på de fattiges vegne 1675 31/1.Betalt
til præsten,kapellanen,skolemesteren, for sang ved graven og for bedemand
samt for møg at age fra døren ved gården og for lys,bånd og nåle, 22 rdl.
og 8 mark.
1)
I667 17/12 begr. købmand Gert Bergending(tidl.Nørregade 24 a),som borger
skabet gay til hjælp,men det kunne dog ikke række længere end til 4 dl.
3 mark og 8 sk.Resten, 4 1/2 mark, har borgmester og råd efterladt.
I625 6/12 nævnt latinsk skolemester Claus Hansen(Fattigregn).
Skolefolk ved dansk skole l676-77(Fattig-regn.)
Laurits Winthers skole: lo drenge og 1 pige, (boede, i Vestergade)
6.
Cort Philipsens skole:
7
3 piger.
Tingbogen 1655,121: Jacob Hansen Kock,-dansk skoleholder.
I650,233:"Valentin,tysk skolemester drog bort i armod for

7

ar

siden"•
I650 8/12: "Erik Skolemester døde i armod for 8 år siden'.'
I664 22/2: Søren Pedersen, dansk skolemester,skrev bryllups
og begravelsesbreve^ (også tingb.1665,58) begr.1672.
I648 I0/7 : Hans Pedersen,latinsk skolemester i Roskilde kræver
Cort Richter for ophold til dennes brodersøn,Jacob Richter
da denne gik i Roskilde skole.Hans Pedersen var senere kom'
met til Kallundborg skole. (Om skolefolk i Køge*se
næste side).
l) Underskrev sig Borchendinch.
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Om latinske og danske skolemestre i Køge(fortsat)
1618-20

58.

Skolemester Hans Jørgensen Noll (tingb. 163o,48),

1625 6/l2 Latinsk skolemester Claus Hansen (Fattigregnskaber)
1630 29/I 0 Latinsk skolemester Johannes Fritérius (Rådstueprt.)
(også benævnt Friderichs).
1639 omtales 4 drenge,som står for sangen og 6 medsyngere(Skoléregn.)
1631 (Hådstueprt.) nævnes Christen Skolemester.
1642,175, tingb. fhv.latinsk, skolemester Peder Ancker,
1637-57 (Fattigregnskaber) forekommer dansk skoleholder
Peder Lauritzen Sommer ,som ejede gården(og holdt skole der)
i nuv. Kirkestræde 19 . Han siges 1639 at have 7 drenge og 4
piger i sin skole. Hans årsløn var loo rdl.(død 1657)
Ifølge tingbogen 1649-5o(5o) kræver han betaling af 2 børns
skolegang i 3o uger fra jul til Set. Pedersdag, for begge
5 sk. pr. uge, desuden for et andet barn i halvandet år a 2 sk.
ugentligt. Sønnen Lauritz Pedersen Sommer fortsatte skolen
^
1699,skødeprt 26) ses der også at være holdt skole i gården.
^
1655,tingb.121,forekommer som nævnt -dansk skolemester Jacob Hansen
Kock. Ifølge skoleregnskaberne blev hans bolig ved åen(Brogade 26)
revet ned af svenskerne under krigen 1658-6o.
Den latinske skolemester.rektor Hans Iversen ses 2o/l2 1657
at have fået betaling af kirkeværgen for en kvart basun og andre
basuner at lade reparere i København, samt for transporten.
Hans Iversen ses på et tidspunkt at have købt gården nuv.Kirke
stræde 21 og var altså nabo til kapellangården i nr. 23. tingbogen
I 2/1 1652(278) omtaler en skeltrætte han havde med Tønnes Guld smed,som havde bygget et hus alt for nær ved skolemesterens,b|de
med grundvold og tagdryp.Rektorens gærde var revet ned og adskil
lige træer var fældet for at mursten kunne indføres.
Tingbogen 1666 pag.21o. indeholder et uddrag af Hans Iversens
skiftetdet hørte ellers til Ramsø herreds provsti) Her omtales
^
sønnen Ivar Hansen.Det fremgår ligeledes, at han havde følgende ™
kontrafejer i sit hjems Jacob, Josoph,Adam og Eva,"Om Syndfloden"
og "Christi Lidelse".
Ifølge rådstueprt. 1642 26/7 anlagde Hans Iversen sag mod en
soldat,"der slog en fra Skolen med en flad Klinge og satte
kården mod hans Bryst".
Velstående borgere havde gennem årtier skænket store beløb,hvis
renter var med til at betale børnenes undervisning.Og det gjaldt
både børnene i dén latinske og; danske skole. Af sidstnævnte var
der i perioder op til tre af. (16oo-tallet)
Børnene blev klædte næsten fra top til tå,idet der hvert år blev
uddelt klædninger,strømper,sko,særke,huer,halskraver og hals klude til dem.
Søren Smeds gård i Vestergade,hvor der ifølge trykte kilder
blev holdt danske skole,blev fuldstændig ruineret under svenske
krigen .Latinskolen ejede gården,og pladsen lå øde hen i mange
år efter krigen,indtil borgmester Christen Caspersen Schiøller
købte ^en.
iRådstuebogen l/lo 1667)
&n borger Benjamin havde i 1667 dristet sig til at holde dansk
skole,skøntoLaur.Andersen og Søren Pedersen modsatte sig det,men
fik dog byrådets tilladelse,fordi det var vinteren,der
forestod.
Køge
Arkiverne

59.
Diverse
1666

s /a

oplysninger m#m.

bekom bådsmændene. der sad på rådhuset ( 8, stk.)

mad,øl og tobak (l6 kander øl). Mad om aftenen for hver
4 sk. og 8 kander øl. Om morgenen den 7.4.,da de rejste
fik de mad og 8 kander øl og nok 4 kander øl samt hver
3 rdl.
19/4,2 karle kastede en grøft ved Lovportstræde for at
ingen der skulle køre.
-

29/4,2 karle kastede en grav op ved Nyportstræde.

-

3o/4,12 karle,som skulle ud som bådsmænd, fik hver 3 måltider.

-

Jacob Bprtig, rådmand, var i København med bådsmænden e .

-

20/5 betalt Johan Schumacher, instumentist. 6 rdl.
leveret til 6 af ^gl.Majst. s bådsmænd proviant,var med
en af kongens jagter inddrevet af Stevns.

-

( 2 rdl. 8 sk.)

En løjtnant ( Johan Verner) kom hvert kvartal og fik udbetalt
126 rdl. til Livgardens standkvarter.Denne var ledsaget af
2 - 3 gardister tilligemed deres heste, boede hos kæmneren
hvor de fik mad, øl, brændevin samt foder til hestene.Op
holdt sig ca. et par dage i byen. ( 28/2 og 3o/5
).
3o/5 fik skarpretteren i Roskilde,Mester Ernst Koch, udbetalt
7 rdl. 2 mk. for et halvt år.

-

14/6,3oo mursten til Kagen købt på Lellingegård.

-

I 2 /7 &g vognmandThomas Nielsen kongens vogn tilKøbenhavn.

20/7 blev 2 af dronnings.heste trukket til København.
-

3 1 /7

-

I 3/8 8 bådsmænd fik fortæring ( ved storm), var med en
af Kgl .Majestæts”Schierbåde" .

-

27/8 betalt til løjtnant Philip Kjessinger 126 rdl. for
Livgardens standkvarter.
22/9 kom en rytter,som havde været med breve for oberst
Arendorff.
lo/lo blev en ståhest trukket til Tryggevælde.

-

kørte en vognmand kongens hoffourer til Tryggevælde.

l/ll kom en vognmand fra København,som kørte en af kongens
lakajermedbringende kurprinsens sadlerT fra og til København
vedr. vognmanden.
l/ll betalt til en mons, Poul under livgarden , som adskil
lige gange havde redet til Roskilde ang. vogne til Kgl.
Majestæts suite, (at fremføre).
l/ll betalt 126 rdl. til Livgardens standkvarter.
8/12 og I 0/12 . En karl gik to gange til Roskilde med
breve ang. vogne til suiten.
15 /12 lejet en karl,som red til København med 2 af kongens
vogneheste.
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6o.
1666 1 7 /7 besluttede byrådet, at rådmand Oluf Sandersen,byfogeden
og brandmesteren i fællesskab skulle efterse skorstenene i
Sønder fjerding,og fandt de en skorsten,der var så brøstfældig,
at man ikke kunne stå udenfor ,skulle de lade en murermester
slå hul på den,således at de mennesker der ej ededen,var nødt .
til at lade den opsætte på ny. Det gjaldt også bageovne og
kølner,fremgår det af befalingen.
1666 21/8 En række borgere havde ikke mødt for at age kongens fade
bur og blev derfor stævnet ved rådstueretten11 at betale for
så mange mil,de efter sedler deputeret var,som var 12 mil på
hver lægdsmand a 2 mark,med billig omkostning at betale inden
15 dages forløb.".
1666 II/9 .Jacob Slange,forordnet prokurator i Køge,krævede Jens
Poulsen,tidl. brødvejer tiltalt for at have-virket som prokura
to r,^_at_Jiaii_ej_buxd^__proced^re_jaogl£___sager_Ji^r_j^_by^ til råd
stuen eller bytinget.Recessen sagde, at ingen måtte lade sig
bruge som prokurator,med mindre de af byrådet- dertil var forordnet-og var taget i ed af lensmanden. Slange trak dog sagen tlbage.
1666 4/12 beskæftigede retten sig med et forlis.: Skipper Peder Jensen,
• der havde lastet korn i Køge og skulle til Lübeck, gik på grund
af storm på grund ud for Knudsskov ved Knudshove.d.Det lykkedes 0 ^
at bjerge det store anker,et lille anker og nogle tove samt nogle

stykker sejl,der var blæst i stykker. Folk fra Knudsby havde hjulpet
til med ät bjiærge
Chr. Kræmmer af Køge og Henrich Dosin af Hamborg tilbød at køre
med ned til vraget,der stod på fem favne vand,men Christen afstod
i sidste øjeblik at følge med,da de tog af sted fra Køge.
Skipperen forklarede, at Michel af Lübeck,der var med galioten
fik bjerget et skrin,hvori‘var Jacob Ppmeyers og Peder Rantis
penge,som de havde givet ham med. En karl fra Køge vidnede,at
han havde hentet en pengepose hos Jacob Pomeyer,og den var sat
ind i et skab bag i kahytten.Ovenpå havde han sat en 1 / 3 otting
smør. Det fremgår ikke af sagen,om pengene kom til veje.
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61.
Rejs e r

over Krige

1667 2o/2 kørte en vogn en skipper til København. Var på grund
af dårlig vejr inkommen til byen.
1668 I 0/2 lejede jeg Claus Spillemand, som red til hovedstaden
med et brev vedr. byen her.Han la.der i 2 dage,inden han~
fik afleveret brevet til kansleren. 1 dl.
1 1 /3 kom stutmesteren på vej til Vordingborg med 23 hopper. Havde
4 karle og 2 ståheste med og fik 2 læs hø.
I 6/3

kom stutmesteren fra Frederiksborg med 25 hopper
ståheste.

3 1 /3

kom Mester Hans Sørensen fra Ringe præstegård på Fyn,der
skulle være hofprædikant. Havde pas på 4 vogne.

og 3

9/4 rejste fogedsvenden til Bremerholm med tyven,der sad i kælderen.
Købmand Anders Glanderup rejste til København med kansleren.12/4.

1 /5

rejste jeg (kæmner Hans Jacobsen Kandestøber) til Præstø
angående soldater-indkvartering..

3/5

rejste kæmneren til Kbhvn. angående soldater-indkvartering.
Lå der i 3 dage, før jeg fik ordre fra kommissæren,hr. Otto
Pogwitz.

3/7 var en karl 2 gange.på Vallø med breve til hr. Otto Skeel
fra borgmester og råd.
I 3 /7

gik Claus Spillemand til Kbhvn. med breve til kansleren.Lå
der i 2 dage, før han fik audiens. Modtog 1 dl. i rejsepenge
og fortæring.

1 /8 lejede et bud til om natten at ride til Roskilde om vogne til
kongens suite.
8/8 Viste Hans Væver om natten en soldat til Gisselfeldt.hvor han
skulle aflevere et brev til rigsadmiral Bjelke.
9/8

blev vin om natten overført til Gisselfeldt.da kongen kom fra
Frederiksborg.
sendte jeg en kopi af vognrullen til kongens suite til Roskilde.

2o/8 rejse jeg til Roskilde
forlade Nykøbing 24/8.
26/8

for at lade dem vide, at kongens ville

gik byd til Lellingegård om vogne. Samme nat gik Hans Jensen
til 01/3alby,Højelse og Ølsemagle om vogne.

/ kom kongens
by
28/8
køkkenskriver og fik 7 bøndervogne.
29/8

fik dronningens kok en vogn til Leilinge. Han ville
skaffe vogneT Herredsfogeden i Stengelstrup (Terlev
selv med gevalt ville skaffe vogne, (hente vogne).

selv
sogn),som

Sendte bud til Roskilde, at det ville gå(ham) ilde, hvis han
ingen vogne kunne skaffe.Hofmarskallen ville klage til kongen
at det gik så skammeligt til, at han ikke kunne få så mange
’
vogne,som kunne føre ham og hans folk gennem landet.
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Jeg sendte igen bud til Stengelstrup om vogne. Og det hedder
videre i Udi i disse dage var .jeg så overfalden for vogner at jeg
ikke kunne være i mit hus eller noget sted på gaden,men måtte
selv på bare fod løbe om vogne til Ølsemagle,Højelse og 2-lby.

1 /9 var jeg selv i Stenkelstrup om vogne, efter som jeg ingen ro
lighed havde i mit hus.
2/9, lejede jeg Claus Spillemand til at ride til Roskilde med
vognrullen på 7o vogne (der skulle skaffes til hovedstaden).

4/9

kom stutmesteren med 8 føl.

14/9 kom 2 jæ gerkane med et ganske parti jagthunde,hvortil blev
købt mælk på GlVKøgegård.Fik strøelse,og jeg købte brød hos
Inger Bagers til dem.
23/9 måtte jeg leje en bonde fra Taarnby til at age en af dron
ningens lakajer til Tryggevælde.
kom kongens forskærer fra Femern. Han havde fulgte Hans.fyrst.
Naade.hertug til Slesvig -Holsten til Gpttorp, men skulle
nu til Kbhvn.Havde pas på en bondevogn og én"borgervogn. Om
natten.

3/I 0 måtte jeg leje 2 tomme vognmandsvogne til at køre nogen
Vin om natten til Tryggevælde. eftersom ingen anden ville
sådan vare indtage (vinen skulle føres med 6 bøndervogne).
To borgere lejet til at køre kammerherre: Schult og vin skænkens tjener til Tryggevælde.
1669
4/3
II/ 3

Kæmner Niels Pedersen Knippel.
ridende bud til landsdommeren i Ringsted.
ridende bud til København.

I 0/4

kom stutmesteren med 6 hopper (Lejet 6 karle til at træk
ke dem til Roskilde).(Mester Hans Stumester),
lejet en vogn til at køre pantsvende til Karise, (jagt).

2/5

kom stutmesteren med lo føl fra Vordingborg.

25/5

kom 6 heste,som skulle foræres til kejseren.6 karle trak
dem til Tryggevælde og fik hver 24 sk.

3/6

ridende bud til Roskilde efter natmanden.da en hest var
styrtet i borgm. Cristen Casper.Sehiøllers gård(Vestergade
red en kairl igen efter natmanden.(o£ 24/7)
23-25).

3o/6
23/7
3/9
17/11
19/11

11/12

kom stutmester Hans med 2 af kongens heste fra Vordingborg.
2 karle trak dem til København.
3 karle passede på kongens heste en dag og nat i Tolderens
gård (rådhusets) og trak dem om morgenen til København,
var fogedsvenden til København med nogle besovende kvinder.
(Kvindfolk).
Fik to af dronningens kuske 2 skp. havre til dronnigens
heste. To karle trak dem til Tryggevælde.( Kuskene blev
kørt til Tryggevælde,og hestene trukket efter at have
været forspand fra Roskilde til Køge).
Givet 2 karle,som bar nogie af Kgl.Majestæts falke til Tryg
gevælde •
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Rejser over Køge
1669 l/l2 var rådmand Jacob Bortig "i Renteriet" med 15o dl.3.2.sk.
" _ll/l_2J?ar 2 karle nogle af kongens falke til Tryggevælde.
-

21/12

- 3

karle

nogle falke til Tryggevælde.

1674. Peder Christensen Holst var kæmner.
2/5 sendte ridende bud til Roskilde for at erfare,hvormange
vogne, der skulle age enkedronnings.suite til Vindbyholt.
2/6 sendte ridende bud til Køge kro for at hente breve til
Hans Excellense, Enevold Parsberg.som havde noget her i
byen at forrette.
3/7 gik ridende bud til Ringsted med "breve. (Man havde
ellers landstingsrideren Morten Nielsen,hvis årsløn var 2 dl.(
3/9 kom et bud fra København om kobberskatten (brev) og
spadserede tilbage igen.Modtog 3 mk. 8 sk. til fortæring og
for sin ulejlighed.
1676.

28/8 betalt til Espen -Drager fordi

han med sin svoger

var

1 "Onde Aftens Bakken" og hialp et stykke op,som blev bragt
til København.

Gav 1 mk. og 8 sk.

171o.

Købmand Hans Joha.nsen(Brogade 5
) modtager betaling
af
kæmneren for at have givet 4 svage matroser mad.gi og senge
de 3 -i 19 dage og 1 i 44 dage.

1677

Kæmnerregnskabet fra 1677 er præget af de mange udgifter til
ligkister. I perioden 18.jan - 24«august betalte kæmneren sned
keren for kister til 75 døde soldater,som havde været i pleje
hos lige så mange forskellige borgere.

-r

30 /I skulle der gøres rydeligt i Mouritz Dreyers gårdCTorvet 9)
for fourage til Kgl.Majestæts magasin.
I4/2 fremgår det af regnskabet, at der var en vægt i gården til
at veje høet på-, og at der skulle 4 mand til at flytte den.
2.8/2. heder det, at en mand skulle rense loftet over stuen i

Mouritz

Dreyers gård.

I0/3 betalt for ved til cortegarten(vagtstuen) ved stranden.
(Senere viser det sig,at den var indrettet i en bolig,som til
hørte Rasmus Schiøller).
I3 /5 ses nogle folk af Livgarden til Hest at have logeret hos
Qj:?1-*' Jensen Haarlev i Nørregade^Kæmneren købte 1 td. havre hos
oberstløjtnantens fru i sal.Arent von Marchs gård på Torvet.2)
1 ) Nørregade 4o. 2 ) Torvet lo.
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1677

3/1 betalt et ridende bud til bondefogeden i Sædder om vogne.

1677 27-28/5 marcherede 2 kompagnier mønstrede soldater gennem byen
og havde 2 nætters kvarter.
-

Betalte kæmneren for at få natmesteren til at rense secretet
i gården neden for rådstuen,hvor de svenske fanger"gjorde deres
behov”.
26/8 betalte glarmester for at reparere vinduerne i rådhuset,
hvor bytinget holdtes.

-

-

-

14/9 øl og brød til nogle hessiske krigsfolk, som lå ude ved
ve.jrsmøllerne om natten.
16/9 ridende bud til en kvartermester,der lå i kvarter i Babberup
mølle.
5/11 Betalt Karen Glanderup i Vestergade (29) f°r nogle officerer,
der havde logeret.
3o/ll Betalt for lamper og tran til vagthusene ved 3 porte
og i hovedvagten på Torvett desuden for kaptajn Pentz logement
i sal» Christen Frandsens gård.

-

16/12 Betalt Rasmus Pottemager for en kakelovn af tagsten til vagt
stuen* Den gamle var forbrændt.
18/12 Betalt for lys til de udskrevne bømder-soldater på rådhuset.
De kom fra København og skulle videre.
1678 3o/l betalt borgmester Rasmus'Schiøller for traktement af svenske
officerer, 8 rdl.
2/5,01.til de kejserlige folk(3 x femfjerdingefade),som marcherede
gennem byen ad Skaane til.Øllet og brød leveret af Kirsten,sal. Jens
Poulsen i Vestergade.
2/5 Svenske fanger indsat på rådhuset,da slaget til Skibs under
Stevns var sket, 4 tdr. øl og 4 lispd. brød. ’
I marts blev der opsat et rettersted på Torvet og lagt bro omkring,
i anledning af en soldat skulle henrettes.
1679 3/6* Leveret 4o hollandske klinker til Hans Majestæts skibllVictoriaM
der lå på reden.

29/9 betalt en vognmand for at age 76 læs tønder fra stranden op
i sal. Ditlev Bertrams gård på Torvet, og for adskillge gange at
have flyttet skilderhuset på Torvet ind i Cortegaren.
Tryggevælde amts ekstraskatte regnskab
1711 26/I Aashøj by: Mads Frederichsen har tilforn brændt nogle potter,men
har ikke ved 4 års tid brugt sit håndværk,såsom han er bondefoged ved
Gammel Køgegård.(Chr.5.forbød pottemageri på landet )!)
I682 (kæmnerreggn). 2/4 leveret til landsdommer Rasm.Schiøller 5 vogne til
rebningskommissionen herfra til Lyderslev.
l) ^f ter 17oo var der enkelte pottemagere på landet trods forbudet.
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6-5 a.

1665 29/6 foreligger regning om,at secreteti fangegården
revet ned af muren

og et nyt opført.

blev

Dertilmedgik*

1 stk. 18 alen træ til stolper,
1

_

io

-

træ,

•
■

,.J-

« .i-P'iuQc

Lagt tag på,og 2 tavl og en side at opmure, loo tagsten.i i tb? iisoa
Tingbogen 1849 17/9 oplyser; Da kældersvenden Niels Christensen

Ruff ikke kunne gøre regnskab for 449 rdl.,bad tolderen,Jens Hansen,
byfogeden om at sætte kæl der svenden ud. Fogeden og to mænd kom ned i
stadskælderen under rådhuset ved 1 2 .tiden om aftenen, Niels Buff løb
da rundt med et kosteskaf og ville slå "hvem der
derned". THertil
I kom
c.. »O
■
'
be.nærkede tolderens fuldmægtig: Du bliver ikke gammel i kælderen,
1_

' _____ 1**5^-5 S ;•a iir.

£

« ' ••■*•’*"*

i

Niels". "Det er lige,hvad jeg havde tænkt mig",svarede Ruff.. Ful dr
mægtigen og hans- folk gik derpå ind i den lille stue,hvor kakkelovnen
stod,hvorpå alle regnskaber,breve og bøger samt hans klæder,der var i
et skrin,blev forseglet.(Tingb.25/2 165o).
. , ;

|W

T

r

16^9 19/2 skrev tolderen Jens Hansen købsbrev på gården nuv. Torvet 21
Et panteprev ses tinglæst 3/3 1651. Skødeprt.
.- j c,. .«$ ;:å # I -II -t-#$

Chr. 5. ses ifølge sine private kammerregnskaber at være den konge,som
oftest har overnattet i Køge ved gennem rejser. De fire første gange
'

n; i ’;

Jil

boede han hos landsdommer Rasmus Schiøller(Nørregade lo);
I678 12/1 1 , i+/12 .Ved det første besøg fik folkene på gården 30 dl. J
1685 31/3 (drikkepenge 2o dl.)
1 drikkepenge.
1686 23/3

-

De følgende overnatninger foregik på rådhuset:
I689 16/7 (Kongen var på vej til Møn)
I689 29/lo( Det hedder her: Tabte 7 dl. i spil om aftenen i Køge,)
1692 8 - 9 . marts. Kongen var i Køge for at mønstre gatfdj&n.
1693 2o/7 .Konger var på vej til Nykøbing og spiste til middag hos
tolderen på rådhuset. (Peder Davidsen Foss).
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65.
1686 31/3 Betalt tilnatlig lys og tran for officerer og soldater i
cortegallen for 4 skilling, såvel som den tid, 23.marts, Hans kgl.
’Majestæt (Chr. 5.) logerede hos hr. Landsdommerens (Rasmus Schiøl— --------------------- ------ --- — --------- - i n .
ler,Nørregade lo) om natten,og da holdt soldaterne vagt i den gård
tværs overfor(Nørregade 5) og i lige måde bekom til lys og tran
samme nat for 4 skilling. Er så tilsammen 85 nætter a 4 skilling,
c

5 rdl.l mark, 4 sk.
24.marts om morgenen rejste kongen til Tryggevælde og fik til for ....
.
•
’;i
spand mester Emmiches heste»borgmester Cort Plums og Cathrine,sal.
• •

. i

-ri

Henning Jacobsens heste(Nørregade 22).Nok forspand for overrente .

mesterens karet.

I»

vi. (

* • »

»«

Ved hjemrejsen 27. marts forspand til geheimeråd
■

Pladzis

••

og overkammerjunker Knuths kareter.(Til Køge kro).

,

,

~J

1687 9/1. Efter overjægermesterens ordre skaffet en vogn med en jæger
til Strøby.
- 28/1 . Efter jægermesters ordre skaffet en vogn til en fisker til
Strøby.
13/3 Efter borgmesters ordre sendt bud til Søholm efter
.

- 17/3 leveret til bagerne her i byen 4o tdr. rug,som oldermand for
bagerlauget,Anders Olsen, kvitterede for.
1686 1/11 Kom Hans Majestæt hid til byen og fik forspand til Valløbv
(ledsaget af geheimeråd Pladzis og overkammerjunker Knuth,som hver
fik forspand til deres kareter). Hjemrejse 4.november.
1687 Betalt til Christopher Christiansen Bager for de 5 måneder Livgar ___
dens ordonnanser logerede hos ham. (11*januar)*
3o/4 rejste Chr. 5.' gennem byen. For Hans Majestæts kaleche kom til
forspand 6 hest.e. for baron Juels 4 heste og for overrent emesterens
og kongens tjeneres kaleche hver 4 heste. På vej til Vindbyholt*
31/5 Betalt for lys til de grønne soldater,som her i byen anammede,
6 aftener i Cortegalen.
3 1/5 Betalt for tvende bud til Roskilde ang* Hans Majestæts rejse
til Boringholm til og fra. 7. juni betalt fire karle for Hans M§ije stæts heste at trække til København*
'26/7 Lejet en vogn til en regimentskvartermester til Qjorslev.
8/I0 Skaffet en fri vogn til en af dronnings,lakajer til Strøby*
28/I0 rejste Hendes Majestæt til Gjorslev.
Til forspand for Hendes Majestæts kaleche kom 4 heste, til jomfruernes
2 heste og til Hr. Bilsmans kaleche 4 heste.
-*

oktober: Kom kongen og dronningen på vej mod Tryggevælde og fik til
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«

forspand for hver karet, 6 heste. Til overkammerjunkeren kom 4 heste,
til kammertjenerne og overmarskallen hver 4 heste.
1688 7/2 Efter magistratens befaling har jeg(kæmneren)
til samtlige pottemagere

givet og betalt

her i byen 5 rdl, hvilke penge de udgav

til en „pottemager i Aashø.j.som han dem havde fortrængt for nogen
fortræd han antræffed i Ringsted,da de hans potter borttog.
Herefter herskabet ved Gammel Køgegård forbød pottemagerne leret,
indtil de 5 rdl. blev betalt. Og da de ikke kunne afsted ....
betale,haver byen det på deres vegne forstrakt,
..... betale, når de igen kan
'

at

som de igen haver

... sted komme.

bekom Christopher Bager for Livgardens ordonnanser at logere i 4 mdr,
9/6 Passerede Kongen og Dronningen på vej til Møn og Nykøbing

15 .maj.
og

og bekom til hver kaleche 3 par heste.
I5/6 kom Hendes Majestæt fra Gjorslevpå rejse til København.Sendte
bud til-Roskilde om vogne ved Køge kro.
14.juli kom assessor (Ole)Rømer og fik forspand til Stevns klint.

30 /7 red Oluf Post til Roskilde om 8 forspandheste til 2 kareter,
som her stod på Torvet og skulle til Lolland.
11/8 betalt til Laurits Maler til farve han efter ordre skulle bruge
til Hans Majestæts værelser på rådhuset at anstryge, 3mark.

1-

Bekom assessor Rømer forspand til Fakse. Hjemrejse 14/8.

~

I5/8 Sendte bud til skovrideren i Slimminge.

-

28/8 Bekom oberst Harboe 2 par forspandsheste

herfra og til

Stevns

klint.Hjemrejse 29/8 .
- 6/9 bekom oberst Harboe forspand til sin kaleche til Stevnsklint.
Hjemrejse 8/9.
- 2.7/9 Kom Hahs Majestæt og Hendes Majestæt og kurfyrstinden af Sachen
pa rejse til Lolland og fik til 3 kalecher 18 forspandsheste. Hjemrejse
over Køge kro 2*oktober med forspand også til prinsesindens kaleche.
- 20/II Haver jeg betalt til Cathrine,sal.Henning Jacobsen (Nørregade 22)
for tvende tinfade,vægt 7 pd.,som blev borte,da Hans Majestæt sidste
gang logerede her om natten, 2 rdl. 2 mk.og 8 sk.
27/11 Bekom Poul Nielsen Trane 3 rdl. fordi fænrik Friis og tvende
tjenere(af fodgarden)logered i 30 dage i hans gård(Brogade 16 b)
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1691 24/3 omtales kaptajn Knapsteds kompagni.
27/3 Bestilt 8 bønder og en vogn i Roskilde til at transportere
27 heste,som stutmesteren kom'med fra Nykøbing slot, til
K ø b e n h a v n . En vogn ag stutmesteren til København.
O
Betalt Niels Vognmand,som ag stutmesteren til Strøby, 2 mark.
og 8.sk.
- 2o/4 Forspand til staldmester von Harstall til Vindbyholt.
21/4 Betalt årlige udgift;
Skarpretteren i Roskilde (til påske)
15 dl.
Det lille vognmandslaug for Torvet atrengørelo (til Set.Hans)
Mads Hansen Klokker til Michieli
lo Begge byens vægtere til påske og Michéli
32 4-/7 Betalt Niels Smed, som kørte overjæger Hans Jørgen
til Strøby tilligemed hans karl.
- 26/7 Betalt for 4 bøger papir.som blev brugt til de 2 kompagnier
af Sjællandske regiment og Livgardens billetter.
27/8

til Mette,Peder Christensens(Brogade 3 b.) for logemente
i 5 måneder til fænrik Straalendorp
1692 16/8 Betalt Johan Grundt for 2 kongerejser:
2o/7 til Møn, og 2/8 da suiten rejste til København,
er 8 mil,nemlig til Vindbyholt'og København, 2 dl.
Til Sara,Johan Kohl for 2 kongerejser,4 mil,l dl. 3 mark.
1693 18/7 Betalt for lysepenge i Cortegalen(Corps de Gardes)
i 122 dage, 3dl.3 mark,4-sk. (Vagthus på Torvet)
21/9 Betalt til løjtnant Multhausen(Munchhausen) for ekseku tionsgebyr for kopskatten at inddrive, 7 dl. 2 mark.
og til 2 soldater,som ledsagede ham , 1 mark og 8 sk,
15/8 Betalt Niels Smed for hans heste var i forspand for stift
amtmandesn kaleche til Giorslev den 2.august. 1 dl; 1 mark.
Og for hjemrejsen 9,august til København, 2 dl.2 mark.
5/9

-

Betalt rådmand Jens Nielsen Falck for en landstingsrejse
ang„ loo tdr. skibsøl,som Lyder Siverts ville at byen
skulle betale til ham:Domspenge,papir,fortæring i Ringsted,
foder til hestene i 3 dage, i alt I5 dl. 1 mark. 12 sk.

