
Fadebursrejser - holdsrejser - kronens 
personale - transporter med vildt m.m. samt 
rejser i forbindelse med forholdene i byen om
kring :
Trediveårskrigen - Torstenssonkrigen -Svenskekrigen
Frederik 2.s. og Christian 4.s rejser i Nordsjælland 
og over Køge med suite samt forskellige fyrstebesøg.

Lollandspostens forhold ved passager.
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R E G I S T E R
v/ Børge Green

Abel Cathrine, dronningens pige,3o 
Abbetved,landsby,53,
Abraham, svensk major,46 
Abrahamsen,Niels,74 
Accise,16,15o 
Adam,løj tnant, 34.35
Adelens herberge(Nørregade 22),lo6,lo8,129,131, 
Agerhønsefanger,23,26,3o,32,Ahlefeldt Claus,generalmajor,24,

- Ditlev,edelknabe,21 
major,2 1,

Albrect Hans,117,
Hattemager,46,
Jens, postmester,herberger,117,1123,
Mester,86,Albrectsen Niels, værtshusmand,144,Aller, 3

Allers Sivert,76,
Allersløf(Tyskland)78,
Altertavlen,lo,45,78,84,
Alvin Jacob, 7,
Ameger,129,
Arndi Skomager,141,
Amme(kongens søns) 4 d,
Ammunition,15,19,32,33,34,35,38,
Ancker Peder, skolemester, 58,
Anders Bager(Pedersen) Nyportstræde,113,
Anders Bagers gård(Torvet 19),lo 
Anders Bysvend,31,

Feldbereder, 147,
Købmand,11o,
Lygtemand,9o,Læssø, 27,
Mønbo,51,Rebslager, 81,
Skrædder(Reisen),113, (Brogade)
Snedker, 131,

Anker Hansens gård(Torvet 19)lo,16,19,4o,5o,45,48f49,lo5,lo7 
Andersdatter,Anne, lo6,

Inger, lo6,
Sidsei(g.m.Erich Helmers) 55,

Andersen,Børge, Skipper,1 1 2,
Laurits, 51,borger,
Hans,vognmand,27,
Peder,Vesterg.6)l44,
Troels,købmand,Brogade 11)76,88,93,

Andreasen Hans,77,
Anfeldt Hans von, 5o,
Anholt,55,
Anne, Casper Hansens, 139,142,- Frantz Guldsmeds(Torvet) 12,2o,21,24,
- Johan Grundts,147,

Karmagers, 9o,
Oluf Svendsens, 47,
Rasmus Bagers, 138,
Svend Poulsens (Vesterg.16)46,113,114, 115,
Simon Pedersens, rådmands, 4,

Anne Drude,113,
Antvorskov, 2,
Apoteket,72, Arent Fægter (1623 på rådhuset),155,
Arff,Lucas,borgmester(Brogade 16),117,123 
Arnt,Niels August, trommeslager, 1 2 2, l2o a,Arns,Gustav,trommeslager, 12o a,
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Arme, den svenske,35,36,38,39,
Armod,2,
Arendorff,oberst,59,
Armis de, kaptajn,2o,
Arnøje, 7o/.
Arrestanter,12,14,17,27,67,
Arresten,31,73,9o,lol,lo3,
Arsænius Henning, Chr.4.s livlæge,7,
Arveafgift,47,
Ascheberg,«utger von,oberst (svensk) 39,44, 
Assendrupgård, 25 
Assens. 14,
Astrag(fliser) 156,159,15o,161, ( I Kongens stue 52 a) 
August,kurfyrst af Sachsen, 3,

- , Liineburg-Braunschweig,28,29,

Babberup. 64
Bacher Hans, Helsingør,5o 
Badstuestræde,lo.4o,98,99
Bagage(soldaters) 2o,21,22,24,28,34,35,36,37,Bagere, 16,
Bagergård,98,
Bagge Christopher, 93,
Bagger Anders, 98,

Christian,løjtnant,92,Clau8,92,94,lo5,
- Niels,94,

Peder,8o 
Bagstræde,95,98,loo,lo5,145,
Baldersen Jacob, trommeslager, 31,
Ballerup, 4,
Baltzer Skinder,
Baltzersdatter, Maren. 83 a,
Banner, svensk oberst(general),4o,43,
Barbara, Ditlev Bertrams, 147,
Barfred,lo9,
Bark,91, /
Baronens gård,122,Bartholdy,inspektør, 127,
Bartholomæus, kontrafej er,lo,45,78,84,
Bartskærer,32,llo,113,115,
Bastian Bartskærer,11o 
Basviolin(at bygge,snedkerarbejde)84,
Bavelse, 26,
Bech Anne, sal.Chr. Belows, 34 

Lauge, landsdommer,26,Becher Andreas, tømmer. 76,
Becker,mons.Charlotte Amalies staldkusk,121,
Begravelser, 57,89,91,lol,lo5,lo9 
Be gravelse sbreve 
Beldringe(gård) 5,3o,
Below(Belou) Chr., 34
- Styring,hofjunker, 4 d,

Tyge, hofjunker, 14,15,
Vilhelm, 4 d,

Bendsen Oluf, sognepræst, 55, lo7,
Bentel,murermester, 76, (Pente1 Pantel Harpke) f. i Magdeburg, Berchendinch Gert.,handelsmand,57,93,77,lo9 begr.,
Bergen,78,li;,
Berendt, M. tømmer,77,
Bernbacn,David, kommandant,Nakskov, 35,

se 83 a,
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Berentsen Henrich, pottemager,78 
Berreitsgård(Lolland),25
Berthelsen Knud, kræmmer,rådmand(Torvet 2 ),7 3  
Bertil,73
Bertramsdatter,Maren,136

Margrethe,136
Bertram,Ditlev,borgmester,35,39,4o,44,45,64,136,137,147,Bertramsen,Enevold, 136
Besovede kvinder, 62
Besættelse, 73,lo4,lo5
Beuningen, hollandsk sekretær, 35
Beyer,Baltzer, 147

Hans Hansen. 142 
Bibel,84,136 (udenlandske 88)
Bierring Frantz, klokker, 134
Biheste, 21
Bilager, 7o
Bille,Anders, 14,llo
Bille, GI.Køgegård, 88

Lisbeth, Taagerødgård, 8,45 
Vincentz,rutmester, 18,19,21,23 

Billesborg, lo2 
Billetter,(poletter) 67(til soldater)
Bilesmann, hr.65,
Binow, kammerjunker,15
Birgitte, Anker Hansens(Torvet 19),lo5
Birkemaj, 45(til at pynte kirken)
Birgitte, Christen Jensen,bager i Fakse, 116 
Bjelke, admiral, 61 
Bjerggade(Bjerget) 51,55,85,
Bjerggeseller(kobber- og sølvsvendé),lll 
Bjæverskov, 3o,138,141,
Blanche, Fr.Bartskær, 115
Blegdammen(Jernstøbervænget), 48,88
Blegmanden, 7oBlekinge, 89,111
Bloch, Christen Justesen, byfoged, 81,138 
Blodsot, 47
Blokhuset ved stranden, 18,21 
Blom, Diderich, kammerjunker, 2 1,

A  - Peder, 38 Blum, Johan, 77 
Blåbæk vandmølle,116 
Blåtårn,11
Bock,Henrich Walkodt,oberst i Nakskov,35 Boeck, Gert, fenrik, 35 
Boder(boliger) 82,95,
Boel, Thues,llo 
Boesen, Tord, (Vesterg),14o 
Bogsamling, 88 
Bogense,52 a,
Boller(herregård)lo3,Bolvæket i havnen,27
Bommel in Geldern(Holland) 77,
Bompenge,118,
Bomslutterens hus ved stranden, 7,9,22,
Bomærker i kirken,116 
Bonde ,Peder,142 
Borgerkælderen, 158 
Borgerlejepenge, 14 
Borgermøde 16,
Borgernes kvartersal,158,159
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Borgerskaber,lo,16,17,lo9, *?&>.
Borgervogne,2,3,4,6,8,11,12,13,14,15,21,25,26,28,29,32,35,37,38,63,96, Borgervæbning,96,122,123,127 uniform,171,
Borgholm (Sverige) 94,
Borgmester og råd,2,26,61,7o,81,lo9,117,
Bornemann,biskop,169,
Bornholm(Chr.5. dertil 65)2o,
Borreby(herregård) 36,
Bortig,Jacob, rådmand,34,46,47,51,52; a,53,59,63,lo2,113,135,Borup vandmølle, 116,
Boskab, 2,5,
Braem,Margrethe, g.m. sognpræst Chr. Glob, 7,
Branden i 1633, 9,82,93,98,loo,
Brandenburg,Hans Kock, 23

Jacob,oldermand, væverlauget,lo Brandenburg, hertug af, 4b,
Brandfolkenes forsamlingstue, 174,175,
Brandkorps, 17,
Brandlauget, lo8,
Brandmester,37,60,69,
Brands hus(skovriderbolig) lo2,
Brandskat,42,
Brandsprøjte,69,153,
Brasch, Christen,147, i(Søllerup 72),

Peder,9,142,
Brauer Jensen, Peder,55, ( Bregentved, 12o a,
Bremen,4,
Bremer, Åasmus Nielsen, toldskriver,lo b,lo6,116,130,131 (69)
Bremerholm,14,24,32,61,lol, (Nørregade 22)
Bremer,Jørgen tolder,42,Bremers,Cathrine,g.m.tolder Jørgen Helt,lo8,116,174,
Brenderup, Jens, foged,Vallø,46,
BreveUtoppet i Køge 9), 19,20,21,22,23,26,27,36,37,38,48,59,61,63, 
Bro(ny i Vesterg.;49,
Brock,Eske, adelsmand,3,
Brochmand,Boel Enevoldsdatter,136,

Barbara Enevoldsdatter,g.3 gange)84,136,137,
Enevold, borgmester,9,lo,13,23,27,45,79,83 a,92,93,lo4,136, Hans Enevoldsen,præst, 84,136,Ivar - , 136,
Jacob, dronningens stutmester, 49,132,
Rasmus Sørensen,146,

Brochmands gård, 43,136,
Brodersdatter,Inger, g.m.Jens Madsen(Brogade 17),lo2,Broerne(bygfældige) 2,3,
Brogade(stræde),4 a,6,7,ll,15,26,27,29,42,79,97,98,lo2,lo4,lo5,lo8,lo9, Brogade 5) 4,4a,(kgl.våben 4 b) 6,15,26,47,49,91,lo4,(5o residens), llo. Brogade 16) lo2,117,135,
Brogade 17) ll,lo2,42,46,5o,67,69,89,lo6,
Brogade lg) 7,27,29,86,92,115, )(Brogade 3),67,83,Brogade 23) 42,
Brokkenhus, Frantz, 38,91,

Oluf»kommissær, 32,33,34,35,37,
Brolægning,27,48,49,5o,53,54,7o,72,8o,81,146,Broport, 4o,80,83,84,loo,lo5,107,118,128,
Brudegaver, lo6,
Bryggen,97,
Bryllup, 3,5,6,12,(4 d),26,lol,lo5,lo6,132,(Sag ang. en brudetrøje,115) 
Bryning,Henrich. 118,
Bryggerset på rådhuset, 164 a,c,
Brünswig, Hans,snedker, 16,3o,84,

4.
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Brændsel, 18,
Brød,16
Brødbagning,65,
Brødnid,lo 
Brødvejning,69,
Braade,Jens,86,Buck,Hans.kræmmer,lo a,54,57,73,76,79,86,153,158,
Buckvalt,Casper von,Lübeck,15 
Bunde,Laur its,Skenkelst rup,53,
Bülow, 93,
Byarkivet i Køge, 147,
Byens banke(ved Lovparken,91,22)
- brønd,92 

Fane,3ofængsel,82,114, 
haver,8o,83, 
hyrde,1 2 1,kvæg,39,43,44,69,91,107,145, 
messing-og tintøj, lo4, 
porte,118, 
pottemagere,66,78,render,31,43,49,53,72,80,83 a,99,lo7,lo8,114,118, 
rettersværd,3o, 
trommer,34,81, 
tvættebroer, 31,vandinger(grave til spildevand),27,31,

Byesgård(stræde),8o,86,114,118,
Bygmester,kongens, 27,
Bønder, vagt over, 6,9,Bøndervogne,2,3,4,8,13,14,15,23,28,29,35,53,59,61,63,7o,96,loo, 
Børgesen,Jon,kræmmer, 53,Mathias, skipper,(Brogade 17), 42,114,142,
Baade,Morten,pottemager,78 
Bådsfolk, 89,Bådsmandsskatten, 8,
Bådsmænd,14,2o,21,22, 59, (udskrevet 52 a),
Baarse(herred) 4,
Baastad,lll,

Carl, prins(Nørregade 24) 93,(ligtog lo5)lo9, (Se Køge-Posten 14/12 
Carisen,madam, Gi .Køgegård,119, 1976;Caspersen,Christen,Schiøller, 77,92,lo8,112,113,138,139,141,142,

- Hans, kobbersmed, 72,
Castenskiold, generalmajor, 127.Cathrine,sal.Erik Christensens,(Brogade 5) 47,49,(31),- - Henning Jacobsens,(Nørregade 22),65,66,132,

Henrichs, 46, (Cathrine.Poul Svendsens,Vesterg.l6)l2l, 
Charlotte Amalie,dronning,(viet 52 a),65,66,7o,121,
Christen Bager, 16,Bartskær, 113,

Brolægger, 31,123,
Guldsmed,142,hr.præst i Roholte, 4 b,
Kræmmer. 6o,

- Livkarl(prins Christians)lo a,b,
- Skolemester, 58,Christensdatter, Karen,g.m.Mads Bemmesnider, 14o,
- Marine, g.m.Anders Mariager, 141,

Christensen,Carl, 144,
Dinnes,byfoged,4 d,82,83,lo4,
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Christensen, Erik(ridefoged lo a)rådmand,15,26,47,9l(Brogade 5 )
Hans,borgmester(Brogade 19) 7,27,29,80,83,84,92,93,94,97, 
Hans,Homble,rådmand,(Brogade l),77,81,82,lo4,116.(lo5, 13o. Hans, regimentssekretær, 35,
Jacob, herredsfoged, Frøsler,lol,116,Jens, byfoged, 82
Jens,byfoged og tolder, 4 a,b,d, 5,
Jens, gårdfæster, Vindbyholt(«oholte sogn),Morten, præst i Nordrup, 13o,
Niels Knivsmed,kræmmertNørregade 3l),86,88,89,Niels, 78,
Niels Skrosbjerg,87,
Peder, kapellant&irkestræde 23), 49,lo8,Peder, Vesterg.,52,113,142,
Willum,kræmmer,Nørregade lo,93,lo9, (5),(83 b,)T0rvet. Christian 3., 3,

4., 2,3,4,hans våben)4 a,b,c,d,5,6,7,8,15,19,20,21,22,23,94,
5., 52 a,65,66,73 klokkeringning,164, (96,io3!7., 122,
(den udvalgte prins) 4,5,7,loa,b,11,13,14,15,18,19,21,23, Christiania, 1 1 1,

Christiansen, Christopher,bager, 65,66,
Christianshavn,112,
Christiane(Chr.4.s datter,g.m. Hannibal Sehested) 42,Christine, frøkenvtil Nürnberg),26,
Christier,oberstløjtnant, 46,
Christophersen, Hans, Vesterg.14o,

Ivar,skriver,handelsmand(Vesterg.1-3)81,115,142,Claus Bogbinder(Jacobsen) 16,17,28,34,45,81,84,
Guldsmed(Nielsen) 82,92,
Spillemand, 61,62,

Claudit, major, 2o,
Clau8datter,Birgitte,g.m. Emmerich Sparre(Vesterg.l5)l4o,Clausen, Jens, forvalter, 116,
Clemmen Skinder, 14o,
Copum,Jørgen, loo,
Conrat,Johan, Nyportstræde 39,skrædder,46,
Cornelius Snedker,27,
Corps de Garde(Cortegallen,vagtstue på Torvet) 5o,63,67,7o,113,Cortes,Jacob,141,
Cortsen, Jacob, kræmmer, Vestergade, 16,
Crell, Christian, borgmester, 123,124,174,
Croll,Christopher, 83 a,
Dalb£,25, (Daniel Pottemager tiltalt for tyveri, 96,Damstroft,oberst,35,Danmark, Jens, 85,
Dans,(forbud mod) ved brylluper,men kun under måltidet,3,Danske adelige Brevkister, lo5,llo,
Danske Atlas,166,
Danske skole, 57.
Danske officerer(1658), 48,
Danzig, 78,111,
Darmstadiske regiment, 48,
David Frederich, officer, 38,
Davidsdatter,Anne,g.m. Baltzer Ottesen, 4 b,5,
Davidsen Alexius, hattemager, Torvet,46,145,

Peder, loss, tolder, 164,168,
Debbern,Christopher, oberst, 34,38,39,

6.
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"Det svenske Lam",orlogsskib,33,
"Ditmarsken“»orlogsskib,33,
Dirichsen, Hans, 77
Dorthe Hattemagers,45
Dorthe, Hans Hans &avns(Vesterg.27),145
Dosin, Henrich,Hamburg, 6o
Dousen,Fobbe, skipper. Holland,97,
Drab, 48,5o(på kirkegarden 84)9o 
Drabanter,5,
Dragefruer, 7,8,
Dragerboden,9,
Dragør,2o,
Dragsholm,lo3 Dresden,4 b,
Dreyer,Hour it z,handelsmand(Torvet 9),4o,42,46,52,52 a,63,112,113,137,

- Peder,77, (165),
Driftebro, 51 Drikkevand til flåden,2 2,
Dronningens gods(kiste med 25)(heste 51,52.)Kok 61)
Drude, g.m. 1 .Anders Frandsen,rådmand, 85.(2.g.Hans Christensen,borgm. Dubiger,Jochum, pottemager, 78
Due, Henrich, postkører for Lollandsposten, 34,36 

Christopher, ritmester, 34,35,38,
Duesborig,svensk regiments-kvartermester, 43,
Dynd fra spillevand, 27,
Dyre,Ditlev, kongens fourer,6,Dyringerlande,1 1,
Dyrskytter, 5,
Dyrtid,47, 26,
Dyster, Jacob, (Brogade),76,lo7,
Døbefonten, 94,
"Dørtræk"(prinsens gennemrej ser), 29,33,
Daa,Oluf, kongens opvarter, 7,
- Oluf, kommissær, 24,llo,

Ebbesen, Hans bager(Torvet)83 a, b,
Eberstein von,oberst,34,
Ebling,Johan de,visitator(apoteket),72,
Eder("svoren ved Tinget"),80,
Edinger,Nicolai, rådmand, tolder,169,
Egbret, T. 77,
Egfcy>2,Eggers,Casper, borgmester(Brogade 19),46,52,112,113,114,137,145, 
Egøje, 141,
Eksport,111,1 1 2, 139,
Eliasdatter,Marine,g.m. Claus Thor Schmede,Torvet 9) 87,
Eligerede mænd, 117,129,Elsborg, 94,
Emmerich, sognepræst, 65,
Endesiet,25,Enebærstager, 139,
Enevoldsdatter,Barbara, g.m. borgmester Ditlev Bertram, 84,136,137, 
Enevoldsen,Ivar,lo,

Niels,sognepræst, 53,Engelsk gesandt,4,d,
Engen(Söllingen), 76,78.Englænderne i 18ol-18o8(Byen under krigen) 123,127 a.b.c.d.
Enspænder,bevæbnet rytter, 29,
Epetaf ier,lo,lol,lo2,136,
Epidemi, 95,
Er ichsdatter,Drude,55,

Sophie, 113,
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Erik Skolemester, 57 
Eriksen,Christen,142,

hr .Niels, Valløby,lo5
- Mattis, llo 

Ertmand, Paulus,apoteker, 24(^almø), Eske Møllers,
Eskildsen, Anders, 142,146,
Eskildstrup,25 
Espen Drager, 63,
Everdrup, lo6,
Eylertsdatter, Mette, 144,
Eylertsen,Jacob, slotsskriver, 38,

Fadebursrejser.7.13.15.17.25.27.53.59.
Fakse(herred,ting),2.25,26,66,lo6,116,117,119,138,131,Falck,Jens Nielsen,rådmand,46,5o,67,69,89,lo2,lo6,

Johannes, rådmand,37,38,39,4o,Falke (kongens), 62,63,
Falsk vidnesbyrd, 92,
Falsteds bagport, 95,146,147(ved strædet bag Vestergade 32-34) 

^  Falster, 15,37,
Fangegården, 158,164,175,
Fanger(danske 4 d,38)(svenske 24,64,)
Fangetårnet, 49,
Fasaner, 27,
Fattiges boder( ejerforhold) 16,
Feddersen, seign. 74,Feltlader, 14,
Femern, 62,
Fich, Claus, seign. 7o,

Han8(l59o,96)
Henrich,handelsmand,46,89,lo7,lo8,112,113,114,118,145,F iskedamme(f iskeparker),84,88,89,91,93,123.136.Fiskere, 89,

Fitzen8, kaptajn,lo9
Flemming, Frederich, herberger, "Prinsen",126,

Lars, kammerpræsident, 46,(svensk)Flensborg, 76,77,111,130,
^^Florentin, Sadelmager, 89,

Florentz Degn,82,
Flores,Antoni, Sorø, 146 Flæskesider, 22

til flådens mundering, 112,
Flåden(dansk,hollandsk), 22, 32,33,

(svenske),15,22,33,42,Foder, 17,
Fodermarskal, 23,
Foler,51,52,
Folkvard, Ramus,14o,
Forbedringshuset,116,
Forbud mod udførsei,47(urenlighed 89)øltapning 83,lol,
Forliste skibe, 55,56, 6o,
Formynde re(1647)ll5,
Forprang,9,lo,17,
Forskærer,kongens, 62 
Forspand, 65,66.7o,
Forsømte rejser(holdsbønder),12,13,18,21,25,26,27,59, 
Fouragemagasin(Torvet 9), 137,
F ourer(kongens)53,59.
Fortæring(traktement) 36,39,48,59,
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Foss,Charlotte Friderica,g.m. Nicolai Edinger,tolder,rådmand,169, Foss,Jens Hansen, tolder,
Fox,Baltzer,hofsinde, 4 a,
Fragt, lo,
Francke, Jacob,skomager, Vesterg.,99,139,14o,141,
Frandsdatter, Karen,g.m.Herman Tøffelmager,Vesterg,141,
Frandsen, Ander s, rådmand, 86,115, (Frantsdatter »Margrethe Nordbagge,5)- Christen,4o,41,64,Jochum.kræmmer, 77,

Jørgen(Torvet), lo5,
Karsten,14o,

Franskvin,25, 92 
Frantz 8lagter,96,
Frederich Guldsmed, 82, 92,
Frederik 2.(Kalander 4;,121

3..7.25.27.28.29.30.30.33.34.36.47.48.49.51.61.96.101,
4..121, ( Frederik 5. 12o a)Frederiksborg,3,4,4 b,5,7,8,23,52,61,

Frederiksdal, 3, lo8,
Frederiksen, Hans, hestemøller,Nørregade 24)46,48,55, 
g - Hans, Nyportstræde),118,

- Mads, pottemager,Aashøj, 64,66,
Fredsforhandlinger, 21,35,
Freerslev,32,56Fresche,Henrich,rådmand, tolder, 4,4a,b,
"Frederica Elisa“,jagt, 129,Friderichs(FriteriusT,Johannes, Lat. skolemester, 58,115, 
Frigast,«*acob,Brogade22) ,47,Friis, Christen, ritmester,24,

- Christian, adelsmand, 12,97, 
fenrik,66Gregers,adelsmand,3o,
Jens(Vestergade),139.
Johan,herredsfoged, Arnøje,7o,
Johan, kansler,lo6,- Jørgen,Lindholm, 48,

Frøslevgård, 14,78,lo4,lo5, 115,
Fugleskydning, 127,128,Funch,Christine Sophie, enke efter apoteker,122,

Frederik, apoteker,17o,171,
„ - Major. 127,Fundats, 85,(Borgmester Peder Pedersens 1592)85,
Fyn, 8,15,48,61,111,Fyrstebesøg, 6,
Førlov(afgift), 47,
Førslevgård, 26,
“Fædrelandet“,115,Fændediget, 31,4o,56,8o,87,lo4,116,
Fængselsjern, 2o,
Gabestok(ved portene) 11,
Gabriel sen, Sigvaard,major ,23,
Gadebro,8o,93,
Gadstrup kirke, 89,
Galgen, 93,lo8,
Gal ge s t ø 11 en, 68,Gi. Hestemøllestræde,95,Gi.Køgegård,25,3o,48,55,62,64,66,69,72,73,83,88,94,lo9,

bro,53,91,114)kirkegård,95)landevej,118,119,12l)stræde,49,5o) 
Gannebro, 116,
Ganneskovsgård,116,hus,119,

9.
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Gartneriet, 55,
Gardie,Jacob de la,greve,kaptajn, 4o,
Gavnø,25,
Gavlhuse,79,9o,lo4,
Gefreiter, 37 
GeldernC Holland)77,
Gemynthe,Chr. 147,
Gesandter,brandenburgske,4 d

- engelske,4 d,
- russiske, 4b,

Gevaldinger, general, 46, ( Geværer, 123, se musketter) 
Gisselfeldt, 4,34,35,51,52,61,8o,
Gjedde,Ove, admiral, 2o,
G jersdorff,Joachim,generalkommissær, 22,35,37,38, 
Gjorslev, 5,14,33,32,33,65.66,67,141,
Glanderup,Anders, købmaad,vesterg.)61,141

- Karen, 64,Gla8bankehulen(ved Lovparken)91,
Giiemann,Teodor, 138,
Glob,Albrect, llo,
- Chr. Madsen, sognepræst,lo,13,9o,91,lo5,143, 

Glückstadt, 7,8,33,loo,
"Godaftenkroen",118,Godiche,Anne Lauritsdatter, 87 

David Andersen, 4 b,
Jacob, 83,83 a,Laurits, 87,
Niels(l6o3) 5,Siels Lauritsen, 4 b,87,

Gottfried,svensk ritmester, 43,46,
Gottorp, 62,
Gregers,orlogskaptajn, 33,
Gregersen,Jørgen.murermester.
Greve,19,2o.13o,(badehotel 4;f 
"Grevestuen"(Hotel Prinsen) 126,
Grevindens postdreng, lo9,
Grovbrød, 22,
Grubbe, <3hr. adelsmand, 7, (Til Lystrup,91)

Erik, - 23,
Laurits, vognmand, 15,
Zander Alexander, Lystrup, 32,
Tønne, 7o,

Grundt,Johan, handelsmand, 67,147,
Grøftegravning, 59,
Grønbæk, Jens, præst,Højelse, 138,142,
Grønholt^ Willum, 147,"Grønne üjort",galiot, 91,
Grønne soldater de, 65,
Graa, Jacob, borger, 36,
Gudmundsen, Albrect, 138,142, 146,Gulborg(Sverige) 94,
Guld, 16,17, (som brudegaver lo6)
Gullaks rytteri,oberst for, 39,
Gulland, 111,Gyldenløve, Elisabeth,(*?hr.4.s datter) 21,22,24, 

Generalmajor, 23,28,33,35, 37,39, Gyldenstjerne, Axil, adelsmand, 7,
Jytte,dragefrue, 8, 91,

Gyllach,Frantz, kandestøber, 4o,
Günthey,Anton, hertug, 4, 4 d,

Ernst,hertug,21,28,29,32,

Køge Arkiverne



Gøgler, 26
Gøreslev(kro)ll9, 145,
Gøteborg, 47
Gøye, Eskild, llo (adelsmand)

Henrich, 5 
Mogens, 26
Mogens, llo - (Gøye, Otto,91)Gæstgivere,lo6,116,118,(for adelen, se Henning Jacobsen),

Gaabense færgegård, 8 
Gårde, ruineredte, 33,4o,49,54,
äaäfiJasiissLJZHadstrup(ved Køge),141,145,
Haffen von,kaptajn, 3o 
Halland,111
Halsted kloster, 25,3o 
Hamburgerposten, 33Hammer, Frantz, Vordingborg færgegård, 28 