28/2 Betalt for de 5 beskyldte troldkvinder.som kom fra Næstved
"og bekom de her en Nat øl og mad,så og vagten,som og bekom
deres Ophold og 3 Tjenere,som fulgte dem til København,samt
et ridende Bud foruden,som og fulgte med.Deres fortæring frem
og tilbage, så og Vognmanden tilbage,haver i alt kostet 6 dl.
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1693 2^/3

1/6

Betalt til de 3 lollandske troldkvinder,som kom fra Køben
havn, deres fortæring og for byens tjener,der fulgte dem
til Næstved. 1 dl. 3 mark. 11 sk.
Betalt til natmanden for kagen at rengøre og galgestøtten
at afhugge og borttage.

19/9 Betalt for 5 hængelåse til rådhuset,som forbrugtes da trold
kvinderne var her.
- 7/12 For taget(skuret) over rådhusklokken at male.
Niels Jensen Maltgører,som var kæmner i 1693» lod til slut indføre:
"Endelig for de sidste vil jeg ydmygt formode,at min gunstige Øvrig
hed mig godtgøre for dette Regnskab,så som jeg fattige Mand hverken
kan læseeller skrive,men haver måttet betalt byskriveren,både for
han i mit Hus haver opvart et og skrevet for mig, foruden
samt Regn
skabet at renskrive,nemlig Penge 15 dl."
^
1694 24/6 Betalt for den nordre ende på rådhuset,hvor sprøjten
står, at lade reparere.
- 14/8 For bro lagt uden for rådhuset,hvor fornødent og for nye
egeplanker og opstandere for enden i bænkene uden for
rådhusdøren.
- 2o/lo Betalt klokker David Platz for rådhusværket at stille
årligt, lo dl.
18/12 For byfogeden og 2 mænd,som søgte at gøre udlæg i Jacob
Smeds hus for hvis han på'sit kæmnerregnskab var bleven
skyldig.Og fandtes intet i huset at bekomme,uden hvis der
tilforn var gjort udlæg i.Hvorfor han ifølge landstingdom resterer med 36 dl. 3 mark og 1 sk.»hvilken jeg mig til
fuld indtægt havde ført.
1696 3 0 /9 (rådstuebogen) Adam Levin Knut,der havde købt en for
falden gård i byen,kunn ikke få nogen til at bebo den ,
hvilket var uheldigt, da han skulle benytte den til sin
avling.Ifølge en ansøgning af 11/9 s.å. til Chr.5. blev
han fri for al borgerlig og personlig -tynge vedr. nævnte
gård.
1698,1 0 /3

Ansøgte byrådet om ma.jor Hattens gård yderst i Nørregade,
der havde været øde i 2o år,måtte tilkendes byen og kong-’
en, hvilket blev bevilget.Den lå ved porten,hedder det.
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Køge kæmnerregnskaber
I693 27 /I. Kæmneren var ridende til København. Jens Sørensen havde min
------------------1/
i'
vogn med troldkvinderne:
1693 28/2 3 beskyldte troldkvinder,der kom fra Næstved og skulle være
en nat,
1694 29/4 Rådmand Jens Nielsen Falck rejste til København ang. loo tdr.
skibsøl.byen skulle levere.
1695 Byen fik ny sprøjte
Johan Kramberger var i Kbhvn. den tid,sprøjten skulle leveres og
prøves,og folk fra brandlauget i hovedstaden var i Køge for at oplærebrandmesteren.
Sprøjten,som bestod af en høj tønde,der stod på en sluffe,kom med
skib. Og hertil hørte 2 slanger og 2 støveller. Den blev prøvet ved
stranden,hvor to karle pumpede vand.
Blandt udgifterne var en sele til hesten,som skulle trække sprøjten,
samt en hovedstol og et par stænger.
I699 betalt .eja,.tønde øl til byens folk i GI.Køge,Ølby og Ølsemagle, for
byens kvæg at se til.
I699 11/8 Betalt for 18 stk.løsholter til milepælene mellem Køge-Næstved
og Køge-Ringsted:l8 milepæle lavet af tømmer og tallene hugget på,
og derefter pælene malet med rødt og tallene med hvidt.
I692 Vægten på brød
Hvedebrød skal holde 11
lod,
Schonragen brød
I4 1/2 lod,
Simbler
13
1/2 -,
Kouringer
9
-,
Blødt grovbrød
2
pund.

1708 var der et forslag til byrådet om at lave et lotteri m.ed for So.000
rdl. juveler(Køge rådstue Div. sagligt 4 .)
Købmand Henning Jacobsen (Nørregade 22) blev gift med toldskriver Rasm.
Nielsen Brems enke 1657 og overtog på denne måde gården. Hun døde 1671,
hvorefter han giftede sig med Cathrine Ribers.Han døde I683 og Cathrine,
Jens Ribers datter, 17 o6 .Rasmusses første kone hed Trine Pedersdatter.
Tryggevælde amtsregnskaber l669-7o: Her tales om at størstedelen af Tryg
gevælde mølles dæmning ved styrtdammen var forsvundet på grund af isdrift
Broen over daegmingen .hvor alvejen løber, havde derved taget skade.
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1695 I9/3 Vognmand aag Henrich Pedersen til Lellinge birketing for der
at lade læse på byens vegne Kgl.Majestæts brev ang. de huse
uden for byen.
- 15/5 G.jort 5 trapper af eg til byens kag.
- 24-/6 Vognmand aag Hans Prinselige Højheds fourer til Strøby.

-

-

1696

-

6/11 Et hus i pottemager sal.Morten Baades gård i Nørregade blev
nedrevet og materialerne benytet til en bolig for natmanden,
deriblandt grundstenene og tagstenene. Til opførelsen lod jeg
lo læs ler køre fra Havneskoven (age), og Jens Gregersens
hest trådte leret, 39 tavl at kline.Hentet i Nørregade til
Natmandens hus: Tømmer,gammelt ler,brædder og brosten,
17/12 Betalt bud til Roskilde ang. en Kgl. suite,der skulle til
Nykøbing for at tage imod prinsessen. En del ruder indsat i
prinsens stue med bly og glas, kostet 2 mark.
24/12 Oluf Rasmussen red til Haarlev efter tvende ryttere,som skulle
ledsage det arresterede kvindfolk til København.(var kommet
fra Næstved.
8/12 Kom den her indkvarterede fodgarde igen fra København, efter
at Hans Prinselige Højheds bilager var overstået og behøvede
lys fra 8/12 - 1 /1 , 25 dage, 3 mark 2 sk.
14-/1 Morten Roed Væver blev kendte skyldig i skat, 1 raark 2 sk.
(Var rømt fra byen).
28/4- Tvende borgere var i Arnø.ie hos herredsfoged Johan Friss med
breve ang. Tønne Grubis besovende Kvindfolk.(Tønne Grubbes)
3/6 Betalt natmanden for et dødt svin, han tog fra rådhuset.
26/9 Betalt blegmanden for en del skarn at borttage fra Sudertorvet.
17/11 Betalt for en skorsten at feje 1 kaptajn Hattens gård»

26/11 Johan Grundt var i St.Taarnby med en Skibskaptajn,der skulle
til Møn. 1 dl.2 mark.
16/7 Borger var i Roskilde efter skarpretteren til Henrich Smeds
besovende kvindfolk.
I698 21/5 Trende borgeres heste var for Hds-Majestæts kaleche herfra
til Vemmetofte. (17/5). 6 dl.
Og for tilbagerejsen fra Køge 22/5 til Køge kro betalt for hver
par hest, 6 mark. ialt 4- dl. 2 mark.
27/7 Betalt for at Sudertorvet højt fornødent blev lagt med brosten
på adskillige steder.
14-/12 Betalt for et stort lys til k sk. og 2 toskillingslys,som
blev forbrugt,da omkvarteringen skete og nogle soldater blev
aftakket.
3/1
Betalt for lys hver nat i"CortegallenM(Corps de Garden) fra
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2/1 I697 - til 3/1 I698 .Fragår 19/4,da de afmarcherede og til
den 25/4 og de 11 dage,den har været borte» er derfor 356 dage
(nætter) a 2 skilling, 11 dl. 8 sk.
•

•
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Diverse udgifter
17ol 8/6 Betalt seign. Claus Fich,som rejste fra Ringsted til Holland
for at skaffe dygtige,gode tagsten til kirkens højt fornødne repara
tion.
17o3 I3/2 vedtoget det, at der skulle laves en port i Lovportstræde,
som natmanden kunne have s i n færd igennem med sin hest og vogn,da
byen efterhånden var så tillukket, at han ingensteds kunne udkomme.
Portene var lukket om natten,og grøfter og tjørnehegn var opsat
overalt for at hindre toldsnyd.Gærdet for enden af Noseportstræ de var i jan,17oo blæst omkuld,et nyt var opsat,foruden at der var
gravet en bred grøft.
Den stadig overhængende krigsfare havde slækket på borgerskabets
pligtsfølelse.Der lå efterhånden møg overalt. Selv det lille vogn mandslaug,som troligt havde passet renholdelsen af Torvet,svigtede.
Stodderfogeden kørte 26 læs møg bort fra Nørregade.
1705 5/12 betalte jeg k ringere her i byen,fordi de ringede for Hans
kgl.Højhed sal.prins Vilhelms lig udi I4 dage,og hver af dem om
dagen blev forundt k skilling.

1703-05 se doktor Johan Ebling årligt at have modtaget I5 rdl."for
apoteket her i byen at visitere".
1706 Betalt for 11 favne stenbro at lægge her uden for Vesterport»hvor
af halvdelen tilkommer byen at betale og Gl.Køgegård resten.
-

6/7 repareret tværrenden i Nørrestræde ud for Hans Caspersen Kob
bersmeds hjørnehus.

1707 (nr. 53) Siegn. Christen Brasch i Søllerup nævnes at som fuldmæg tig at have påtaget sig en sag for byen at føre.
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1698 27/7
-

3o/7

16/9

Betalt for

24 milepæle.

Betalt for 6oo tagsten fra landsdommer Schiøllers gård,
som kom til de fattiges huse.
Repareret den ene pille uden for tolderens dør,som
var nedkørt.
Betalt til rådmand Knud BerthelsenCTorvet 2) formedelst
Guds vejrlig havde nedslaget noget af rådhusets gamle
opsatte SIRAT på den nordre ende,hvorved han temmelig stor
skade er tilføjet både på sten og lægter,hvorfor han har
beregnet sig 7 slette daler,nemlig penge 5 dl. (Rådmanden
ejede også tidl.Hans Bucks gård,Nørregade
hvor den tidl.
arrest er). Han havde også lejet rådhusboden ved porten.

27/I0

Betalt til Jens Hansen i Vestergade formedelst han rejste
herfra og til Vordingborg og undervejs rigtig optegnede,
hvor mange milepæle.som her imellem fandtes,hvorfor han er
forundt 4 dl. 2 mark.
1699 16/3
Lukket med staver og tjørn for Noseportstræde.28 favne:
9 snese staver og 2 læs tjørn, 86 favne ialt at lade lukke.
5/3 3o gamle store mursten til fyrstedet ved rådstuen.og for den
karl,der bar dem op og for dem at age dertil, 2 mark.
Murermesteren til arbejdsløn, 2 dl. 2 mark.
I9/5
Betalt til Gl.Køgegårds,Ølby og Ølsemagles mænd for byens
kvæg at se til, 1 tdl. øl. 3 dl.
I5/6
11/8

18 stk. løsholte til milepæle mellem Køge og Næstved og
Ringsted og Køge.En tømmermand for 18 milepæle at udskære,
og for en maler at male pælene røde med hvide tal.

29/8

1706

Betalt for 18 milepæle vognmand aged halvparten ad vejen
til Ringsted og halvpartvejen til Næstved.Oluf Jensen
fulgte med og havde umage med samme pæle at nedsætte. Her
foruden haver kæmneren selv medfulgt både ud ad Ringsted og
Næstvedvejen,derfor 3 dl. i alt med samme milepæle.
lo/lo .2 af ringerne har været i tårnet ved ringningen for sal.
og højlovlig kong Christian den Femte fra den 3.september til
1 .oktober. 6 dl.
28/12 Bekostet på rådhusgavlen,som i den store storm blev beska diget,så den snart var færdig at falde ned. Først har 2 tømmermænd fastgjort den med tov,da stormen var oprejst.Siden
indlagt 1 stk. 16 alens tømmer i rygåsen,som er anhæftet og
når på 5 spærfag,og under deraf indlagt i muren i lige måde
2 stk. træ a 12 alen på hver side,og når over 4 fag,som er
hæfted i spærerne og med søm anslagen og enderne i muren
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inddreven,på hvilken jernankre skal fastslås, derfor 3 dl.
17o6 7/12 Betalt kleinsraed for 4 jernankre at have indlagt,
11 lispund og 4 1/2 pd. vægt, 8 dl. 1 mark. I4 sk.
Dertil forbrugt yderligere:
3o mursten, 2o stk. vingsten(tagsten)
1 stk. 16 alen svensk træ
2 12 træ
Diverse søm og 6 stænger jern,vægt 12 lisp.og 2 pund.
1742 I 5/9 (nr. 27 bilag)

Rådhusets østre gavl

Repareret på det grundmurede hus ud til Byesgård,som blev
ganske omlagt på den ene side(taget) .Dertil 4 tylter sten
lægter, loo 4-tommer søm, 18 tdr. kalk, og 12oo tagsten.
(kaldes tværhuset).Loftet under lugen forbedret med et
bræt og sat en stiver under bjælken på rugloftet.
Kagmanden
1751 2/3 Forfædiget et billede til kagen af træ i stedet-for det
stenbillede, der stod og blev kaldet Peder Døve.Malet det
ny træbillede med en gra stenfarve, (kæmnerregn.)
Da Lovgraven blev renset
1747 25/lo Et regnskab ved Lovgravens oprensning viser, at der med gik tre dage til dette arbejde. Hverdag deltog ca, 8-9 karle
og 4 drenge, sidstnævnte samlede sten op fra grav en,desuden
var 3 karle beskæftiget om natten med at øse vand op.
1752 I 4/3

Blev gjort en ny port for Aastrædet i Vestergade mellem
Seign. Feddersen og Niels Abrahamsens gårde.(mellem 15 og 17)

1753

omtales Peder Carl ved broen til Gi. Køge.

175o

I kæmnerregnskaberne omtales nu Rebslagergade
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hentet fra tingbøger -rådstuebøger -kæmner -og
kirkeregnskaber samt skøde og panteprotokoller m.m.
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Borgerskaber

i)

1596 1 3 /1 2

Den tyske Svaerdfeger

1599 23/3

HansBuch,kræmmer, Rostock

I 60I 11/12

Hans Pottemager

16o5

Hans Platz

26/4

1607 11/12

Oluf Nielsen Lo Hik, kræmmer

1 608 14/12

Rasmus Pedersen,kræmmer,født i Køge

1618 I 6/12

Erich Helmers,købmandsskab

1618 16/12

Willtim Hindze,pottemager,Itzeho ?

1619

15 /12 Porce Lauritzen, Store-Heddinge,

1619

20/12 Hans Laur it zen, købmands skab

1624

Svend Jensen, pottemager

1625

16/12 Troels Andersen,købmandsskab (Store-Heddinge

1628

13/6

Claus Wilde ,tømrer,(1628 17/4

1629

I 6/12

Jacob Dyster,

1629

I 6/12

Daniel Hansen,pottemager,

1630

1 7 /1 2 Cort Richter,Engen,Westfalen,kontrafejer,

163o

15 /12 Oluf Henrichsen, Malmø, kræmmer

163o

15 /1 2 Hans Herning,tømrer,Weimar,Tyskland

163o

1 5 /1 2 Andreas Becker,Tyskland, tømrer,

1630

1 7 /1 2 Anders Mathiesen,murermester,Stralsund

|62o

18/12 Oluf Sander sen, købmandsskab,-Me±»ø-

1631

5/7

1631

?)

MartinPolchow,Rostock.

Bentil,murermester,Magdeburg,(Pantil Harpke)
Thomas Pedersen, Holsten

, .
•

1631

19/12 Sivert Allers,Oldenburg

1631

19/12 Gert R e imers,Oldenburg( kom 28/6 i skrædderiauget)

163o

20/12 Hermand Kiie(Kly),Holsten.opsagt lo/l-32

1632

I 3/12 Zakarias Ltitcken,købmandsskab,Rostock

1632

I 3/12 Jacob Hansen,købmandsskab,Flensburg(foged Ravnstrup)

1632

13/12 Jochum Sløjman,tømrer,Rostock (Slopmann)

1641

1 5 /1 2 Daniel Katterberg, født i Greffratt ?

l) Rådstueprotokollen.
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Borgerskaber? 1642 19/12 Adrian Zeltler, Lübeck (guldsmed)

77 •

163o

15/12 Frantz Gryllich, kande støber

163o

2o/l2 Saxe Ibsen,Sierslev,Stevns,

163o

20/12 Tore Tollesen,Nordbagge,

1630

20/12 Hans Andreasen,Flensburg,

1631

19/12 Hans Christensen Homble,forrige foged Vallø,

1631

20/12 Peder Dreyer,født i Fakse,

1631

23/12 Biassius Møller,kirurg,kom fra København,

1631
1632

23/12 Morten Michelsen,født i Rude i Hads herred,tidl.
ridefoged og skriver på Tryggevælde,
I 3/I2Johan Bl um, kom fra Flensburg,

1632

I 3/12 Petter Jacobsen de Kock,født iBommel in Geldern(Holland)

1632

13/12 Tyge Søffrens(Sørensen) Holsten,

1532

13/12 Jens Aarentzen, Køge,

1632

13/12 Michel Krump,snedker,

1633

18/12 Jonas Jonasen,guldsmed,kom fra København,

1633

18/12 Jochum Frandsenmrkæmmer,Lybæk,

1634

25/2

1634

3/6

1634

15/12 Jacob Michelsen, Holsten,

1634

1 5 /12 Hans Dirichsen, Land Holsten,

1634

16/12 Jesper Michelsen, Holbæk,

1634

23/12 M. Berendt, tømmermand, in der Pfalz,Tyskland,

1637

19/12 Christen Caspersen, Trondhjem,

1637

19/12 Hans Lauritzen,Ystad,Skaane,

1637

20/12 Gert

1638

13/1 2 Tønnes Korning,Westfalen,Tyskland,

1638

I 8/12 T. Egbret, Pommern,

1638

18/12 Lauritz Porse, kom fra Pebringe(født i St.Hed.)?

1639

1 7/1 2 Hans Lauritzen, kom fra Aashøj,

1639

18/12 Christopher Schrøder (Schræder),Rostock,

Tommas Nielsen,guldsmedesvend,født i Køge,må nedsætte
sig som guldsmed,
Hans Schrøder må optages i snedkeriauget.

Bergending(dich), Lybæk,

1639

I 8/12 Hais Hammer, Lybæk,

1639

I 8/12 Isak ?

1641

15/12

født i Skotland,

Jacob ^omeyer, Engen, Westfalen,
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Borgerskaber : 1642 2o/l2 David Munthe,farver, født ? kom fra
Stralsund.
1632 I 3/12 Henrich Henrichsen,murermester»Rostock
1632 18/12 Niels Christensen,Skodsbjerg ? (Skrosbjærg),
1633 20/12 Peder Michelsen,murermester,Tyskland
1633 20/12 Mathias Hansen,tømrer»Rostock
1633 20/12 Wulff Poulsen,pottemager»Itzeho
1633 20/12 Søren Rasmussen,pottemager, København
1634 15 /12 Gielles Kollendal»kømandsskab,Bergen (Bergenskeland)
1636 20/12 Herman Richter, Engen,Westfalen
1636 19/1

Gabriel Jacobsen,købmandsskab,Skaanemand

1642 20/2

Hans Platz, Lübeck,købmandskab

1642 20/12 Hans Naalemager,Danzig
1642 2o/l2 Andreas Hofmand,murermester,Tyskland
1642 20/12 Just Korning,kræmmer,Tyskland
1642 20/12 Johan Katterberg,købmandsskab,Söllingen,Westfalen
1641 1 7 /1 2 Morten Baade,pottemager,Mecklenburg
1683 18/12 Jens Rasmussen,pottemager
1693 28/2
1713

Hans Mortensen,pottemager, Køge

3/1 o Hans Lauritsen,pottemager

1781 I 6/I0 Jochum Dubiger,pottemager
1788

8/1

1599

25/3 Hans Schürtz»bartskær

1598

8/12 Herman Jespersen, tøffelmager

Henrich Berentsen,pottemager

1619 15 /12 Claus Henrichsen,kræmmer ?
1639 I 8/12 Bartholemæus
1640 15 /1

Kontrafejer, Prydtz

Claus Richter, Tyskland.

1636 23/12 Rasmus Nielsen Toldskriver, født i Lolland,Øster Ulslev
sogn.
1636 23/12 Henrich Willumsen Møller,født i Ailersløf»Tyskland.
Flere af de borgere,der blev store handelsfolk med årene ses at
have begyndt som tjener hos stor kræmmer eller købmand. Johan
Katterberg nævnes således som tjener for kræmmeren Jørgen Hauchsen
(Nørregade lo) 6/2 1632 og Gert Borchendinch for kræmmeren Søren
Jensen s. å (Museumesgården). 3o/7-32. (Rådstueprt.)
Laur Jacobsen,herredsfogedens søn fra Frøslev,begyndte som tiener
hos Johan Katterberg og blev senere gift med dennes datter.
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Skeltrætter
1598 24/2 rådstueprt. Bodil Thorsdatter,
1622 I 9/ 8 , tingb. Vestergade 6-8.
1623

1 /9
,
7/6

-

Om vinduer i tyskølsfører Oluf Jensens gård,Vesterg.
19.
mellem Brogade 5 og 7.

1625 19/12

-

mellem Brogade

3(b) og

1624

23/8

-

mellem Brogade

5 og 7.

1625

22/8

-

Da Helliggjesthuset

1626

6/2

-

mellem Brogade

1626 28/8

-

mellem Brogade 19 og 21. (°g 14/2 I626 )

1627 21/5

-

1627 28/5

-

Ene vold Brochmand: Ingen måoverbygge med tagdrvc
sin nabos grund
"På disse Steder er med gammel og nyt Gavlhus o.v.s.

1628

-

1624

-

8/9

1631 maj

-

1630 25/1

-

1631 december

5.

i Hoseportstræde blev revet ned.

3(b) og

5.

En en spildevandsrende,som en tømmer lagde mellem
gårdene Nyportstræde lo og 12,men under naboes tag
dryp.
Forlig om kighuller(lysåbninger) mellem Oluf Sander
sen og hans nabo mod vest,Christen Lauritsen Skomager.
Søren Joensen og Diderich Sonningsen,Nørrestræde.
Gavl mod gavl i gårdene Brogade 19 og 21(skeltrætte).

1832 14/5,16/7,lo/9, tingbogen: Trætte mellem ejerne i Vestergade 21 og
1633 19/8
Om Mads Ravns badstue.23.
1634 6/5
Enevold Rasmussen Brochmands gård.
1636 1 /2
1647 26/7
1651 2/6

-

Skeltrætte

og20/9 Da det gamle
-

1634 6/5,rådstuen:

1623 25/8 Tingb*
1624 12/8
-

om gårdene Torvet 24 og 26.

kompagnihus blev revet ned,Vestergade 4«

At et godt tagdryp var 1 1/2 fod efter god gammel
købstadsbygning.Torvet lo og 12
At et tagdryp normalt skulle'bestå af 1 1 /2 tagsten

Mads Guldsmed og Søren Kræmmer(Museumsgården)
Hans Buck og Poul Organist(Nørregade 2)

Køge Arkiverne

8o.

2o7.
Ved en synsforretning vedr. Gadebroer og rendestene i byen hedder det
om stenbroen i og ved Nørreport;
Ved Nørreport vil Stenbroen både udenfor og indenfor,såvel i Porten,
med Sten og Sand forhøjes.
Fændediget
For Jens Ribers(Brogade 23) bagport til Fændediget måGaden
forhøjes med Sten og Sand. Havnens Bro(stenbro) fra Tvættestedet og til
Broport skal med Sten og Sand -forhøjes. Byens tvættested(vaskeplads)
på hjørnet ved Fændediget).
Tingbogen 1S55. 222. Ved et drikkegilde hos Johan Skult
kom det til slagsmål, og der blev slået med en ølkande. Senere stod
Peder Bagger(Bager) med dragen kårde foran Skults dør og bad ham komme
ud med ordene; £t dersom han var bedre end en skælm,skulle han komme
ud. Bageren havde kaldt Schults kone en hore og Schult en skælm. (Skult
opsagde sit borgerskab is/4 1657 og bosatte sig i hovedstaden.
Pag. 258. Borgmester Hans Christensen efterlyser oå tinge ugudelige
og forhærdede mennesker.der træder hans gærder ned i hans have uden
for Nørreport og opbrænder det ene hus efter detandet i Nyportstræde.
Dagligliv i Danmark bd. I. 676. Her er Ole Rømers kort over Danmark
gengivet.Var opmålt med milevogn. Bemærk den lige linie fra Køge til
Gisselfeld og fra Køge til Sjgerslev. Vejen mellem Køge og Ringsted
er ikke målt.
Tingbogen 163o slutter-med at opgive,hvormeget der var kommet ind for
eder,der var 11svoren af eder" under bytingets møder ved tingstokkene
på Torvet.

Skzfdeprt. 17 48.255. Heraf fremgår det, at et strandvænge blev solgt
østen for byen mellem Byesgård og Møllegade,hvori ligger byens alminde
lige stræde og agevej mellem byens grøft eller vandløbsrend^fpå den
vestre og bemeldte vænge på den østre side.
Samme byens stræde målt langs grøften er 2o4 alen og langs med vænget
213 alen,bredde over søndre ende er 19 alen,midt over 14 alen og i
nordre ende 9 alen,alt fra bemeldte vandløbsrende til berørte strandvænge,hvilket byens almindelige stræde eller agevej er byens ejendom.
Strandvænget,som sælges, er midt igennem fra byens stræde til grøften
ved stranden 3o6 alen langt fra syd til nord,bredden er 169 alen.

Tingbogen 16^2 25/7 Jens Michelsen forklarer, at i anledning af de tyske
fordrevne her i Køge så gik han efter byrådets begæring sidste 8-9/7
ledsaget af tvende af byens tjenere, rundt fra hus til hus, randsagede
og -efterspurgte,"hvad Slags Folk nogle haver til Værelse og Huse,som ej
tjener for Kost og Laug". Han kunne ikke opsøge," eller nogle vilde beken
de,nogle som ikke var Borgere end de her efterskrevne, Claus Scherf,David
Munthe,der kom fra .St&alsund". o.s.v. (her forkommer flere navne,som er
ulæselige)

Køge Arkiverne

Tingbog 1638 27/8,42. Syn

vedr."den åbne gård11i Kirkestrædet

og hosiiggen/våningeri
" De fire,som er bygget i samme gadelænge, er ganske forfaldne,
så de ville opbygges af nye. Pag. 44 siges, at der var 13 boliger
i "den åbne Gård**. Omtales også

tingbog 1626 3/7• 5 boder ved

kirken og 26/2 162-7.
Kæmnerregnskab 1627 '• Tømmer arbejde på træværket på dæmningen
ved Tudsegraven uden for Nørreport, Stenbro lagt på samme dæmning
hvor byen har indkøring

157o 18/7 (Kancelliets brevb.) Siges at Køge var nogle år tilbage
med jordskyld til Sorø kloster,for en grund,hvoraf m i II il li
rådhus var bygget på.Borgmester og råd handlede med kongen og fik
eftergivet jordskylden een gang for alle.
Hvad borgerskabet handlede med:

Rådstueprt. 1643 18/4:

Hans Christensen Homble(Brogade 1) købte hos sin nabo,Gregers Han
sen (Brogade 3 a) Stangjern,tjære,torsk,sej og gullands træ.
Og Gregers Hansen købte hos Homble: 1 læst god éild a 9 sletdl.
tønden, er lo8 dl, altså 12 tdr.
1 læst malt til 8 1/2 mark
1 læst sild
1 td. malt
1 skibpund jern.
Byfogeden Christen Justesen Bloch handlede med sild,malt,hør,der
bl. a blev solgt til Søren Ladefoged på Vallø.
Jacob Cortsen i Vestergade handlede med Humle,kalk og stort salt.

Iver Christophersen,Vestergade 1-3 leverede 1618 5 tdr.vibesild
til Højstrup.
Jens Jensen,Torvet 21, leverede 1623 22oo tagsten til Vindbyholt
gæstegård, og Cort Richter alt fyrretræ
til gæstegården.
Hans Pottemager opsatte en kakkelovn af egne potter påTryggevælFrants Henrichsen leverede en jernkakkelovn.
1628. de.
Claus Bogbinder lavede 5 tingbøger til Tryggevælde len og lev.
skind til byens tromme.
Claus Thor Smede (Torvet 9) handlede bl.a. med islandsk fisk
og bastreb.
Anders Rebslager lev.reb til sejerværk og klokkestreng til

Tryggevælde l64o.
Køge

Arkiverne

82.

Et gammelt skøde på Slagtergården»Torvet 18 ,senere Oluf Sandersens.
Skødeprt. 1587 11/9

Fik Jens Christensen skøde af Maren Baltzers,

Christen Jespersens på gård beliggende mellem borgm. Peder Pedersens
gård norden Torvet,som Karen Mads Offerskærs ejede, og Anders Strøbys
gård,som Jacob Godich ibor, samt en hosliggende bolig nest vesten op
til samme gård,som Hans Ibsen nu ibor med frit agerum ud til Kirkestræde.
Tingbog 2o/8 1638,33» En kvinde ville sælge en taffel sølvske med Fr.
Guldsmeds stempel på for 3 mark loddet og kom ind til guldsmed Troels
Jacobsens med den. Den viste sig at være Claus(Nielsen) Guldsmeds ske og
foruden stemplet stod der 3 bogstaver(L.F.D),der var hendes datters ?
navn.
Fr. Guldsmeds^værktøj er nævnt i skifte 1632,pag.113•
Indlæg til registranterne)Seddelregister på Rigsarkivet vedr. Køge
I352 I4/I0 om Set. Gertruds kapel
14-81-163?.
1640 I7 /3 - byens fængsel
1641 I3 /7 - 14 fra den tyske menighed(deres
navne).
I647 I3 /7 at 17 borgere ønskede tysk ølsafskaffelse.
Om branden 1633 findes følgende indlæg:
1633 17/lo,i634 4/4,1637 8/2,1639 28/1,1640 17/3-__________
Boder på hjørnet af Nyportstræde og Skomager Laugshusstræde:

Skødeprt.1394 28/1 På 6 boder,hvoraf de 3 ligger i ^yportstræde norden
næst op til Else Bysvends gård og sønden næst op til Skomag.Laugshusstri
de. De 3 andre ligger i Skomager Laugshusstr. på sønder side vesten næst
op til Florents Degns bolig af Lyderslev. Solgt til kapellan Willads
Hansen,Køge.
Rådstueprt. 28/12 1656 Følgende borgere,som resterede i "Den ostindiske
Handel", skulle møde i Roskilde torsdag før nytår: F0r kommissionen.
Hans Christensen
(Brogade)
60 dl. nu 45 dl. ialt lo5 rdl.
Frantz Isenberg
60 45
Søren Knudsens arvinger (Brogade 1) 40 dl. nu 30 dl.
Dines Christens hustru,Brogade,
60 45
Gregers Hansen, Brogade 3a,
2o 15
Frantz Henrichsen, Brogade ;7,15 fo er
45
Ingeborg, sal.Claus Thor Smede på begge hendes afgangne mænds vegne 300 dl.
Hans Christensen,Brogade 19. ville skrive til Roskilde,
Gregers .Hansen forklarede, at han havde lidt skade ved to brande,
Hans Christensen Homble svarede pa Søren Knudsens(hans formands) vegne,
at han havde lidt skade ved brand og havde store udgifter til sin formands
arvinger.