Hans, købmand, 77,
Niels, 85,(Hammer Peder,lat.skolemester,96,Hans Bager,86,lo9,

Feldbereder, lo8 
Grydestøber,83 a,
Guldsmed,113 Jørgen,overjæger,67 
Møller, bager og møller,16 
Nålemager, 78,
Philip, kongens dreng, 4 a,
Pottemager,19,36,48,76,81,
Skriver(Vesterg.)l4o 
Skrædder(Vesterg.12)139 
Stutmester, 62,
Væver,61

Handelsvarer(købmændenes)81,96,1o3,111,112,
Hansdatter,Anne(Vestergade 16),138,

Anne,g.m. Mads Ravn,Brogade 5)9o,94,
Drude.g.m.borgm.Hans Christensen,Brogade 19)92,94, 
Geesche,g.m. tolder Aug.Wellow,rådhuset)l73 
Karen(Brogadel,g.m. rådmand Hans Homble,135,

- Karen,g.m. bartskærer Hans Schürtz,Torvet)99,lo5
Margrethe(Vestergade 29)138,139,
Margrethe(Vestergade 6)g.m.sadelm.Christopher Larsen,144 

Hansen, Anker(Torvet 19)lo,16,4o,45,48,5o,lo5,lo7,
Carl, gæstegiver(Norske Løve),123,124,125,127,128
Casper(Vesterg.3l)l42Casper,bartskærer,12,89,lo5,
Christen Hansen,bager,Vesterg.)99,141,
Claus,Lat. skolemester, 57,58,

- Claus,præst,Hellested,I06,
Daniels,pottemager,76,
Frederich, 137
Gregers(Brogade 3 a)rådmand,81,82,83,
Jacob (Brogade)borgmester,15,42,76,
Jens(Vesterg.8)l4o
Jens (Vesterg.)73
Jens,tolder,164, (31), ( 65 a)
Johan(Vesterg.)35,139 Mads, kapelian,137 
Mads, klokken,67

- Mathias, tømmer,78 
Niels Mønbo, skipper,89 
Ole, hjulmand,6,

11.
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Hansen, Peder, murermester, 161, 162, 12.
Peder, Torvet, lo5 
Tordt,skipper, 86,

Harboe,oberst, 66,Haregarn(til at fange harer levende) 3o
Hareskoven, 57,7o, (Harpke,Pantel,murermester,76,83 a,158 a, Harrested, 3
Harstall,Sibylla Cathrine, fru, 21Vilhelm von, kammerjunker, 21,23, 

von,kongens staldmester, 67 
Hatten,major,68,7oHauchsen,Jørgen, kræmmer(Nørregade lo),15,48,78,
Havestræde, 93,115
Haverne uden for Nørreport,80,83,145,169,
Havnebyggeri,95 
Havneskoven,57,7 o 
Havnens stenbro,8ovandstand, 128 
Havhesten,12 Hedevig, hertuginde, 8,Hegner,Frantz,kammertjener, 53 
Heeberg,Peder Svendsen,købmand,134 
Hegnspæle, 3 
Helliggjest-huset,79,95,
Helgesen, Otto,llo,
Hellested,lo6,(kro 119)
Helmers,Erich,kræmmer(Torvet 11) 11,16,34,39,46,76,loo,lo5,lo7,lo8 
Helsingborg, 53 a, ( 113,13o
Helsingør, 19,5oHelt, Jørgen, tolder på rådhuset,165,166,174, (52)
Hemme, Hans, købmand.16,
“Hemmelighed"(toilet),164 b, 179,(97),Hemmingsen, Jørgen, glaj*mester,145 
Henrich Bartskær. 113,- Guldsmed(Brogade 7),lo4 

Murermester,78,lo7 
Smed,7o

Henrichsen, Bertram(Brogade)lo4
Claus(Vestergade 17)kræmmer, 31,78,88
Frantz, handelsmand,Brogade 7),24,81,82,lo4,lo5,116
Gottfried, rytter, 39

- Oluf, kræmmer, 76,
Otto,løjtnant,39,Aarent Kock(vognmand,Nyportstræde)l5,loo,

Henrettelser på Torvet, 27,64,114,
Henrettet uskyldigt, lo6 
Herbergspligtige gårde,5 
Herning,Hans, tømmer, 76,
Herredsfogeder,14,61,7o,Hessi8ke krigsfolk,64,
Heste,(at trække med) 15,29,38,31,53,59,62,65,67,

(døde samt hunde),15,21,36,38,43,44,48,49,62,
(lamme eller ledige),29, 51,

Hestemarket ved møllerne, 95,
Hestemøllere i byen, 85,93,97, 147
Hestemøllestræde(Set.Gertrudsstræde),55,85,loo,115,136,140,142,146 
Hilleborg,g.m. Jens Jensm,tyskølsfører,Torvet 21) lo6 
Hillebrandt, svensk ritmester, 43,46,
Hillerød, 22,
"Hinden“, kongens skib, 4 a(lå ud for Køge kro)
Hindsgavl, 8
Hindtze,Wiiium, pottemager,Nørregade,) 76 
Hitteløn, 92
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Hjemlov(holdsbønders) 23, -i-zHjorteblod,22,
Hjortholm mølle(ved ^rederiksdal) 3,25,
Hjulbører,49 
H julmand, kongens, 51,
Hoffyrværker, 11
Hoffets funktionærer,4,7,15,35,
Hofholdningen,14,21,22,23,23,38,43 
Holbæk,37,77,136,137,138,
Hofmand,Andreas,murermester,78,
Hofprædikant,61, Hofmaler, kongens, 52 a,
Hoghrater,Henrich von, fenrik,34,35 
Holck,Christen, adelsmand, 4 d, 4b, 37 

Ditlev,adelsmand, 4 d 
Greve, 139,

- oberst, 4 b, 135,
Holdsvogne(bønders) 2, 14, 18,26, 28,36,
Hollandske klinker, 64, 

soldater, 37Homble,Hans Christensen, rådmand(Brogade l),77,81,82,lo4 (li), 
Holst, Andreas, skomager(Vesterg.6)l4o,144 

Christen, 86.
Hans Poulsen!vesterg.18)145 

*• Niels 142
Peder*Christensen(Vesterg.)(Brogade),63,67,114^142,145,146), 
Peder Hansen, 142,145.146,
Peder, skipper, 84,
Søren,83 a, 145( Holst,Søren Nielsen, 83 b)

Holsten,14,2o,24,76,
Holtug skanse, 22, 25 
Hovby vandmølle, 116,
Hovedvagten(Corps de Garde) på Torvet,27,5o,63, 

svenskernes, 45,
Hulsten, 95,
Hunde,løse, 89 
Humle, 16,Hundige,12,25,26,118,130
Huss von,Johan Wulff, ritmester, 34,35,
Hvervning, 15 Hvid,Niels(Vesterg.)l4o
- Troels, rådmand,lo5,llo,

Høg,Just, Gjorslev, kansler, 23,
- Niels, llo,
Høj strup, 81
Højelse, 13,27,29.34,61,96,129,
Hømagasin(fourage) Torvet 9) 63 
Hørknevler, 47 
Hørsholm, 3
Høyer,Chr.Ringsted, 137,
Haagen,Peder, 15,
Haagensen, Peder, 113,
Håndværkslaugene, 9,
Haarlev, 7©

- Jens(Nørregade 4o),63,83,
Ole Jensen(Nørregade 4o),63,grovsmed,
Anders Jensen, 52 a,

Ibenholz.9
Ibsen, bager på Torvet,118,

Hans, 82,
Hans, pramfører, 4 a,
Lambret,lo5
Morten, 19
Niels,skriver,14o,
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Ibsen, Saxe,77 
Ibstrup slot,4,
Ilbreve(natteridt),8,33,37,33,
Ildebrand, 21,48,64,8o,lo8 
Import,111,112,
Indkvartering,18,33,38,61,63,7o,96,lo8.109,114,127,
Indsamling(afkobber og tin, 17),48,57,
Inflatio#,129,
Ingeborg,Claus Thor Schmedes(Torvet 9),82,
Ingel8tedgård(Lolland),12,
Ingstrup præstegård,lo9,Irgens »forpagter,Gj orslev,141,
Isak,77(født i Skotland,borgerskab)Isenberg, 82 (Frantz)
Itzeho, 76,78 (Tyskland)
Ive rsen,Chri s topher,Trondhe im,115,147,

Hans, Lat. skolemester, lo,45,58,
Lauritz, skipper, 89,
Peder. 83 a,Christoffer,forvalter på Jægersborg slot,165,

Jacob Bagerfi5T16.
Brændevin,vognmand,lo a, Jacob Bødker,113, de la Gardie,svensk greve,kapt. 4o,
Konge, stodderfoged, 5?
Maler, 169,

- Smed, 68,
Jacobsdatter,Kirsten,g.1 .købmand Troels Andersen, lol,

2.organist Berent Schmertz,lo6,141,Jacobsen, Anders,borgmester, 5,
- Anders, oberstløjtnant,35,
- Ebbe,byfoged, 15o,

Gabriel,toldforpagter(Torvet 9),18,78,
Clais, bogbinder,28, (klokker 31),Hans,kandestøber, 52 a,61,
Hans Luttermand, guldsmed,Vesterg.)l42,146 
Hans Skaaning,handelsmand,Vesterg.29)143,
Hans, kromand,Køge kro,96,
Henning,rådmand,gæstgiver for adelen,Nørregade 22) 37,4o,49,

(52,69,85,106,113,131,132,139 Knud, 85, 145)Lauritz, bogbinder,4o,
- Lauritz, købmand, 78,

Petter de Kock, 77,
Troels, guldsmed, lo,.82,92,Jagt, 4, 4d,5,14,62,Jagthuse,22,23,52,Jagttøj,kongens 52,jagthunde 62,

Jahn, Frederich, musikant,Torvet, 54,
Jennicher, sv. oberst,46,(Jens Brændevin, 83 b)Jens Mønbo,skipper, 89,
- Skinder,Nyportstræde, 9o,159,
- Snedker - 9o)

Jensdatter, Alhed,g.m. byfoged,Dennis Christensen,Torvet 3)83,lo4, 
Johanne,g.m.præsten Claus Hansen, Hellested,55,lo6,
Kirsten,g.m. Morten Michelsen,Torvet 3l)lo5,lo6,Mette, 83 a,
Mette,g.m. Hermana Jespersen, Tøffelmager,Vesterg.)l41, Mette,g.m.Simon Kock, 5,

14.
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X 15.Jensen, Bent, skipper, Vesterg.il/lo6,142,146,
Christen, borger, 4 a,
Christen,klainsmed,lo4,
Jens(Brauer O  55,
Jens, tyskølsfører,Torvet 2l),55,81,88,89,97,lo5,lo6,(9l), 
Jens, bonde i Hundige, 26,
Jacob,Vesterg.)ll8, (Jensen,Laurits,Store-Heddinge ,115) Laurits,kældersvend ., stadskælderen,(Vesterg.29)138,139, 
Michel, borger,
Michel, borgmester, Kallundborg,83 a,
Niels, maltgører(var analfabet768,
Ole, smedemester,Vesterg.26)l5o,
Oluf, tyskølsfører,Vesterg.19),73,79,89,93,(9l),Oluf, skipper,handelsmand, Torvet 3,M d,
Oluf, vognmand,2 2,
Peder (Brauer ?) 55,
Peder, skipper, 60,
Peder, tyskølsfører(forvalter v.fyret på Anholt,55,
Peder, rådmand, Holbæk, 136,
Poul, organist i Køge,79,86,93,
Svend, pottemager, 76, 
Søren,kræmmer(Se S$»øren Krammer også),5,78,79,

Jeramias, sv.major, 38,
Jersie, 34,9o (kro 119),
Jespersen,Christen, 82,83 a,

Hermand, tøffelmager, Vesterg.8) 98,93,141,
Knud, byskriver,139,

Jochum Biliedsnider, 115,
Joensen, Søren, Nørregade) 79,

Jon,skipper, 55,
Jochumsen,Mathias, 4o,
Johan, dr.hofprædikant,38,

- Stenhugger (Marqvardsen) 87, 155,
Johan Frederich af Lüneburg, hertug, 13,28,32,33,(dronningens broder,3l) Johansen, Hans, købmand, 63,lo3,

Jens, købmand,Brogade 11-13) 84,147, (Se Køge-Posten 
Jonasen,Jonas, guldsmed, 77, ll/l 1977)Jordebøger, 116,
Jordskyld til kirken,81,85,lo5,lo6,140,147,
Juel, baron,65,

Ove.danske gesandt i Sverige,33,
Juellinge(Valbygård),lo8, ( Juliane Marie, dronning, 12o a,Jung8hoved, §7,29
Justitia og *orsigtighed(symboler på rådhuset)sirater,177,
Juveler, 69,
Jylland, 7,18,47,
Jyske L0v ,84,
Jyske regiment, 129,
Jørgen Apoteker(Berendsen) 39,4o,
Jørgen,Hertug, 4,4 d,
Jørgen Kleinsemd,42,

Kræmmer, 15,42,
Jørgen, prins(hans sengetøj), 51.
Jørgen Glarmester(Kirkestræde 25) 93,157,
Jørgensen, ^enrich,købmand, Brogade 16 b)89, I02,

Michel,Vesterg. 8),138,142,144,
- Peder, kræmmer, Brogade 3 b)83,lo4,

Poul,billedhugger,Vesterg. 6),144,
Rasmus, bager,Vesterg 6) 144<,

Jærge rkorpse t,128,
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Kagen^öo,59,68,7o.74, 
Kalkhuset(kirkens),91

16.

Kallundborg,57, 83 a,
Kalmar(krigen),
Kalvehave færgegård, 25 
Kammervogn,kongens,29,
Kampesten.lo8,
Kapellangården(Kirkestræde 23), 58,
Kapitelstjenere, 2.
Kapelgårde,Kappélgårde,12,
Karen, Arved Svendsens,49,53,

Ahrahams(Brog.)46,- Bagers,154,
- Hans Sverresens(Torvet),lo5,

Mads Offerskær,82,83 a,
- Mads Remmesniders,14o,

Karise, 6,3o,25,62,119,
Karl, hertug af Mecklenburg, 15,
Karl Gustav af Sverige,36,39,43,44,47,
Karlslunde,25,27,
Karlstrup,119,
Kalecher,Karme,Kareter,12.15,21,26,3o,65,66,Karsten Skomager(Vesterg.)l4o,
Karstin, seign.(Rådhuset),172, 

madam(Skifte) 172,
Kastrup(Amager),21,Katekismusstræde,93,
Katostrødder,47, ( Katterberg,Daniel , 76
Katterberg,Johan, købmand(Torvet 3),29,37,4o,42,46,52,78.1o7,lo8,137, 
Kiel, 39, (139, 146, 113,Kiessinger,Philip, løjtnant, 59,
Kidtze,Jacob,svensk major, 41,
Kighuller(Lysåbninger)79,
Kildehenvi8ninger(vedr.Vesterg.)99,147,
Kilderejser, 16,
Kildebrønde, 96,
Kirkebøger, 45,58,
Kirkeblokken(opbrudt),94,
Kirckhof.kapt.lo9,
Kirkemaj(-rist,-vin),94,
Kirkens ny altertavle,45,94, 

basuner,45,48, 
dør(vagt ved,skarn)45, 
klenodier(alterkalk),94

- lysearme, stager,
tårn,6,7,8,27,56,(vagt i 96)(tag 72) 
våben,9,Kirkeværge, lo,17,

Kirke Skensved,25,
Kirkestræde, 58,81,82,83,95,
Kirke Syv, 141,
Kirsebær(til kongen)51,52,
Kirsten, Alexius Davidsen,hattemagers(Torvet),113,

Hans Beyers, Vesterg.,142,
Jens Poulsens, Vestergade,)46,52,64,83, 113,142,
Morten Michelsens, Torvet 2l)55,

- Niels Hansens, 34,lo8,(Kirsten Kjeldsdatter,Frøslev,115)Klein, Hans Pedersen, 116,
Klammeri og skældsord, 9,lo,lo a,b,c,16,
Klepper,August,prinsens hofmusikant,14,
Klié(Klye) Herman, kromand, Køge kro,9.16,76,88,130,
- Maren(Nørregade 22) 13o,
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Klinker(hollana ske),klincke t ter,112,(64)l56,Klipping, 12,
Klokkeringning!for Chr.5.73}enkedronning Sophie,lo4,lo5),72,114, 
Klosterkirkegården.45,57,85,92,lo8,lo9,115,129,138, Klostersmedens hus(ved Vesterport)87,
Klovtofte,118,
Klædedragter,adelens, 4 d,
Klæde til kjortler, 28,33, 34,lo9,Kløvested, 25,
Knapsted,kapt.67,
Knippel, Niels Pedersen, 62,lo8,

Ole, handskemager, 47,
Knud Byskriver(Lauritzen) 34,37,38,
Knudsby(Baarse herred),4,
Knudsen, Hans, skomager, lo,

Jørgen, lo7,
Laurits, Brogade l)
Simon,postdriver, 4 a,
Søren, borgmester, Brogade l),82,lo7,141, (96), 

Knudskov(Knudshoved),6o,Knuth, Adam, overkammerjunker, 65,68,
Kobberskatten, 63,
Kobbertøj,48(kobber og tin, 17)
Koch, Jochum, 16o,

Hogens, lo7,
Ernst, skarpretter,59,

Kock, Jacob Hansen, skolemester, 57,58,
Aarent, Henrichsen,88,

Kohl,Johan,købmand,postmester, 52,55,97,112,113,136,
Koldinghus, 3, 3o,
Kollendal,Gielles,kræmmer. Vestergade)l6,23,24,78,
Kompagnie-huse, 79,
Kompagniet, 9o,Kongelige våben(Brogade 5) 4b,

portrætter, lo3,118,145,
Kongebreve,26,(5), 96,Kongerejser,3,25,28,29,32,34,48,52,65,66,67,
Kongens Bryghus,112

gård(Lovportstræde)lo6,135, 
stald,157,160,169,171,
stue(rådhuset),48,66,166,167,168,169,173,175,176,- Livregiment, 34,35,53, 
nøgle,lo,Kontrafejer, lo,58,

Kopskatten, 67,
Kordal,Christen, kvartermester, 114,
Korn(leverance) 4o,44,
Kornhus,det store(kongens),loo,
Koming, Just(Jost),78,lo9,

Tønnés,77,
Korsør, 25,34,39,
Krabbe,Anders, stadsmusikant,9o,

- Jens, borger, 4 a,
Erik, adelsmand, 18,
Gregers, - 21,

- Karen, 114, (Krabbe, Niels, 91)
- Otto, 169,

Krag,Mogens, oberst,kommandant,Køge,48,5o,- Ole, 27,
Kragers brink(Vadested mellem Fakse og Vindbyholt)ll7,
Krageskov,Krageskov bro, 89,91,
Kramberger,Johan,kræmmer, brandmester, 69,
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Krampe,Adam, oberstløjtnant,18,19,
Krebs,Johan, stadsmusikant, 120 a, 1 2 2,Krantz,Hans,kunstpiber,s tadsmusikant,9o,loo,
Krankestue(sygestue),122,
Krenkereup, 25,
Kridtsten,97,
Krigserklæring,32,
Kroer i Tryggevælde amt, 119,
Kronborg,3,42,43,Krump, Michel,snedker. 77,
Kruse, kaptajnt oberst).24,35,36,

Vibeke (Chr.4.s) 24,
Gabriel, adelsmand, 8 

Krybskytter,lo2 ,
Kvinder(løsagtige) 5o,68,7o,
Kursachsiske gesandter,51 
Kyring(landsby) 141,
Kæmeren,6,8,lo a,13,26,27,31,35,37,38,40,51,53.61,62,(analfabet 68,69) 
Kæmnerregnskaber,I08,114, (besværet kæmner 61,62).
København,3,84,89 (brand, slot),
Køen, Jørgen, lammekræmmer, 147,(Vestergade)
Købmændene i Køge, 96,
Køer, 48,
Køge apotek,135,
Køge kro,2,3, 4 a,d,9,16,17,28,29,3o,36,37,51,63,65,66,7o,91,Køge red,43,64, (88l98)lll, {a|lao,131.

- lyng,9o,93,lo3,
Kørbitz,Joachim, kommandant i Nakskov, 35,38,

Johan,Christopher,hofmarskal, 12,24,
Køster,johannes og Margrethe,(kom fra Tyskland) 6

kadaaggisa, kongens ,14,51,L am, dronningens, 51,
Land Holsten,15,77,
Landgansforsøg,15,
Landkisten,15,
Landskrona,95,
Lange,Kjeld,oberst,37,
Langemark,Han s, hofguldsmed(Henrich)l4,24,Lars Fiskebløder, 9o
Larsen,Christopher, sadelmager, Vesterg.)l44,

- Hans, arrestforvarer,123,
Laug(forskellige),9,lo,
Laugbogen forkørsler, 51,
Laugshuse, 97,lo4,115,
Lauritsen,Anders, 24,
Laurits Maler, 27,66,

Lædertoug, lo5.
Skarpretter, 27,

Lauritsen, Christen,29,46,
Christen, skomager, 79,91,
Christen, 147,
Hannibal, 42,

9 Hans, købmand, 76,88,
- Hans, 51,

Hans,pottemager, 78, 83 a>
- Hans,rebslager(Brogade) 87,

Hans, Ystad,77,
Ingvor, herredsfoged,47,
Jens, vognmand, 32,
Niels, lo9,

- Rasmus, murermester,83 a,

18
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Lauritsen, Niels, bager, 144,
Niels, rådmand., 141,
Porse, 76,88,

Laursdatter,Mette,kongens fadeburspige,3o,
Latinskolen, lo,57,58,
Laxmand,Gabriel, Frøslevgård, lo5,
Leconl(zlalor) ,fransk dansemester, 28,Legater, 58,
Lejermålsbøder, 47,
Lejrstofte,25,
Lekkinge. 3o,
Lellinge(gård,birketing),59,61,7o,121,141,164 a Ler,kørsel med,7o,
Lergård, 95,(byens lergård)
Leonora Christine (Chr.4.s datter) 27,Lidemark, 141,
Ligkister, 44,63,llo,114,
Ligsten,lo,55,87,
Lindegård, Frederich, bartskær,lo7,
Lille Hestemøllestræde(Rebslagergade),95,146, Laugshusstraede, lo9,
- Salby,12,23,25,26,27,

Skensved, 25,29,141,
Vognmandslaug, 67,72,Aastræde, 14o,141,

Lindenov,Christopher,adelsmand,29,3o,32,lo6,Lindersvold (Roholte sogn) 3o,
Lindholm, 48,
Lisbeth, Hans Bucks(Nørregade 2),57 

Jens Christensens, 4 b,
Morten Lædertougs, 47,

Livgarden, 54,59,63,66,67,7o,lo5,lo7,lo8,
Logemente(logi) for adelen,lo6,lo8,129,132(Nørregade 22), 

for soldater, 5,8,11,40,63,64,66,67,
Lolland, 12,24,29,30,34,37,38,43,44,53,66,78, Lollandsposten, 30,33,36,37,38,
Lopholm kro, 119,
Lovgraven,49,74,121,123,
Lovport(Nyportstræde) 118,
Lovportstræde(Jernbanegade),48,59,72,93,97,llo,114,1 22,132,Lotteri(forsøg med ) 69,
Lund,Jens, 113,
Lundsgårde, 141,
Lunge,Anne, adelsdame, 8,

- Ide, Valbygård, 41,
Lübeck,15,22,77,78,96,111,
“Lübeckerstuen" (Hotel Prinsen) 126,Lydersen, Hans, 111,
Lydemarket,Jomfruerne udi, 8,
Lyderslev, 64, 82,
Lyngen, 48,5o,121,
Lüneburg, 39,
Lykke, Henrich til Overgaard, 4 a, 5, ) Lykke, Anne,1617, 5 

Kay,oberst (Gisselfeldt) 34,35,Lystrup, 32, (mølle 95)
Lüster,Erich, svensk major, 42, ( Lysearme, 45,Lysåbninger(kighuller; 79,
Lütcken, Diderich, 87,

Zakarias,købmand,76,87,
Lüzhorn,Christina, kammerjomfru, 23,
Lærlingekontrakt, lol,
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QvlflgBieft, 79- Præst(Pedersen),Borup-Kimmerslev,14o,
- Remmesnider,14o,

Madsen,Bo skinder,87
Jens(Brogade 17),lo2 

Magasinkorn, lol,136,
Magdalene Sibylla,prinsesse(g.prins Chr.)ll,14,15,17,21,23,25,27,53, 
Magdeburg,76 
Magistratens stue,
"Maglebrohuset11,118,
Mahler, Hans, kapt. 34,35,
Magnus, kapt. 53,
Malmø,76,111,146,
Malt, kongens,52,Maltgører,113,
Malt og humle, 84,111,112,113,
Manufakturgården, 28,
Mandtalslister,lo9,Mansa, F.V. forfatter,3,47,
March, Arent von,købmand, Torvet lo),63,83 a,b,
Marcitius, svensk hvervet, 42,
Marcus Jordans kort,88,

- Remsnider, 14o,
Skinder, 9o,Sværdfeger,København, 3o 

Maren Baltzers,82,
- Peder Michelsens,Torvet )ll,31,86,
- Klie(Nørregade 22),85,88,13o
- sal.hr. Sørens(Brogade) 41,

Margrethe. Oluf Sandersens,83,83 a,
Mariager,Anders, Vesterg.)l41,

- Jens Rasmussen,15o,
Søren(Vestergade 32),15o,

"Mars",orlogsskib,
Marstrand,111,
Marqvard, remsnider, 86
Marqvardsen,Johan, stenhugger, 155,(87),
Marsvin, Silen, adelsdame,8,
Marthias Skipper(Børgesen)Brogade 17),42,
Mathiesen, Anders,murermester,76,
Matroser, 63,
Meadowe,Philip, engelsk gesandt,35 
Meisner, Christoper, hofjæger, 51 
Mecklenburg,78, 121,
Merløse mølle,141,
Messing og tintøj.udlånt, 121 
Mester Christian (se Glob)Mette,Peder Christensen Holst(Brogade)67 
Meyer,Herman,løjtnant,54,lo7,lo8,

- Jacob,86,
Michel,(Lübeck),6o

hr. præst,Greve, 13o,
- Jyde, 14o,141,
- Kandestøber,83 a,

Skomager, 141,
Smed(ved Nørreport),48,5o

Micelsdatter,Maren, Hans Skaanings,Vesterg.)l43,
Maria, Vestergade 67,144,

Michelsen,Jacob,(Skaane)l42 
Jacob, 77,
Jesper,77,138,142,96,
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Michelsen, Morten,handelsmand, Torvet 2l) 8,10,16,55.73,77,83,89,
Kristen, 19,(skomager 144) (89,lo5,lo6,lo7,
Peder, murermester, 78,lo7,

Milepæle(Til Næstved-Ringsted-Vordingborg)69,73,
Milevogn, 8o 
Moltke, greve,118,
Morgenstierne,Helveg Maria, fru, 26,
Morsing, Peder, klokker,lol 
Morten &onge, stodderfoged, 78 
Mortensen, Hans,pottemager, 78 
Mosede, lo3,Mouritzdatter, Anne, Vestergade 6)144,Munch,Anne,Pedersdatter?Vestergade 6),144 
Munck,Hans Ibsen,122Jacob Andersen,144 

Kirsten(Chr. 4.s)9o 
Porse.præst,Strøby,84 

Munchhausen(Multhausen)»løjtnant, 67 , (Munthe,David, 8o,Stralsund) 
Murermester, kongens, 3o farver 78)Museumsgården i Køge, 79,86,lo7,122(syn 135) 96,tyveri, 
Myndighedsalder,92 Müller,Henrich, Torvet 2l)83,Münnichhausen.ßhristoper, oberst,23,35,37,(33),
Musikanter,21(dronningens 28),16,54,loo,12o a,
Musketter!Geværer) 28,33,37, 123,
Mask, 47 Mæslinger, 47,
Møllemosen, 55,
Møller, Hans, guldsmed, 45,

Jørgen,145,147, 
oberst, 48,49,

Mølleporten, 118,Møllerne uden for Nørreport,24,8o,91,138,
Møn, 5,32,33,36,37, 66,
Mønbo, Anders, 51,Møllesten,møllestob, 14,95,141,
Mønstreskriver, 9, 24,
Nab<? at ..QXS£to£g->79Nakskov, 25.35,36,37,38,112,Natmanden,15,45,62,68,7o(port til natmanden 72)
Nattebud,14,15,18,19 
Niels Bysvend, 4 a,