Køge Arkiverne

83.
Rådmand. Oluf Sander sen blev begravet på den store kirkegård
1671 29/11 og hans hustru, Marterethe.167 2 2/7.
Ifølge deres skifte,1672.pag.H8) blev hovedgården.Torvet 18T
vurderet til 5oo dl.og en bolig i Kirkestræde til 80 dl.
Han ejede desuden en 4.part i en øde plads mellem Morten Michelsens
(Henrik Müllers) gård,nuv. Torvet 21. og Kirsten,sal.Jens Poulsens
gård på vestsiden af pladsen,hvilken blev vurdet til 5o dl.
S. Stern nævner i sin beskrivelse over Kobenhavns amt 1834 gården,
nuv. Torvet 2 1 .der blev opført 1634, at denne 2 .etages stenbygning
med sine trende.høje traooeformede gavle og frontispice lignede et
tårn.
Tingb.1649 16/2*Skøder Hans Nielsen Glarmester sin gård,Nørregade

^9^

øst,til Adrian Zeitler Guldsmed.Gården lå mellem Jens Haarlevs gåid
mod syd og Povl Feldbereders gård,han selv iboede,mod nord og havde
lukket seng,vråskab for bordenden og drætter med helder i stuen samt
haverum.
Skifteforretning for Adrian Guldsmed 1658 27/5 gift med Kirsten
Wiiiumsdatter,pag.142.Enken død I 660 .
Ridefogeden på Gl.Køgegård lod 25/7 1664 tinglæse et forbud mod øl tapning uden for Broport* "Det tillades ingen udi disse tilstundne
markedsdage at udtappe noget øl sønden den murede bro for Køge,
såvidt Gi.Køgegårds

grund sig strækker",hedder det.

Nyportstræde 23-25 var en såkaldt 11aaben Gaard" 1654. Her boede
senere de arbejdere,som var beskæftiget i Manufakturgården(sejldug)
på Torvet i den periode, fabrikationen fandt sted.Begge grunde havde
fælles ejer.
Tingb.1634 2/6 taler om Alhed Jensdatters olads(Var enke efter råd
mand Dines Christensen og datter af Anne Mndzis). Om dennehave og
plads hedder det, at den lå næst byens have og strakte sig udi åen
I til åen) - med den øster ende,og til Gregers Hansens,Peder Jørgen
sens og Mads Ravns pladser med den vestre ende,
Gregers Hansen,Peder Jørgensen og Mads Ravn boende henholdsvis*
Brogade 3 a , 3 b,
Brogade 5 (Brogade 3 var tidligere
2 små gårde)

Køge Arkiverne

83 a.
Skøder eller panter, der vedr. gårde:

på Torvets nordside:

Skødeprt. 1642 12/9 Jacob Pomeyer på Laur. Lauritsens vegne giver
pant i Mads Nielsens gård(og våning)mellem Oluf Sandersens og våning,
han ibor på den vestre og nordre side og Kirkestræde på den østre side.

1646 28/9 : Arent

von der March pant i sin gård på sin formands, Søren

Holst,vegne, mellem Peder Iversens gård mod vest og Niels Pedersen Ravns
gård mod øst (Arent von der March nr. lo)

1647 12/7

Niels Pedersens Ravns pant i sin gård med Arent von Marchs gård
mod vest og Hans Ebbesens Bagers gård mod øst.
Tingbog I65I 2/6, 112, Skeltrsette mellem Arent von der March og hans
nabo mod vest Peder Iversen.

Tingbog 1655, aug. 2o7. Her siges, at byens rende gik ind ved Arent von
der Marchs gård (nr. lo) og-ud i Kirkestræde ved våningen bag Enevold
Brochmands gård.
Skødeprt. 1651 -73: Siges at Torvet nuv. nr. 8 var herredsfoged i Baarse
herred Laurits Sørensens gård, beboet af Gabriel 0tto*(16?o 2/5)
Skødeprt. 1651-73 pag. $2 oplyses, at Jens Pedersen får sin faders,
Peder Iversens gård ( nr. 12) 1662.
Moderen Mette Jensdatter(Afkald)
Skødebog 1587 13/H : Skøde til Thomas Nielsen fra borgmester Michel
Jensen i Kallundborg på gården vesten og norden Torvet (Hjørnet af
Nyportstræde).
Skødebog 1594: Skøde på gården norden Torvet mellem Dines Tomsens gård
og Peder Pedersens,fordum borgmester og råds gård,som Michel Kandestøber
ibor med vinduer ud til Kirkestrædet.

Skødebog I588 22/7. Skøde fra borgmester Peder Pedersens til Christof
fer Croll på gård på Torvet mod nord mellem Hans Grydestøbers og Jens Val
lentins gårde,og som Croll iboede. Jordskyld til kirken 4 sk.
Skødebog 1587 25/9 Fra Jørgen Stigsen til Peder Pedersen
la mellem Jens Vallentin og Hans Grydestøbers gårde.

på en gård,der

Skødebog 1587: Sal.Christen Jespersens gård, gift med Maren Baltzersdatter skøde til byfoged Jens Christensen. Gården lå mellem borgmester Peder
Pedersens gård,som Karen Mads Offeskær ibor, og Anders Strøbys gård,som
Jacob Godich ibor. 2I/9 I587 .

Tingbogen 1632 19/11 omtaler Pantel (Pentel) Harpkes,murermesters hustru,’ i
Pernille Rasmusdatter, datter af murermester Rasmus Lauritsen,Køge.
Hans Lauritsen,pottemager, omtales i rådstueprt.1649 20/3 .

Køge Arkiverne

Kirkeregnskaberne 1651-52

83 b.

Jordskyld vedr. gårdene på Torvets nordside:
Arent von der March

Mark Skill.

(havde før tilhørt) Søren Nielsen Holst, 3 - 8,

Niels Havn

-

Hans fibbesen, Bager
Cort Richter

—

-

Maren, Peder Michelsen 2 -8,

-

-

Wilium Christensen

2 -4,

—

—

Niels Grydestøber

2 —4,

Nok af den gård Cort Richter den ældre ejede
Jacob Pomeyer

2-4,
31 1 /2 sk.

af den gård Cort Richter den ældre ejede

Jordskyld i Nørrestræde
Jacob Pomeyer af den bolig somJens Brændevin før ejede og
Cort Richter den ældre lod bygge på, 2o sk.
Sag Jacob Pomeyer i tingbogen 1664,(7.)

Køge Arkiverne

84.
Kage 1729 I anledning af den store brand i København 1728 betalte
borgerne brandstyr (skat) ifølge en forordning af 2l/l2 1728. Høje ste betaler var den rige pebersvand Jens Johansen i Brogade 11-13
med 2o dl. borgmesteren betalt.lo dl. Om den rige pebersvend
(3e Køge-Posten 11/1 1977)
Tingbogen 1654-56.
pag. 266. Bartskærer Johan de Voss(Torvet 7 ) og Hans Platz(Brogade
18) blev forligt i stadskælderen i en sag om malt og humle, Platz
havde leveret.
Pag. 283. Jens Sørensen boede i det hus ved Sørreds vænge udenBroport
3ol. ,IL)er ligge hun, den fulde So,lad hende ligge,Djævelen
for
udi hende". Skældsord. Hun havde slået vand pa en borger,
der slog hende over armen med en stage.
3o3.

Køber Ivar Gaspersen Schiøller af Hans Enevold Brochmand
på sin søsters.Barbaras, vegne et stolestade i kirken,11snm
er det øverste og yderste stade ud til den store gang i den
stol under orglet,næst op til muren. 1656 14/7.

3o8.

Han slog hende fire ørefigener og skød hende ud ad døren,
så hun faldt om på gaden, (vold mod kvinde)

312.

4/8 1656 skøder hr. Porse Hunck i Strg*,bv(præsten)
til
guldsmed Adrian Zeitler efter købsbrev 1/8 1656 en gård
i Nørregade vest mellem Jacob Pomeyers gård(hjørnet af
Torvet) mod syd og Maren(Søren Hadelers,som Peder Holst
Skipper ibor,mod nord. Gården nord for Hotel Prinsens tidl.
gård). Guldsmed Adrian Zeitlers bopæl.

Historisk Tidsskrift, lo.I.1.49. Ifølge Jyske Lov måtte en husbond
revse både hustru og børn. med stav og våndTmen ikke med våben.
Loven blevrevideret i Ohr. 5. s lov.
Tingbogen 1656.116 b. Bartholomæus Maler blev her forligt med Hans
Glarmester,som havde overfaldet ham.
Tingbogen 1656 5/2* I sagen om.snedker Hans Brunswig.,som blev
dræbt
på
kirkegården (stukket ned med kårde) af Tønnes Snedker,fremgår det,
at uvenskabet drejede sig om nogle granspåner til en basviolin, der
var blevet væk.
Tingbogen 1655. 156. Claus Bogbinder skulle skaffe en hører i Slaugelse
(Slagelse) en bibel i kvart format«forgyldt på bladene og indbunden i
Cordevan(skind),men blev ikke færdig til tiden.
Rådstuebog(kæmnerregnskabet) 1616-17; Hans Christensen i Brogade 19
får overladt et lille stykke af Tuasegr'aven til fiskedam( pris 5 dl.).
Tingbogen 1634 27/i; Heraf fremgår, at Mads Ravn havde en brodersøn
Baldtzer Ravn.der var 16-17 år gi.
1632 9/4(kæmneregn.) Claus Bogbinder (Jacobsen) modtager betaling for
at have ringet med klokken i 34 dag ved dronning Sophies'død og bisæt
telse..Samme dag fik han 4 dl. for en ny råstuebog og for at have stil
let pa
sejerværket pa radhuset. (Det var klokkernes arbjede at sørere
for at byens ur gik rigtig) Se også pag.lo4 om bisættelsen og de 9 borge
re der hjalp til med at ringe.
6
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85.
Køge rådstuearkiv nævner om borgmester Peder Pedersens fundats
1592 2o/l2. at han have skænket*
3oo dl. til kirken,
4oo - latinskolen,
23oo - de fattige i byen samt 1 1/2 Tusinde gode Rigsdaler,
hvori er beregnet 5oo dl.,som det Kapel kostede,som vi på vores
egen Bekostning lod bygge på den Kirkegård hos Steensboderne,og
skulle vores

Arvinger, Arvinger efter Arvinger,altid have deres

frie Begravelse og Lejested.Hvilket det er begæréndes østen i sammeKapel overalt fra Døren og Prædikestolen ind til den øverste Gavl,
men hvilke som er begærendes dres Lejested vesten derfra, de skulle
derom handle med Kirkeværgen og Køge Bys Sognekirke,og hvad derfor
blev givet skal benyttes til Kapellets Vediigeholdelsé.
Her foruden haver Vi tilforn den 12.oktober 1586 given 8oo DaLer
til Guds Ære og til hjælpeløse Mennesker her i Køge.Endnu har Vi
givet derefter 15.Marts 159o eet Tusinde Daler til Guds Ære og hjælpe
løse Mennesker her udi Køge,og häver de fattiges Forstander Hoved-»
brevene på disse attenhundrede Dalers Hovedstol,hos hvem de er ud
satte på Rente.
Og endnu har Vi givet til Byens sognekirke loo gode Daler,for hvis
Jordskyld,som årligt plejer at gives til nævnte Kirke af vores
Gårde,Boliger og Have her udi Køge,som ert
den gode Henrich Axelhoff udi bor
den Gård tværs over for os
den Gård med Have Jens Danmark udi bor
og der Hestemøllen stod
den Have imod Hestemøllestrædet
den Bolig på Bjerget

3
Mark,
1
2o Skilling,
1 Mark,
12 Skilling,
8

Fundatsen er underskrevet af sønner og svogre(svigersønner):
Sivert Pedersen,‘Niels Hammer,Simon
Knud Jacobsen,Rasmus Pedersen og Glaus Bagger.
Tingbogen 1666 27/8,pag.183, nævner en sag,der vedrørte en hånd skrift,dat. 7/l2 1647 til Morten Michelsen(læst 2o/12-47), af givet
af afg. Maren KiiesTder var handelsmand Henning Jacobsens hustrus
moder (Nørregade 22).
l) Sønnen Simon Pedersen kom til Norge (Rådstueprt .1661-64,(159).
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86.
Diverse oplysninger vedr. tyskølsfører Hans Buck,som fik "borgerskab
25/3 15399 ifølge rådstueprt. Buch ejede gården.hvor arresten ligger i
JMørregade
Rådstueprt. 1613 19/2. Drude, sal.Anders Frandsen (Bro gade 19 )
stævner Hans Buck for husleje.
Tingbog I 0 /7 1637,5, omtales em gård, Hans Buck før ejede og(Peder)
Olsen Bager nu ibor.
Skøde,år 1646,37, i tingbogen: Hans Buck sælger sin bolig over for
museet.
Tingbog 1625 28/ll.Niels Knivsmed sælger til Hans Buck en gård mellem
Poul Jensen,orgemester(organist) og Christen Holst lille bolig mod
syd.Buck køber også den bolig,Holst ejede.
Tjngbog 5/8 1622.Skeltrætte mellem Hans Buck og Poul Jensen,orgemester.
Marqvard Remsnider
159Ö 26/lbskøde fra( Simon Rasmussen) til Tord Hansen, skinner på 3
væggerum hus i Nørrestræde vesten gaden mellem begge deres gårde.
1589

I 0/ 3 . skøde fra Simon Rasmussen til Tord Hansen på et stk.jord

med hus og bygning i Byesgård(Bygårdstræde) norden gaden, østen og
sønden op til Mester Albrects gård.
2593 25/6 skøde fra Jørgen Jacobsen til Tord Hansen på en gård med
hus og bygninger i Nørrestræde vesten gaden mellem sal. Mester Hen richs arvingers gård,som Jens Vallentin fordum åtte og iboede,og forbemeldte Tord Hansens gård,som han selv nu ibor(Jordskyld 2 mk.4 sk.)
Jordskvid ifølge kirkeregnskabet 1630-31
af Nørregade.
Niels Grydestøber, han ibor
Jacob Meyer
han ibor
Cort Richter
han ibor
Hans Buck af skip. Tords bolig
Jens Bråd af den sønderste bolig

1021

Torvets nordside og en del

Torvet
-

Maren.Peder Michelsen
Hans Bager af Mester Nielses gård i Tølløse
Cort Richter af Niels Grydestøbers gård
den ældre af Jacob Meyrs
og af sin egen gård
og af en bolig Jens Braade før havde

ffiark
2
2

sk>
4
4
36

4
2o
21/2
2
2
2
31

4
4
4
1/2 sk.
2o

I Danmarks Kirker, bd. III siges, at Jens Ribers kone var velsignet
med 6 yndige børn (Køge kirke).
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87.
Tingb.1635 13/7 oplyser, at Didrich Lütcken var brodér til Zakarias
Lütcken.
-

1635,pag. 89.Johan Stenhugger bliver rykket for en ligsten,der
var kommet i land ved Fændediget og kørt til hans bopæl.Det
var Niels Christensen i Skrodsbjerg,der rykkede for stenen,
som var bestilt til hans moderHat udhugge11. 3/8 1635.
1635 31/8 fremgår det af en sag, at Reinholt Thor Smedes moder
var Marine Eliasdatter.som boede og døde her i Køge.og
var gift med Claus Thor Smede,Torvet 9. (pag. 9o7.
1635 omtales Niels Lauritzen Godiche(muligvis fra St.Heddinge).
eller Køge)

Skødebog 1591 1/2 Hans Lauritsen rebslagers børn sælger til Bo Madsen
Skinder 4 væggerum gadehus og 13 væggerum,som sal. Hans Reb
slager solgte til sal. Laurits Godiche ,der tilforn til ægte
havde Bo Madsen Skinders hustru. Det siges om de 13 væggerum
hus, at de strækker sig til åen og gadehuset til Hans Rasim^sens port,den bolig Oluf Brygger ibor.
Skødebog 1592 24/1 Bo Madsen Skinder fik af sine stedbørn,Niels Olufsen
hvis fader var Oluf Brygger,Anne Lauritdat,sal.Poul Nielsens
efterleverske,for hvad hun arveligt tilfaldt efter efter sin
sal.fader Laurits Godiche,forhen borger i Køge.

Stedbørnene var halvsøskendebørn og deres moder var
Anne Sverresdatter,som boede og døde her i Køge (Prt.1593
2 mark i jordskyld. (Brogades vestside)
3o/4).
Slægten(Knivsmed) nævnes første gang i rådstuebogen 1616 22/11 som
Christen Christensen Knivsmed. Siden forekommer navnet Knivsmed,der ikke
behøver at have noget med knive at gøre, i tingbogen I646 pg.l8.24. Her
tales om

brødrene Christen Christensen Knivsmed
Jacob
Niels
- .

Niels Christensen Knivsmed boede i gården Nørregade 31 og ses at have
købt sig et gravsted i kirken 2o/2 1638 . Han begravedes der 13/11 I648.
Også i Køge ses grovsmedene fortrinsvis at havé slået sig med ved byens
porte. Det gælder både Nørreport og ved indkørslen til Nyport(stræde).
Tingbogen 1637 18/12 taler om Klostersmedens hus i haven uden for Vester
port.
Da prins Carl ønskede at købe gård i Køge(og købte Nørregade 24) fore
lå også et tilbud fra en anden gård,der efter al sandsynlighed var
Torvet 21. Om denne gård findes en grundplan 1723 og beskrivelse af
grundens størrelse m.m.
Vemmetofte godsarkiv.En pakke vedr. prins Carls køb af g&rd i Køge
Pakke nr. 13.

Køge Arkiverne

88.
Rådstueprt. 163o 3o/l2 borgerskab til Herman Klie(var i en periode
kromand i Køge kro, død 1644.
Skøde prt. 1647, 97. Her tales om Maren Kiies gård(Nørregade 22 ),
som hendes svoger,toldskriver Rasmus Nielsen nu beboede. 6 fag i
gården blev forbeholdt Maren Klie til bopæl.
Rådstueprt. 1636 23/2* arvesag vedr. Maren Klie
Rådstueprt. 1619 15/12?borgerskab til Porse Lauritsen(f. St. Hed.)
og kræmmeren Olaus Henrichsen(Vestergade 17) og 2o/l2 til Hans
Lauritsen på Torvet.
1S21 9/ 3 .En bagersvend skød en krage på Torvet.hvorved der kom et
hul i muren i Jens Jensens gård(Torvet 2 1 ). Han lovede i retten
aldrig mere at skyde efter krager på Torvet.
Rådstueprt. 1621 15/6 omtales Niels Christensen Knivsmed i gården
Nørregade 31. ffan var dog ikke knivsmed,men handlede med øl,malt m.m.
Han havde i øvrigt to brødre i byen,som også benyttede ordet Knivsmed
som kendetegn på slægten.
Rådstueprt. I 60I 3/4,lo. om tyskølsfører Jochum Permin
16o7 20/II omtales slægten Permin.
Tingbogen 1635 2l/l2,173. Handelsmanden Troels Andersen(Brogade 1 1 )
som havde en længere retssag med Billerne på Gi.Køgegård, ses her
at have drukket en tønde tvskøl med gårdens bønder
Tingb. 1634 24/ll. Her ses at Henrich Aarentsen var søn af Aarent
Kock i Nyportstræde.
Ramsø herreds skifteprt.(provstiets) 1757.219 .
Kapellanen Christopher Røgs skifte; bl.a. følgende bøger:
Eged;

Grønlands Historie,
Ny perlustration om Grønland
Missions Tilstand
Poul; Relationer over Grønlandske Mission
Fund:
På det ridderlige Akademie i Sorø
Worm;
Om Konfirmationen,
dertil kom 4 bundter disputer samt en svensk,dansk og tysk bibel,
ialt 11 bøger i folio,24 i kvart og 7o i oktav.
Kirkens nv tvættebro ved den vestre blegdam;

1710-1711

l)

Opsat en ny stor-.tvættebro ved den vestre blegdam. 12 stolper
nedsat,høvlet bænkene yed siderne og gjort en ny dæmning ved den
nederste park(fiskedam) ved åen med en ny rende og to stolper,
underlukket for den ene ende og en ny sluffe,som kan trækkes op
og ned.Ny brønd opsat på blegdammen,og huset på blegdammen rep".
østsjællands Folkeblad 6/5 1953 omtaler gamle kort,deriblandt
Marcus Jordans kort 1553,færdigt 1585,hvorpå forekommer navnet
11Schiel in11 syd for Køge .Lier spørges; hvem kender lokaliteten?
l) Vestre blegdam var det stykke jord mellem kirkegårds-muren
(Klosterkirkegårdens) og den gamle Ringstedvej hen mod Peder
Carls bro.
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Tingbogen 1665.144, beskriver tyskølsføre Jens Jensens begravel
sessted i kirken.Han ejede gården Torvet 21 og datteren blev gift
med Morten Michelsen,som har bygget den nuv. bygning.
1639 17/13 begravet Qort B ichters moder.(kirkeregnskaber).
Rådstueprt. 1628 12/l; Skibsfolk som bor i byen og andre,som der i
-byen -f inde s,skal indf inde sig i Københavns slot.
Skipper Olufs tvende skuder(Oluf Jensen,Vestergade 19) 5 pers.
Cort Richters skude, 3 mand med skipper Thomas Tordt,
Skipper Albrechts skude, 3 mand,
Jens Jensens skude(Torvet 2l),3 mand med skip.Laurits Torstensen,
Willum Tommesens skude 4 mand med Niels Hansen Mønbo og dreng på 18 år,
Niels Christensens og Jens Nielsens skuder afsejlet til Bleking,
Hans Bucks tvende skuder (Nørregade 2)7 pers.med skipperne Laiir.
Iversen og Jens Mønbo.
Andre bådsfolk,fiskere og prammænd,som bor her i bven og har deres
kvinder og børn, 11 pers. X fortegnelsen.fortsætter).
Tingbogen 1647 16/8 taler om Osted kirke,hvor en karl brød ind
^
gennem et vindue og stjal,kalk,disk,alterdug og messelagen.
Alterdugen blev solgt
til en kvinde i Vesterstræde(Køge).Guld
kniplingen på messelagnet blev også solgt i Køge.En kvindehavde
solgt messelag et til en kvinde i Pilestræde(Kbhvn)i en kælder.
Karlen prøvede også at bryde ind i Gadstrup kirke (videre med sagen
24/8). Tyven blev fanget i købm.Hans Jørgensen kælder(Brostræde 16 b)
(Gården var delt med to ejere.B. var den nordligste del).Det fortæl
les, at tyven sad med en pot øl foran sig.
I grundtaksationen 1683 siges? I Hans Fichs vænge nord for byen
findes 4 fiskeparker,hvoraf de 2 er næsten tilgroet.
33er var 4 fiskeparker ialt øst for byen, desuden omtales en plads med
hø kaldet Gi.Køgegårds Krageskovsmark ved Krageskov bro
Rådstueprt. 1631.lo/5. Niels Christensen Knivsmed kræver her
følgende bergere(Nørregade 31)?
Casper Hansen 33 dl.
Nieis Paradis 12. mark for
malt,
Søren Pedersen 6
øl,
Florentin Sadelmager 6 mark for øl.
I665 29/$ tingbogj74» Forbud mod at lægge urenlighed inden for den
pæl,som Jens Nielsen Falck havde befalet opsat uden for følgende
stræder*Vesterstræde,Nyportstræde,Nørrestræde samt nede ved stranden.
Affaldet skulle lægges uden for pælen,dog ikke på vejen.For hver læst
affald, der blev lagt inden for pælen skulle bødes 3 mark.Svin skulle
holdes inden i våningen eller uden for byen.Ligeledes blev det forbudt
de fattige at lade deres hunde løbe løse på gaden.
I 808 8/2 nævner rådstueprotokollen om slægten Permin?
At købmand Christian Permin fik borgerskab 1796,og købmand
Hans Permin havde haft borgerskab i omtrent 38 år.
Byens største købmand, Andreas Olufsen, havde været i byen i
omtrent 36 år.
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Tingb. 1627 7/5. Sagen om den dræbte dreng.
Ved retssagen mødte Maren Hjulmands op og forklarede, at natten
næst op ad'den dag drengen blev begravet, da hørte hun en trold
skrige forfærdeligt.Om det var den dreng, vidste hun ikke.
Andre borgere forklarede, at de havde hørt skrig for deres døre to
tre nætter efter drengen blev begravet. Drengen blev kaldt den dumme
En borger sagde• Gud bedre mig,han kan hverken læse eller skrive.
Anne Karmagers havde, da hun var pa vej til Jersie gående, set en
mand med vogn holde på det sted, drengen blev fundet .'uet var en lang
mand, og hestene var enten sorte eller^brune. Det fortaltes, at dummen
var kommet fra Lars Fiskebløders hus. En kone havde hørt skrig om natten,
medens hun var beskæftiget med brygning og brænding.
Lars Fiskehlader fremkom for retten med rystende o?.;; bævende .hænder og
forvandlet ansigt. Det gjaldt også hans pige,hvis ansigts farve for vandlede sig og hendes bryst slog fast, som hun stod for retten.
Både Lars Fiskebløder og hans kone bevidnede, at de gerne ville lægge
hænder på den døde. Sagen blev aldrig opklaret.
Under prædiken i kirken bad hr. Rasmus under bønnen til, at de 16 mænd
(nævninge") kunne hitte den skyldige. Da hørte Markus Skinder, at Anders
Lygtemand, der stod uden for hans stol på pulpituret ved døren,sige*
Han er god at finde,men mente vel, at han findes ved Guds hjælp.
Tingbogen 1627 2,1/5
En borger forklarede, at han hørte mange ord mellem deres kvinder,som
både er tvske og ikke forstår mere af deres tale end Jacobs kvinde,
kaldet Frandsis kvinde, en hore.
Tingbogen 2/7 1627. Skeltrætte om to grundes størrelse (Nyportstxæde
39 os- 417 før Hans Krantz, kunstpiberCstadsmusikant) byggede nr.41.
Et vidne forklarede, at da hun boede i Jens Snedkers hus, da faldt
begge huses tagdryp udi en rende,så langt som renden nåede. Dog lå
hendes tagsten en håndsbredde over nabohusets tagsten.(Det må have
været gavlhuse med gavlene mod strædet(.
T ingbogen 3o/7 opremser navnene på de borgender skyldte til kompagniet
samt beløbene.
Skødebog:. 1721.6o. Bevilling til Anders Krabbe som stadsmusikant.
1686, 9/9. Hans Pedersen beskikket til postmester .
Tingbog- 1627 27/8. Sognepræsten Mester Glob forhørte Mads Ravns kone
Anne Hansdatter, om hun skulle havde haft noget at gøre med "den gamle
Djævel,Anne Poulsdatter,der sad i kælderen".
Tingbogen 1627 2o/8 * Den dag blev tinget holdt på rådhuset og ikke
som sædvanligt ved de fire tingstokke på Torvet .
Tingbogen 1663,89, siges om Edele Rosenkrantz.der ejede gården
Nørregade 24. at hun kun opholdt sig nogen tid i Køge.men ellers
skulle søges ved sit hjemting (Fakse herreds)hvortil Totterupholm
hørte.
Danske Samlinger 1.række.bind 6,348. fru Kirsten Munks satiriske
ballet.

Skødebog 1721.77: Dokument ang. skomagernes ret til at arbejde i Køge.
Vemmetofte godsarkiv : Designation over ejere 1564-1723 af gården
Nørregade 24 a^som prins Carl købte 1723.1 pakke nr.13 vedr.prins
Carls køb af gard i Køge.
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1682 14/2 rådstueprt. taler om Galioten "Grønne Hjort",
4/8(27) 3 tatarkvinder gik rundt i byen og spåede folk.
- 23/1 Hører man om slagsmål i kirketårnet,hvortil der var
adgang fra kalkhuset.
1630 24/7 lod præsten Chr. Glob sin søn begrave på den store gang,
hvor han har sit lejested(kirkeregn).
1631 I3 /3 lod Mester Glob et lidet spædt barn begrave i hans egen grav.
n

1718,69. skødeprt. Et vænge,som strakte sig fra byens vold nord for
byen og langs med byens gamle aflagte ve.j og ud til lyngen, 900 alen
I662 28/4 skødeprotokol: Det hedder her, at møllerne nord for byen
stod på opkastede høje.
I636 7/7 skødeprt. Didrich Speemand, forordnet prokurator i byen
I653 31 /I tingb. Udlæg i Erik Christensens bo,bl.a. en enghave uden
for Nyportstræde,strækkende sig fra volden ud til Chr. Lauritsens
have og med 3 fiskeparker udi(tidl.del af voldgraven).
I652 27/9 tingb.blev byens skovsudlod,kaldet Krageskoven.liggende på
GI.Køge mark synet i anledning af de mange rodhuggede træer,
som var fundet.
I800 5/11 (auktionsptr.) Auktion over 2 stk. jord Køge købstad til
hørende, Byens Banke og Glasbankehulen kaldet.Købmand Tøxen den ældre
blev højestbydende med 40 rdl.årligt og ønskede at holde så stort
stykke til leje af byens banke,som kunne behøves at lægge gødningen
fra hans kreaturer på.
I65I 1/5 (Sjællandske register) Får købmand Erik Christensen,Brogade 5j^
brev på et stykke Eng, Kongsengen kaldet,"mellem Sollerød og Strafft
den", som før havde været høstet fra København-, Fæstet skulle vare
til Philip Jacob.I654 .
I657 22/5(Sjællandske Tegneiser) En del skomagere og garvere i Køge
klager til kongen over, at deres kollega Anders Thomsen køber bark
på forprang.som der omkring byen falder.Lensmanden Frantz Brokken
hus får besked på at give Anders Thomsen en advarsel derom.
I657 27/2(Sjæll.Tegn.) Vedr. sag mellem bispen og sognepræsten Christian
Madsen Tausan,Køge.
Køge kirkeregnskaber:
1642 lod Birgitte T^ott sin mand,velb. Otto Gøye,begrave i kirken.
1642 betalte Jytte Gyldenstjerne for sin mands,Chr. Grubbes, til
Lystrup, begravelse i kirken.
1629 begr. Oluf Jensen tyskølsfører,Vestergade 19,
1630
I63 I

Jens Jensen,tyskølsfører(Torvet 21)
- I9/I velb. Niels Krabbe.
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1633

13/ll tingb. om den store brønd, der skulle graves på Torvet.

1638

28/8

16o6

159o

-

sag om en kvinde,som kom ind til guldsmed
Trogels Jacobsen med en taffel sølvske og ville
sælge den for 3 mark loddet. Den havde Frederik
Guldsmeds stempel plus tre bogstaver.L.F.D.
(hendes datters initialer). Det viste sig,at
skeen tilhørte Claus Guldsmed.
Frederik Guldsmeds værktøj remses od i hans skif
te 1632,113.