- August»kommandør, 122,
Grydestøber, 86, 83 b,

- Hjulmand, 28,- Knivsmed(Christensen)Nørregade 31)86,88,
Mønbo Hanse,skipper,89,

- Smed, 67Nielsdatter, Christence^g.m. Herman Rode,bartskær)47,lejermålsbøde,96,
- Mette,g.m. Hermand Rode, bartskær, 93

Nielsen, Christen, guldsmed,47, VHans, glarmester,5o,83,84,16o,
Jens,Vesterg.)l4o,
Jens, byfoged, 2,
Jens, 89,
Jens, skomager,Vesterg.)l42

- Mads, kornhandler,83 a,93,142,Morten, landstingsrider,63,
Oluf Lollik, lammekræiamer,Ve8tergade)76,
Peder, sadelmager,54

31.
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Nielsen, Poul, 87,(Opieuf,Poul Nielsen, tolder ,171 a)
- Rasmus Brem, toidskriver(Nørregade 2 2),lo b,78,88,lo6,116,
- Søren, præst, 98
- Søren, skomager, Vestergade lo)l41,
- Thomas, guldsmedesvend, 77,
- Thomas, guldsmed,vogmand,15,22,26,35,59, (kørte for svenske -
- Thomas, 83 a, kongen)

Niseen,kommandør, 122,
Nivaa kro, 3,
Noll,Hans Jørgensen, skolemester,58,
Nordbagge (Tore Tollesen),77 )Nordbagge, Margrethe Frantsdatter, 5,
Nordrup, 13o 
Norge, 111,112,
Norske Løve",123,124,
Norske regiment, lo8,
Noseportstræde,72,73,79,95,97,lo4,115,
Nykøbing Falster,3,4 a,d,7,8,12,15,18,19,21,22,26,27,29,30,32,49 
Nyhorn, major, 38, (52,6166,67,7o,
Nyportstræde,59,79,82,88,89,9o,91,92,93,loo,121,Nysted, 25,
Nassteved, 3,12,15,18,19,2o,21,22,25,26,27,34,35,36,37,38,39,67,68,?o, 
Nævninge,9o,92, (Kongens gård 8
Nørreport,27,31,8o,81,96,97,llo,118,122,123,124,159, 116)
Nørregade,46.48,72,78.83,84,86,88,89,95,lo6,lo8,109,130,Nørregade lo),65,66, (5),

2 2(se ulfeldts gård)
31. 87 88,89, .

2(se Hans Buck,kræmmer)
24(Se Køge-Posten 14/12 1976) (Designation över ejere 

Oj£f.ta.erac„ transport af, 12, 1564-1723), 9o,Offerskærs, Mads, 82, 83 a,
Oksehoved(vinfad),97,
Oldenburg, 76,
"Onde Aftens Bæk",63
Olsbæk ved Greve, 4,4 d, 13o,(Olsdatter,Birgitte,tjenestepige,115, 
Olsen, Anders, oldermand for bagerlauget,65,

Hans,kongens køkkenskriver, 38,
Jens, 147,
Jens, grovsmed(Vestergade 8),139,
Laurits,hestemøller(Vestergade 26),113,146,- Niels, skrædder, lo2,
Ole, skovrider,Brands Hus,lo2,Peder, bager, 86,
Peder Lollik, Gørslev,145,
Peder, skipper(Galiot),38,
Rasmus, Strøby, 19,
Svend, skipper, Vestergade )93,97,145 Oluf Bager, 146,

- Brygger(Brogade) 87,
- Post,66,

Olufsen,Andreas, købmand, Brogade) 89 ,(Opleuf,Poul Nielsen tolder Ordonnansryttere, 35,66, ’ 171 4)
Osted kirke(indbrud),89 Ostindiske handel, 82 
Otto Skomager,113,
- Gabriel,83 a,

Overberg,Jacob Sørensen,131 
Overfald, 58,84,loo,
Overgaard, Peder, vognmand, 7,lo a,
Oxe,Inger, Ziselle,Vesterg.) 14o
Oxenvold, skarpretter,38,43,44 49.

22.
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Pat>enT Alexander von, kammerjunker, 4 d,
Parsberg,Christopher, lensmand, 2,

Frederik, adelsmand, 3,
Ingeborg, 8,
Niels, lensmand, 2,15,
Enevold, 63,

Pantekammeret, 17o,171,177, (rådhuset)
Patruljering, 5o
Pay,Morten, vestergade 34),lo8,146,
Paradis, Niels, 89,
Pebersvend, 84. (Brogade 11-13*86 Køge-Posten ll/l 1977)
"Peblingehøjen" ved Gl.Køge,32,lo3,Pebringe, 77,
Peder Bager, oidemand, 16,
Peder Carls bro(store og lille Peder Carls bro),74,88,lo7,123,
Peder Døve,kagmanden på Torvet, 74,
Peder Fyrbøder(prins Christians),lo a,b,c,

Grydestøber,4o,- Krumkagebager, 4 b,
Lollik, 22,

- Måttemager, 44,
Sadelmager, 44, 45,
Snedker, 9,lol,
Skrædder(Vestergade 12),139,

Pedersdatter, Helle,136,
Maren, Køge kro, 96,
Mette(skriftemål) 45,
Trine,g.n. Hasmus Toldskriver,Nørregade 22)69,

Pedersen, Hans, postmester, 9o,
- Hans,Lat. skolemester, 57,

Hans, skomager,Vesterg.8),98,46,113,139,141,
Hans, vognmand, lo b,
Henrich, regimentsskriver, 137,
Henrich,Vestergade 8) 141,
Henrich, 7o,
Jacob, kongens tjener,28,
Jens, 83 a,
Jørgen, kræmmer, 15, 55,
Mads,præst, Borup-Kimmerslev, 14o 
Ole, kromand, Køge kro,116,131,
Peder,kræmmer,borgmester,Vestergade 23-25),82,85,83 a,
Poul, kræmmer, 85,94,lo2, ( 94, lo2,115,138,14o,Rasmus, kræmmer,Vesterg.23-25)76,85,97,lo2,138,Simon, 85,

- Simon, rådmand, 4,
- Sivert, 85,

Søren, 89,
Søren, danske skolemester, 57,58,

- Thomas, 76,
Pentz, kaptajn, 64,(Pengeskatten 1647,115,)
Pest, 3,110,118,142,
Petersen, Anders,lærer, Valløby, 166,

Niels, hjulmand,Vestergade 6,) 144,
Peter, karetmager,Vestergade 6) 144,

Pfalz, født i Tyskland, borgerskab, 77,Permin, Chr. 89,
Haas, 89(slægten Permin),
Jochum, 88,

Philipsen,Cort. dansk skolemester, 57,
Piber og tobak(som gave) lo8,
Piker til forsvaret, 32, 146,
Pintz(Pentz)»kaptajn, 64,

23*
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Piadz, geheimeråd,65
Plankeværket ved portene, 118,(portene 11)
Plato,Abraham,Jacob von, kammerjunker,2o,
Platz,David, klokker, 68.

Hans,købmand, (l6o5) 76,
Hans, rådmand, 46, 78,84, lo9(Brogade),115,

Plum,Cort, borgmester, 65(skænker skriftestol 114)
Polchow, Martin, 76,
Polen, 4 d.Pogestræde(Set. Gertrudsstræde),95,
Pogwitz,Otto,kommissær, 61,
Polsk regiment, 48,
Porte, byens, 11,
Pomeyer, Jacob, Torvet 2)købmand,17,28,39,46,47,60,84,83 a,112,113,96, 
Porse, Lauritz, 77, (141,145,162,
Post,Cathrine(Trine)g.m. Rasmus Toldskriver,Nørregade 22) 131,132,
Postvognsheste,4 a,d,5,29,34,
Pottemagere, 64, 78,
Poul Feldbereder, 83.- Organist(Jensen), 79,

*Poulsdatter,Anne(den gamle Djævel) 9o,
Poulsen, Carsten,major, 35,

Christen, skomager, 138,Hans Holst,handelsmand,Vesterg.18)142,145,
Jens, kornhandler,kræmmer,39,93,112,Vestergade,
Jens, tidl.brødvejer, 6o,
Jens, ved Vesterport) 141,
Svend, købmand, Vestergade 16),28,31,35,42.46,113,138,139, 
Wulff,pottemagerm 78, (141,142,145,

Poulstrup,landsby, 17,
Prambroen, lo b, 129,
Prambroskansen, 34,
Pramme,prammænd, 4 d, 89,
Pramskoven, lo7, (lo2),“Prinsen Hotel“,27,84,117(postgård 123,126,127)
“Prinsens stue(rådhuset), 54,7o,158,159,162,167,169,17o,172,174,176,

24.

Prinsens livregiment,2o, 
Prinsessestyr (skat) lo8,
Proposchi, Bartholomasus, kontraf ej er,lo, 45,78,84, 
Proviant(Provianthuset), 21,39,
Proviant til skanser, 22(skibe 6) 
Proviantmesteren, 4o,42,
Prydtz, Tyskland, 78,
Præstegården, 7,93, lol,Præsteskoven, 27,
Præstø, 61,35, 37,131,
Quatrup.Jens, vognmand,36,53,
Quitzow, -tørik, hauptmand, 2o
Rakker. 48,
Rakkerbalge, 93,
Ramsø(herred, ting),18,25, 26,Ramsølille, 12,23,141,
Rantis,Peder, 6o,
Rantzau,Bertram, oberst, 2o,48,

Breide, statholder, 4 b,
• Frantz, Krenkerup, 4a, 3o,
- grevinde, 28,

Henrich, rigsråd, 39,
Lisbeth,sophie, 39, 
von, hofmesterinde,28
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Hasmus Toldskriver(Nielsen),lo b,78,88,69,lo6,116,(Nørregade 22) 
hr.præst, 9o,
Pottemager, 64,127,161,

Hasmusdatter, Anne, (Brogade 17 b),5o, ( Rasmusdatter,Pernille,83 a, 
Anne,g.m.borgmester Christen Caspersen Schiøller/142, 
Anne,g.m.Johan Sack,Vindbyholt kro,116,131,
Margrethe, g.m.købm.Hans Hansen Ravn,Vesterg.)l45, Rasmussen, Hans, 28,

Hans, grovsmed, lo4,Jens, pottemager, 78, 
købmand,129,Niels,handelsmand, 35,39,
Peder,kræmmer, Vestergade 23-25)97,138,139,142,146,
Peder, skrædder(eksekution) 114,
Simon, 86,

- Søren, pottemager, 78,
Rassow, Else, hofmesterinde, 28,
Rauchstrup, Rudolph, oberst,18,
Ravn, Baltzer,84,

Mads, borgmester,rådmand,Brogade 5) 4 a,ll,79,83,92,94,loo,lo4, 
Hans Hansen, Vestergade 27,købmand),20,35,42,138,139,145, 
Jørgen, Taarnby, 26, (Ravn Niels,Pedersen, 83 a,b,)

Ravnsborg, 11.27,31,42,123,
Raunstrup, 76(herregård)
Reberbanen, lo4,116,
Rebnings-kommissionen,64,
Rebslagergade, 48,95,129,146,
Reedtz,Frederik, lensmand, 21,26,37,

Jørgen, kommissær,37,
Peder, 3o,

Redtschleff»ritmester, 34,
Refussion af holdsbøndernes kørsler,26,28,29,37,
Regnemark, 27,141,
Rehling, Henrich snedker, 56,
Reimer, svensk oberst, 46,
Reimers, Gert, skrædder, 76,
Reisen, Anders, skrædder, 113,Johan,kongens vinskænk, 39,
Resens Atlas, lo3,Rettersted,rettersværd, 3o,64,
Rey de la, kaptajn, 53,
Rhinskvin, 31,45, 92,94,
Riber,Cathrine Jensdatter,69,132,Jens Hansen,købmand, Brogade 23)42,80,86,95,
Richter, Christian, kontrafejer, 9,lo b,

Anne(Westfalen), lo,
Claus, 78,
Cort, 10,16,17,27,57,76,81,86,89,lo7,13o(købmand) 83 a,b,

- Hermand, 78,
Jacob, 57,

- Mathias,simmelbager, 115,
(Slægten Richter) lol,

Ridesmed, kongens, 3o,
Ringe præstegård, 61,
Ringsted, 7,8,12,15,23,24,26,3o,36,48,51,63,66,7o,93,lo4,138,
Rode,Herman, bartskærer,93,
Roed,Anne, Vestergade),147
- Morten, væver, 7o,

Rock, svensk klædning, 28,
Rodes, Boel, 4
Rodsten,Jens, kongens sekretær, 37,38

25.
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Holps,Philip,musikant, 21,
Rom og engelsk bier, 7(til dronning Sophie)
Roholte, 116,
Rosenbækken,99 
Rosenholm, 26 
Ro8enkrantz,Anne, 4 a,

Edele,Totterupholm(Rosendal),9o,lo9,
Erik, 12, 26,
Gunde,ridsråd, 32, 38, 39,
Jørgen, 19, 
oberat, 32,
Holger, lo3,Palle, 6,

Rosensparre, Oluf, lo5,
Roskilde, 2,3,5,7,8,12,14,15,18,21,22,26,29,36,37,38,44,51,53,57.59, 
Rostheste,51, (61,63,65,7o,95,loo,lo4,lll,113,Rostock, 76,77,78,111,
Rostockerøl, 31, ,36,4o,52 a,
Rottegift, loo
Rott,Johan,oberst Stahls tjener, 44,
Rottkarche,Henrich,kongens dreng, 4 d,
Ruff, Niels Christensen, kældersvend i stadskælderen, 65 a,
Rug til rytternes brød,65,
Rugeæd i borgernes haver, 53,
Rud(Hads herred) 77 
Rud,Knud,slotsherre, 4 b,
Rudkøbing, 35,
Russiske gesandter, 4 b,
Rustvogne, 6, 14,
Ryttere, 6,24,33,34,36,37,39,4o,43,46,lo8,Ræve, 3
Røde Jacob, slotsligger, 23
Røde kammer"(Hotel Prinsen) 126, (Røgs,Christopher,kapellan,88)Rødvig skanse, 23,33(Rømer, assessor,66)Rømer, Ole, 8o 
Rømte borgere, 7o,
Rønne, Ole Hansen herberger, 117,
Rørby v. Kallundborg, 34,
Rådhusboden, 153,160,168,171,
Rådhuset,3,6,7,4 a,lo a,12,16,26,31,34,43,48,49,52,53,54,59,62,64,66, 

68,7o,73,74,81,82,9o,92,96,97,lo3,lo5,lo6,107,114,122,123 Rådhusstræde, 114, 152-179.
Sachsen -Lüneburg. 11 
Sachsen, kurprinsen af,52,
Sack, Johan, gæstgiver i vindbyholt gæstegård,lo9,Salby, 61, Sager,Philip, 116,
Salpeter, 14,
Salt, 16,
Saltet fisk, 111,112,Salvegarde, 39,43,44,
Samuel, svensk løjtnant, 41,
Sandersen,Oluf, rådmand,(Torvet )7,9,16,18,21,22,23,24,34,35,46,
Sara, Jens Ribers, 41,42,46,67(Brogade 23) ( 38,40,42,44,55,76,83Schack,Christopher,Otto, 34,
Schaffenberg,Niels Ernst, fenrik, 2o,
"Schiel in", 88 
Schierbaade, 59
Scherf,Claus(tysk af fødsel,8o)

26.
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Schiøller,Christen Caspersen,købmand,borgmester,Vestergade 23-25-27)
2o,22,28,33,4o,46,52,58,62,77,92,lo8,112 
113,138.139,141,142,

Schiøller,Iver Caspersen,handelsmand!Vestergade 19),28,29,33,46,84,lol
112,139,145.