18/7

omtales et havestræde i Nypprtstræde."Om de Grøfter.
der er opkastet i Havestræde lige mod byportstræde,
er lovlige, eller om de igen bør tilkastet.Hådstuebog).
(også 27/7 16o6).
2o/7 (rådstuebog) siges? I det lille Stræde vesten næst
op til Skomagernes Laughus.(Skødebogen 159o 2o/?).

1594 2-8/l

tales i skødeprt. om 6 boder? 3 på hjørnet af Skomager
nes Laugshustræde og 3 om hjørnet i Nyportstræde.

1691-92

kirkeregskabet? .D.e præcise mål for klosterkirkens
beliggenhed. 1692? reparation på klokketårnet og på
spær(Klostergården). Sammenlignes med regnskaberne
1751-54 ang. materialer til gærdet.hvor kirken l å .
1658 fandt man 5 små grå kværnstentogså brunsten) og en ligsten
som havde ligget i jorden i ca.~5o år.Blev betragtet som
"Hittegods'1 og solgt. Kværnstenene for l/2 dl.stk.og lig
stenen for 2 1 / 2 dl. Kæmnerregn.
1661

fandt 6 fattige drenge i jorden på _Torvet?
1 dobb. og 2 enkelte dükater, 1 fransk crone.Cronen vurd.
til 11 mark og dukaterne til 9 dl.2 sk. Drengene fik 3 dl.
i "Hitteløn".

1616

Da Hans Christensen,som omkring det år ægtede enken.Drude
Hansdatter i nuv. Brogade 19. mødte han i dem anledning op
på rådhuset med 6o2 daler i en pose.Han blev senere både
rådmand og borgmester og var 1647 blandt de mest velhavende
i byen. Der forekommer en sag om et hus, han solgte i Flens
borg.hvor han sandsynligvis kom fra. Rådstuebogen.

1635

blev flere nævninge kasseret i Mads Havns sag, fordi de havcte
aflagt falsk vidnesbyrd véd skeltrætten mellem ejerne af
Vestergade 21 og 23.,1632.

1647

^ed den kendte pengeskat i 1647 skulle der betales 2 dl.
af hver loo dl.man var i besiddelse af. Blandt de største
kapitalejere var?
Borgmester Hans Christensen (Brogade 19) lo . 000 dl.
Enevold Brochmand, Torvet 14
1.45o Christen Caspersen,Vestergade 23-25
5oo -

1630

(Kanceliets Brevbøger) Da løjtnant Chr. Bagger,der var søn
af Claus
Bagger i Køge, ville rejse tiludlandet, blev
han
nægtet arven efter sin fader, fordi han manglede syvmåneder
i at være myndig. Myndighedsalderen var 25 år .og han skul
le derfor have en formynder.

1631 2/4 fik Aug. Weloff bevilling som tolder efter Mads Havn og
skulle tillige overtage vinkælderen under rådhuset. Han måtte
skænke rhinskvin samt franskvin.og spanskvin,men disse sidste
vine måtte ikke udskænkes i samme kælder som rhinskvinen
(i en anden kælder).
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Tingbog l/lo 1642. Kornhandlerne.Jens Poulsen og Mads Nielsen.
"brugte stor kornhandlen og handlede med andre
varer købte for rede penge",hedder det.
1637 levered nævnte Jens Poulsen træ til galgens fornyelse(nord for
(se note om træets kørsel)
”
byen).
Kirkeregnskab.1653. Samme Jens Poulsen betalte 25 mark halvårlig i
skat,medens borgmesteren Brochmand kun betalte 12
mk.
Jens Poulsen var der største skatte yder i byen.
Branden i 1633 stoppede langs sydsiden af torvet
da den i Vestergade nåede hans gård. Om gårdens
beliggenhed, se*
Tingbogen 2o/2 1632, 16/4 1632, 18/8 1634 og
25/8 1634.
1635,37 og 1649,47.
Rådstueprt. 1642 14/6.Synsforretn.vedr. rendesten og gadebro.bl.a.
for broens brøstfælaighed fra Jørgen Giarmesters
dør.Kirkestræde 25).rundt om kirken til Nørrestræde og för den gi.præstegård,som kirken védk.
Der findes syn.for hver” fjerding, bl .9 . for "'de
gadebroer for hestemøllen i Lovportstræde.
Bådstueprt. 1616-17.3/5,Hans Christensen(^rogade 19) fik et lille
stykke af voldgraven til fiskepark(betalt
af borgmester og råd.)
Tingbog.19 /2 1627.Optrin ved

Jørgen Giarmesters dør.Kirkestræde 25.

I 2 /3 og 9/4 1627.Sag ang. brevveksling mellem adelsfolk.Erik
Sparre til Jonstrup nævnt og Wilium Christenen
(Nørregade lo).Sajnme dag udsted skøde "over alle
4 Tingbænke" .
_ ~
1627 16/4. Skipper Svend Olsen(vestergade 34),tyskølsfører
Oluf Jensen(østergade 1 9 ) og Hermand Tøffelmager
(Vestergade Ö) afhøres om en dreng,der var fundet
død(ihjelslået) på Køge lyng.
- 3o/4 .Sag om bonde og hovkarl,der ikke kunne komme
forbi hinanden med deres vogne i Nørregade.
Poul Orgemester nævnt.(Organist).
Skødebog 1722 3o/3.køber Lars Weybel galioten_Set. Johannes.
- 2/11,112, om gård i Nyportstræde,Christof.Bagge.
1724,149,19/4.Overdrager Bülow de to skøder på gården
Nørregade 24 til prins Carl.
1725. 194. nævnes Katekismusstræde.
Rådstueprt. 1637. Jens Poulsen og Troels Andersen(Brogade) leverede
.
træet til galgen. Skarnageren kørte træet,
(note om træ
"som han alene skal og må11.Svendene fik 2 tdr.
til galgen)
øl for deres umage.
Tingbog l654»Bønder fra Solrød ville sætte en rakkerbalge for døren
til Gert Bergendings1 gård,Nørregade 24 a.for at folk kunne se «hvilke
folk der boede der.
Tingb.I634 25/8. Bartskær Hermand Pode og hustru,Mette Nielsdatter,
beder fra Ringsted om at få deres skudsmål tinglyst.

l) Underskrev sig Borchendinch.
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Ki rfoeregnskabe r .1.64.9-4.9.

5/5 1648 blev kirkeristen flyttet ud til Kirkestrædet.Til Tommes
Klokker for risten at optage.
3 læs maj hentet pinsen aften af Gi.Køge bønder og for
'urter at strø ud i kirken .Man bandt maj til stolene med
segigarn.
Man købte vin i stadskælder 1648-49,ialt 145 potter.
165o.

4 læs maj købt af Gi.Køge bønder.Købt seglgarn.
2 koner strøede urter(blomster}.
Gjort til julen et par kirkelys på 1 lispd. voks.
Slemme tyvagtige mennesker havde opbrudt kirkeblokken
natten mellem 23-24.januar.Slog vinduer itu og kom ind
fra Nørre side.
Rhinskvin hentet i stadskælderen.Både til kirken og til
at berette i byen.
Købte ny pung til kalk og disk at berette i byen af sort
Kaffa(uldplyds)

1653 9/4
-

En ny altertavle opsat for at bese ,og igen nedtaget.Og
igen opsat "så og medens den gamle er bleven nedtagen.
3/5-28/5 Købt birkemaj af Gi .Køge bønder til pinse aften.
Espen Skoflikkers kvinde for at strø urter.
Ifølge Danmarks kirkeri er pengeblokken i kirken fra ca.l6oo.
De store alterstager med løvefødder fra 165o.
Poul Pedersen skænkede oblatæsken 16o5(Peder Pdersens søn)
Faderen skænkede kanden.Kun låget er tilbage,død 1595.
Den ottekantede kumme skanket af Niels Bagger.
Fonten af Claus Bagger "I from og taknemmelig Erindring,fordi
Gud har bevaret vor bedste,største pg mildeste Konge, Chr.4.
fri for uendelige og overhængende Farer under den grusomme
Krig mellem Danskere og Svenskere,og fordi han har skænket
os en højst ønskelig Fred, efter at Svenskernes stærkt be
fæstede Borge i Kalmar,Sisborg,Gulborg og Borgholm var be
sejrede. Året 1613.
På hver side i korets piller hænger lysearm,skænket 1624 af;
pen ene af Mads Ravn og Anne Hansdatter og den anden af
Hgns Christensenrborgmesterrog ^rude Hansdatter.Bærer deres
initialer.

Køge Arkiverne

95.
Skomager Laugshusstræde nævnes følgende steder? Skødeprt.13/8 1593,
38/1 1594, tingb. 13?3 1637.
Set.Gertrudestræde hed Gi. Hestemøllestræde? Skødeprt. 19/7 1591.il/lo
1591, 1646,pag.84.skødeprt.17/4 1639,7/l 1638, 3o/5 1636, 1646,pag.76,
og tingb.
Rebslagergade hed også Hestemøllestræde eller nogle steder?11Strædet,som
løber til Set. Gertruds kirkegård',1 skødeb.1588 4/5,marts 1588,1651 14/4,
31/4 og tingb. 1638 26/5.Det kunne også hedde Lille Hestemøllestræde,
skødeb. 19/7 1591.
Et lille stræde, som gik fra Rebslagergade mod vest til volden, nævnes
i skødeb. 17o3(88), hvor det siges at gå fra Hestemøllestræde til Fal steds bagport(bag vesterstræde 32-34).
Gi. Hestemøllestræde er benævt som Pogestræde i tingbogen 9/5 1625.
En sag om møllesten til Lystrup mølle, Valløby mølle og Store-Heddinge,
som var købt i Landskrona? Tingb. 1661 l/ll og Køge havneregnskaber 1658.
ßet ses, at en afløbsrende fra en hovedgård på Torvets nordside løb under
våningen Kirkestræde 2 og ud i dette stræde. Tingb. 1662,52.
At der til sal. Jens Ribers 5 boliger i Nørrestræde hørte et fælles klinet bryggerhus med muret bageovn.t ingb.1662,84.
At der under svenskekrigen 1658 var en sygestue ved stranden. En svensk
kilde oplyser, at Køge og Roskilde tilsammen modtog over 8oo sårede fra
stormen mod København i dagene 23-25.febr. 1659.Tingb.aug. 1662. •*•)
At en stue i gården Vestergade 29 var beklædt med spånemåtter.Skifteb.
1657,5.288. Kongens og prinsens gemakker i Vindbvholt gæstegård var og
så beklædte med spånemåtter.
At der først 1632 blev sat brokister op på åens sydside( 6 a 2o alen,7
stokke høje). Byrådet spurgte 1631 borgerne,hvordan havnen kunne for bedres,når der ingen bygning måtte opføres på sydsiden af åen for Vallø ?
"Betal for det", svarede borgerne.tingb. 1631 6/7,1632 13/l.
Et hestemarked omtales nord for byen ved møllerne, tingb. 3.647 9/6.
1622 28/10.
Det ses af kirkeregnskaberne, at der fandt begravelser sted på Gi. Køgek irkegård under epidemien 1638 og i 1659 efter svenskernes ødelæggelse
af Klosterkirkegården i Vestergade.
At der ved en skeltrætte i Noseportstrædes østside omtales et Hellig gjesthus (Kongens hus),som på det tidspunkt var nedrevet.Tingb.1622 28/lo.
At byen havde en såkaldt Lergård.Tingb. 1625 16/5.
Det siges 1642 25/7 i tingbogen, at de gamle hul sten.som lå på boderne
i Kirkestrædej burde fornves med vingsten, fordi de fattige folk ikke
kunne nære sig for kulde om vinteren.
Tingbogen 1638, 42,44, siger om den åbne gård i Kirkestræde, at der var
13 boliger, hvoraf de 4, der var bygget sammen i en længe til gaden.var
ganske forfaldne.
1) Ifølge overleveringen var Torvet 21 indrettet til sygestue for disse
sårede soldater.
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1631 29/6 fik Frantz Slagter 1 sietmark, fordi han var i kirketårnet og
top; vare på, “når Kgl .Maj estæt kom hid til "Byen" .Kæmnerrgn.
Bøndernes pligtsrejser skabte ofte mange problemer,Ofte udeblev de,hvorfor
der i hast måtte skaffes et antal borgervogne, eller at bysvenden og foge
dens tjener måtte ride til Højelse og Ølsemagle for at skaffe bønder til
at køre .
Der var ofte lang ventetid i Køge på disse transporter,og derfor kørte nog
le bønder hjem efter at have ventet i rum tid. Et bilag viser, at man ved
en lejlighed brugte magt til at holde på dem: 1631 3o/l2 given en soldat
Søren fordi han i 3 dage og nætter tog vare på bønderne i Rådhusgården.da
Kgl.Majestæt rejste her igennem byen, frem og tilbage, for at de ikke skul
le køre bort eller bryde nogen sted ud".Kæmnerrgn.
Rygtet om Frederik 3.s ankomst en junidag 1652 fik køgenserne til at møde
op ved Nørreport for at se majestæten,som den dag kom fra Roskilde. Også
borgervæbningenvar mødt op med deres geværer for at hylde majestæten.
(Tingb.21/6 1652).
Kræmmeren Jacob Qortsens søn. Hans Jacobsen. Vestergade 13. ægtede 1661
enken Maren Redersdatter i Køge kro, og fik samme år kongebrev på kroen.
(Sjællands register 1661, lol.Kildebrønde kirkebog). Overleveringen om,at
Køges købmænd festede i Køge kro,holder altså stik.

1 3 /7 1647 var borgerskabet samlet på rådstuen i anledning af et missive
for at oplyse, hvor stort deres forbrug af tvskøl var. 16 borgere svarede
på borgernes vegne, at på grund af de store indkvarteringer og deres ringe
næring formåede de ikke at købe tyskøl. Enkelte købte en tønde som forråd,
dersom der skulle komme en fremmed mand, således at han ikke skulle nøjes
med deres eget indbryggede øl. Det hedder videre:
" Alle som nogenlunde formår at køge en tønde malt eller mindre, brygger
selv til deres fornødenhed.Næsten alle borgerne handler med bønder og må
endelig vende bønderøl i kande eller pottemål, når de deres huse med varer
søger, ellers vendes de fra huset". (Indl. til registranterne 13/7 1647).
5/8 1647).

Køge rådstue.:Kongebreve og div. dokumenter I488-I768
I448-I76 I. L.A.
Kontrakt og skifteforhandling vedr.rådmand Søren Knudsen 16/1 1632.
Brev fra Chr.4 . om Claus Sørensens fader Søren Kræmmer 9/9 1634.
Sagen om skud mod vagt

1644 9/4(Henrich Aarentsen og dennes broder)
Rådstuesag 23/1 1649. (Byfogedreg.)R.A.
Rådstueprt. 1661.54: Sag ang. tyveri fra Lyder Sivert i garden Nørregade
4(Museumsgården),hvor der blev stjålet 1 rød fløjlshue med guldgalloner
og 1 hollandsk konfektfad.
Tingb.I644 2/12.Her omtales latinsk skolemester Peder Hammer.
Byfogedregn. R.A. At Daniel Pottemager havde været med til at stjæle
kød og flæsk fra Jesper Mich Isens gård i Vestergade. 1643-44.
29/8 1643: At Jacob Pomeyer fik bøde for lejermål med Christence Nielsdat
ter.Betalte 18 rdl.for sig selv og pigen,og for 27 rdl. i erstatning til
pigen.
Kæmnerregn. 1684: Betalt for at få malet solskiven på rådhuset.
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1671-72 modtog kirken 7ooo tagsten fra Lybæk.De blev bragt i land med pram
me. Samtidig fik de 4oo tagsten fra LeilInge teglgård. Disse var til våben
huset. Kirkeregn.
Skipperen Svend Olsen,der ejede den sidste gård på nordsiden før Vesterport,
ses 23/7 1632 at have leveret 3oo kridtsten. Tingb.
Man gravede 1668 en spildevandsrende på havnens regning fra Johan Kohls gård
Brogade 23-25 og ud til åen, således at vandet kunne løbe ud i aen fra gar
den. Havneregnskaberne 1668-69.
En borger,som ønskede at bygge i Aastræde, måtte ikke have nogen hemmelighed(toilet) ud til strædet,uden at den var jordgraven.Rådstueprt.1599 3o/3.
Smedenes laugshus i Noseportstræde omtales i rådstueprt. 1599 II/5 .
Kongens forfaldne gård i Lpyportstræde var nabo til hestemøllegården i sam
me stræde på sydsiden.Skødeprt.25/6 1593.Kongens gård hørte under Vording
borg slot, hed det.
623 22/4.Missive til Chr. Friis, at når han anmodes derom af kaptajnen,skal
give soldaterne i sit len(Kbhvns.)tilhold om at møde ved Køge bro(ved Nørre
port )_J^r_gjt_STrarge_deres_fang'. Det skal dog ske på et belejligt tidspunkt,så
at bønerne ikke drages fra deres pløjning og sæd. Kancell.brevb.
I aug. 1623 modtog tyskølsfører Jens Jensen 3 pibe og 4 oksehoveder fransk
vin med et hollandsk skib(fører Fobbe Dousen) trods Spanske kompagnis eneret
på at indføre vin.Skibet havde også vin med til kompagniet.Kræmmeren Peder
Rasmussen(søn af Rasmus Pedersen,Vestergade 23-25) havde været i Holland med
skibet og købt vinen til Jens Jensen.Han tog nu ud sammen med J,J, til skibet
på reden med en pram for at overvære losningen. Pramme bragte hans vin ind
til bryggen,hvorefter han gik i gang med at mærke sine varer med kridt.
^^Senere på dagen samledes kompagniets forvaltere på rådhuset for at drøfte,
hvorledes man skulle forholde sig med J.J.s vin.Hans ChristensentBrogade 19)
blev valgt til at forhandle med J.J., og han tilbød at overtage dennes vin
for kompagniets regning, for hvad den havde kostet i Holland.
Men J. J. afslog og svarede, at vinen havde været ude på en eventyrlig rej
se over sø og salten vand,så han ville hellere sætte den ned i sin kælder.
Retten dømte ham til at have forbrudt vinen,hvorefter den skulle deles mel
lem Kongen,byen og kompagniet. Tingb.18/8 1623.
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Aastræder

98.

Tre stræder førte i 16oo-tallet ned til åen.Formålet med at lægge det øst ligste stræde så nær ved Brogade var, at derved fik man en bedre indkørsel
til stalde og lignende bagbygninger,hvoraf der omtales flere efter branden
i 1 6 3 ^ Benævnelsen bagstræde forekommer 1646,hvor en køber af nuv.Brogade
2)
16 betinger sig fri kørsel i strædet til sin gård og til åen. Ifølge kæm
nerregnskaberne ses strædet ikke at have været beboet hverken før eller ef
ter branden,dog tales i pantebogen 1653 om et afbrændt byggested ved strædet
3)
bag nuv. Brogade 12-14,som tilhørte enken efter hr. Søren Nielsen.Samme to
gårde var i øvrigt opført under eef.'1 Et sted siges endda, at man måtte over
bygge stræder fra gården og over til stalden.(ting.16/6 1634).
^ p ad stue stræde.som lå ud for Torvet nuv. nr. 19,nævnes første gang i 159o,hvor
Hai s Fich købte et lille stykke jord af byrådet.Af skødet ses det at ligge mel
lem badstuen og åen og var 5 alen i længden og 5 i bredden langs åen.Grunden
5)
vest for stedet tilhørte Hans Fichs gård, som Simon Kock iboede.
Hans Schürtz, bartskærer. som fik borgerskab 23/3 1599,blev 16o6 noteret for
at have overbygget Badstuestræde med sin nvbvgning(rådstueprt). Han ses også
at have købt et stykke jord i strædet, "sønden nest til badstuen" af

byen

for 6 gode gamle daler. (skødeprt.2l/l 159o).Schürtz døde 1619 og efterlod
sig enken,Karen Hansdatter.En søn, Casper Hansen, blev en kendt bartskærer
i byen og ejede en gård på Torvets østside. Heller ikke Badstuestræde ses
at have været beboet

ved branden 1633.

6)
Navnet Badstuestræde forekommer igen 1636 o% 1641. I 1642 omtales Anders
Baggers gård,hvis længe til Torvet var 15 bindinger ,»dog byens stræde,som
7)
derigennem går " hedder det. Gården kaldes senere11Anker Hansens gård11 og
kendes bl.a. ved, at Bartholomæus Maler havde fået anvist denne som bolig af
Enevold Brochmand, fordi han ikke kunne få plads til at male altertavlen i
sin tidligere bolig(Kirkestræde 2).Under svenskekrigen,hvor maleren også bo
ede der(død 166o) havde svenskerne vagstue i gården .Efter freden blev den en
tid også benyttet af de danske som vagstue,men den var på den tid nærmest en
ruin,så man måtte til sidst sømme brædder for de tomme karme og manglende
døre, indtil den kunne blive restaureret. Gården var den østlige nabo til
nuv. Torvet 21, Sjællandske Bank.
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99.
Lille Aastræde.som gik ned til åen mellem Vestergade 15 og 17, omtales
flere gange.Ifølge byens grundtakst 1682

bestod den nuv. Bagergård af

to ejendomme, nr. 29 og 3o.Nr. 29 tilhørte da farveren Hans.Schürtz.Nr.
8")
3o var en våning,som lå på hjørnet af Aastræde og Vesterstræde.
Tingbogen siger 1674, at haven til nr. 29 gik ned til åen,og mod vest lå
9)
.
skomager Hans Pedersens have 11 ved Lille Aastræde11.Denne have (med hus)
hørte i perioden 1618-81 til ejendommen Vestergade 8.Skomageren solgte
li)
•
lo)
den til farveren,men huset var nedrevet af fjenden i 1659.
Da en del af våningen nr. 3o sælges i 1669, siges den at ligge "Ved byens
12)
Lille Aastræde". Tidligere lå der op til 6 boliger ved strædet.som var be13)
boet af fattige enlige mennesker. I 1647 nævnes endda et nyt hus i 2 stok14)
værk. De 3 boliger hørte over en periode til garden Vestergade 1 5 . En sko
mager i samme gade, Jacob Francke,havde tidligere ejet dem. 1658 var 3
15)
af boligerne øde,og 1674 lå 6 boliger øde i strædet. 1682 var våningen på
hjørnet det eneste hus ved strædet.
Hvornår den såkaldte Rosenbæk er henlagt hertil er uvist. Byen rende gik
over gaden ud for nr. 16. I 1631 dannede byens rende skel mellem Vester16)
gade 19 og 21.1646 beklagede ejeren af nr. 17, kræmmeren Claus Henrichsen,
sig over, at renden faktisk løb på hans grund,men en dom fastslog, at by
ens spildevand skulle have sin fulde gang uhindret gennem grunden ifølge
gamle skøder og adkomstei^7 ^n synsforretning viste, at renden fra Vester
gade løb under kræmmerens saltebod og fortsatte mellem pæleværk,der var
sat som rende, ud i åeif.” ^
I forbindelse med de udgravninger musetes folk foretog i 1965 på grunden
Vestergade 23-25, kan jeg nu oplyse, at denne grund allerede 1631 havde
19)
skel ind til nr. 19, desuden fremgår det af et skøde, at det pæleværk man
2o)
fandt tværs over grund, viser åens løb omkring 1588.
Henvisninger1
1/ Skødeb.15/9 1589,1 /1 2 1589,tingb.16/6 1634 (stalde ved stræde).
2) Tingb.1846 15/6,
3)
- 1649,44,skødeb.1653.
4)
- 1663,134.
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Skødeb ,159o 2/l,
Tingb.1636 28/6,skødeb.1641 19/4,
Rådstueprt.1642 19/7,12/7,2/8 og 3o/S 1642,
Tingb.1677 2/4,skifteprt.1675,14o,
1674,47,
Kommissionen af 4/l 1661,Rtk.214,3o.R.A.
Tingb.1681,215,25/4,
1669, 147,
Kæmnerregn.1631,32,skødeb.164o,22 ,1644 26/8,7/lo.1645,58.kirkerem
Tingb.1647,29/1 1 ,
1650.1656.
Kirkergn.1659,1674,
Tingb.1631 7/2,
1646 28/9,
- 1646 27/7,
1631 7/2,
Skødebog 12/2 1588.
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loo.
Tingbogen 1028 lo/ll,llo »navner en s&£ on, det lille Aastræde
nærmest Ero [-ade:

Erich Helmers, der ejede gården Torvet .XL,hvort 11 der bl .c .
hørte en stald, som lå vest ifor strædet, klagede over kræmmeren
Elias Sørensen i gården Brogade 16 (a). Helmers beklagede sig
kræmmerens mødding " i det lille Stræde fylder ulovlig op, at
man hverken havde ind-eller udkørsel til gårdene (ind-eller
udfærdsel).
Nuværende Brogede 16 havde gennern årene to eiere,og den nord
ligste ejer havde kun strædet som indkørsel. Der lå før branden
1633 to gårde på grunden, og på grund af de smalle grunde var
beboerne meget afhængig af strædet, dersom der ikke var plade
til en port til gaden.
Kæmnerregnskaberne l63o-31: Det store kornhus,som var opført uden for
Broport, blev nu ført til Gluckstadt med 5 hollandske skibe. Kæmneren
måtte betale 6 skibskarle for at lave tømmerflåderne,der skulle bringe
materialerne ud til skibene, da bønderne ikke kunne (fortæller kæmnere’''
Bønder fra Roskilde len og Tryggevælde len var tilsagt til pligtsar bejdet med nedbrydningen o.s.v. Kongens personlige tjener rejste selv
til Solrød for at hente bønder til arbejdet.
Tingbogen I/9 1634 nævner en sag, der ligesom Mads Ravns drejede sig
rottekrudt,men dog var en ulykkelig hændelse. Aarent Henrichsen i
gården ved hjørnet af Hestemøllestræde og Nyportstræde havde gemt
noget rottegift ifoden til familiens skivebord,hvor der var en sprække.
Hans 9-årige steddatter,Kirsten Madsdatter, fandt det, og da det var
sødt og lignede sukker,spiste hun det og døde få dage efter. Ifølge
dommen 6/I0 -34 blev Aarent Henrichsen frikendt.
Tingbogen 16/2 1635: Denne sag drejede sig om et overfald på kunst
piber (stadsmusikant ,men ansat af Kgl.Majestæt som tommeslager og piber)
Hans Krantz hustru.der boede i ejendommen Nyportstræd c nuv.nr. 4 I•
Jørgen Copum kom en dag med Krantz tromme,hvorpå han havde sat et nyt
skind,men da konen ikke havde penge ( 1 dl.) til at betale, tog han
tommen og brød skindet i stykker for næsen af hende og "slog hende med
Stykkerne af Tometen på Hovedet,så hun måtte løbe ud af Huset for at
få Hjælp'.' Forinden havde hun dog nået at give ham en ørefigen,men her
under bed han hende i fingeren og i armen.
Tililende kvinder fra nabohusene kastede sig over Copum og holdt ham
fast til bysvenden ankom.Det blev en alvorlig sag for Jørgen Copum,der
både havde krænket Kgl.Majestæt,som havde ansat Krantz,og staden,hvor
han var regnet blandt dens tjenere. Bøde og udlæg til bartskærer beløb
sig til 4 speciedaler. (Tingb. pag.31 og 40 .)
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lol.
1649
I 0/4

Sag om en guldring, der var forsvundet.Tilhørte Iver Caspersen Schiøller,Vestergade 19.

18/9

Om organist Berent Schmertz" ^hustrus to guldringe med henholds
vis rubiner og diamanter,der var sat i pant for 26 dl.Hustruen
Kirsten Jacobsdatter, var datter af herredsfoged Jacob Chri
stensen i Frøslev.
Sag om en kvinde, som II/2 gik med"udslagent Haar11 til bryllup
i Køge kirke"og derfra igen" .men fødte et barn i .juli måned/ “
Samme sag 25/9 og 2/lo.

25/9

1 7 /1 2

Familieforhold vedr. slægten Hichter(også 11/12 og 5/2 165o.
Om et skrin, der blev fundet ved et tvættested.

1650

21/5
23/7

Hans Bager i Vestergade solgte dårligt brød på Torvet.
Sag om et epitafium,Peder Snedker havde gjort til kirken.
Syn af præstegården.

1670-73,rådstueprotokol.pag. 14. Sag vedr. Hens Rasmussen Guldsmed,
der boede i en sidelænge ud til Aastræde(Vestergade 15).
Han havde slået sin læredreng og kastet ham ud på gaden.
Derved havde guldsmeden brudt sin kontrakt med drengen.Man
skaffede dregen en anden læreplads og dømte guldsmeden til
at betale erstatning, 22/11 167o.
pag.52: Enken efter Peder Morsing Klokker blev tiltalt for at have
ladet mandens lig stå inde i 8 dage.Loven sagde, at det kun
måtte stå 6 dage.Hun forklarede, at hun ikke havde penge til
begravelsen,men idømtes en bøde efter forordningen på 26 dl.
I653 8/I0 (Kancelliets brevb.) Fr. 3» havde erfaret, at Christen Skeel
på Tryggevælde havde akkorderet med en borger i Køge,som skul
le tage det korn i forvaring.adelen havde bevilget til magasin
at ville fremskaffe.
I640 I7 /3 Forespørgsel ang. 2 af byens tjenere,som var sat til at holde
vagt i fangekælderen over en dødsdømt fange,men som det allige
vel lykkedes at flygte.Den ene tjener sad som straf i 16 uger
på Bremerholm ,men holdt på, at han ikke havde haft nøglen
til kælderen,samt at han ved hjemkomsten blev almindelig foragtet af borgerskabet.
I629 17/12 blev Cort Richters moder begravet(kirkeregn.)
l) Organist Berent Schmertz egennændige underskrift findes
i kirkebogen 1677 under trolovelser.
1648 8/8 Rådstueprotokol* Dom over Henrich Aarentsen for skade på
byens vagt 2oo sletdl.
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o
Falck
1662, 67.Tingbogen viser, at radmand Jens Nielser/og købm.Henrich
Jørgensen, Brogade 16 b, var svogre.
I642 ca.19/9 tingbogen viser, at Jacob Bortig,købmand Brogade 16 a,
-og Henrich Pedersen i Skovsmølle (Hammer herred) var svogre.
I640-4I, tingbogen ,pag 12. Dom i sag mellem Jacob Bortig og Henrich
Pedersen i Skovsmølle.Her tales om købm. Jens Madsens gamle regn
skabsbog (ejede Brogade 17 a),idet Henrich Pedersen nu var gift med
Jens Madsens enke,Inger Br°dersdatter. 9/I0 1654 (kirkeregnskab)
køber Jacob Bortig Jens Madsen og- Ingerbrodersdatters epitafium i
Køge kirke.Sønnerne Mads og Hans Jensen var sælgere)
I6I4

døde borgmester Peder Pedersens søn Poul Pedersen,der var broder
til kræmmeren Rasmus Pedersen, Vestergade 23-25.,død l63o.
Poul Pedersens gård(vurd.til looo dl.) lå i Nørre fjerding.
Det drejer sig muligvis om den gård,Enevold Rasmussen Brochmand
senere ejede på hjørnet ved Kirkestræde og Torvet.Der tales om
gæld til De lybske' Herrer, ifølge skiftet.