Schiøller,Hasmus Christensen,borgmester,landsdommer(Nørregade lo),46,52,
63,64,65,72,18,118,137(65 a7.

Schiøller,Hermand,114,
Schiøn,Martin, grovsmed(Vestergade 32)l5o,
Schoch,oberst, lo9,
Schmidt,Christopher, skrædder,77,

Hans, snedker,77,
Hans,14o,Alexander,147 

Schmertz,Berent»organist ved Køge kirke,lol,lo6,
Schou,Niels, 4 a,
Schultz,N.S.skomager, Vestergade 6)144 
Schult,Jochum, 16,
Schumacher,Johan, musikant, 54,59,
Schult,Johan8o

kammerherre,62 Schürtz,Hans, bartskærer, (Torvet),78,98,lo5,
Hans, farver, 98,141,

Schrøder,ritmester, 37,
Set.Barbara Aften på Rådhuset 1517)llo,
Set. Gertrud brønd, 145,146, 

kapel,82
kirkegård, 115,139,145 

Set. Gertrudsstræde, 95,
Set. Johannes",galiot,93,Sehested, Hannibal, adelsmand, 22,42,

Henrich, 24,
- Malte, 24,
- ritmester, 17,

Sejerværket på rådhuset, 164 b,
Secret(hemmelighed),64,164 b,
Selvmord, 16,
Seyeburg, 6,
Siersen, Laurits,sognepræst, 4 b,
Sierslev, 77,8o,
Sidsel i Skovmøllen(Hastrup),lo2,
Sigersen, Hans, byfoged, 5,
Simensdatter,Anne,g.m.Rasmus Bager,Vesterg.6)l44,
Simensen, Peder, 144,
Simler og strømper!brød) 22,
Sindaput,Mathias, kongens hoffourer,23,
Sirat på rådhuset, 73,
Sivert sen,Lyders,kræmmer,rådmand, (Nørre gade 4),46,52,67,lo9,135,145, Sjællandske regiment,2o,67,
8kanderbore,15,39,lo 3,
Skanse på Amager,21 
Skansekurve v.stranden,19,
Skarlagensfeber, 47,
Skarnageren,27,72,93,
Skam,møg,loo,lo7,117,122,139,
Skarpretteren,36,38,67,7o,113,
Skattekorn, 21,52,118,Skatteudskrivning,svensk, 46,
Skeel, Berete, jomfru, 41,

Christen,lensmand,generalkommissær,12,15,17,19,2ø,26,28,30,34, 
Otto, Vallø, 61, (35,36,37, lol,136.

Skelskør, 19

27.
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Skeltrætter,79,83 a,86,9o,92,95,lo4,
Skibsfolk,skibsøl, 15,67,69,7o,89(hollandske lo?) 
Skillingskroen,118,
Skippere, 89,111,97.139,142,Skivholm, Christen vielsen,146,

Niels, 35,
- Peder Christensen, kapellan(Kirkestræde 23),131, 

Skjoldnæsholm, 129,
Skolefolk, 57,58,
8komagerhuset, 119, (Skomagernes ret til arbjede i byen, 9o, 
Skomagerlaugshusstræde,9,82,92,95,
Skorstensfejer(syn af ovne) 5o,6o,7o,lo9,
Skovmøllen i Hastrup,lo2

i Hammer herred,lo2,
Skovsnedker, 9,
Skrosbjerg, 78,87,
Skotland.77,Skriftemål i kirken,114,
Skuder og færger, 9,128,
Skulleru^, 141,
Skyring.&vert, snedker, lo6,
Skytte,Peder Christensen,14o,
Skældsord, 84,
Skaane, 14,18,33,64,77,78,143,
Skaaning, Hans Jacobsen,Vestergade 29) 138,139,
Skaanings, Maren,139,142,Slagelse?8,84,
Slaget på reden 18ol) 127,
Slagtekvæg, 38,
Siagtergård(Torvet 18) 82,83,
Slagsmål, lo a,16,58,80,91,93,
Slagteriet på Valbygard,23,
Slange,Jacob,prokurator, 6o,
Slangerup, 22,
Slimminge, 25,66,
Slotsherren,7,12,19,22,27,
Slotsskriveren, 27,
Sløjmann(Siopmann),Jocum,tømmer,Hostock,77 
Slæder,slædekørse1,14,52,
Smede, Claus,Thor(Torvet 9)7,81,
Smeden,kongens,52,
Smedelaug, 9,54,
Smedegårde ved portene, 87,
Smykker, lol,
Snadelev,12,25,
Snedkerlauget, 77,
Snoldelev-Hastrup,25,
Soldater, lo8.1o9,114(se syge soldater)
Söllingen, 78(Tyskland)
Solmer von, greve, 6, (Sol sk i ven på rådhuset. 96,Sollerød(Solrød),37,91,93,loo(staldhus lo3/.
Sommer,Laurits Pedersen, skolemester, dansk(Kirkestræde ) 

Peder Lauritsen, skolemester, - - )
Sonnichen,Diderich,købmand, 79,13o,
Sophie Amalie,dronning,27,28,29,32,63,
Sophie Eleonora, 42(gudmoder 1659)
Sophie,enkedronning, 4,4 b,d,7,8,8 a,ll(bisat 8 a,lo4), 
Sorø, 3,6,43,81,
Sove i kirken(forbud),17,
Sorte arresthul i Byens gård(Museumsgården),122,
Sparebøsse, 155,
Sparre, Emmerich(Vesterg.15 )l4o,
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Sparre, Erik, Jonstrup,93
- Jens, 4 d,

Spangsbjerg,Niels Andersen, 14o,
Jacob Nielsen, 14o,

Spanske kompagni, 97,115,
Spanskvin, 36,92.
Speemand,Diderich, prokurator, 91,
Spel, Laurits,bager,16,
Speigel,Peder,bager, 9,16, (Flyttet fra byen 1652-53)Spidtzrødder,14
Spildevandsrende,79,9o,95,97,123,
Spjellerup kro, 119,
Sprøjte,byens først,69,sprøjtehus, 17o,
Spånemåtter,95,139,
Stadskælderen, 84,92,94,164,17o,171,173,
Stabens,Cathrine, Stralsund,53,
Staldkarle,staldtøj, 15,
Stamitz,kaptajn,lo9,Stahl,oberst,kommandant,43
- oberstens broder, 42 

Steens boder,57,85,115,
Steensen,Christopher,oberst(Nykøbing F.)Køge 21,23,24 Steinvinkel, Martin(Morten)»kontrafejer, 1 2,Stehrs vænge, 146,
Stein,Johan,rektor, Nykøbing F.ig,
Stenkelstrup,Terlev sogn, 61,62,
Steverlin,Kirstine, 161,
Stippold, jægermester, 22,
Stodderkongen, 57,72,
Stevns, 6,10,15,22,32,59,64,66,129,138,
Stolestader, 17,84,lo3,lo9,llo,116,138,142,
Stoll,Johan,oberst Stahls tjene*f44,
Store -Heddinge,9,14,18,2o,3o,21,24,32,34,35,37,?6,77,87,88,95,lo3,lo6Store Eimue, 32 1 1r
Store Salby, 141,
Store Taamby,7o
Store Værtshus("Prinsen")l26,Store Ladager, 12,14, 25,Store Linde, 25,
8torm, Henrich, 39,
Stormen på København, 44,
S t rak s-Kø ge hus e t,122,
Stralsund, 76, 141,
Strandporten(Rådhuset) 16,Strandvænget ,8o,
Straus, Nicolaus, løjtnant,16,21,
Stutteri,49,51,61,62,67,131,Stude,ungkvæg, 14,
StudiegårdenvKøbenhavn )ll6,
Ståheste,15,26,(ledig heste 28) 29,61,Staalendorph,fenrik, 67 
Strøby,6,35,36,65,67,84,
Strøby,Anders, 83 a,
Strøby Egede, 22,
Sudertorvet, 7o,
Suhr,Berendt,kongens fourer, 53,
- Clais, prinsens fourer,53,

Susanne, Anders Mariagers, 115,
Suidtze,kaptajn,35
Svanejagt, 29,
Svansbjerg,141,
Svendsdatter,Dorthe(Vesterg.1 6)gift,svensk officer,47,141,
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Svendsen, Axved,35,49,53,
Corfitz,skovrider, 47,
Ole, 35
Oluf(Vesterg.32),138,145,146, 
Poul(Vesterg.l6)lo7,112,138,142,

Svenske dronning,44
fanger, 64,114, 
penge, 52 a 

Svenskekongen, 33,35,36,3941,43,44,47,
Svenske lejr, 39,42,43,
Svenskekrigen,33,34,41,55,58,95.115,
Svenske overgreb i Køge,33,44, (udskrivninger 44), 

soldater,sårede,døde, 42,44,57,95,114,
Svenstrup,25,26,33,35,37,47,lo3,129,
Sverige, lo,32,
Sverresdatter, Anne, 87,
Sverresen, Hans, lo5,14o,
Svin,løse,89,132,136,139,142,146,Syge soldater,sårede,12.19.20,24,34,35,36,37,63,lo8,lo9,114, 
Sygestue, 95,122, 129, (44J,
Sværdfeger,29(den tyske 76)
Søholm, 4 a, 65(mølle lo)
Søllerup, 72(skov 6)
Sølvtøj, 10,17,48,53,82,92,138,141,145,
Sørgeklaeder, 7Søren Haarlev(grovsmed,Nørregade),21
- Ladefoged, Vallø, 81,
- Smed, 58,

Kræmmer, 5 (Sørensdatter,Maren,tjenestepige, 115) 
Sørensen, Ebbe,Vesterg.21)138,139,(Sørensen, Claus, 96, 

Elias,Brogade 16 a)kræmmer,loo,
Hans, 14oHans,præst i Hinge,61

- Jacob Overberg,kræmmer, lo7,131,
Laurits(TorvetJherredsfoged, 47,83 a,
Peder, g.m. Bodil, 142,146,

- Peder, skomager, 56
Søfrens,Tyge, Holsten, 77,
Søren,Nørregade),42,

Sørreds vænge(ved Gi.Køge) 84,145,
Sørup (gård) 3,23,
Sædder, 63.
** Sælhunden" , orlogsskib, 34
IagdHB.,79
Tagsten,96,111 (se hulsten,vingesten;
Taterkvinder, 91Taubin von,Helweg Maria,hofmesters frue, 21,
Tausan, Chr. Madsen, sognepræst,91.Terkelsen, Søren,tidl.foged Vallø(Brogade) 42,lo7,
Terslev, 61,Thim, Lorentz von, ritmester,18 Thim,Reinholt, kontrafejer i Sørø skole,6 
Thiset, A. llo,
Thomas Bager,Guldsmed,vognmand,15,22,26(kørte for svenskekongen) 
Thomsen, Christen, kansler, 24,3o,

Mathias,kræmmer,Vesterg.) 138,139,141,142,146, 
Daniel.Vesterg.) 14o,
Anders, skomager,(garver ?) 91,
Dinnes, 83 a,

Thorsdatter, Bodil, 79,
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Thott,Anne, jomfru, 4l)(Thott,Birgitte, 91) 
oberst v.rytteriet, 35,37,39,
Ove,oberst. 39,

Thrane, Laurits, murermester, 174,
Tibberup,Frb. Amt, 4,
Tides,Gollectius(Vestergade 41),J35 
Tinfade, bortkomne, 66,
Tingbøger, 81,
Tingstokke, 8o,9o,93,
Tobak og piber, 51 
Toldboden,
Tollesen, Tore, 77,
Tommes Klokker, 94,
Tommesen,Willum, 89,
Topp,Johan Chr.Becher,postmester»herberger,117,121,127,138,- Sofie, Amalie, enke efter postmester, 138,
Torben Murermester(Nielsen), lo7,
Tor dt,Thomas, skipper, 89,
lorstensen, Laurits, skipper, 89,138,139,143,
Torsøgård, llo,
Totterupholm(Rosendal),9o,lo5,Torvedage, 6,lo,
Torvet s) 16,27,38,39,52,84,117,123,126,127,

3) 4 d,
- 9)18,40,42,63,87,137,
- lo)ll,63,79, 83 a,
- 11),11,16,34,39,loo,- 12) 83 a,
- 14 44,136,137(40,43,64), (lo2),
- 18 18,40,82,83,
- 19) lo,16,48,4o,49,5o,98,
- 2o) 20,21,24, 26 (12),
- 2l) 8,lo,16,81^89,97,98,lo5,lo6,164, (Prins Carl var ved at købe