1631 24/1 (pag.lo2) hører man i tingbogen om SkovmøllenThvor Hans
Lauritzen Skrædder i Køge fik malet sit malt,men glemte at for
tolde .Møllen nævnes også ved en sag om ulovlig skovhugst på fru
Kirstens grundtØster-Vallø -Billesborg). 1678 nævnes i Herfølge
sogn under Hastrup"Laurits i Skovmøllehuset11.Der er muligvis tale
om den vandmølle ved Vedskølle å lidt nord for nuv.Billesborg.Det
siges også i folkemunde,og det fremgår også af terrænet,at der
har ligget envandmølle i Purlunden,hvor den såkaldte Troldkællingebro nu før over

bækken ikke-langtfra Vallø slot.

1633 II/ 3 vidnede Oluf Olsen boende i Brandshus i Pramskoven, at i lør
dags nest forleden,da han og Niels Ibsen i Egøje kørte her fra
Køge,klokken var mellem 12 og 1,hørte de en der skød og så røgen.
Da kom de til en ellebusk,hvor der lå en nyligt skudt hare.Den var
endda noget levende endnu,og der lå en bøsse tværs over halsen på
haren. Og da så de Niels Olsen Skrædder komme gående fra det sted,
hvor haren lå. På déres spørgsmål om han havde skudt haren,og om
han havde lov dertil, svarede han ja, men han havde ikke lov.Han
gik derefter mod Køge. Skovrideren tog haren og bøssen til sig. EP i_
socen skete 1 Skovmøllehaven mellem Sidseis stigbord og Skovmøl 1 en.

Køge Arkiverne

lo3.
Køge rådstuearkiv (L). 1 æske Div. Sager henlagt.IV. Rådhusets
ombyggelse 18o2-o3. (også syn vedr. rodhuset 1/2 1729 .)
I stalden spiltov til 5 heste og båse til 2 køer.
I Prinsens s t u e n s vinduer med 21 jernstænger .Stuen er overtrukket
med leret og perlefarvet anstrøget og nok en kamin.Gulvet er overalt
lagt med astrag. En dør går derfra til tolboden i overtrækket og med
slå for,stabel og haspe men ingen nøgle.Fra toldboden er dør ud til
ve .1er hus et og 4 dobb. vinduer.
Køge rådstue: Div. Sager(sagligt henlagt)Tillæg II.1681-1814.
Synsforretning vedr. rådhuset 1 fim 7 / 6 .
og Tillæg III. 1736-1826 vedr. rådhusets
reparation 1742.
Indeholder også taksationesforretninger over
samtlige bygninger i staden 1761 p.K/a
Kjge rådstufe (L).Kongebreve og dokumenter. 1 æske.
Heri ordre fra Chr. 4. a t kvinderne skulle side nå
den ene side og mændene på den anden side i kirken.
^ M ånd^Hans Johansens regnskabsbng; som er vedlagt hans skifte
er et sjældent godt eksemplar, der viser hvad. og hvem en købmand i
Køge handlede med omkring 17oo-tallet. Køge rådstue(diverse). L.

Diverse oplysninger
Resens Atlas (oradets tilblivelse) se Historisk Tidsskrift 9 .r. IV. 1 9 3 .
. 0m Peblingehøjen ved Køge (Tingbogen 1666,23/6,167.
Solrød og Mosede hørte i sin tid under Tryggevælde len.Kancelliet
brevb. 30 /I 1588.
14/4 1563 forleningsbrev til Holger Rosenkrantz til Boller på
tryggevælde ,Solrød by,som, er 18 gårde og Mosede.som er 6 gårde.
1568 var han embedsmand på Skanderborg, men havde stadig Sorød 0^
-“■osdede uden af gift.1622 hører man, at Spirad skulle hente hiultømmer i Svenstrup skove. 1625 om dét gamle staldhus i Solrød(472)
^lfrgDOgeft 1648 7/2 nævner et brev, som Chr. 4 . havde underskrevet
pa Dragsholm.. Vedr. rådmand Jens Aarentzen(borger i St.Hed).
Køge skødeprotokol 1729,31o: Pant i løsøre,deriblandt kongebilleder
samtlige fegenter fra kong Hans til og med Fr. 4 . 1)
—
------- *
Tingb> 1627 lo/4: 3 borgere afhøres om en dreng,der var fundet ih iel
slået pa Køge lyng.Drengens haser havde været bundet.
Kæmnerregn sk aber ;6 37-39 ,nr. 128, 1 æske: Rådhuset vedr.
1637 2/5 Kleinsmed reparerer låsen for den store dør ud til rådhus
gården, som er lige mod den store dør ud til Torvet.
Murermester reparede aötrag i gulvet på den store sal, og den
n ordre_stenpille u d til Torvet uden for rådhusdøren,hvor man går

ind til August Welloffs losement.(Tolder).
Det fremgår ligeledes at regnskabet, at der førte en trappe fra
fangegården op op til rådstuedøren. Trappen var overdækket og på
spærerne var hængt tagstene.
’
1) Nævnte kongebilleder hang på rådhuset.

Køge Arkiverne

loif.
Skødeprt. 1638.7/8.Reberbanens beliggenhed.
Købmand Frants Henrichsen(Brogade 7) giver pant til Snevold
Rasmussen Brochmand i 2 enghaver og en urtehave "saa og den Have
hos
dernæst/liggende på Fændediget her i Byen på den nordre Side næst
op til Hans Christensen Hombles Byggested (efter branden) og stræk
ker sig ned ved Reberbanen.
Tingbog 26/8 1622 viser, at Frantz og Bertram Henrichsen var brødre
og sønner af Henrich Guldsmed,der tidligere ejere gården Brogade 7.

(også tingb.3 o/8 1624)
Brogade 5 og 7 hører i dag sammen.Man kan ikke skelne disse meget gamle
grunde fra h i n a n den. Allerede Mads Ravn i nr. 5 var ude efter at få
sammenlagt gårdene og havde vidner på, at Frantz en dag var gået med
til at sælge.Det blev nu ikke til noget. Tingb.indeholder en skeltrætte
mellem dem 1624 7/6. De lå gavl mod gavl, men med langsiden ud til al gaden og kaldtes også gavlhuse. Mads Ravn havde to gadedøre i sin gavl,
og han havde også en trætte med naboen,kræmmer Peder Jørgensen mod nord,
der sagde, at Mads Ravns gavl hang ind over hans gavl,især Ravns fløj stang. Tingb.1625 19/12.

Reberbanens beliggenhed : Tingb.2o/6 I636 nævner, at grunden nuv.Torvet
9 strakte sig ned til volden og derfra til Alhed Jensdatters agevej
Synsforretning om Alhed Jensdatters fortov og Tudsegravens beliggenhed
S JløS^ U6 V
- tingb. 22/7 1633.
Alhed havde været be“/, med Dennis Christensen,der
.

ejede og beboede Brogade nuv.21.

Tingbog 23/4 I632 ang. beliggenheden af Smedenes laugshus i Noseport stræde: Grovsmeden Hans Rasmussen og kleinsmed Christen Jensen overdrog
på egne vegne og deres brødres udi laugshuset et jordsmon til Mads Ravn,
hvilket var et stykke jord ved enden af hans gård i Nørrestræde,som strak
te sig /^sønder og i nord mellem Hans Olsens gavl og Mads Ravns tværhus.
Købsbrev 17/4 1632.
1632 Kæmnerregnskabet? 9 borgere fik 19 rdl-. for i 34 dage at have
ringet med kirkeklokkerne i anledning af. enkedronning Sophies død og
bisættelse.i Roskilde domkirke.
En guldsmededreng fik 3 rdl. for i 8 dage at have mærket byens messingog tintøj,eller andre ting,som var udlånt til Ringsted kloster,den tid
"dronningens lig blev begravet"..(Til gæster ved bisættelsen).

Køge Arkiverne

lo5.
Kæmnerregnskabet 1723.
27/7 kom prins Carls ligtog gennem Køge. Rendestenene i Brogade og
Vestergade var belagt med planker,også uden for Broport og Vester
port. På grund af ligvognens højde(udlånt fra København) måtte man
aftage porthammeren(blev pålagt igen).Fodgarden stod opstillet i
Brogade og ned ad Vestergade, fordi ligtoget skulle ud ad Vester
port og til Roskilde.
Gabriel Laxmand til Frøslevgård.døde 32 ar gi. på Jrøslevgård 1642f
han havde været til bryllup i Køge rådhus. Var gift med ^-dele Rosen
krantz, der senere flyttede til Totterupholm.Begravet i kirken.
Vemmetofte godsarkiv indeholder en pakke: Afdeling II. Reolerne:
Breve og Sager
vedk. Prins Carls gård i,,f e e
I*, afd.
1723,som

Skabene(Boksen) nr. 25. Désignation over skøderne fra 1564fulgte med den gård, prins Carl købte i Køge.

Kø p-e kirkeinspektion: i nakke vedr. gravsten på kirkegården og i
urtehaven. Indeholder også .iordskyld for hele byen ca. 1736. IL).

Tingbogen lo/5 1624. taler om at Oluf Rosensparre havde ej er,to
"garden på Torvets sydside.Den gård Jørgen Frandsen nu iboede(l8sk.
iordskyld) og Karen,Hans Svergesens gård til 3 mark. i jordskyld.
Nævnte gårde~var 1881 Laurits Lædertogs(3 mk.) og Peder Hansens til
18 sk. °0m Oluf Rosensparre: Se rådstueprt. l/4 1599 vedr. køb af
jord ved bagstrædet(Aastræde).
Borgerskabet var tidligt nå færde.hvilket fremgår af følgende:
Tingb. 25/3 1625lSo ).Rådmand Hans Christensen(Brogade 19}vidnede,

at 25/3 kom han kl. 7 morgen slet ind til købmand Frants Henrichsen
i denne stue(Brogade 7),da var Mester Christen(præsten) og flere
godtfolk! bart skærer Casper Han-sen og købmand Erich Helmers til stede
og ådHFrostøck", og da de havde siddet der nogen tid o.s.v.
1485-1516 Vallø breve -(Søholm breve)(Danske adelige Brevkister)
Landsarkivets håndbibliotek.
Troels Hvid, rådmand i Køge skøder til Niels Eriksen til Vallø
en gård i Brostræde
Tingbogen 1626 4/l2 . Ba Maren, sal.Lambret Ibsens lå på sin sotte
seng, bad hun Karen, Mester Hanses(enken efter barskærgr Hans Schürtz
om ät gå ind til sin nabo(Jens Jensen i nuv. Torvet 21) og sige,
at hunCMaren) ville tale et par ord med ham,inden hun døde.Og hørte
da Karen, at hun bad Jens Jensen om han for Guds skyld ville give
hende en hæderlig begravelse,ligesom han havde gjort for hendes
husbond(Lambret Ibsen).
Jens JensenCtvskølsfører. og meget velhavende) blev inde hos den
døende indtil- hun døde" og i .andre Godtfolks Nærværelse inde sluttede udi Kister,Skabe,Skrin og Kamre, alt hvis som fandtes og
uden Dagligbrug kunne mistes,indtil byfogedens fuldmægtig kom.at
forsegle.
Da hun var død, kom Claus Baggeai derind og hjalp til med at forvare,
hvis som var udi kister og skabe.. Birgitte Ankers.borgerske .som hav-*
de 42 dl. til gode af afdøde, vidnede, at 4-5 dage før Hillelborg,
Jens Jensens døde, da var hun hos hende,og da fortalte hun, at
Maren Lambrets var hende(Birgitte) 42 dl.skyldig. Datteren.Kirsten
• Jensdatter,stod og hørte derpå. Kirsten blev senere gift med Morten
Køge Arkiverne
Michelsen i Torvet 21.

____

'

------------------------------------------------------- -

lo6.

Johan Friis,kansler døde i Køge december l57o.Han kom fra
Nykøbing og var på vej til København.
I59I 28/6 skødeprt. sælger Evert Snedker Skyring gård i Nørre stræde vest, 6 sk. i jordskyld og næst op til Christoffer Lindenovs gård, ham tilhørende.
kirken blev
Christoffer Lindenovs gravsted tf senere købt af købmand Henning
Jacobsen. Nørregade 22.
Kæmnerregnskaberne 1654 nævner om Nørregade 22, hvor Rasmus
Toldskriver da boede, at her logerede adelen.Han var derfor f^i
for skat.

Sjællandske Tegneiser 8/9 1634? Kongen besværer sig over, at 3
fanger var blevet uskyldigt henrettet ved Fakse herredsting. ‘

(338) Præsten i Everdrup var impliceret i sagen.
I Sjællands register 1661 19/l hedder det?
Henning Jacobsen, gæstgiveri i Køge er fri for byens bestillinger
og fri for indkvartering. Bevillingen gentages

1 7 /I0 1663,og her

nævnes, at handelsmand Henning Jacobsen havde nævnte frihed for
livstid. (Nørregade 22? gården,der

her

hedde Ulfelds går d .
, fordi

det vai/Ulfeld boede)
Tyskølsfører Jens Jensens datter blev som bekendt gift med Morten
Michelsen,som byggede Torvet 21.Datteren hed Kirsten og havde
en søster, som blev gift med hr. Claus Hansen, sognepræst i Hellested. Han ses at være forflyttet derfra til Vordingborg,hvor han
døde 1657.Johanne Jensdatter døde 1641 og skiftet findes under
Vordingborg byfoged.

Se tingbog 1637 2/5 vedr. sal. Jens Jensens arvinger (Torvet 21).
Jens Jensens og Hilleborgs gravsted findes i Køge kirke på den store
gang ud for prædikestolen.
Brudegaver: Ifølge rådstuebogen forærede organist Berent Schmertz
sin hustru, Kirsten Jacobsdatter, en ring med tre diamanter, en ring
med fire rubiner og en diamant i,midten i brudegave
(1647 18/9).
Ifølge Skiftet
efter Anne Ander sdat.ter. gift med rådmand Jens Nielsen
Falck (Brogade 17 b) havde afdøde modtaget en guldkæde på 6 lod og
flere guldringe i fæstensgave. Skifteprt. 1676.
Organist Smertz blev gift 3 .gang 1679 til Inger Andersdatter. Han døde
1685. begr. I4/I
Berenth Schmertz var gift 2,.gang med Sophie Augusta Wellow, datter af
toldeien August Wellow.Hun døde 1677 begr.lo/1. Skifte findes.
Jens Nielsen Falck,der var født i St.Heddinge, lejede 8/5 1655 gården
Vestergade 11,men flyttede senere til gården Brogade 17 b,som han købte.
Bent Jensen'Skipper,der ejede Vestergade 11 flyttede til Kbhvn.1657 6/4 .

Køge Arkiverne

lo7.

Diverse oplysninger. m.m...

im .

Tingb. 1648 lo/9. Torben Murermester og Peder Michelsen Murermester
stod for en måneds tid. siden og murede i det lille stræde ved Erich
Helmers gård(vesten for) på hans hus, da kom Jørgen Knudsens datter
løbende ud fra Jacob Dysters bagport (til Lille Aastræde) grædende
og blodig på hænderne, (hun var løbet fra sin plads). Brogade 4.

1£&

Tingb.1648 2/lo? om en forsvunden ring i Johan Katterbergs kælder,
Torvet 3 (forhør over kældersvenden).

1.6.49

Tingb. 1649 23/1 og 29/1* Optrin i Jacob Sørensens kælder(Museums
gården) engæst var bevæbnet med kniv.
Tingb. 1649 3o/4? sag mod bartskær Fr..Lindegård,som havide lovet

iMa

en borger sit helbred igen. Den syge var M0gens Koch.
Tingb.1648? Anker Hansen bad Cort Richter om at.sætte en kakkel
ovn, op igen,som han havde fjernet fra Mester Oluf Bendsens gård
Nøryegade 24 a, ifølge rådstuedom af 18/1 1648.
Tingb.1648 18/4? Om Anker Hansens og Morten Michelens gård(Torvet 21
Nævnes, at borgmester Søren Knudsen 16/2 1611 var
foged p å Vallø.

1649

-

1649 2/5? Søren Terkelsen, foged på Øster Vallø,bekendtgør,
at ingen i Køge by måhave deres kvæg,svin, heste eller
hopper på Øster Vallø fang,og i lige måde forbyder han,&t
ingen må føre møg eller skarn uden Broporten.

5/5 1649

kræver han Henrich Henrichsen for græsning i Pramskoven
1664

af 4 store øxne,17 får og lam og 2 heste, samt 4 stude.
Kæmnerregn. 1664. Begge skorsten på rådhuset blev repareret.
-

ifisa

1664 6/l2 fik løjtnant ^ermand Meyer for Livgardens
standkvarter fra 18/8 og i 3 måneder. 27/2 s.å. fik kvar
termester Johan Verner for standkvarter i 6 mdr. for Liv
garden (18/2 - 18/8 ) 1664.
1665 24/3 hører man, at bvens tvættestefl var drevet bort,og
en hollandsk skipper havde hjulpet med at få bragt det til
bage, desuden var broen uden for Vesterport også beskadiget
ved samme uvejr(stor reparation).

1665 I 6/4 oplyses, at den bro tværs over for Poul Svendsen
og nans i ich skulle færdiggøres med 2 læs sand,desuden
skulle betales for brolæggerløn. (Byens rende førte over
Vestergade u d Xax_nr. 16.og det var denne vandkiste
som
blev
Køge
Arkiverne
________ repareret. )_________________________________________ '

lo8
1665 29/5 betalt for 3 lass kampesten som var hentet på Klostergården til reparation af fangekælderen.(stor reparation).
For disse arbejder skulle byen betale halvdelen og kongen
den anden halvdel. (Kæmnerregn.).
1668
1668

lo/2 blev renden bag Hasmus Sehiøllers have(Nørregadelo)
renset af soldater og repareret med brætter(byens rende).

3 1 /3 leverede Hans Fich i Vestergade træ til en nv
galge på Torvet. Folkene,der rejste den, modtog en tønde øl)

lSfiQ

18/5 indført, at brandlauget modtog 3 tønder øl ved
branden i Erich Helmers gård(Torvet li).Ved den lejlighed
brændte også Brogade 4. (de brændte 17.april 1669)

1-6.6B

Hver måned i året betalte kæmneren 89 dl. til 27 soldaters
underholdning.Det hedder1"som nu arbejder på Valbygård "
(Juellinge).
1668 3/6 blev betalt 2 dl. 2mk. for en syg soldat,som i godt 4
uger havde opholdt sig hos Hans Felbereder (3 mk.ugenligt )
1669

8/2 betalt korporal Valentin for ophold med sine 13 ryttere
17 dl. 4 sk. 9/6 s.å. betales for soldaternes underholdning
•på Fre de r jV gr!al
9/2 købt 3 læs tømmer til pæle,som blev nedslagen på
Morten Pays plads i
„.34, nok mellem Christen Caspersen Sehiøllers have(Vestergade 23-25-27) og forrige hr.
Peder (Christensens) havet(hvert læs kostede 3 mk.).

1670
-

1 3 /1 en soldats begravelse kostede 3 dl.14 sk.
I 0/2 betalt til en soldat af Det norske Regiment 1 mk. 12 sk.

1669

1 7 /2

-

A

kom en løjtnant Meyer af Livgarden til Hest ledsaget
af 3 gardister for at hente sold til soldaternes underhold
ning (og officerers)å_ De boede et par dage hos kæmneren,som
41
leverede mad,øl,tob/of: piber samt brændevin morgen og aften,
desuden sengeplads og staldrum (Kæmner Niels Pedersen Knippel)
4/5 betalt for træ til brandstiger(købt af Johan Katterberg
Torvet 3 ).
I 9/6 betalt Kirsten, sal. Niels Hansen for Livgardens trak
tement, 2 dl.

5/8 var kæmneren i København med "Særskatten" (prinsessestyr)
(bryllupsskat) og lå der i 2 dage.inden han bekom kvittering,
udgifter ved rejsen, 1 dl. 2 mk. (skatten var 12o dl.)
Byens udgifter ifølge kæmnerens regnskaber for 1669 var
15o4 dl.3 mk,l sk.Derimod viste indtægtssiden et underskud
på 3 dl.3 mk.15 sk.,som den nye kæmner måtte betale ved
overtagelsen af regnskabet (revideret 28/11 1673).
1695 15 /1

.Betalt for reparation

af vinduer i prinsens stue

( Ved Cathrine Bremmers skifte 1672(hun var gift med tolderen
og boede på radhuset) nævnes også indbo i Prinsens

Køge Arkiverne
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Pj.Y.§iJ.e..,.gal.Ysn^g$y
Syn over ovne og skorstene (tingb.1654 22/5 .48.)
Om en gi.lerkakkelovn,der stod i stuen i den gård Hans Bager købte
og Willum Christensen før havée i Nørregade.Rådstueprt.1637 4/4.
Kirkeregnskabet fra 1686 indeholder en god forklaring om kirkestole
ne ._l,jlemJL_jler_£i^ider_j?å_j^^

store gang!', og

hvor bønderne fra Gi. Køge sad.____________________________________
Nr. 242-243 hørte 1734 til Nørregade 24 og 244-245 var inddraget
til prins Carls have. (1682 matr. nr.)
Købmand Gert Bergending,som ejede Nørregade 24 begr.1667 17/l2
ifølge kirkeregnskabet, begr. som en fattig mand.Borgerskabet gav

^

til hjælp, men kunne dog ikke række længere end til 4 rd.3.8.Resten

4 1 / 2 mark har borgmester og råd betalt.(skrev sig Borchendirich)
Skødebogen 1662 nogle steder skrives" samme Dag ", andre gange:
“samme Daugh “(dialekt).

(Følgende officerer var kommet såret til bven
efter slaget~om VismarJ
1675-76.Kirkeregn. En officer indkvarteret hos Hans Platz i Brogade
2o/l 1676 begr.i kirken kapt .Stammit* hos Platz
begr. i kirken. ( 3 kaptajner begr.).26/l kapt.Kjrckhof hos Niels Laur.
1675 28/9 begr. grevindens postdreng f sp irkl okkérne1 bUIk!*)

yde r hSive rt .

26/2 Johan Sack begr. ud i Klostergården .Jord og spirkloikken
fri efter 0chøllers befaling. (Er muligvis gæstgiveren fra Vind,
_
byholt?).
1676 I 0/I2 lod Edele Rosenkrantz en af sine ryttere begrave. Havde m u m t
ligesom officererne været ved Vismar i oberst Skoches regimet,som
som blev indkvarteret i byen med mange sårede officerer og menige.
Skifteprt.1649-54 Lille Laugshustræde nævnt side 24.
-

1648(149?) pag. 89. August Wellows skifte:(udi Klæde- pag.l)
boden nævnes ca. 15o forskellige klædevarer, (vdr. Jost

Kornings skifte ).
1799
Rådstuearkiv, pakke nr. 215 indeholder mandtalslister(199)l8o9,1825.
Borgerskabsprotokol. 1871 En "Barfred" var en mindre tårnlignende eller med tårn forsynet
bygning (I Jylland bestemt til herberg for kongen under gæsterejger)
eller også et fredhelligt sted eller fristed: Ingstrup præstegård
har fordum haft Jus ASyl eller barfred,og der er endnu et hus

i

gården kaldet Barfred og derover et loft(Bsrfredsioft)jhvor de skyl
tog tilflugt og var fri for blodhævnerne.

Køge Arkiverne

Ilo.
Byens fornemste borgere lod sig vie ved højmessen. Middel
standen ved froprædiken. Vielser i hjemmene var også alminde
lige i tiden omkring 166o - 80 .

1624

os staderne
2,7/ 1 Åbent brev fra Chr. 4. ? At kirkestolene/ma forandres

på det, at kvindestolene kommer på den ene side og mandestolene
på den anden Side udi kirken tilsammen, da på det, at ingen for
medelst sådan en forandrings skyld skulle komme til kort.
I registratur over danske Adelskister

af A. Thiset, 1897, siges

der bl.a. i brevene om Tp.rsøgård? (pag. 123)
" Item et kontrakt-brev af papir,som blev gjort imellem Hr. Mogens
Gøye og fru Sicille,hr. Eskild Gøyes efterleverske udi Kyøge.Datum
mdxviij (1517 3/l2 ). Originalen, der er udstedt af Niels Høg^Mattif^
Eriksen,Aibrect Glob,Anders Bilde,riddere,Otte Helgesen og Oluf Daa
og er udstedt St. Barbara Aften på rådhuset i Køge, findes i Pers.
Sml.pap. Hr. Mogens Gyldenstierne
Under Valles-brevene nævne s..følgende (pag. 153)*
Gamle konge Christians brev på den gård på hjørnet af Amagertorv
(1448-81), desligste undte han forskrevne fru Birgitte (af Hammer
sted) al hendes rettighed i en gård i København, i en gård i Køge,
og en gård i Ringsted(l465-85).
I samme æske findes et skødebrev hr.Niels Eriksen,ridder til Vallø^^
får af rådmand Trogels Hvid.Kage på en gård i Brostræde, med fleere
breve angående samme gård.(1485-1516). pag. 153.
Pag. 165 læses? Breve på Anders Kabmands gård i Køge og dén bod i
Boell Thunes gård,udtog min frue 16/3.1576.
Nørreports udseende

(Fattigregnskaber 1624 oplys.at der var en bolig
over Nørreport.)

165o 19 /2 Under en storm blæste en del tagsten af Nørreport.

I
Køge fattigregnskaber berettes, at der i juli 1619 udbrød en
pest i byen. Fattigforstanderen lod snedkeren lave 47 kister, fordi
sygdommen tog overhånd,således at han kunne have dem stående til fat
tige,som ikke selv havde råd til at blive begravet. Det gik især ud
over kvinder og børn.Børn døde på gaden, en kvinde i Lovportstræde.
En anden kvinde døde i Bastian Bartskærs kælder og en drengudi møllen.
Enkelte fattige mistede 3 børn på en gang.Blandt de døde mænd var
Jørgen med træbenet. De 47 kister var store,små og middelmådige, hedder
det i regnskabet.Hvor mange dødsfald,der forekom, fremgår ikke, da det
kun var de helt fattige, regnskabet omtaler.
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Hrr. c-Ier. i
^ej

i -'’57-58.. 1 '3 3—65.

:jr II«:pre udtør tes omkring midten

1X1 •

aet XV .^rhnnL-reot store portier

melt or tyr - issr aalt .-orske, svenske, tyske og hollandske skippere
ko* i deres skuder,jagter og galioter med gods (eller sand som ballast)
og fik hovedsagelig malt og byg om bora igen.95

af det udenlmske rods

blev aftaget af borgmestre,rådmand og købmænd,son havde eneret pfi hande
len.-et øvrige var bestilt af købmænd i Roskilde.
Høges egen skippere deltog også livligt i fragterne.De sejlede son
regel i fast fort mellem en bestemt havn, f.eks. Christiania,Bergen,Trond
hi en,Lübeck,Dans ig, Ro stock,£alr.ar,Baasted ,*-almø og København.Omkring 16c 4
var der 14 skippere i % g e .De fleste havde kun skuder.To havde jagter og
Hans Lydersen en galiot.
-oruden malt og byg udførte man rug,havre og ærter,dog kun i mindre'
partier,og man solgte lidt byggryn,boghvedegryn,gåsekød og røget flæsk.
Til Lübeck afgik nogle få øxne og små heste.
Eksporten fra Høge uogjorde:
Ig45 -4 S

1646-47

I^alt 6586 tar.
by cr 47oo —

-alt 4786 tar.
byg 135o—

oot.Jacoby dag 1057 - 5/8 1658
-alt 6725 tdr.
Rug
984. —

Fra Lübeck fik man*- Salt,humle,hamp,hør,øX,gi ss,brød i tønder,stang je
og tusinder af tagsten.
Rostock* ^1 og humle.
Sco11and• Stenkul.
«ul 1 and: Tømm e r .
v

I-a.rstra.nd5 Fisk . vTorsk,kuller,makrel og tørfisk;.
Halland og Blekinge* Tømmer og enebærstager i tusindevis.
Norge: Sild,torsk,sej,markrel,klipfik,trære og tran samt gran
deller .

Holland* Tobak,groft papir,fransk brændevin,fransk salt,spansk
salt,klinker,mursten og tagsten.
Flensborg1 Jydepotter.
Fyn: Hursten( en enkelt sending på 3ooo)
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520ti!

Der udførtes også me.lt og byg med danske havne som bestemmelsessted,
men det var som regel mindre partier på 5o - leo tdr.,f.eks. til ^aks.cov,
-~øen og Christianshavn. Udenlandske skippere havde ofte goes med for egen
regning,ligesom de købte et oarti malt i K^ge os solgte det vel i deres
h.jemhavn.
Gentagne gange ser man, at flere borgere var fælles om en ladning.I så
tilfælde oplyses kun navnene på de største afsendere? I 1S45 afgik en galiot til Trondhjem med 133S tdr. malt og byg fra borgerne,deriblandt Christen
os Ivar Caspersen Schøller,son hver havde Hindskibet"3oo tdr. malt.Hvem den
øvrige last tilhørte, får man ikke at vide.
Ivar Caspersen leverede i 1355 malt og flæsk til flådens mundering for
® ' 3 S rdl.Godset blev leveret i det store bryggeri i København. (Han blev
som bekendt senere borgmester i Christianshavn).
Broderen, borgmester Christen Caspersen, var i 136o-erne langfra den
største handelsmand blandt Køges mange købmænd. Hegnskaberne viser, at bor
gerne? borgmester Casper Aggers,M0uritz Dreier,Hans * ich,-Jacob ?omeier og
Johan Kohl eksporterede større partier.Jens Povelsens enke og Povl Svend
sen i Vestergade udførte en mindre del varer.Derimod stod Christen Casper
sen først i rækken i handelen med ^orge gennem årene. Han var selv norsk.
1-383 -84 udførtes fra Køge?

•

alt 13298
ug
4319
Byg
94o5
navre 138
/Lrter
33o

tdr.
»
-( deraf 54oo i to lasterJ
-

1384-85 udførtes?
-alt lo27S tdr.
Byg 15461
-i,heraf noterede Hans Fichog-our it s^reier _sig
alenefor
-"‘Ug
73o - 464o tdr. 3715 tdr. af gik med
etskib tilHolland, som
var
kommet med 13ooo små klinker og vin)
Sammenlagt indførte Christen C^rpersen fra 1363-35 i fællesskab med(skipperen)Børge Andersen fra “orge 115o tor.sild og torsk.178 tdr.sej,5 tdr.
makrel og 2 skpd. tørfisk. ue x e s udførsel til ^orge androg i samme tidsru;.:' 1753 tdr. malt, 129 tdr. rug,46 tdr. ærter,12 tdr. havre,2 tdr. byg
gryn, £ tdr. boghvedegryn, 3 skpd. røget flæsk, 3 fjd.gåsektfd or 1 skpd.
groft hør. Dertil kommer 25 tdr. tran, som de indførte fra -■’or ;e.
Ovennævnte tal hidrører ikke fra en statistik i havneregnskaberne ,
.-.en drejer sig om en almindelig sammenlægning uge for uge.
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Der udførtes også malt og byg med danske havne som bestemmelsessted,
men det var som regel mindre partier på 5o - 15o tdr.,f.eks. til Nakskov,
•^øen og Christianshavn. Udenlandske skippere havde ofte gods med for egen
regning,ligesom de købte et parti malt i Køge og solgte det vel i deres
hjemhavn.
Gentagne
prange
ser man,' at flere borgere var falles om en ladning.I
så
w
O
O
v—*
tilfælde oplyses kun navnene på de største afsendere* 1 1545 afgik en ga.llot til Trondhjem med 1333 tdr. malt og byg fra borgerne,deriblandt Christen
og Ivar Caspersen Schøller,som hver havde “indskibet"ooo tdr. malt.Hvem den
ivrige last tilhørte, fAr man ikke at vide.
Ivar Caspersen leverede i 1353 malt og fissk til flådens mundering for
^336 rdl.Godset blev leveret i det store bryggeri i København. (Han blev
som bekendt senere borgmester i Christianshavn).
Broderen, borgmester Christen Caspersen, var i 186o-erne langfra den
største handelsmand blandt ^øges mange købmænd. Regnskaberne viser, at bor
gerne* borgmester Casper Aggers,^ouritz Dreier,Rens s ich,Jacob Romeier og
Johan Kohl eksporterede større partier.Jens Rovelsens enke og ^ovl Svend
sen i Vestergade udførte en mindre del varer.Derimod stod Christen Casper
sen først i rækken i handelen med Norge gennem årene. Han var selv norsk.
1333 -34 udførtes fra Køge*
•
^--alt 13298 tdr.
•Tino
cr
4319
94o5
Byg
-gavre 138
Årter 3So
1364-35 udførtes1
-alt lo27o tdr.
Byg 13431 -(heraf noterede Hans Fich og -ourits ^reier sig alene for
nUg
73o - 484o tdr. 3715 tdr. af gik ..ed et skib til Holland, som var
kommet med 13ooo små klinker og vin)
Sammenlagt indførte Christen Caspersen fra 1363-35 i fællesskab med(skip
peren )Børge Andersen fra. worge 115o tdr.sild og torsk.178 tdr.sej,5 tdr.
makrel og 2 skpd. tørfisk, ^eres udførsel til ^orge androg i samme tids
rum 1733 tdr. mnlt, 128 tdr. rug, 46 tdr. ærter, 12 tdr. havre, 2 tc.r. byg
gryn, 2 tdr. boghvedegryn, 3 skpd. røget flæsk, 3 fjd.gåsekød og 1 skod.
groft hør. Dertil kommer 25 tdr. tran, som de indførte fra Norge.
Ovennævnte tal hidrører ikke fra en statistik i havneregnskaberne ,
uen drejer sig om en almindelig sammenligning uge for uge.
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Diverse oplysninger m..BU.
Folgende borgere havde maltgører i deres gård* eller svend,karl .
Sønder fjerding?

1666

Kirsten.Jens Poulsens. 1 købsvend,
Jacob Bortig,Brogade 164a
Anders Skrædder - I 16 b
Jørgen Hansen, 1 karl, 1 maltgører.
I hans to boder boede
Peder Christensen, 1 kail, 1 maltgører,
Karen Hansdatter
9 sk.
Mester Henrich, 1 bartskærersvend,
Hans Fichr 1 maltgører, 1 karl,
'Maren Olufs
9 Jacob Bødker, 1 svend,
----------- Christen Caspersen Schiøller r 1 maltgører,
Køye Pedersen,\ karl.
Her talesom Hans

Guldsmed, boende

ved Astrædet i Vestergade »

Vester fjerding?
Laurits Olsen i Hestemøllen havde 1 svend, (Vestergade 26),
Anne, Svend Poulsen havde 1 karl, Vestergade 16,
Hans Pedersen, skomagey,havde 2 svende,
Jens Lund,
2
Peder Haagensen
1
Bertil

-

1

Otto Skomager
2
Kirsten, Alex Davidsen, hattemager, 1 karl, Torvet
Anders Bager (Nyportstræde 3 ) 1 svend,
Johan Conrat, ( - 39) skrædder, 1 svend,
Narre fjerding
Jacob Pomeyer, 1 maltgører, (Torvet 2,)
Henning Jacobsen,(Nørregade 22),1 maltgører,

-fjerding,
Jørgen
1 Iraldersvend,
Johan Katterberg, 1 maltgører , 1 karl. Torvet 3 .
Christen Bartskærer, 1 kældersvend, 1 bartskærersvend,
Mouritz Dreyer (Torvet 9 ) 1 krambodssvend,1 kældersvend,1 karl,
Casper Eggers, 1 maltgører, 1 karl. Brogade 19,
Johan Kohl, Brogade 23. 1 maltgører

Skødeprotokollen 1652 nævner et pantebrev udgivet af Erich Helmers
Torvet 11 på sine børns mødrendearv: Erich Helmers,
Anne Drude,
Sophie Erichsdatter. 22/11
1652.
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Diverse

op

I vsninger.

1674 var Peder Christensen Holst kæmner.
-

udgifterne ved Peder Rasmussen Skrædders eksekution(blev

shalshugget på Torvet) var i alt 7 dl. Han sad i kælderen fra
'■

''8/4 - 27/4 og fik 12 kander øl.(En kiste kostede 6 mk.)

-

-

betalt skarpretteren fra Roskilde 6 dl. for sit arbejde(dertil
kom at han hvert halve år fik udbetalt 15 dl. selv om der ingen
henrettelser blev foretaget).
16/6 betaler kæmneren 3 dl. 3 mk. for 12 læs ved " til Rådstuen
at holde Varmen med om Vinteren)

21/7 blev byens rende mellem Rådhusstræde(Bygårdsstræde) og
Lovportstræde opremset.
l/lo hedder det* Repareret den Bro,der går mellem Anne,Svend
Poulsens(Vestergade 16) og Hans Fich(Her gik byens rende over
gaden gennem en vandkiste,som fra byens side blev vedligeholdt
med brosten)
Der tales også om at reparere(med brætter) broen,der går ind
til Gi. Køgegård.

Hvert kvartal i 1 6 7 4 — 76 ses tegiments-kvartermester
Christen Kordal at have fået udbetalt 337 dl. til soldaternes
■underholdning.
1675

Mathias Børgesen fra B r0gade var kæmner. Oplysningerne i
regnskabet er ikke mere så detaljerede.Hver sag har et nummer,
men bilagene mangeler. Enkelte sager er dog fremhævet •
En sten på kirkegården bliver af 6 karle b ragt til rådhuset
og lagt for rådhusdøren.

1676

29/I 0 bekostet på en ærgant og lo soldater, som blev kvæstet
v ed Vismar. (T yskliand).

1677

hedder det blu a. * Har jeg skaffet til soldater, som ved
døden er afgrang/e%l ligkister.(46 dl. 2 mk. betalt.)

1679

6/8 begravet en svensk fange,som var hos borgmester Casper
Eggers.Brogade 1 9 .

1662 3o/6

blev der ringet med klokkerne for Karen Krabbes l ig.

1686 23 /II blevborgnester Casper Eggers begravet .
I690-9I

hedder det i kirkeregnskaberne: På sognepræstens vegne
hentet en stol i Klosterkirken,som sal. borgmester Cort Plum
haver ladet gøre . Stolen blev forandret og benyttet som skrifte
stol i Nicolai kirke.

Herman Schiøllers lukkede stol med vindue under orglet i kirken blev

1695 solgt til postmester Raamus Nielsen.
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Karen Frandsdatter, søster til rådmand Anders Frandsen og gift med
bartskærer Mester Frederich Blanche(skiftepr.1597,9.
Pengeskatten 1647: tingbogen 1647 2o/12 indeholder 3 sider med navne på
alle formyndere i Køge.
Johs» Friterius, latinsk skolemester, rådstueprt,29/lo l63o.
Hattemagerlauget

, rådstueprt. 1631 11/3.

Spanske Kompagni

(dets kælder) rådstueprt. 1628 28/11.

Tingb. 1649»47,22/lo, taler om købm. Ivar Christophersensafbrændte
plads på Torvets sydside og om hans søn,Christopher Ivarsen i Trondhjem,
desuden var 6 boliger på Set. Gertruds kirkegård til salg og 2 gamle bolig
er i Hestemøllestrædet samt en have ved et havestræde uden for Noseportstræde.
Byfogedregn l6lo(R.A.) Mathias Richter,Simmelbager, flytter til København.
Tingb. 1621 5/lo omtales Jochum Billedsnider.
Smedenes laugshus nævnt i rådstueprt. I599 II/5 og samme sted 23/4 1632.
Var nabo til Søren Skrædder I6I0 ifølge laugsprot.
Kronens Skøder ca. 1751 nævner, at borgmester Peder Pedersen efter sigen
de skal have bygget kapellet på Klosterkirkegården.
"Fædrelandet" 1853 siger om Steens Boder.at de var sunket i jorden i
løbet af de 300 år,og at de fattige snarere boede i en kælder. (En del
af boligerne var opført, hveder under svenskekrigen var voldgrav) .Ned
revet I857 .
Rådstueprt» 1637 26/9 Susanne,Anders Mariager var nu gift med købm.
Jens Aarentzen, der var født i Store-Heddinge.
Ved-boring efter vand til ølbryggeriet i Vestergade 5o(ca.l878) fandtes
der i 52 fods dybde:først 30 fods opfyldning og sand,deri 2 gamle brolæg
ninger ,derefter 8 tom.lerbund,5 tom.tørvejord og 9 tom.ler. I 80 fods dyb
de er fundet kalkbund. 1 fod er 0,313854 m.
Rådstueprt. 1662 18/81 Anne, sal.Svend Poulsen(Vestergade 16)mødte
aen dag ved rådstueretten og krævede Birgitte Olsdatter,tjenende Hans
Platz og Maren Sørensdatter,tjenende hende selv, til vidne om en sort
trøje,som Anne,Svend Poulsens lånet Kirsten Kjeldsdatter,den tid hun
havde bryllup med Laurits Jensen i Store-Heddinge(nu boende i Frøslev)
Birgitte forklarede som vidne,at for 5 år siden lånte Anne Kirsten
Kjeldsdatter én trøje til hendes bryllup,men fik den ikke siden igen.
Engang var hun hos SvendPoulsen og spurgte om hun måtte beholde denne
hendes brudetrøje mod at betale lidt på den efterhånden. Annes søn Poul
Svendsen,indgik i retten et forlig med Laurits Jensen om, at denne’betalte 18 mark for trøjen.
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Køge skifteprot. 1 6 % , Skifte efter Rasmus Nielsen Brems Toldskriver;

En datter,Anne Rasmusdatter, var gift med gæstgiver Johan Sack i Vindb.yholt
gæstegård.Der nævnes to søskende: Maren og Cathrine
Blandt krditorerne var: Jacob Christensen i Frøslev, 36 rdl. og Ole Peder
sen i Køge kro, 2oo rdl.
Køge tingb. 1635 1/6. Afkald fra Jens Christensen, gårdfæster i Vindbyholt på sin moders vegne, Birgitte, Christen Jensen Bager i Fakse.
Tryggevælde amts ekstraskatter
1682, Ganneskovsgård er øde og bevogtes af Peder Jensen,Alslev sogn.
I72 I, Gannebro kro nævnt.
I660, Ganneskovsgård er ganske øde og afbrudt,
Jordebøger indsendt i henhold til kgl.missiv.I660 28/9: (R.A.)(311-18)
I. Sjælland.

Matrikel 166^-, nr. I806.Tryggevækde amt: Vandmøller i amtet:
Vindbyholt vandmølle,Niels Møller,
Hovby
Vibbede
Blaabæk
- ved Peder Jørgensen,
Borup
Roholte,sogn ligger til Studiegården og haver Hans Pedersen Klein i fæste.
Kongena gæstegård i Næstved lå tidligere på Købmagergade, nest for hvor
Mønten før stod.Nu er der kun rudera og kælder (1743) » ______________
Bomærker i Køge kirke. Personalhistorisk Tidsskrift, bind 11,ræk.5,195
gengiver en række bomærker af kendte personer i Køge fra l6oo-tallet,og
som man stadig kan finde på stolestaderne, i øvrigt en interesant artikel
om bomærker.(Findes på Landsarkivet).
Reberbanens beliggenhed: Køge skødeprt. I638 7/8(1). Frantz Henrichsen
(Brogade 7) sætter pant, bl.a. hedder det: Saa og den Have dernæst hos liggende på Fændediget på den nordre Side nest op til Hans Christensen
Humbles Byggested og strækker sig ned ved Reberbanen, (laiigs volden)
Efter kræmmeren Erich Helmers død (Torvet 11) giftede Phillip Sager
og Anne Jørgensdatter sig 1663 7/1»ifølge kirkebogen viet i Erich Hel
mers gårdved kgl.bevilling.
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Tryggevælde herreds justitsprotokol 17o5-ll»
17o5,pag.26. Dronningens forvalter,seign. Jens Clausen omtales.
-

-

3o(l/8) Tyverisag, 32 alen hørlærred og et stykke dynevår på
12 alen.Velagtet mand Peder Jensen på Kragers Brink om
tal es. Kra£er^^rljik^J:(lJ;»^er2_^elleßL_E§^®®_2K_Xi5^y “
holt.

Anders Petersen oplyser om hotel Prinsen? At det blev købt 179o af
Frederik Flemming og solgt ved nytår 1799 til postmester Jens Albrect.
Derefter købt ved auktion 3o/l 18oo af Johan Chr. Becher Topp,der var

der ca. 3 år.Derefter kom herberger Ole Hansen Rønne,som døde 182o.
(Se at postmester Topp kom i forbedringshuset på grund af svig med post
forsendelserne).
Råd stuesager nr. 36 a 1784-1856•
Borgmester Lucas Arff,der boede nuv. Brogade 16(gl.nr.7-8,nyt nr.7)
beder 18/6 1782 om at inddrage det nederste stykke af Aastræde"fra
Hans Albrechts bagport og ned til åen%om det hed. Han forklarer i sin
henvendelse til De eligerede Mænd, at ingen vogn kan komme frem eller
tilbage på det sted alligevel. Byrådet svarede,at de havde intet imod
at strædet blev spærret fra Arffs grund ved en indhegning, idet det styk
kke altid var opfyldt af skarn, som stank ulideligt i sommervarmen. Styk

ket

blev målt og viste 75 1/2 alen ialt.De 48 alen var 5 3/4 alen bred

og de 27 1 /2 mod åen 2 l/2 alen i bredden.
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1675 ses, at borgmester Rasm. Schiøller i årene 1672-73 havde fået skattekorn fra 3 amter for at gøre malt af det.Modtog derfor betaling 6oo rdl.
Kongebilleder. 1729(31o) lånte Povl Nielsen Tolder 5oo dl. af sin moder,
Kirstine Sørensdatter Glatved og gav som pant følgende portrætter: af
Kong Hans, Fr. I.Chr.2.Chr.3.Fr.2.Chr.4.Fr.3.Chr.5» samt Fr.If. og dronning
Louise.
Skødeprt. 1726 (217) fremgår det, at Hans Henrich Fich måtte holde gæst giveri i sin iboende gård,(Vestergade 17.).

Årbog for Københavns amt 195o»Hf. Her fremgår der følgende:
Den gamle Køge landevej langs stranden afløstes i 178o-erne af vejen Klov
tofte - Køge.Den gamle Køgevej sorterede under amtet til 1828,hvor det
meddeltes, at den del af den såkaldte Gamle Køgevej,som strakte sig fra
Skillingskroen til Hundigevej, blev aflagt, men den blev endnu i mange år
benyttet af kvægdriverne på dres vej til København.
1786 kom ordningen med bompenge.
Korporale skroen lå indtil 179o ved Køge landevej på Carlstrup strand(nævnt
I660 som "Godaften Kroen)Da den ny Klovtoftevej anlagdes,blev kroen flyt
tet derop. Der var pest i kroen 1711.
Rådstuen (Div. Sager 4 . 1782) hedder det byens porte m.m.
Broporten er 6 alen med 5 alen plankeværk,
Vesterport
5 7Nørreport
6 1/2_____ 38 - på hver side,
Lovporten
If
7 - plankeværk,
Mølleporten for enden af Møllegade er 11 1/2 alen bred.
Trærender

Ved siden af grev Moltkes gård, er 7 alen lang og en ditto ved vester side
af gaden,llf alen lang.
I Vestergade mellem Henrich Brynings og Jacob Jensens,som er lo alen tværs
over gaden.
I Nørregade,lige for Møllegaden, er 7 1/2 alen lang.
I Byes Gård ?
På Torvet ved bager Ibsens hjørnehus.
En stenrende i Lovportstræde(Nyportstræde)ved Hans Frederiksens, 8 alen.
II alen plankeværk for enden af Noseportstræde.
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Køge rådstue(Tillæg 1*1736) omtales følgende kroer: Tryggevælde amt
Vindbyholt gæstegård,
Fakse værtshus,
Gannebrohus,
Karis® kro,
Strøby kro,
Gørslev kro,
Spjéllerup kro',
Hellested
Roskilde amt:
Skomagerhuset
(tager sine varer i Holbæk)
Maglebrohuset
- i Roskilde)
Jersie kro
- i Køge)
Lopholm og Korporalskroen skal søge bevilling).
Køge rådstue:Diverse Sager,henlagt,IV.1795-1826.
Byen beklager sig over tab af lyngareal,

idet den ca. 1792 over

lod til madam .Carlsen på Gl.Køgegård en hovve i tværs over lyngen
for Karlstrup bønder.

Køge Arkiverne

l2o.

D I V E R S E

S A G E R

Ejerlister vedr. enkelte gader (Vestergade) og
gårde(Prins Garls gård,Ulfeldts gård,Postgården og
Norske Løve) samt handelen i Køge.
Episoder omkring krigen med England 18ol -
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12.0 a.

Frederik 5. og dronning Juliane Marie ses ofte at have rejst gennem
byen ved forskellige besøg i Østsjælland.Og det gjaldt både ud -og hjemrensen. Ved disse lejligheder mødte borgerkompagniet op under ledelse
af deres kaptajn(Christopher Muller) og stadsmusikanten Frantz Krebs med
sine folk samt byens trommeslager^)som gjorde deres opvartning og para derede for majestæterne.
Kæmnerregnskaberne nævner følgende datoer:
1752 8/6,24/5
1754 7/6,11/6 - 14/8 , 2o/8 ,
1756 28/8, 2/9,
1758 4/8 og retur,
1759 11/6, 15/6 (til Vallø) 7/8, 14/8,
1761 5/8 til Bregentved
I september I760 på loo-årsdagen for enevældens indførelse var Krebs
anmodet om at assistere i kirken. Og han lovede med Guds hjælp at gøre
sin opvartning med fuld musik "på denne Jubelfestems Dag",som han udtryk
te sig.
Krebs assisterede også nå borgerkompagniet holdt eksercits.

1) Gustav Arns 1752, 1768 Niels August Arnt(Arns).
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l)

Reparationer af Lovgraven uden for Nyportstræde
17ol 8/6 blev bolværket i lovgraven repareret.
1704 2/7 Betalt for 6 egestolper til lovgravin.

1705 8A Fremgår det, at halvdelen af lovgraven var nedfalden og for rådnet og derfor måtte repareres. En hammer til bolværket omtales.
1715 Betalt for 4 læs brosten,der kom fra en gård i byen og blev nedlagt i
lovgraven.
I665 tingb.73. Pæle og træværk i Lovgraven er brøstfældigt.Graven må renses.
Byens hyrde, som i l6oo-tallet havde beboet et af byens porthuse, var
nu flyttet ud på lyngen.

17 09 25/5 havde byen fæstet en ny hyrde for 2 mark,og denne antog den
forrige hyrdes hytte,der blev flyttet længere ud på lyngen og dækket med
tørv.
Fyrstebesøg
17o3 21/3 Bestilt bøndervogne fra Gl.Køgegård og Lellingegård til at age
de kgl.betjente,som havde ledsaget Hertugen af Mecklenburg til Ny^-^^
købing. 1708 betalt en karl,som viste vej for Hds.Majestæt til Vallø.
17o9 I0/3 Udgifter vedr. Fr. 4 .s besøg på Vallø. Majestæten rejste hjem
over Køge kro.
Betalt for transport til Vallø af udlånt messing -og tintøj samt
lygter og lysestager.(25/8 ).
26/8 red jeg (klanneren) med min hest til Vallø for at udsøge på ge
makkerne hvis boskab af stole og borde,som her fra byen var udlånt
og føre det hid med bøndervogne.
2/+/12 Betalt Cathrine,sal.Poul Svendsens(Vestergade 16),hvis heste
og vogn gik med enkedronningens staldkusk, mons.Becker med staldtøjet
formedelst mangel på bøndervogne, (til København).
19/H Betalt for forspand for Eds.kgl.Højhed enkedronningen herfra
og til Køge kro.
17 10 24/3 Betalt med byens penge,da de kørte med den svenske general,
" fordi lægdet ikke kunne tilstrække".

l) Årbog f.historisk Samfund 19ol(4l) siger! I hjørnet af
alleen ud for vejen fra Nyportstræde lå Lovgraven med
en smuk gruppe træer i baggrunden. (Kbhvns.amt)
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1767(kæmnerregnskaber) Christine Sophie Funch, enke efter apoteker
Funch,som boede til leje på rådhusets bolig ved sydgavlen,havde i
januar 1767 kommandør Nissen boende i gæstestuen et par dage og skrev
følgende regning5
For en varm stue udi 2 nætter og 1 dag:
4 portioner kaffe a 24 sk.
4

-

4

-

. thevand
smør

01 for

1 rdl. 2 mark

8 -

2

-

a 4 -

1

-

8

8 skilling

-

1

For tjenerens kammer i bemeldte tid

2 rdl.

8 skilling.

1768 3l/l2 fik beboeren i Straks Kjøge Hus fornyet sin kontrakt
om fjernelse af affaldet fra byen. (Efter aftale med Hans Ibsen Munch
borger i Køge ) .
1768 9/2 kvitterede musikanten Johan (Fran Krebs) for musik og opvart
ning ved Kgl.Majestæts sidste rejse til Tureby,tur-retur, 7 rdl. Også
byens tambour(trommeslager)Niels August,modtog 1 rd .2 mk.for med borger
kompagniet at betjene Kgl.Majestæts•23.januar, da han rejste til Tureby.
Byens gård(nuv. museumsgård) omtales ofte i kæmnerregnskaberne(også som
Baronens gård)Munderingskammeret,der tidligere havde været på rådhuset,
var flyttet til Byens gård.Her var også en Krankestue(sygestue) og der
tales i kaamnerregnskaberne 1768 9/7 vedr. eb reparation på muren over
"Det sorte arresthul11(Døren meilern Krankestuen og det sorte arresthul).
1785 6/4 rådstueprotokolleni Kontrakt vedr. forpagtningen af byens banke
uden for Nørreport og den anden banke,Glasbanken kaldet.ved Lovporten.
Det hedder heri, at den vej-, som passerer Glasbanken, skal være så bred,at
to vogne kan passere, hinanden.

1) Johan Frantz Krebs
2) Niels August ArntC tysker af fødsel)
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Sjællands Stiftamt: Korrespondance vedkommende Køge:

Her findes en genpart af en takst dat.5/3 1795, som hr. postmester og
1)
herbergere Albrecht havde sig at rette.
En fodnote oplyser, at der var 9 værelser i Bostgården,hvoraf de 5 var med
kakkelovn. Stalden er nyligt istandsat til omtrent 3o heste, hedder det.
Kun få søger Postgården,des flere hos gæstgiver Carl Hansen uden for Køge
bys Nørreport.
1 ) Det store værtshus,Prinsen.
Norske Løve . Årbogen f . historisk Samfund for Købennavns amt 19ol
nævner, at Norske Løves fiskepark lå,hvor vandtårnet nu står.Den
havde noget meget urent vand,og mangen en dreng var nær druknet i
den.
Kæmnerregnskaberne 1654 23/8 oplyser følgende:
Betalt Christen Brolægger for han flyede på vandingen ved
Ravnsborg uden for Nørreport med bro(sten) at lægge og hvor
fornødent at beklæde med deller(brætter).(Disse vandinger,f.eks.
Lovgraven for enden af Nyportstræde,var rester af de gamle vold
grave.Nogle blev solgt af byen og benyttet som fiskeparker,men de,
hvortil byens spildevand havde afløb, blev brolagt i bunden og be
klædt med brætter, for at man bedre kunne rense dem.)

15/8 18oo blev der holdt licitation over byens andel af den alfar.e
vej fra bommen ved Nørreport til Carl Hansens vængegærde(Norske
Løves).

9/3 I 80I brev fra arrestforvarer Han Larsen, som kræver 3 o rdl. for
opvartning af forligelseskommission. Byrådet kom til det resultat,at
det var mærkeligt, at han først nu 5 år efter kom med et sådant krav,
og man gav ham kun 5 rdl. ialt.
2/3 I 80I skriver borgmester Crell til stiftamtmanden om borgervæb ningen i anledning af krigen med England. Det fremgår af det interes
sante brev, at borgervæbningen bestod af 1 kaptajn, 2 løjtnanter,! fen
rik, 6 Tinderofficerer og 123 borgere,der var øvede i våben,"således
som borgere i almindelighed er", skriver Crell.
" Armaturet derimod er yderligere slét. Jeg har ikke fundet lo bruge
lige geværer. I det mindste er der ikke flere end disse,der kan
tåle
en ordentlig ladning krudt.Alle de øvrige er små,tynde forrustede jagt geværer,som ingen mand kan afskyde uden at skade sig selv".

Borgmesteren bad derfor stiftamtmanden foranledige eller forespørge
på Tøjhuset,om byen kunne låne 12o gode brugelige geværer med bajonet
ter dertil. 3o af byens unge karle var villige til at danne et korps,
hvis de selv måtte vælge deres leder. De havde selv meldt sig,forklare
de Crell.
aa/iij ^ a a. er datoen for en synsforretning blandt dokumenter i stift amtmandens arkiv, som vedrører Store og Lille Peder Carls b r o -som det

Vedr. rådhusets istandsættelse
I et brev dat.28/11 1799 skriver Crell til stiftamtmanden, hvor han
beder om at få udleveret den tegning og overslag,som hans formand
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kancelliråd— Arff havde indsendt vedr. rådhusets istandsættelse.

I24 .

Norske Løve 179o.

16.juli 1796 mødte borgmester Grell op hos gæstgiver Carl Hansen
uden for Nørreport for at se om hans losementer var efter loven*
En stue betrukket på væggen og under loftet med perlefarvet lærred.
Værelset er forsynet med 4

fag enkelte,engelske vinduer, derudi en

passelig seng med omhæng og gode sengeklæder.Så befindes også værelset
anstændigt møbleret og i alle dele passerere for enhver proper re;j sende.Et derved værende kammer uden kakkelovn med 1 fag vinduer.I kam
meret seng og møbler passerer. I gården er en nyopført bygning, 1 loft
høj bestående af lo fag, deri på højre side 2 små gæstekamre uden.senge
og møbler.Hvert kammer med 1 fag blåmalet engelske vinduer og malet fod
panel og gibset loft og gode hollandske låse. På den vester side af
gangen en stue på 3 fag med 2 fag blåmalet engelske vinduer og malet
fodpanel.Loftet og væggene gibset.I disse værelser er en smuk 2 etages
vindovn,og i henseende møbler efter indretningen mangler 2 spejle.Eilers
er værelset møbleret passeligt. Ved dette værelse og 2 gæstekamre er
samme beskaffenhed som de tvende førstmeldte kanre. I ethvert kammer
er en passelig seng med omhæng og klæder samt et udfordrende antal sto
le,men borde og spejle mangler.
I skillerummet mellem disse kamre-er en-1.etages vindovn,men der mang
ler ildtang og skuffe til hver af bemeldte kamre.Ved udgangen til gaden
er en passelig skænkestue for ordinære folk.Derved en anden og bedre ^
skænkestue med passelige møbler,nok et lidet kammer og stue med for nødne møbler,senge og klæde for rejsende af ordentlig stand.Videre fand
tes til samme brug 2 kvistkamre,hvori er en seng med omhæng og gode senge
klæder samt spejæ,bord og 2 stole.I disse 2 kamre 3 standsenge med gode
sengeklæder.Opgangen passerer,men rækværket på trappen på loftet behøver
reparation.Disse 2 kamre behøver også at hvidtes.
I gården er en stor bondestald,som også bruges til vognremise.Samme be
høver ny porte.Stalden til 12 heste har samme mangler og mangler desuden
3 spiltove.Gården er rummelig,og broen lader ejeren nu omlægge. Brønd
med posttræ og pumpe.En nyttig køkken-og frugthave,hvori er en kegLebane
I gæstekamrene mangler klædesbørster,vaskefade og skrivematerialer.
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Køge byfoged* Bygningsregnskaber 18o3-22(Rigsarkivet).
I

anledning af at man 13o3 var begyndt at kræve skat efter boligernes

størrelse, d.v.s. stuerne omfang målt i kubikalen, fik gæstgiver Carl
Hansen(Norske Løve) eftergivet den periode, der gik medens han opførte
sit ny stuehus. I beregningerne fremgår, at det gamle forhus var i 1 etage,

23 alen og 12 tom.langt, 12 alen og 1 tom. bredt, blev nedbrudt i marts

18o 4 . derover var en kvist til karnre på lo alen og 12 tom, (6 alen bred).
Det nve forhus hiev lagt på samme sted og var i 2 etager,3o alen langt og

16 alen bredt. Det ventedes færdigbygget i november
Det hedder videre!

18o4.

Så er af sidehuset nedbrudt 1 alen og 9 tom.ved det

ny forhus opførelse, så at det hus nu kun er i længden 2o alen.

•
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Rådstueprt. 18oo lS/l. Synsforretning for at besigtige om Det store
værtshus.kgl det Prinsen på Køge Torv er indrettet og forefindes,som for
ordningen af 5.3.1695

foreskriver.Gæstgiver,postmester Topp var til ste

de og anviste:
1 stue til gaden med 8 nye,gode stole, 3 borde og 1 spejl samt 5 fag gode
kappe-gardiner med frynser.Ved denne et kammer,som er afdelt til et kon
tor, og i den anden afdeling er anbragt de fornødne dække og søm at hænge
rejseklæder på for rejsende med posten.
2. Grevestuen.deri 2 små consol-borde og 1 thebord, 2 små spejle med for
gyldte rammer, 6 nye stole med sirtes overtræk så og menagegårdiner for
for vinduerne.
3. I et østre kammer ved bemeldte stue en seng med nyt omhæng,og i stuen
2 nye smukke underdyner, 3 hovedpuder, 1 overdyne med sirtes overtræk og
1 krølhårsmadras.Videre var i dette værelse 2 stole med betræk af samme
slags som omhænget om sengen samt et natbords-spejl,vandkande og vaske hltndsfad.
'é. I det vestre kammer ligeledes en seng med sirtes omhæng og tæppe. I

sengen 2 dyner,3 hovedpuder, og 1 overdyne med sirtes overtræk.Videre var
i dette værelse 2 stole,1 liden bord,servante,vandekande og fad.Begge dis
se værelser er forsynet i vinduerne med sirtes gardiner.
5. I det såkaldte Røde kammer 1 seng med omhæng, .2 underdyner, overdyne ,
1 halmmadras, 2 hovedpuder,1 trækkepude, 2 stole,1 bord samt 1 spejl.
6. I den såkaldte Lübeckerstue, som er til at logere kuske og tjenere i.
Herved de fornødne og meget gode sengeklæder,1 bord og 3 læderstole.
7. I Kuskekammeret 1 seng med omhæng,1 under-1 overdyne, 2 hovedpuder og
1 bord og 1 stol.
8. I den ene sal til gaden er opsat et billard, i den anden 2 spejle i
væggen, 2 borde, 6 nye stole og sofa med sirtes overtræk.På alle sengene
fandtes rene og gode lagner. I Grevestuen,Det røde Kammer og kammeret oven
på er gode kakkelovne,ligesom alle værelser fandtes tætte og velforsynede
på vinduer og døre og vel rengjorte.Stalden er afdelt til 19 heste.
( Rådstueprt. 13/6 omtaler et syn over herberger Fr. Flemmings gård 179o)
(Prinsen).
’
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I anledning af slagét på reden 2 .april 18ol indløb der 14.april ordre
til byrådet i Køge om at forskaffe frisk kvarter til følgende:

1 eskadron ryttere,omtrent 12 o mand og et lige antal heste.
24 mand artilleri med 6 heste og 2 kanoner.
1 kompagni lette infateri,omtrent 9o mand.
Både officerer og hele mandskabsstyrken skulle indkvarteres privat.
Gæstgiver,postmester Topp i "Prinsen" tilbøde at huse generalmajor von
Castenskiold med adjudant og tjener samt følge.
Hr. Dyrlund modtog oberstløjtnanten og inspektør Bartholdy major Funch.
Eskadronchefen med tjener fik logi hos købmand Tøxen junior, o.s.v.