Torvets nordside(diverse skøder* 83 a) gården, 87)Traktement, 26,53,64,
Trane, Poul Nielsen, Brogade 16 b) 66,
Tranekær slot, 25,
Threschow, amtmand, 127,
Troels hus(Frb.Slotssogn) 3,
Troldkvinder, 4 b,67,68,69,9o,
Troldkællinge bro, lo2, (Purlunden)
Troldkællinge hul, 179(rådhuset)
Trollehette bro(ved Tryggevælde) lo c (mølle 69),
Trolle, Niels, slotsherre, 12,21,
Trolleholm, 12 
Trondheim, 77,111,112,115,
Trompeter, 36, 54,
Trætter (skel), 79,
Tryggevælde, 3,4, 4 b,7,8,lo a,b,11,12,14,18,19,2b,21,22,23,24,25,26, 

mølle, 69) (27,28,33,34,35,37,38,39,53,62,63,65,81Tudsegraven, 81,84,lo4, loo lol.Tugthuset, 14,
Tune herred, 2,6,138,
Turebygård, 2,3o,
Tvættebro(sted),31,8o,lol,lo7(kirkens 88),
Tyskland, 4 d. 17,76,77,78,(Tyske studenter Rå rådhuset ,155)Tysk prædiken(tale), 42, 82,9o,(fordrevne 8o;,Tyskøl, 82,88,96,
Tyveri,17,48,56,61,89,94,lol,lo7,
Tøjhuder, 22,
Tøjhuset, 14,123,
Tømmer(skibstømmer) 4 a,

fra skovene, 3,6,14,16

31
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Tønnes Snedker, 84,
Tøxen,Peder,købmand, 91,127,147,
Taarnby,25,26,62,(kirke 129),
Udgifter ved henrettelser,27, 
üdgravniag, museets,99,
Uifeldt, Aksel, 32,

Aksel,slotsherre, 27,37,
Bjørn, ritmester, 21, 
regiment, 2o,
Flemming,major,3o,32,
Korfitz,rigshofmester,5,32,Mogens, 4 b,

Ulfeldts gård(Nørregade 22),37,4o,49,52,66,69,88,lo6,130,131,132,134. 
Ulrich, hertig(l595),4,4 a,d,5,6,
Ulovligt branderi, lo,
Uniformer(borgervæbningen 127)(trommeslager 28,3l),
Urne, Christopher, kansler, 26,37,

- Sivert, lensmand, kommissær, 23,
Urselle,enke efter byfoged Jens Nielsen, 2,Urup,Aksel, lensmand,
- Jørgen, maj or,Sjællandske regiment, 2o,

Vagtstue ved portene,44,48,50,64,
Vagtstue(svenskernes hovedvagt,lo,97,)
Vagt i kirketårnet, 6, 7,
Valbygård(Juellinge),16,18,19,23,25,32,lo8,Vallar,Gabriel,svensk løjtnant, 46,
Vallensbæk, 33,
Vallentin, Jens,

korporal, lo8, 
tysk skolemester, 57,

Vallø, 6,14,15,21,24,36,46,77,81,95,102,107,121, (61).Valløvack, lo b,
Valløvack skov(Pramskoven)l29.
Vanddybde.15 (havnens,128,1295,
Vandinger(grave til spildevand 27,31)vandkister lo7,114),Vandmøller i Tryggevælde amt, 116,
Varmer,Frederich, musikant, 21,Vedskølle å, lo2,
Vejerhuset på rådhuset,157,160,161,162,165,167,173,174,175,Veimar, 76,77,
Vejrmøllerne nord for byen, 64,
Vejviser for kongen m.m.15,29,32,
Wellow,Augustus,tolder,lo b,c,92,lo3,lo9,156,16o,173,g.l.Geesche

Sophie Augusta, lo6, (Hansdatter,2.Karen Pedersdatter.Vemmetofte, 7o,lo5,(Vemmetofte godsarkiv, 9o)Verner,Johan, kvartermester, 53, lo7,
Johan.løjtnant. 51.59.

32.

23-25) Se Peder og Hasmus Pedersen og slægten Schiøller* 111 
Westfalen(Tyskeland) 76,78, 112.Weybel,Elisabeth,147,

Lars,købmand, Vestergade) 93,147,Peder, 147,
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Weyrende von,Dyssing, kaptajn,36 33.
Wiborg,Chr. fodermarsk, 34,35,36,
Vibede vandmølle
"Victoria" dansk orlogsskib,64
Vielser, llo,
Wilde, Claus, tømmer, 76,
Vilkestrup, 25
Vildt tilhofholdningen,3,4 c,5,22,23,3o,32,33,36,37,38,lo2,
Vilhelm, prins, 72,
Willumsdatter,Kirsten, g.m.Adrian Zeitler,guldsmed, 83, 
Willumsen,Henrichm 78,Willum,Svend, svensk konstabel,46,
Vindbyholt kro,4,7,8,12,24,25,29,32,35,52,53,63,65,67,81,95,116,117 Vingesten,95 119,131
Vin, 14,36,39,61,62,92,97,
Windzis,Anne,g.m.byfoged Dennis Christensen,83,(82),Vismar, 2o, 21,109,114,
Winther,Laurits Andersen, dansk skolemester(Vesterg.6)57,58,144, Wittrup,Barbara,g.m.kansleren,8,12,
Witt,Torben,museumsinspektør, 147,
Vogne at skaffe(vognrulle), 2,19,61,62,
Vognmænd, 2,25,28,29,32,62,Vognmandslaugets hus, 9 
Woch von de, kaptajn, 37,
Vold mod kvinder, 84,lo7,
Volden udjævnes, 47,49,
Vollerslev, 38, 
londerlev,greve, 34,
Vordingborg, 4,5,6,8,21,26,3o,34,48,51,52,61,62.73,97,lo6, 
Woss,Adam, gæstgiver i Vindbyholt kro(gæstegård),131,147,
- Johan de, bartskærer(Torvet 7),84,131,

Wulff,johan, pantsvend, 3o, 
pottemager, 158,

Vægten på brød, 69,
Vægter(byensl lo,
Værtshusmænd, 129,
Våbenhuset, 17 (kirkens)
Våben, kongelige v^ben i salsvinduerne(Brogade 5) , 4. 31,

Zalorf fransk dansemester, 28,
Zeitler, Adrian, guldsmed, 83,84, (borgerskab 77),
Ølandssten ,164 a,
01(for arbejde) 3,22,29,3o,36,39,4o,51,64,67,69,73,93,lo8,111,112, Ølby,29,61,69173,
Ølbryggeriet(Vestergade 3o)ll5,
01semagie,27,29,34,61,69,73,96,
Ørslev,7,15,141,
Ørsted 25,141,
Øster-Vallø fang,14,lo7,
Østers-udsætning nord f. Køge,129,
Østersyv, 12,25,
Øster Uislev(Lolland) 78,13o,
Østsjællands Folkeblad, 88,
Øxne, 15,38,
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R E G I S T E R . II. 1.
Ådolphsen, Jacob Richter,191,2ol,handelsm.
Adsersen, Niels,skrædder,(Kirkestræde),l8l 
Albrect,von Munster,Mester,I99,219 
Alslev mølle,2o3
Anders Bagger, forpagter af stadskælderen,2o3,2b7,222,2/+6 
Anders Sejermager, 222 
Ammestue, 198
Andersdatter,Anne(l6o2),218

Andersen, Børge, 229
Mads, guldsmed, 191,2oif,2if3,2if7 
Trogels,handelsmand(Brogade ll)22if,232 

Andries, kaptajn,Koldeinghus len, 2o8 
Anne Bart skærs, 193 »1%
- Cortes, 19i+,195
- Frantz Guldsmeds, (Torvet 2o) ,236,2i+2,21*4,22*6
- Jacob Bødkers, 2o3
- Jost Kornings(Torvet 2), 19̂
- Michel Hindtze,skrædder(Torvet 18) 236
- Oluf Jensen, skippers(Torvet 3) 198(Rådhusstræde I98 a) 

Arvepart,adkomst, 19̂ ,2o8
Axelhoff Henrich, 2o5

Bagergården(Vestergade 15)
Bagger,Rasmus, 216

Svend, skipper, 2o9 
Bartskær,Hans, kræmmer, 192,193(Torvet 2)

Bay,Poul, feldbereder, 233» 252(Nørregade)
Bente, Vallentin Skrædders, 2o9
Bechers,Susanne, 252
Begravelser i kirken, 195,2ol,2o6,219
Bentzen,Frantz,guldsmed,(Torvet 2o) l83»21o,236,241,2if2 

Niels, borgmester, 219 
Bergen,211

- Mads, rådmand,Nakskov, 211,212, 213 
Berners,Johanne Bredes(Torvet 11) 2o2,2o9

Dorthe, 238 
Ellen,216 
Kirsten, 25I

Johan Hansen, 192

KØGE
byhistorjskb
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Bertelsen Knud,købmand, 197,2o2
Bertil Skrædder, 219
Bibel, 211
Billesborg, 228
Birgitte,Hans Guldsmeds, 238
Bjerget, 2o3,212,219,230
Bjælkerne i gulvet over gravstedet var rådne , 206 
Boder, 193,194,200,204,212,219,233 (Blekinge, 214 
Bodil,Iver Christophersens, 2o9 

Jørgen Guldsmeds,
Vævers,2o2 

Bohn, Peder von, snedker, 181 
Boiesen, Niels, 22o
Borgerskabet udnyttede voldterrænet, 232 ( Borgerskaber,181,182 
Borgmester Hans Christensen(Brogade 19) holdt dobbeltbryllup i gården 235- 
Branden 1633)191,214 a*
Bremer, Henrich,tysk tyskølsfører, 2o5
Brochmand, Enevold, borgmester, (Torvet I4),185,187,211,212,214,223,225,

2.

Brogade 1) 2o4
3) 225

- 5-7) 211,224,227,237
9) 2o7,212,.226,232, 240

- lo) 23 8
- 1 1) 224,233
- 15) 240
- 17) 236,2^8
- 18) 232
- 19) 2o4,2o7 ,226,232, 234 a

22) 242
Brolægning, 227, 233
Broport, 22o
Bruun,Knud Jespersen, byfoged, 192 

Diderich Knudsen, 2o2 
Oluf, rådmand, 198,204,219 

Bruunsteen, Frantz Henrichsen,l8l
Henrich Henrichsen, 2o5 

Bruun, Peder Lauritsen, 2.48 
Bryggen, 2oo
Brøgge,Antonius Jansen, I8I
Braad(Brodt),Jens borgmester i Roskilde, 193»196,208,248
Buck, Hans kræmmer, 191,192,194,196,199,2oo,2ol,2o4»2o5»2o8,233»248
Buck, Henrich, 2oo
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Buck Jørgen, 191,192,2oo, 2ol
Johaji, I82 
Karen, I9I 
Tord,Maribo, 2oo 

"Buckens gård", 199» 2oo 
Byens banke, 231

gamle agevej, 231
grovsmede boede ved portene, 228
have, 229
jorder, 224, 228, 23o 
mursten, 234
volde,grave og byrender, 226, 233 

Byesgård(Bygårdsstræde),199»227,23o(skipper Oluf Jensens gård i strædet 
Børgesen,Jacob, byfoged, I9I
Carsten Prammand,25o 
Caspersen, Tommas, pottemager, 2o2 
Christen Remmesnider, 252 
Christensdatter,Appelone, 236 
Christensen,Dennis(byfoged) l85,198,2o9

Erich, rådmand(Brogade 5-7)»211,227,229, 237 
Hans (Brogade 19), 2o4,2o7,226,232,234 a 
Laurits,fiskebløder, 232, 234 

t Jens(sen.byfoged),183,186,188,189
Willum, 190 

Christian 4* 22o (bibel 211)
Prins(den udvalgte) 244 

Christopher Guldsmed(Jørgensen), 241, 249 
1 - Hattemager, 2o9

Skrædder, 219 
Christophersen,Anders, guldsmed, 236,239 

Casper, 211, 213 
Ejler, 211 
Hans, l89,19o
Iver,(Torvet 23-25)2o9,211,212, 215 

Claus Bagger, handelsmand, 2o4,2o5,222.232, 224 (Torvet 19)
Clausen, Carl, handelsmand, 193»2o4,2o5,211,219,248 

Frederich, guldsmed, 236 
Hans, guldsmed, 182,243 
Reinholdt Clausen Thor Smede, 2o9 

Cortesen,Cort Richter, 192
Jacob Richter,192,238 

Cortsdatter, Anne(Westfalen), 194 
Johanne, 192

3.
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Cortsdatter Margrethe, 192 
Chroll,Christopher, 192

Dagbladet ,239
Da skarpretteren fra Næstved var til marked i Køge, 234 a 
David Bartskær. l8l 
Davidsdatter, Anne, 183 
Davidsen,Alex, hattemager, 239 
Detering, Jørgen, glarmester, 182 
Didrichsen, Peder, 181, 234 
Dinesdatter, Maren, 211 
Dorthe, Laurits på Torvet, 2o9 

Morten Mønbos, 221, 233 
Drage sten af byen (straf), 2o4 
Dyninger,Jost, guldsmed, 24o 
Dæmningen over Tudsegraven, 226

Ebbesen, Hans,bager (Torvet 6),19o 
"Egede”, 248
Eggers,Casper, borgmester, 2o3 
Ellen Rådmands, 194 
Enebærstager,22o
Engen(Ehger)Westfalen,Tyskland, 193 
Erlandsen, Ingvar, Strøby, 2o5 
Enghaver, 227, 228 
Erichsen, Herluf, velb. 248

Torben, handelsmand, 191,2oo 
Et rådsmøde, 224 a
Eskildsen, Anders, skomager, 218 
Evertsen,Oluf,snedker

Fadebursrejser, 228 
Faxe, Hans, bager,19o 
Femmerling, Casten, 19o
Fich,Mathias Christensen,kandestøber, 182
Fisting,Engel, 252
Fiskeparker,2oo,2o3,226,227,234»
Folkvard Pottemager, 2o7 
Francke, Jacob, skomager, 182 
Frandsen,Anders, rdåmand, 199 

Jens, guldsmed,241 
Jørgen, 223 

Frantz Skinder, 2o8

4.
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Frantzdatter,Anne, 240
- Lisbeth

Frederich Guldsmed(borgerskab I6I4 16/12),225,249(181) 
Guldsmeds hustru(l6ol) 2o9 

Fredsslutningen 1629) 2o6 
Fresche, Henrich, tolder, 189,211,220 
Frigast,Jacob Jørgensen, 242 
Friis,Jens, 233 
Friisdatter,Barbara,214 
Frøichen Klokkers(Jacob)211,222