Rådstueprotokollen indeholder 23/3 I 80I også en beskrivelse af den uniform borgervæbningens officerer skulle bære:
En rød klædes kjol med lyseblå rabatter,opslag og krave og lyseblå under
klæder. I kjole og underklæder gule kanpper,2 guldepauletter og trekantet
hat med guldkrampe.
Underofficerer bærer en lignende uniform, dog uden epauletter og guld krampe på hatten,samt borgernes kokarde af en kulør efter fanen.

Byen trommeslager annoncerede mandag 2o.juli I 80I , at der samme dag var
fugleskydning! Køges borgerlige venskabelig Skydeselskab) i gæstgiver
Carl Hansens vænge og advarede samtidig folk,som ikke skulle deltage, i
at komme for nær vænget.
7 .maj 18o4 forelå en tilladelse fra højeste myndighed til gæstgiver
Carl Hansen" at udflytte en af ham opførende ny bygning nogle alen for
at få samme lighed i linien med hans øvrige bygninger".
Hr. Treschow havde ikke noget imod, at Carl Hansen flyttede sin stue eller hovedbygning, som han agter at opføre af ny,omtrent 2 1 /2 alen i
vest og ca. 3 1 /2 alen i øster ende,siden at denne forandring anses at
blive bygningen til zire og ikke skal være nogen hinder for byen".
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Underdanigst Promemoria
4o. »

Af den her i Køge Bugt liggende engelske Flaade er i gaar ankommet her
paa Reden 17 Fregatter og mindre Krigsskibe,som her indtager Vand og
Forfriskninger.
De store Krigsskibe af den engelske Flaade saavel som* en Del Fregatter
ligger dels norden og dels sønden for Køge omtrent en Mil ud,dog den
søndre Del noget længere herfra henimod Stevns Klint. Af de engelske
Officerer var i gaar adskillige her i Land. Dette har jeg ikke skullet
undlade underdanigst at indberette.
Foruden den ekstraordinære Indkvartering min Skrivelse af 16.ds.ommelder,
er Køge Købstad nu den 18.paalagt et Kompagni let Infanteri,hvis Styrker
bestaar af 1 Kaptajn,1 Løjtnant,12 Underofficerer og ca. 8o Mand.Byen
har altsaa for nærværende Tid omtrent 35o Mand indkvarteret foruden
Staben af det sjællandske Rytter regiment,som i disse dyre Tider er en
trykkende Byrde for Indvaanerne.
Man har tillige det Uheld, at der for engelsk Regning opkøbes i denne
Egn ikkun alene alle Slags smaa Kreaturer af Gæs,Ænder,Høns og Faar,men
ogsaa Stude og Køer og Kalve med hvad mindre,som er at faa og som til
Forfriskning for den her i Bugten liggende engelske Flaade kan behøves.
Disse Personer,som bruges til at opkøbe disse Sager, er forsynede med
et Pas fra Hr. Generalmajor von Oastenskiold.
Køge den 27.April l8ol
Christian Crell
Til Deres Højgrevelige Excellence Hr.Geheimeraad og Stiftsbefalingsmand
Greve Knuth.
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Underdanigst Promemoria
Da idet
her er sagt, at i København skal være udspredt det Rygte, at ad>. t
skillige Uordener skal være forøvet af de Søfolk,som her kommer i Land
fra den engelske Flaade for at hente Vand og Forfriskninger, saa ser jeg
mig deraf foranlediget til underdanigst at indberette,hvad hidtil er pas
seret i saa Henseende.

é

Sidste Onsdag Morgen omtrent Kl.8 slet kom her i Havnen en Barkasse med to

engelske Officerer og 13 eller 16 Mand.Barkassen var forsynet med to Svinge
basser samt Krudt og Kuglekasser og nogle vil have set brændende Lunter,
som jeg dog ikke observerede.
Da den Barkasse ankom til Bolværket,blev den afvist,og den gik efter nogle
faa indvendinger ud af Havnen,men holdt langs med Landet hen efter til Sluk
efter,hvorden ligeledes vilde lande.
Hr. Generalmajor von Castenskiold lod straks et Detachement Ryttere rykke
ud til Slukefter og red der selv hen til Barkassen og spurgte Officeren,
hvad hans Ærinde var,og hvad det skulde betyde, at hans Barkasse var armeret.
Svaret var: Et Par Officerer ville gøre en Tur i Land,og at Barkassen var
armeret var noget,som i Almindelighed var brugelig. Barkassen gik imidler tid straks fra Land uden at udøve mindste Uorden. Alle øvrige Barkasser,som
før og siden har været i Land her ved Køge, haver ikke været armeret,og
jeg har hidtil ikke hørt nogen Klage over Uorden.
I Aftes var det ikke muligt for 9 eller lo Barkasser og Baade at komme ud
til deres Skibe formedelst Storm.Hr. Generalmajor Castenskiold vilde først
have haft, at Mandskabet,som tilsammen var henimod 12o Mand foruden 16 Of
ficerer skulle være blevet i Baadene,men han blev omsider enig med mig i
at indlægge Folkene paa Raadhuset under behørig Vagt og Officererne hos
Carl Hansen.^
Paa Baadstuen kunde

der haves Tilsyn med disse Folk,men skulde de være

blevet i Baadene,som man først havde besluttet,vilde saadant være umuligt,
thi jeg er forsikret om, at inden Midnat havde det halve Mandskab været i
t

1) Carl Christian Hansen gæstgiver(Norske Løve)

Køge Arkiverne

127*-c.
Land og udøvet mange Uordener i Stedet for, at de Smaating paa Radhuset,
som<-nu er bleven beskadiget, af Hr. Belfordt uden mindste Modsigelse bli
ver betalte.Desuden forkom det mig umenneskeligt at lade disse Folk blive
i Baadene,da en Del af dem var vaade og nogle stærkt beskænkede.
Køge den l.Maj l8ol
Christian Crell

Til Deres Højgrevelige Excellence Hr. Geheimeraad og Stiftsbefalingsmand
Greve Knuth.
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Gæstgivergården"Prinsen" på Torvet, hvis indehaver tillige var post mester, ses ofte at have skiftet ejer. Folk holdt mest af at komme hos
Carl Hansen,og hvor der også blev holdt fugleskydning.
I en pakke med udkomne breve til borgmesteren(l8o4-18o6) ligger et brev

fra Danske Kancelli, hvori man oplyser, at fru Sophie Amalie Topp havde
anmodet Generalpostamtet om at understøtte en ansøgning om at få hendes
mand, Johan C.B. Tppp, frigivet for resten af den tid,han var dømt til
at arbejde i Forbedringshuset.Postamtet kunne ikke og mente sig ikke be
føjet til at imødekomme nævnte ansøgning,men anbefalede at forestille
Hans Majestæt samme til bønhørelse.
1 I 806 skulle bommen ved broport fornyes. Til det formål skulle der
bruges følgende:
2

pæle a lo alen, 12-13 tom. tykke,

Til bommen 1 stykke 18 alen dramsk tømmer(fra Drammen),
en kasse med kampesten, for bommen til balance at indlægges, og til
kassen bag bommen,hvor balancen synker i ved opgående.
Man anbefalede at anbringe en lygte på en gaffel på bommen,der ved mør
ke nætter kunne advare rejsende i at køre på bommen. (Kilde: Køge
havnevæsen. Indkomne breve I 806 .)
is/9 1668 målte man vanddybden i havnen, som viste at der både mellem
bolværkerne i åen "og uden for Bolværket på Refugen" ved middelvand var
3..Sjællandske alen,. 11Ingen af os kan mindes bedre Dyb i nogle Aar, saa for
Dybhedens Skyld kan ingen søfarende Mand beklage sig nu mere end tilforn"
fremgår det af udtalelsen til rådstueprotokollen.
Årene fremover skabte ingen forbedring. Da byen i I 808 havde stor trans
port af brændsel til de betrængte hovedstad,målte man igen vanddybden i
havnen,som_ viste 4 l/2 fod ved dagligt vande.Dette var man tilfreds med,
for som det hed, forhen kunne end ikke en båd med 8-I 0 tdr. korn komme ud
på reden. Teodor Gliemann skriver i sin beskrivelse af Køge 1821: Tidlige
re havde byen ingen havn,men 1799 -l8o7 anlagdes en havnedæmning langs
nordsiden af åmundingen .De 8 fartøjer og 1 pram byen ejede, ødelagde
englænderne i l8o7. I 1821 ejede byen ingen fartøjer.
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De store udførsler af brændsel fra Køge til hovedstaden kom fra
skovene ved Svenstrup og Skjoldnæsholm,hvis ejer,major Neergaard,
havde truffet aftale med kommissionen til forsyning af hovedstadens
brændsel. Vallø-gods ville intet sælge, så brændselet måtte transporteres
af bønder fra Svenstrup gods.
Kommissionen bad om nedslag i afgiften,48 sk.pr. favn brænde,som hav
nen skulle have,men De eligerede Mænd ville ikke gå med hertil,på
grund af de store udgifter,der var med havnens vedligeholdelse. Bønder
ne på Svenstrup gods var ikke til at lokke med penge for at køre brænd
sel til Køges indbyggere,som også manglede og måtte klare sig med fagotre
brænde.Tidlige/kunne man købe brænde i Køge for 7 rdl.Nu måtte man be
tale 13 rdl. (Rådstueprot,18o8,17o ).

&

18o9 is/lo hedder det, at Jyske regiment ligger indkvarteret på Præstø
amt og Roskilde amt fra Præstø by til Vejle å tilligemed Jægerkorpset.
Den begyndende inflation viste sig på mange måder. Hidtil havde byens
6 store købmænd intet taget af bonden for hans logi om natten.Egentlig
var det noget,byens værtshusmænd skulle tage sig af,men deres gårde var
så små, at de ingen heste og vogne kunne rumme.Nu krævede de,at byen
satte en bestemt afgift for disse overnatninger.
181o 21/5 modtog byrådet 5o østers fra København som gave til udsæt
ning. Man valgte et sted ca. looo alen mod nord fra havnen. Folkene ^
der satte dem ud på dybt vand, havde kompas med og valgte nogle punkt
er, f.eks. Taaxnby kirke på Amager,Højelse kirke og den yderste pynt
af Prambro eller Valløvak skov.
Købmand Rasmussen på hjørnet af Torvet og Nørregade havde haft syge
stue for 1.jyske infateri-regiment,men nu skulle der findes et andet
sted. Rådstueprt. 181o,pag. 2o4, omtaler Rebsiagergade.
1813 18/3(232) afholdtes forhør i Køge i anledning af at jagten"Fre derica Elisa" var fundet drivende 3/4 mil ud for Stevns kirke.Ifølge
forhøret havde løjtnanten på Søholm skanse og nogle bønder indbragt
jagten til Køge,men da den stak 6 1 /2 fod og der £un var 5 I/2 fod
vand ved indsejlingen,måtteman losse en del af lasten,rug,havre og
smør for at få den til kaj.
Kaptajnen,som var kommet til forhøret, forklarede at han sejlede i en
konvoj på 25 fartøjet, da de blev angrebet af chalupper fra 2 kutterbrigger, 1 galease og og 1 fregat.De fjernede flæsk,smør og æg fra
lasten,som tilligemed besætmingen blev roet over i et engelsk skib.
Jagten blev taget på slæb,men måtte senere efterlades på grund af blæst .
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U L F E L D T S
Nørregade 22

G A A R D

v *

^som den burde hedde)

Herman Klie(Kiye ),der i 1636 fæstede Køge kro ved Qlsbæk mellem Greve
og Hundige,

ses 2o/l2 163o at have fået borgerskab i Køge. Dette borg

erskab var nu af kortere varighed,idet han ses at have opsag det alle
rede lo.jan. 1632. Helt uden forbindelse med Køge var han nu ikke,som
det fremgår af følgende:

28/lo 1633 lod Didrich Sonnichsen tinglæse et pantebrev,dat.4/5 1633
på 15o slette daler,som Herman Kly,indvåner i Køge, var skyldig til
hr. Morten Christensen, sognepræst i Nordrup'lOg haver han derfor pant
sat al den lod og anpart og rettighed,som Herman Kly haver udi den gård
liggende i Nørrestræde,Herman Kly ibor og han af Didrich Sonnichsen til
forhandlet haver ".
23/2 1636 gav Maren Klie sin broder,Hermand, 14 dages varsel til at
møde for retten(Køge)angående hendes arvepart efter deres sal. moder.
Ifølge sagen havde Herman lånt 5oo mark lybsk til et gårdkøb 7/9 1616
i Flensborg af sin moder. Rådmand Hans Christensen,som mødte for Her
man forklarede, at for nogen tid siden havde han talt med Herman hos
Erich Helmers om de to søskendes trætte,hvoraf fremgik, at der 8/l2
1629 var indgået en kontrakt mellem dem i Køge om deres moders arv,men
at sagen var lagt i Cort Richters hænder.
Kræmmeren Erich Helmers,som Maren havde krævet afhørt,oplyste, at han
for kort tid siden var hos præsten hr. Michel i Greve,og da lod hr.
Michel skikke bud efter Herman i Køge kro.
Sagen blev tilsyneladende afgjort ved, at Maren Klie overtog broderens
gård, Nørregade 22, i Køge,hvilket fremgår af et pantebrev,hun under
skrev

20/12 1647. Maren var enke,og gården var på det tidspunkt beboet

af hendes svigersøn, Rasmus Nielsen Brem,Toldskriver. Ifølge pante brevet disponerede hus selv over 6 væggerum hus ud til Nørregade "med
lige mål udi det tværhus i gården,som kælderen var under",

(skødepr.

1648.97).
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Da der på kongens bud i 1646 skulle oprettes fire herberger for rejsen de i Køge, meldte Rasmus Toldskriver sig og oplyste,

at han ville skilte

med en hj o r t .

Rasmus Nielsen Brem, som fik borgerskab 23/l3 1636, var født i Øster Uislev sogn på Lolland.Der findes dog et pantebrev,dat.ll/ll 1629,hvoraf frem
går, at han tidligere havde boet i Nyportstræde.(tingb.)
Nørregade 22 var en stor gård, og Rasmus Nielsen stilede måske lidt høje
re ?som den skriftkloge mand han var,end sine kolleger blandt byens her berger.Dette fremgår af kæmnerregnskaberne i 1654,hvori det hedder, at
Rasmus Toldskriver var fritaget for al byens tynge,"da han logerer adelen".
Han døde i februar 1655.il/lo 165? giftede enken, Cathrine(Trine) Pedersdatter Post£,; sig med handelsmand Henning Jacobsen,der var født i Køge og
søn af kræmmeren Jacob Sørensen Overberg,som ejede den nuværende museums
gård ,Nørregade 4.
Det var småt med landevejskroer i de tider. Køge kro var den eneste kro
på strækningen mellem København og Køge, og langs den gamle Vordingborgvej lå kun Vindbyholt gæstegård mellem Fakse og Præstø. D e tilhørte kro nen og blev derfor hyppigt benyttet af hoffets personale og i øvrigt af
alle,som rejste i kongens tjeneste.

For adelen,som også var afhængig af at have et sted at overnatte, var dis
se kroer et nødvendigt led i deres rejseplaner. Der er bevis for, at dis se krofolk kendte hinanden og kom sammen ved festlige lejligheder.Det kun
ne simpelt hen ikke undgås, at de rejsende havde lidt at berette om deres
ophold undervejs.
Og således gik det også Rasmus Toldskriver af hvis skifte det fremgår, at
hans datter, Anne Rasmusdatter, blev gift med gæstgiver Johan Sack i Vind
byholt gæstegårc?".^ Han havde desuden 2oo rdl. til gode ved sin død hos den
nye kromand, Ole Pedersen,

i Køge kro.

1) Hun blev efter Johan Sacks død 1675 gift med Adam de Voss
bartskærer Johan de Voss,Torvet 7 i Køge.

’

søn af
0

2 ) Tingb.1666,183,27/8.
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Kæmnerregnskaber,som er den bedste kilde til at belyse datidens rejser,
og det gælder både rejsemål og de forhold,man kom ud for på en sådan
rejse, nævner ofte gården i Nørregade.
Under svenskekrigen var der selvfølgelig intet rejseliv.Henning Jacob sen,hvis gård ikke ses at have lidt overlast i disse år, måtte som andre
finde sig i at modtage svenske officerer i indkvartering.Kæmneren betal
te udgifterne, f.eks. 14/8 1658,hvor han fik betaling for at huse en løjtnand 11 selv syvende" (d.v.s.at de var syv i alt )og modtog 29 kander øl for
uden foder

til hestene.

19.jan. 1 661 fik Henning Jacobsen kgl.bevilling som gæstgiver.Dokumentet
er gengivet i Sjællands register,hvori det hedder, at han nu er fri for
byens bestillinger og indkvartering. Bevillingen blev bekræftet l?/lo
1663,og denne gang var det for livstid.
Blandt gæsterne i gården nævnes også dronningens stutmester,Jacob Brochmand,som 9/ll 1661 logerede hos Henning Jacobsen og medførte 7 af Hen des Majestæts hopper.
Henning Jacobsen var også handelsmand,desuden var han blandt de lo borge
re i byen,der fremstillede malt og handlede med det i stor stil til ud førsel.Hustruen, Cathrine Pedersdatter Post, døde 29/3 1671 og blev be gravet i kirken. 9/6 1672 var der bryllup i gården.Vielsen foregik "i
Huset",som det hed, når honnette borgere lod sig vie hjemme. Den udkåre
de var Cathrine Jensdatter Riber,som var af velhavende familie.
Gæstgiveren var ifølge kgl.brev 23/9 1666 udnævnt til rådmand, men afgik
1681,fordi han havde forpagtet konsumtionsafgiften.Ved matrikuleringen
1682 fik gården nr. 232. Han ses desuden også at eje nr. 238 og 39 i Lov
ports træde(Jernbanegade), en lille våning og en ubebygget grund,der mod
nord strakte sig til hans egen have,og som han havde købt i 1666.
Kirkebogen viser, at Henning Jacobsen blev begravet 3o/lo 1683 kun 5o år
gammel.
Enken forblev i sin enkestand og fortsatte med at huse honnette personer.
2o/ll noterer kæmneren i sin protokol: Haver jeg betalt Cathrine,sal.Hen
ning Jacobsen for tvende tinfade,vægt 7 pund,som blev borte,da Hans Maje
stæt sidste gang logerede her om natten, 2 rdl.2 mark.8 sk.
Køge

Arkiverne

Råds tuebogen nævner 1694 5/6, at Cathrine,sal.Henning Jacobsen

havde tænkt sig at flytte fra byen. Hun forklarede, at hun havde
mange penge til gode hos bønderne,og om hun af den grund kunne
bevarer sin nuværende status som borgerske,hvis hun vendte tilbage.
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I bygningstaksationen 1736 beskrives Nørregade 22. således:

14 fag til gaden,mur-og bindingsværk, 2 loft høj,

a 2o rdl.

II fag sidehus med halvtag,2 loft høj,mur-og bindingsv.nord i gården,
a 12 rdl.
6 - sidehus,syd i gården,klinet med bindingsv.2 loft, lo 17

-

staldhus, 2 loft højt,mur-og klinet,med lude til vognskur,
a lo rdl.

Gården ejedes af klokker Frantz Beiring,som også ejede nr. 233,
der havde gadehus på 9 fag, 2 loft højt,mur-og klinet med bindingsv.
a 16 rdl.pr. fag.desuden var der 1 sidehus på 5 fag. Denne gård be
boede klokkeren selv.
Ifølge grundtaksationen 1734 tilhørte nr. 232 Peder Svendsen Heebergs
enke og 233 Frantz Beiring.

En taksationsforretning over samtlige bygninger i staden,dat.25/3 1761
at brandtaksation nr.2o7(Nuv. Nørregade 22) tilhørte hr.Schoutbvnacht
Ulfeldt. Hans skøde på ejendommen findes i skødebogen, ligesom hans
enkes skøde vdr. gårdens salg.
Køge rådstue: Div. sager(sagligt henlagt) Tillæg III. 1736-1826.
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Skødeprt. 1593 25/6 Omtales kongens forfaldne gård i Lovportstræde
(Jernbanegade),hvor den siges at høre under Vordingborg slot.

Synsforretning på Køge Apotek
l8oo 6/lo: Forhuset lo fag, 2 loft,af grundmur, længde 25 1/2 alen og i
dybden lif(1/2 )alen, hvorunder er opført 8 fag grundmuret kælder,hvortil
er indgang fra gården,hvortil er tvende kamre,som er indrettet til 5 små
kældre.
(Også syn l8ol 16/12 og l8o3)
Vestergade 41 18o 5> Collectius Tides tilkøbte ejendomshus:
Forhus, 13 fag, 1 loft hør) i mur-og bindingsværk, 31 1/L+ alen i længden
og 8 1/2 alen i dybden.
2 fagtil brændehus
og kostaldi
2
- kammer og
spisekammer,
3 stue,og køkken,
1 - - forstue,
4 - - køkken med dobbelt skorsten.
I629 2o/l leverede Køge.som sendtes til oberst Hoicks soldaters under -

holdning,der til Vordingborg er blevet afskibet:

14 tdr.. brød, 7 otting smør, 4 skippd. oksekød plus 13 lispd.
Tingbog 1663,94 27/7 Synsforretning og vurdering af Lyder Siverts gårde
Nørregade øst:
Museumsgården
Først den nordligste,som ligger næst op til sal. Mads Guldsmeds gård:
Til gaden 8 væggerum samt dets påbygning,som er et kontor.
Langt nede i gården på nordsiden 52 væggerum hus,
Tværhuset, som hører til samme gård, er 8 væggerum,og et lille stykke
haverum ved samme tværhus samt gårdrum til gården, vurd. I600 slet.dl.
Den søndre gård ligger op til afg. Hans Buchs gård.
^
Til gaden 9 væggerum, og mellem samme gadehus langt neder/ gården,som er
på nordsiden, 3 o væggerum hus.
Tværhuset neder i samme gård er 6 væggerum med en lille have og gård rummet, vurd. 75 o slet.dl.
______
Tingb.1653 7/11*
i M J U ^ O £ g & m ti:L Laur
Knudsen(Brogade 1).Jacob Bortig ejede den sydligste ende af Brogade 16
og mente, at Laurits havde opført sig dårligt over sin nyligt afdøde aid
rende kone,K^äjjjaßsääliej(han var hendes tredie mand).Jacob råbte,da
han kastede stenen: Laurits, du vedst nok, at jeg må ikke slå dig i dit
eget Hus.Kom ud på Gaden ".
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„14

(kaldet Brcohmands gård )

1%,

Køge skifteprotokol 1654 I 2/1 -2l/i: borgmester Enevold Brochmands
skifte^ Børnene vare følgende:
Mag. Rasmus Enevoldsen Brochmand,professor v. Købehavns universitet,
Hans Enevoldsen Brochmand,sognepræst ved Nicolai kirke,Kbhvn,
Peder Enevoldsen Brochmand,
Ivar

Enevoldsen Brochmand,

Boel Enevoldsdatter, gift med rektor Hans Iversen,Køge latinskole,
Barbara Enevoldsdatter, 17 å r ,
desuden Enevolds datterdater,rådmand Peder Jensen(Holbæk) datter,
Helle Pedersdatter.der var 5 år.

Hovedgården på Torvet(hjørnet af Kirkestræde) blev vurderet til I 600 dl.
dertil kom 15 boliger i Hestemøllestræde samt en åben gård i Kirkestræde
med 2 boliger til gaden og 3 i gården,hvilke var ganske forfaldne.
Det besluttedes at lade opsætte et epitafium over den salige mand,Ene
vold Rasmussen Brochmand,

i kirken,hvilket blev ansat til 45o r dl.

Hans Enevoldsen blev formynder for søsteren Barbara,der fik 145 dl. som
part i hovedgårdens I 600 dl.
*
BarbaraJ&agvoldsdatter må kort tid efter faderens død havet giftet sig med
været
Ditlev BertramTder havde/skriver og tjener for Christen Skeel på Trygge
vælde .hvorefter denne overtog gården og blev borgmester. Ifølge en aftale
med proviantskriveren i København skulle han (4/fi 1.R55) levere 196 td r.
m agasinrug indenfor en periode, men krigen kom,og først i 1665( tingb.pag.
88) blev Barbara,der sad som enke i gården, krævet til regnskab,hvorved
fremkom, at der resterede 56 tdr. at levere.

Borgmester Ditlev Bertram døde 1661 og blev begravet 5.juli. For at klare
en håndskrift,hendes mand havde givet 11/6 1657, måtte hun pantsætte
våningerne i Hestemøllestræde for 5oo dl. (l/9 1662).

12 /1 1665 blev der holdt skifte efter Ditlev Bertram.Hovedgården på Tor
vet blev vurderet til I 600 dl. 3 boliger på Set. Gertrud kirkegård blev
sat til 9o dl. og 2 boliger i den anden rad, som er- den 3.dør fra tjørne
gærdet, blev sat til 7o dl. En have i Hestemøllestræde med en fiskepark
vurderedes til 25o dl. Johan K0hl(Brogade 23) forlangte læst for retten
at han i perioden 18/7-59 - 24/1 I 660 havde leveret til kongen af Sverige
og hendes maj estæt ~dronningen og andre fremmede gesandter i den svenske
fejdetid for 338 rdl. Betram havde lovet ham pengene,men'"der fandtes intet
bevis derpå. Han efterlod sig følgende børn:
Margrethe Bertramsdatter,
Maren
Enevold Bertramsen.

Køge Arkiverne

137.
Ifølge tingbogen 17/9 1666(187) blev en prioritet på 1132 slette
daler,som borgmester Casper Eggers,købm.Johan Katterberg og Rasmus
Caspersen Schiøller havde i sal .Ditl'ev Bertrams gård på Torvet, ud budt.

Da gården Torvet 9 skulle indrettes til kongens fourage magasin
Ifølge kæmnerregnskaberne 1677 3o/l nævnes, at der nu skulle gøres
rydeligt i Mourits Dreyers gård(Torvet 9) efter hans død(l676) til

fourage til Kgl.Majestæts magasin.
Der blev bragt en vægt til gården til at veje høet på. Denne vægt
var så tung, at der skulle fire mand. Der blev sat en mand til at
rense loftet över stuen i Dreyers gård.
Torvet 14

ses ved grundtaksationen 1682 at tilhøre sal.Ditlev

Bertrams børn og at være beboet af regimentsskriver
Pedersen, vurderet til 35o rdl. grundskat 43 3/4.

Henrich
Deraf forstår

man bedre, at der ifølge kæmneren 29/9 1679 blev kørt 79 tdr.
fra havnen op i sal.Ditlev Bertrams gård.

(1682 nr. 19o)

1736 var Torvet 14 indrettet således ifølge bygningstaksationen:
13 fag

til Torvet,2 loft høj,mur-og bindingsværk, slet stand,a 16 rdl.

24 fag

sidehus til Kirkestræde,mur-og bindingsværk a

8 fag
11

-

14rdl.pr.fag

stalhus,2 loft høj,i mur^og bindingsværk

a

8

-

- -

halvtag, 2 loft høj,

a

4

-

- -.

Gården tilhørte Chr. Høyer 1 Ringsted og var beboet af Frederik
Hansen.
Barbara Envoldsdatter Brochmand blev 1.søndag i fasten 1656 gift

A

med Ditlev Bertram,borgmester.Han døde 1661,men først 25/11 1668
giftede hun sig med kapellanen‘Peder Christens Skivholm(Køge),der
virkede fra 1637 til sin død 1671 og boede i kapellangården
Kirkestræde 23.19/6 1672 viedes hun til hans eftermand i bestil
lingen, kapellanen Mads Hansen,men døde 1673 og blev begravet i
kirken.
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der vedrører Vestergade:
138.
Tingbog 16/7 1641 • skøder Peder Rasmussen til Jesper Michelsen
18/4 1642, 169; en gård, som Christen Caspersen Schiøller
da besad,mellem Peder Rasmussen gård,som Laur.
Torstensen nu ibor mod øst og Henrich Aremtsens
gård mod vest (købsbrev 16/7 1641).
16/4 1632, Vestergade syd. Skeidé fra skomager Christen Poul
sen til Anne, Rasmus Bager,en gård mellem hr, jens
Crønsbæk,Høj eises gård mod øst og Albrecht Gud mundsen med vest. (tidligere skøde mellem samme
var i tingbogen 2o/2 1632)Arane, Rasm. Bagers boede
ellers Vestergade 6.Denne overtager Mikkel Jørgensen(mulig gift med enken og nævnes sere som ejer
af gården overfor).
Skifteprt, 1665 12/4 efter købmand Svend Poulsen, Vestergade 16.

Enken Anne Hansdatter. Ældste søn, Poul Svendsen, over
tog gården,som med haven vurd. til 13oo dl. 1 vindmølle
uden for Nørreport vurd. til 35o dl. Enken var Hans
Skaanings datter fra gården Vestergade
. Sølvtøjet
vejede 126 lod. 293 bønder fra henholdsvis*. Bjæverskov3
Ramsø.FaksefRingsted.Tune og Stenvsherreder var kunder
Turekx b i r ~
Tingbog 7/6 1641. Peder Rasmussen sælger Vestergade 27 til Hans
Hansen Ravn, købmand, pag. 2. jordskyld 18 sk.

Havde selv overtaget gården af Christen Caspersen
Schiøller efter købsbrev 3o/5 1636,hvis kone have
arvet gården efter sin fader kræmmer Rasm. Pedersen,
bfcrgm.Peder Pedersens søn i nr. 23-25'.
Il/lo 1641,63, sælger Peder Rasmussen,kræmmer, sin hoved
gård, han sélv ibor, liggende i Vestergade,svd i gaden
(nr. 23-25), udi længden fra algaden og ned til åen,med
huse,bygninger,gård og haverum,udi bredden på husene fra
Ebbe Sørensen gård( nr 21.)han ibor på øster side. Samt
udi bredden på haven fra Christen Jostesen, rådmands gård
(gift med en søster til Peder Rasm.)nr. 19 på øster side
og til kræmmer Mathias Thomsens have på vester side.
Peder Rasmussen have i 1636
købt det
nederste stykke langs åen fra nr. 29,derfor strakte haven
sig'hen til kræmmer Mathias Thomsens grund, den næst
sidste før kirkegårdsmuren. Køberen til denne store ejen
dom var Christen Caspersen Schiøller,svoger’til Peder
Rasmussen og gift med en datter af kræmmer Rasmus Peder
sen. Ifølge tingbogen s.å. sælger Peder Rasmussen også
gårdens Stolestader i kirken,pag. 115, og en have uden for
Vesterport, pag. 66. Selv flyttede han til Holbæk og blev
rådmand.
Kgsmnerregn skaber 165o
Laurits Torstensen, skipper, Vestergade 2 1 .
Christen Caspersen Schiøller,
23-25,
Hans Hansen Ravn,købmand,
27,

Laurits Jensen,kældersvend i stadskælderenrnr._2£,
Laurits Jensen blev begr. 4/11.1655 og enken.Margrethe
Hansdatter,søster til Svend Poulsens kone i nr. 16, begr.

2.juledag 1656 (skifte 1657, 288.)
på sin
Tingbog.27/7 164o. Oluf Svendsen køber/sin faders vegne,.Vestergade 32.
Ifølge skødet får man bredden på denne grund.
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139.
Skifte efter Laurits Jensen Kælder svend.. Vestergade 29.
og hustru, Margr. Hansdatter, 1657 16/3, 288. (findes i 2 prt.)
Stuen var beklædt med spånemåtter, sat på med lister.
Tingbog 1649 5/3 om Maren Skånings arvingerJ
Laur. Jensen Kældersvend og Svend Poulsen,købmand.
Dom mellem Johan Hansen og den sal.kvinde,Margr.Hansdatter,
findes ikke i tingboegn. Cse skiftet).
Tingbog 1636 13/7 (test er gade .29)
Maren, sal. Hans Jacobsen Skaaning, sælger til kræmmer Peder
Rasmussen et stykke jord af hendes have,liggende bag hendes gård
i Vestergade,hun selv ibor(og som er i den nederste have) og
strækker sig i alen og måis I længdens lol alen(sjællé) og 1 kvarter,
og i bredden fra Jacob Franckes have,som nu Mathias Thomsen tilhører.,
25 sjæll.alen og 1 l/2-kvarter.(Det nederste stykke ved åen)
Samme dag sælger skomager Jacob Francke til MatnieS Thomsen kræmmer
(kaldte Skrædder) en gard næst østen op til Mathias egen gård,han selv
ibor, og vesten op til Maren, sal.Hans Skaanings gård,hvis grund stræk
ker sig fra algaden og ned til åen (Francks grund var Vestergade 31)
Mathias Thomsen ejede og beboede nr. 33(d.v.a. Aagsde T ) og købte nu é
også nr. 31.Begge gårde havde jord til åen,og begge gårde blev revet
ned under svenskekrigen ,fordi fjenden skulle bruge pladsen.
Jordskvld 1654
Vestergade

-

(kirkeregnskaber)

2 1 .Laurits Torstensen,skipper tidl.

27. Hans Hansen Ravn,købmand
29. Lars Jensen Kældersvend
31. sal.Mathias Thomsen,kræm.

Ebbe Sørensens

Chr. Caspersen
Hans Skaaning
Anne,sal.CaBper Hansen
iboede.

Ifølge havneregnskaberne 1648-49 udførte følgende borgere?
Ivar Caspersen Schiøller(vestergade 19)
Christen Caäpersen i nr. 23-25
Svend Poulsen, Vestergade 16
1 skippund var 2o'lispd. a 16 pund, var

75o tdr. malt
2 skippd.(32o kg.)flæsk
6 1/2 læst malt
loo tdr. rug.
16o kg.

Tingb.1666,185, Vestergade 14 solgt af Henning Jacobsen til
Johan Katterberg (hovedgård Torvet 3).

^

Om Vestergade 6 og numrene fra 16 til nr. 34 incl. haves i
Ejer.U .s.t-er
Kggfi..kvark iy.
Skødeprt. 1686-98 vdr. Jestergade 8 . pag. lo5. (l687 14/ll)

Skøde" til Jens Qlsén Grovsmed.
646-47 indført® 8ooo enebærstager fra Blekinge til Køge
blev benyttet til hegn.

} havneregnskaber)

Skøde-pantefcogen 28/l 165o ses Peder Skrædder at eje og
Hang_Skrædder at ibo Vestergade 12 og i samme prt. 2o/5 1651
ses Knud Jespersen, Byskriver at ibo Hans Pedersen skomagers
gård, Vestergade 8.
Tingb. 1649 29/lo.taler om Jens Friis gård(haslergade 24 )
Han havde lejet 2 boliger ud foruden at han selv boede i
gården(boligerne lå muligvis på Set. Gertruds kirkeg.)
En lejer havde forladt den vestligste bolig med ituslåede
ruder og svinemøg fra en egel i hele gården.Møget lå op
til begge vægge hos Jens Friis både på fodstkke og ler
pag. 51. Gården Vestergade 24 blev revet ned under svenskekrigen,
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14 o

Tingbog 1647

"

------

T

^

’

'LJ'’

i JLiille Aas træde og det nye hus, som han lige havde op
ført mellem Jens Nielsens våninger og Hans Pedersens"
have (omtalte have, som hørte til Vestergade 8 ).
Skødebog

1588 4/3 vedr. Vestergade 27. jordskyld 18 sk. Beviset for
at borgmester Peder Pedersen ejede Vestergade 23-25.
Karen Christensdatter, sal.Mads Remsniders fik af Markus
Remsnider på Christen Pedersens vegne i Kbhvn. en gård
i Vesterstræde mod syd,næst vesten op til borgmester
Peder Pedersens gård,han ibor og østen op til hr. Mads
g^rd i Borup-Kimmerslev(nr. 29). Østen op til betyder*
set fra hr. Mads gård. Peder Pedersen gård var nr. 23-25.
For gården svares årligt 18 sk. i jordskyld.

Skødebog 1588 12/2 vedr. Vestergade 29.Hr. Mads Pedersen til BorupKimmerslevs gård skødes til Tord Boesen med husplads og
have i Vestergade. mod syd i gaden, østen næst op til
Hans Sørensens gård og strækker sig i bredden imod algaden
af vester og Øster fra Hans Sverrigskers hjørnestolpe
af hans gadehus, som er til Karen, Mads Remsniders hjør
nestolpe af hendes gadehus 2-7 l/2 sjæll.alen. Og er saame
gård og have på længden fra gaden og ned gennenThaven til
åen 24o-tyve halvsjette sjæll. alen(245 1/2)l alen var
to voksne mandsfødders længde eller o,6277 m. Af gården
skulle svare i jordskyld til kirken årligt 4 mark.
Skødebog 1589 8/9. sælger Niels Andersen Spangsager sin gård i Vester ade nord,vesten næst op til Hans Skrivers gård, til
ederPedersen, (følg^nd^e^glledf§-Mifr * gårde,der lå

f

1589

6/lo skøde til Jacob Nielsen Spangsbjerg (måske søn) på
en gård,scm Niels Ibsen ibor og som ligger vesten op til
Hans Skrivers gård,han selv ibor og østen op til den gård
som Niels Anders Spangsbjerg fordum ejede og beboede.

1589

6/lo skøde fra Hans Christoffersen til Inger Ziselle
Oxe på gård med have som strækker sig ud til Hestemølle
stræde mellem Peder Pedersens gård og Niels Andersen
Spangsbjergs gård,som Niels Ibsen bebor.
Hans Christoffersen havde købt gården 22/4 1588.

1588 22/4 skøde fra Peder Christensen Skytte til Hans
Christoffersen på en gård med have som strækker sig ud
til Hestemøllestræde mellem Peder redersens og Niels
Andersens Spangsbjergs gårde.Niels Andersens gård var
beboet af Niels Ibsen skriver.
1590

skøde på en gård-Vestergade nord,mellem Peder
Pedersens bolig,som Clemmen Skinder ibor og Jens Hansais
bolig,som Niels Hvid ibor.Var en gård med have bagved.
Køber var byskriver Rasm. Folkvard (Folkmark).

1587

skøde fra Karsten Skomager til Jens Hansen på
bolig mellem skomager Anders Holst gård (nr. 6.)og kirken
bolig,som Michel Jyde ibor. 9 sk. i jordskyld.
Vestergade 8

1587.......skøde til Karsten Frandsen fra Jens Hansen Vester
gade.syd, mellem Hans Schmidt og Daniels Thomsen.
(3 mark i jordskyld.).
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Tingbog 1678,33. sælger Jacob Pomeyer sin gård(Vestergade 3o) til
Niels Lauritsen. Vest~~Niels Lauritsens egen gård
"Jacob Pomeyers gård
Øst Willum Hansens°gård
-, 22 og 75 pag. ^enrich Petersens gård.Vestergade 8
sælger var Hans Pedersen
-.1 samme
skøde fulgte en grund mod syd i gaden,bag
Hans Farvers gård,Vestergade 15. Allerede
1587 hørte den lille grund på sydsiden til
Vestergade 8 ifølge skøde
Skødebog 1697 2/ll vedr. Jens Poulsens 4 og 7 fags huse og plads
forekommer Vesterports nøjagtige beliggenhed.
Jordskyld 1630-31.Kirkeregn. Vestergade 8 vedr.
Herman Jespersen Tøffelmager tidl. ejer Jacob Cortes
Skifte ^erman Jespersen Tøffelmager, g.1.Mette Jensdatter,161o.II.3
g.2.Karen Frandsdatter,164o
II. 91,140,281.
Sagefald 1627 26/1. Bøde til Herman Jespersen fordi han flyttede
Jacob Skomagers bod på Torvet og sattesin svogers,
Michel Skomagers i stedet for.
Skifte Anders Mariager skomag.g.m. Marine Christensdatter, 1617.11.
lo4.
Købmand Svend Poulsens datter(Vestergade 16).som blev gift med en
svensk officer (Dorthe Svendsdatter).Faderen døde 1657,men heiides
arvesag, 32o rd.48 sk.blev først afgjort 1671 ifølge Køge byfoged
regnskaber, Rigsarkivet, l/6 del tilfaldt kongen og købstaden i
forening. Officeren boede da i Stralsund.
Byfogedregnskaber 1658-61 (R ).5 små grå kværn-sten(kampe), som her
for byen blev opgravet og havde ligget ca. 5o år i jorden blev
vurd. til 1 /2 dl.stk. og tilfaldt byen,da ingen ejermand kendtes.
I skødebogen 164o. pag. 22. omtales boliger i Lille Aastrædejsom
gik ned til aaen mellem Vestergade 15 og 1 7 .
Skødebog 1639.pag.9. sælges Søren Nielsen skomagers gård(Vestergade lo)
som lå mellem skomager'Jacob Franckes lille gård, nr. 12 mod vest
og Hermand Tøffelmagers gård,nr. 8, mod øst.
f
1635
1642

-kirkeiegjtdl. Amdi Skomager
Jacob Francke
tidl. Søren Knudsen
Mathias Thomsen
tidl. Jacob Francke.

derefter flyttede Jacob Francke til nr. 12 i Vestergade.
Skifteprt.. 167.2,-145. købmand Anders Glanderup .Vestergade 27.
De mange bønder,som var i gæld til boet boede følgende byer*
Kyring,Ørsted,Svandbj e£g,Lidemark,Ørslev,St.Salby,Hadstrup,Bjæverskov,Aashøi,Kirke Syv,Merløse mølle,Lundsgårde,Egøje,Regnemark,
Skullerup,Lille Skensved,Ramsølille,Jersie, Lellinge samt forpagter
Irgens på Gjorslev. Christen Caspersen Schiøller ejede gården
og der skyldtes i husleje 28 dl. til førstkomT^pas£é.
Blandt sølvtøjet nævnes* 1 stob 9 1 /2 lod
1 ksnde 62
12 skeer 34
- .^er var 1 karl og 1 pige
på gården.
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142.
Herredsfogedens datters kirkestol(Kirsten Jacobsdatters) var den
13.stol, det 5 . stade fra det store kirkegulv.Skifte 1656.186.
I stuen noteres em sølvpotte på 55 lod, 1 sølvklokke og 8 skeer.
1669. Sander fjerding i kæmnerregn. (Vestergades sydside)
Christen Hansen Bagger
Kirsten, sal.Jens Poulsen, 12 dl., derefter Peder Christensen
Hans Hansen Beyer
Mathias Børgesen
Jens Nielsen skomager
Hans Jacobsen Guldsmed.
1674 kæmnerregnskaberi
Poul Svendsén, 6 fli.
(Vestergade syd)
Christen Guldsmed, 14 sk. •
Kisten Jens Poulsen 27 dl.
Peder Christensen
5 Kirsten HansBeyer
5
Christen Eriksen
7
Hans Guldsmed.
J ord sk vid kirkeregn. 164o. (Fra. Torvet ned ad Vestergade syd)
Jens Poulsen
forhen
Jens Grønbeck,Højelse,
2 mark.
Mads Nielsen
- Anders Eskildsen,Albrect Gudmundsen, 2 o sk.
Mikkel Jørgensen
Niels Holst, 2 l/2 mark.5 sk.
(ikke rækkefølge)
29/6 1657

/lyttede skipperBent Jensentil København.(Vestergsds1 1 )

17/l 1637 ses Torvet 23-25 atvære svogrene PederRasmussen
og Christen Caspersen Schiøllers afbrændte plads*.
29/4 s.å. ses Ivar Christophersen Skriver at have over
taget den.
Længere ned i Vestergade ses
Vestergade 27. Hans Hansen Ravn, købmand
29, Maren Skaaning.Johan Hansen
.3 1 , Casper Hansen (konen hed Anne).
Aagade 1,
Mathias Thomsen, kræmmer
l)
THvor Aagade ligger? Peder Sørensens gard.(g.med Bodil, død 1645)
Tingbog 1641-42,143. Afkald mellem Peder Rasmussen og Christen
Caspersen Schiøller(Peder Rasmussen i Holbæk var værge
for Schiøllers kone, Anne Rasmusdatter,søster til Peder R.
Syn og vurdering af Vestergade 18 15/l2 1651,268. sal.Jesp.Michelsens
gård vurd. til 800 dl.ner tales om et plankeværk for enden af haven
ud til Hestemøllestræde.
Vestergade nord 1643-44
Jesper Michelsen, 5 mk.
Laurits Torstensen, skipper, 1 mk. tilsammen om nr. 18.
Svend Poulsen, købmand, Vestergade 16, lo mk.
Peder Holst, nr. 14 (1646 Hans Poulsens) som overtager Laur.Torstensens gård.
Tingbog 1649 5/3 omtaler Marem Skaanings arvinger.
Hun boede Vestergade 29.
l) Resten.af familien døde af pest 1654.Gården lå ubeboet hen
til krigen 1658,hvor fjenden rev den ned,og der kom aldrig
en gård igen på det sted.
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143.
Skifte Hans Jacobsen Skaaning. død 1633 (Vestergade 39)
gift med Maren Michelsdatter.En datter var gift med Svend
Poulsen,Vestergade 16. Hans Jacobsens fader var Jacob
Michelsen,som tidl. boede i Skaane.
Kæmnerregnskab 1624 nævner følgende udgift: (findes også i fattig
regnskabet ,hvor den egentlig hører hjemme) Leveret I4 tagsten til
Peder Bondeskakkelovn og 6 mursten til foden>
(Kæmnerregnskaberne 1632 ll/l3.Peder Brasch får 3 dl.ringet med klokkerne
Rådstueprotokollen 1631 19/?: Kom hr. Christian Glob for rådstuen
og klagede, at han ikke med hustru og børn tvende kunne klare sig
for den løn, han var tillagt. 34 borgere var i samme anledning sam
let på rådstuen for på det menige borgerskabs vegne at tage stilling^
til sognepræstens klage,hvorefter det med borgmester og råd blev
besluttet at yde præsten 15o slette daler hver mikkelsdag," indtil
saalænge denne dyre Tid forandres og bedre kan blive",hedder det.
Men i det tilfælde at hr. Glob døde eller blev forflyttet, skulle
ydelsen ophøre.
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IMf.
Matr. 55, Vestergade S
Ca. 1575» Skomager Christen Mjphelsen. hvis enke "blev gift med
Anders Hplst. skomager.
1593 30/ 4 ; Afkald oprettet efter skomager Anders Holst død(Skødeprt).
16o2 17/2» Skifte udi bager Niels Lauritsens gård. Han var værge
og formynder for Anders Hplst søn.Peder Andersen,efter hvem
der blev holdt skifte.
16121 Bager Rasmus Jørgensens gård ifølge kæmnerregnskabet.Han var
gift med Anne Simensdatter,fik borgerskab 14/12 1599 og døde
1624-35J Anne(Simensdatter).sal.Rasmus Bagers gård.

ca.1623.

1635-46».Michel Jørgensens gård.Overtog gården ifølge en kontrakt
med sin svoger,Peder Simensen(Tingb.4/5 1635 og 2l/l2 -46)
1646-51? Jens Christensen Skwholms g&rd(Tingb.lP./s 165l).
1651-56? Billedhugger Poul Jørgensens gård.Enken.Mette Evlergdaf:ter blev ved hans død 1656 trolovet med Laurits Andersen
ifølge skifteprt. pag. 171.
1656-94? .Lgurits, Andersen Wjnther(benyttede også navnet Jmii).H*m
var dansk skoleholder og gift 4 gange?
1. Mette Eyiersdatter, død 1657 (4o).
2. Maria Michelsdatter, - 1677 (264),
3. Anne Mouritzdatter, - 1681 (l2o),
4 » Mette Pedersdatter Munck som efter skoleholderens
død 1694 ægtede, sadelmager Christopher LarsenfSvi
I 80 , skødeprt. 1694, 185).
1694-1735

Sadelmager Christopher Larsen, begr. 17/5 1735.

1735-1737 .Margrethe Hansdatter.sal.Christopher Larsen(Skødeprt.
Tr
„
/
1737,204).
1737-1777 Væver Jacob Andersen Muncks gård(Skødeprt.1777.4oa).

1777-1790 .Værtshusholder Niels Albrectsens gård!Skadeurt.1790 ,26/ 4 ).
1790-1839
1839-1880

Hjulmand Niels Petersens gård(Skade-og undertagskontrakt
v
/
21/11 1839).
Karetmager Peter Petersens gård(Skødeprt.1Rftn 23/12).

1880-1896

Skomager N.S. Schultz gård(Skødeprt. 188o,23/l2).

1896 19/12 ?.Skøde fra N.S. Schultz til Carl Christensen.
1919 28/2?

Deklaration? .Forhuset er fredet i. klasse B
ministeriets skrivelse.
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145.
Ifølge Anne, Svend. Poulsens skifte, 168o 14/7,pag.73, lå gården,
V estergade 16. mellem sal.Hans Poulsens Holst gård,som HenriOhFich
sig tilegner på den vestre side og Peder Holst gård(nr. 14), som
nu tilhørte rådmand Henning Jacobsen(denne hovedgård var Nørregade 22).
(Peder Holst fulde navn! Peder Hansen Holst).
Tingb.164o 13/7 Oluf Svendsen køber på sin faders,Svend Olsens,vegne
af Jørgen Hemmingsen Glarmester en bolig, 5 bindingey,.som
lå ud til det lille stræde bag gårdene Vestergade 26-34,
ud for Set. Gertruds brønd,norden strædet, mellem Jørgen
Møllers egen bolig,han ibor på øster side og Peder Olsen
Lollik i Gørslev hans to boliger på vestre side.
Nævnte stræde lå på Set. Gertruds kirkegård(som det kaldtes)
og tilhørte staden.
- 1641 1 5 /3 Søren Holst sælger til Alexius Davidsen Hattemager
(Torvet vest) en have uden for Vesterport.
Skifte efter Hans Hansen Havn, købmand, Vestergade 27 (registreret
4/6 1658, men først indført efter svenskekrigen. Enken,Margrethe
Rasmusdatter.Lokaliteter!
Stue, sengekammer,kontor,lille kælder,den ny stue i gården,stegerset,
øverste stue, det lille kammer næst ved stuen,loftet.
Sølvtøj! 1 sølvkande, vægt 80 lod
1
- 5o 1 kande
- 3o **
1 lille sølv ?med 3 knap. 33 1
?
27 2 sølvbægre
16 18 skeer
Ravn
dertil kom 1 sølvske og 1 bæger, købmand/havde fået i pant.
I den nv stue

var bl.a. 2 grønne pudehynder
1 flamsk pudehynde
1 rød
1 olmerdug pude
1 hvid pude
3 røde hynder, o.s.v. og 1 indlagt fyrre
sengested. o.s.v.
Kontrafejer af Chr. 4.Fr. 3. dronning Sophie
Amalie og prins Christian (den udvalgte).

Naboen, Christen Caspersen Schiøller skyldte for 8 tdr. byg a .8 mk.td.
Jacob Pomyer købmand(Torvet 2 ) skyldte for 54 tdr. rug,
Lyder Sivert(Museumsgård) skyldte for 24 tdr. malt a. 9 mk.
Henrich Fich
-4
mjød a .5 dl.
Borgmester Casper Eggers (.Brogade 19) 2 oo tdr .malt på Køge
bys vegne a. 8 mark. td. 45o dl.
Hans Hansen Ravn havde været gift før med Dorthe,død 1647.
Tingbogen 1666 27/8 nævner ved salg af Ivar Caspersens(Sehiøllers)
have uden for byen, at den stødte

op

til den gamle vold(l7 9 ).Samt! ige

mål opgives i skødet.
Pag. 168 taler tingbogen om en hattemager,som havde lejet græsgang til
sit kvæg på Hastrup og Gammelkøge mark syd for Køge. Han gik ud ad Bro
port og så at kvæget stod i folden ved Joens hus i Sørritz vænge.men da
der intet græs var og folden var lukket, brød han gærdet i stykker nog
le steder lTog bortførte lo stk.Kvæg" . Flere vidner havde bemærket at"
gærdet om Sørritz vænge var brudt, da de gik op ad skoven til og havde
vænget på deres venstre side.
(Ang.væng'ets beliggenhed). (173).
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146.
Diverse oplysninger Køge

I.

Tingbog 3o/ll 1646,29. Vestergade 3oT skøde.
Skiftebreve 1646-4?,Mathias Thomsen, Vestergade 3o.
Tingbog 2o/7 1681,Vestergade 1 1 , Bent Jensen Skipper til Chr.Nielsen
/u.
o
Skivholm.
Skødebog 26/2 17o3,88. Bevis for
Rebslagergade også hed Hestemølle
stræde .Casper Schiøller sælger her sin faders
grund,der gik til det stræde,som fra Hestemølle.
stræde gik til Falsteds bagport(Gården Vestergade
Auktionsprt.1715.249. Hans Jacobsen Luttermand sælger guld.sølv og32).
perler.Vestergade 15Lved hjørnet af Astræde i en
længe der hørte til Astræde.Gården lå øst for
Oluf Bagers gård.
Skødebog. 1796, 439. Stehrs vænge(1799,112, Stehrs gård,Hjørnet af Agatfe .
Syns-og taksationsforr.1769-1823.rådstuen.Vestergade 32. 182 3 .
Tingbog lo/8 1629.skøde. Anders Eskildsens iboende gård.Vestergade syd
skødes til skip.Aibrect Gudmohdsfin(jordsk.2o sk.)
Skødebog 19/7 1591. Jesper Madsen på Fyn skøder 2 boder og lille have
til Rasmus Sørensen Brochmand. Lille Hestemølle stræde(Rebslagergade).
Tingbog 12 /6 1648.Johan Katterberg får tildømt Peder Sørensens gård der
lå der,hvor .Agade løber idag.Havde jord op til kirke
garden ogblev revet ned af svenskerne i 1658.Siden
har der ikke været nogen gård,og grunden var 1796 en
del af Stehrs vænge (se øverst).
Tingbog 26/6 1648. Omtales en gi.brønd, Sct. Gertruds brønd.snm lå bag
ve^iLSXgade, 32-34 i det stræde,der gik fra Lille Heste
møllestræde og hen til volden.
Tingbog 9/I 0 1654. Have på Sot. Gertruds kirkegård. Lå bag haven til
Vestergade 12, og gik hen til haven til Vestergade 16
(idag matr. 72 a-b,Sct. Gertrudsstræde 5-7.)
(Her er de.t strædet,som kaldes Sct.Gertruds kirkegård)
Skødebog 4/3 165o
Henrich Arentsens gård, Vestergade nord.
I 8/11 165o

Peder Rasmussens gård,Vestergade 18.

Tingbog 1655 3/9,2o6. Syn af gadebro(b.a . Vestergade. )
Skødebog 17/l 1653. Morten Pays pantsætter Vestergade 34 (l4 /lp 1652).
21/4 1651. Hestermøller Laur. Olsens sætter sin gård i pant
Pi hlgf.rnet af Vestergade os Lille_Hestemøllestræde
lVestergade 26). Lån i Latinskolen.
I 3/0 1644. Peder Holst sætter Vestergade 14 i pant.
I 4/4 1645

Ole. Svendsens gård, Vestergade 32.

Rådstueprt. 1624,29,24/2.Til hjælp for rep.af Malmøs befæstninp
skulle borgerne i Køge betale skat på gårde
våninger og boder.Alle der bor til ,leje skal
også med, men af deres formue da ejeren ellers
mister sin leje.
J
rs
^ ancelliet ).Antoni Flores antaget til at undervise
1624 26/8(237) ungdommen i brug af piker og musket.BoTiFT~g7T^r^
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Vedrører gårdene Vestergade 36-34

j&lflehenvisninger : Køge købstads bygrunde ved Torben WItt, ^reglster^
Køge bys grundtaksation 1682,1734 og 1778 (Rådstuearkiv nr.2o5). L.
Køge bys bygnings-taksering I736

«

L.

Kæmnerregnskaber 1612-38,
grundskatter 1692,1693,17oo,17o5,171o.

L*

Arkiv og Museum bd. 3 . 138.
Auktionsprotokol
-

1683-99,Baltzer Beyer - (3 7 )
1693, 126, Willum Grønholt
I715 , I9/8 Elisabeth Weibels
I7 I8 , 22/3 Lars Weibel.

Kirkeregnskaber Køge kirke 163o
- I700 *
Jordskyld 1630,1637,1634,1658,1659,1682,1697.
Tingbog I640 1 3 /7 - 1641 26/5 - I646 30/6 - I646 30/II - I648 29/5 1649 22/I0 -(CThristof.Iversen) — 1653 26/9 - 1678,33. Niels L.
Skiftebreve 1647 (Mathias Thomsen kræmmer), 24/ 2 Ü598 -Skifteprt.
Skifteprotokol 1626 28/I0 -(Jørgen Køen) — 1616, 176 I0/8 I660 Ditlev Bertram 1665,39 — Johan Grundt 17o9,393,
Skøde-og panteprotokol 1653 26/9 - 1676 11/6 - 1662,26(Barbara,sal.Bert*

1688 I5/I0 (Hus- og havebredde Sct.G^stræde)
I697 2/11 (bygn..uden f. Vesterport)-l691 5/12

(Baltzer Beyer)- I69I 3o/3,l22 (bolig mr.52 1682)
1697 7/6 Johan Grundt - 1694 *18? Peder Weibel 17o3,88(haven nr. 51 1682) -169o 12/5-Christen L
1704 , lol,(Schiøller) — I709 23/12 (Brdr.Weibel)
170 5 , I24 (Abraham Voss) -I706 12/4 (Falsted)
I699 11/12 (Alexander Schmidt) - 171o,249 (ANNE
Grundts) nr. 52 og 53 1682)-1711,257 (Jørgen MølLers plads nr. 49 l682)-1712,27o(Grundts hus)
1713 , 298 - I712 , 273, Jens 01sen(gård nr. 72 168
I712 4/7 Hylleborg ,Mathias J.) 1714 12/7 Hylleborg Mathias J.) 1721, 85 Hylleborg Mathias J.
Prt. 1758 -7 7 , 81 (Hestemøllen)(Anne
Roed) 1756 2o/12,365 (Anders Feldbr.) 1716,351 (Jens
Johansen) -I765 ll/12(Chr.Brasch)-1793 24/6
Peder Tøxen - I8I0 11/12,68, Chr. Gemynthe*
Rådstueprotokol 16493/7
Sjerlister

- l65o 25/6 *-

til nævntegårde er afleveret

til byarkivet marts 1978.
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Kildehenvisninger
Kæmnerregnskaber 1683 -1772,
Købstadsregnskaber 1773 - 1812,
Auktionsprotokol 1683 - 1718,

Syns-og taksationsforretninger I769-I8I0
I8I0-I823 , nr. 212,213,
Oppebørsels-og opmålingslister 18o 3-29, nr. 214,
Ligningslister vedr. statsskatter 1732 -1845» nr. 2o 8,2o9,21o ,211,
Kjøge Byes Grundtax.Anno 1682,
Bygningers taxering 1736
Grundtax. 1734
1778

^
) Nr. 2o5 i rådstuearkivet
)
(

Realregister til Køge købstads skøde-panteprotokol 1778-1822,
Real-og nominalregister

-

Realregister til

-

-

-

1822t1861,
I86I - Litr. A.

Som kilde er tillige benyttet Skøde-panteprotokoller,skifteprotokoller

og tingbøger,hvis henvisninger fremgår af teksten.
Samtlige arkivalier vedr. Køge købstads byfogedarkiv og rådstuearkiv og
findes på Landsarkivet for Sjælland m.m.
Torben Witt: Jævnføringsregister for Køge købstads bygrunde, 1682-1963.
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15o.
Tillæg til oplysninger vedr. Vestergade

2 og 26

Søren Mariager,der 1759 ses at eje og bebo gl.nr. ifif(Vestergade 32) solgte
21/1 1764 (skødebog loif) gården til grovsmed Martin Schiøn.Gården siges i
skødet at ligge mellem sal.Ebbe Jacobsens gård på øster side og acciseboden
på vester»bestående af: 9 fag hus til gaden, 2 loft høj, med kælder under
de 7 fag.
En vester længe,28 fag,til køkken,bryggers og andre kamre,
en øster længe, 7 i fag hus(halvhus),
et tværhus, 2 loft høj, til hestestald m.m., en fælles brønd og en have med
frugttræer. Baggården siges i skødet at strække sig til sal.madam Jacobsens
forhen tilhørende vænge (gi.nr. 51 )

Søren Mariagers navn er i 1759 også knyttet til den yderste plads,hvor "Told
gl.

boden" lå. Denne solgtes 176if 26/if ved auktionen over Jens Rasmussen Mariag

nr.

ers stevbo(skødebog I3 1 ). Det hedder her bl.a.: En lejebolig, kaldet Told -

42-/f3 boden, 1 loft høj, mur-og bindingsværk med en lille gi.vindovn stående på

muret fod. I lejeboligen, en side^ænge på 6 fag halvhus,er en jernkakkelovn
på jernfod,
(I803 siges acciseboden at være 1+ alen og 15 tom. lang
en træsat brønd.
9 15 - bred*)
I en synsforretning 1813 beskrives smedemester Ole Jensens ejendom,gi.nr.
if7-if8 (Vestergade 26) således:
gl

Forhus 7 fag, 16 alen langt, 11 alen dybt, 3 fag til stue og 2 fag til

nr. kammer. Et sidehus, 11 fag, til smedeværksted, 2if alen langt og 7 1 dybt,
k7-hS

en gårdsplads med brønd. Haven er ifo alen lang og 16 bred.
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