Gad,Jacob,herredsfoged i Køng,238 
Gahna(guldkysten)
GI.Køge kirkes jorder(gård) 2o4,230,225,228 
Geisler,Elias,guldsmed, 25I 
Grotte, Jens, 234 
Gudmondsen.Albrect, skipper, 218
Guldsmede, I8I,182,183,184,191,2o4,2o7,2o8,2o9,21o,235 
Guldsmedelaug, 247
Guld og sølv, 191,195,209,211,212,222,238,239,241,
Gulland(Gotland),238
Gullich,Casten,buntmager,. 2o4
Gunderup(hovedgård,Herfølge sogn) 184,196
Gyldenstjerne, Birgitte,I98
Gyllich,Frantz von,kandestøber, 182,25o
Gæsteri,må holde, 2o9
Hadeler, Hans, oldermand skrædderlauget, 209 

Christopher,2o8 
Kirstine, I98 
Søren, I98 

Halden,Norge 
Hamburg, I94
Hammer, Hans, I92,198,204 

Frantz,198,224,225 
Niels,2o4 

Hans Badstuemand, 2o6
Bartskær, kræmmer,I94

- Bartskær(Schurtz)mester,2o5
- Billedsnider, l8l,2o7
- Brygger, 2o4,2o5,
- Grydestøber, I9I 

Hansdatter,Anne,193
Drude(Brogade I9) I99 
Lisbeth,191,194,2ol 
Margrethe Lisbeth, 251 Køge Arkiverne



Hansen, An tiers, handelsmand, I8l
- Ancker,handelsmand, 182,213,233,236,238 

Anders, kræmmer, 225 
Christen,kræmmer, 189 
Casper,232 
Ebbe,bager, 19o
Gregers,rådmand(Brogade 3 a),225, 232 
Jens, skomager, 219 
Johan Bartskær,kræmmer, 195 
Lars, 196
SteenCWittenberg)guldsmed, l84,196,2o9,21o,225 
Thor,skipper, 195,196,199 

Häuschen,Jørgen, kræmmer)Nørregade lo) 2o3,214 
Hattemagerlauget, 225 
Havelodder(I623) 2o7
He.jsede øl over fængselsmuren 
Havestræder,2o3 
Havnens hus, 229
Hellebard og sideværge,på vagt med,221 
Helmers, Erich,kræmmer, 2o8,233 
Henrich Guldsmed(Brogade 9) 226,24o 
Henrichsdatter,Dorthe, 251 
Henrichsen, Claus, 181

Bertram, handelsmand, 240 
Frantz Bruunsteen,, 181
Frantz, handelsmand,(Brogade 9),2o7,212,225,232 
Henrich, 193 

Henningsen,Laurits, 221 
Henningsdatter,Ludcie, 216
Hentede spildevand i Lovgraven til hjemmebryg,228 
Herfølge kirke, 222 
Herberger, I83»198, 2o9,22o, 234, 242 ,246 
Hermandsen, Gert, 2o9
Hestemøllestræde(Sct.Gertrudsstræde), 2o3,233,245, 25o 
Himlingeøje, 2o9
Hindtze,Michel,skrædder(Torvet 18),185,236 
Hjerteblod,"jeg skal se dit hjerteblod",222 
Holst, Christen, 2o7 

Anders, 218 
Jacob, 250
Jochum(Stralsund), 2o4,2o7 
Niels Tommesen,skomager, 216,218
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Holst,Peder,skipper,I98
Søren Nielsen,handelsmand, I88

Homble, Hans Christensen, borgmester, 224
Husleje, 199,2ol,2o9,224 Højelse, 2.2.8
Høg,Laurits,Malmø, I90
Håndværkssvende(1629)21o
Haarlev, Jens, 233,252,

Oluf,grovsmed, 197

Ibsen,Hans,l86
Ibsen, Lambrect,handelsmand(Torvet 23-25)t2o9,211,212,213,240 
Ingeborg, Claus Thor Smede, (Torvet 9), 2o9,252 

Niels Bøisen, 22o 
Tomasses, 219,226 

Indkvartering,I89 
Isenberg,Frantz, Brogade, I8I 
Iversen, Hans, latinsk skolemester, 245 

Peder, skrædder(Torvet, 187 
"Ivers Kande", 25o

Jacob Bødker l88,2o3 
Jacob Klokker, 222 
Jacobsdatter, Barbara, 193 

Maren, 193
Jacobsen,Anders,borgmester(Torvet 7),193,219 

Claus,bogbinder, 211,222 
Ejler, borgmester,Vordingborg, 219 
Gabriel,229 
Jørgen, I96 
Niels,pottemager, I8I 
Søren, l89,19o 
Trogels,guldsmed, 247,25o 

Jansen,Antonius von der Brøgge, I8I 
Jens Fiskers hus, 227,232,233 
Jens Smed, 233 
Jens Guldsmed, I84 
Jensdatter, Mette, 187 
Jensen,Abraham(Nørregade lo),219,226 

Christen, kræmmer, 188 
Frederich,guldsmed, 182,243 
Jens, tyskølsfører(Torvet 21),2o8,211,241 
Mads, 181,183
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Jensen, Oluf, skipper, 198,22o,232 
Jensen,Oluf, l8l
- - Oluf, Haarlev, grovsmed, 197

Kagen, 2o4, 2o5 
Kalmarkrigen, 199
Karen,Christopher Jørgensen(guldsmeds) 2o8 

Christopher Hadelers, 2o8 
Hans Pedersens, 2o7 
Hans Sverresens, 223 (Torvet)
Mads Offerskærs, 186 
Mester Claus Walkirsch,191 

Kirkens store lysestager,251 
Katterberg, Johan, købmand, 198, 22+2 

Daniel, 2o6 a 
Kirkeskoven, 22o 
Kirsten,Oluf Nielsens, 231

Jens Poulsens (Vestergade 1-3-5),213 
Klosterkirkegården, 194 (Klie,Hermand, Køge kro, 2o6 
Knudsen,Michel, grydestøber, 183

Søren, borgmester,(Brogade 1) 2o4,224,232 
Kock,Hans, 181
- Herman Johansen, l8l
- Aarentz,vognmand,233

Kollendal, Gielles, kræmmer,(Vestergade)237
Kongens vænge, 228
Kommissionen af 4/1 1661, 229
Korn og malt,191,199,21o,214
Korning,Jost, kræmmer(Torvet 2),194,196,2ol
Kramvarer, 194
Kræmmerholmen, 219
Kyld,Marcus, guldsmed, 182,237
Købmandsskab,misbrugt,2o8
Køge kro, 2o8, 2o6 a

Lambrectsdatter,Bodil,212 
Lambrectsen,Iver,handelsmand,212 
Land-Holsten, 19o 
Landmålingsmatriklen,229 
Lars Bjørnsstræde(København)225 
Latinskolen(disciple),2ol 
Laurits Skarpretter fra Næstved,234 a 
Lauritsdatter,Anne, 2o9

Lisbeth,191
Køge Arkiverne



Michelsdatter,Kirsten, 192,195 
Maren, 240

Michelsen, Morten(handelsmand(Torvet 21,sen.København) 214 
Peder, 189(Torvet 8)skrædder 
Rasmus, borgmester i Roskilde, 188 

Meyer, Christopher, 2o5
Jacob, kræmmer, (Torvet 2 b),192,193 

Mogensen, Poul, skipper, 225
Søren, (Vestergade 26),233

Mortensdatter, Karen,212 Q̂Uidsmeci Morten Olsens børn 
Mortensen, Poul,212 (
Munck, Kirsten (Chr.4.s) 225

Nicolay,guldsmed, 182,237 
Porce, præst i Strøby, 197,252 

Museumsgården,l84,242(Nørregade 4)
Møllehuse både nord og syd for byen, 2o5 
Møller,Hans, guldsmed, 251 

Wolfgang,væver, 215 
Mønbo,Jens, skipper,2oo
Mønbo,Madsen, Morten, rådmand, l8l(Torvet)
Mørck,Mathias, farver,231

Nakskov, 211
Niels Grydestøber, 191 (Torvet 4)
Niels, hr.i Tølløse(Madsen),19o,ejede Torvet 6 
Niels Læstesnider(skolæster),181,215,2l6(Vestergade 5) 

Ladefogeds hustru i Himlingeøje,2o9 
Skrædder, 2oo 

Nielsdatter, Gertrud, 191 
Karen,239 

Nielsen,Anders, 193
Christen, bager,l8l
Christen,Stub, guldsmed, 181,238
Claus, guldsmed,(Torvet 5),182,242,247
Hans, glarmester,252
Jens,kornmåler, (l6ol),2o9
Jens, møller, 2o3
Mads,218(Vestergade 7)
Mads Ringsted, l8l 
Peder, sadelmager, 2ol 
Tommas, guldsmed,182,244,245 
Aage, vognmand, 222
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Lauritsen,Christen, skomager,183
Hans Skrædder,handelsmand, (Torvet 22),2oo,223.225 
Knud, "byskriver, 191 
Søreæ, 2o6 

Lejekontrakt, 213 
Lej ermålsbøder,2o8,243
Lind,Willum(Torvet ll)bevilling til gæstgiveri,2o9.Gårdens gæster er

først kendt under Fr.3. og Chr.5(Se øvrige bd) Ligsten pa kirkegården, 221+ a
Lindenov,Christopher(hans gravsted i kirken,2o6)Slægten fik 19/2 1592

skøde på gården Brogade l,og den tilhørte Sophie 
Pless til Lindersvold,1595 25/8 (skødeprt.)

Lodvig,vagtmester(1628),221
Lovgraven,219,227,228,234
Lovporten,2o4,2o7,22o,223»232,234
Lund,Hans, handelsmand,219
Luttermand, Henning, snedker,223
Lybæk,252
Lyngen, 228
Lyre, Henrich,kirurg og bartskær,251 (Brogade 5-7)
Lutcken,Zakarias, handelsmand(kendt som mellemhandler ved kornsalg)194 
Læsø,Anders Andersen, fisker,I82 '*'97

Madsen,Jørgen. I83
Madsen, Tommes,guldsmed, 244 (206 a)
March, Arent von,handelsmand(Torvet lo),187 

Johan, 188 
Marcus Slagter, I85

- Marcus Skomager,I8l,218 
Marcusdatter, Anne, I85 
Magleby-præsten(Stevns),2o9 
Maren,Jost Guldsmeds(Torvet 26),24o

- Peder Michelsens(Torvet 8),l89
- Søren Hadelers,I98 (Nørregade)

Margrethe,Frantz Nordbagge, 2o8
Steen Hansens,guldsmed,21o 

Marie Badstuekone,2o6,22o 
Markeder(Store - Lille marked)2o4 
Marqvardsen, Johan, stenhugger,182 
Mette,Albrects, 2l8(Gudmondsens)Vestergade 7,

Hans Hadelers, 2o8 
Michel Kandestøber,184 (Pedersen)

Skrædder(Hindtze)(Torvet I8).l85

lo.
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Nordbagge, Frantz, 2o8 
Noseport(stræde) 227 
Nyportstræde l6-2o) 244
Nyportstræde,l83, 221,228,244(blev lukket da konsumtionen blev bort

forpagt et ,228)Nørregade 1) 193,196,197,199,2o2, 252
2) 194,196,199,2o2 (Hans Bucks gård,199-2o2)Fortsættes:
3) I98 ”Pottemagere i Køge”
4) 184,197,2o3,243,244(2oo,2o4,2o8)
6) 191,204,243,247
lo) 214,219,226,230 
24) 198,222

Olsen, Laurits, kræmmer,236
Morten, guldsmed(Torvet),182,211,240 
Svend, skipper(Vestergade 34),222 

Olufsdatter,Anne, 183,236 
Karen,184,25o 

”Oluf Jensens gård”(Brogade 5-7),226 
Oluf Guldsmed, I84 
Olufsen, Christopher, 184(

Morten, I84  ̂Oluf Guldsmeds børn, I84

Ottesen, Baltzer, I83 
Overfald, 2o9 
Overkøbmand, 193,2o3

Pantel Murmermester, 2o9
Peder (Clausen) Bagger, handelsmand, 224(søn af Claus Bagger)
Peder Pottemager, 2o5

Skrædder(Iversen)(Torvet 12),187 
Pedersdatter, Anne, I93

Anniche, I84 
Inger(I596) 219 
Maren,243 
Margrethe,I84 

Pedersen, Casper,Abbetved, 250
Claus (i Alkestrup,25o)
Christen, 232 
Jens, rådmand, I84 
Jens, I87
Michel, guldsmed,I82,236,24I,248,249
Michel, kandestøber,184(nævnt 1599 21/3,Vester fjerd.)
Niels, guldsmed, 182,237
Niels Ravn (handelsmand,189,19o, 250 (Torvet 8)

11.
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Pedersen, Peder, borgmester(Vestergade 23-25),184,186,192,213,226
Poul(handelsmand,søn af nævnte borgm.),186,213 (Torvet 14) 
Rasmus,kræmmer(broder til Poul P.)Vestergade 23-25),186,2o7 
Rasmus, skipper, Nørregade, 2oo,2o7,232 
Willads,borgmester, 231 (Nørregade lo)

Permin, Hans, købmand, 215
Plato, Claus,snedker, 237 (Kirkestræde 13)
Pomeyer, Jacob, 185,186,191,192,194,196,2o2,229,252 
Poul Feldbereder(Bay),Nørregade, 233,252
Poulsdatter, Maren, g.1.Morten Guldsmed, 2.Lambrect Ibsen,211,212,24o 
Poulsen, Christen, skomager, 216(Vestergade 5)

Christen, skrædder, 2o8
Hans Poulsen, købmand(Torvet 23-25), 213,214(sen.Vestergade 18) 
Jens, købmand (Vestergade 1-3-5),181,214,215,217 
Svend,købmand(senere Vestergade 16),214,215,225,233

Randulff, Peder Andersen, København, 184 
Rasmusdatter, Anne, 186 (

Maren,186 ( Kræmmer Rasmus Pedersens døtre
Margrethe,186  ̂ fra Vestergade 23-25

Rasmus Snedker, 2o7
Rasmussen, Hans, præst i Tybjerg, I84 

Hans, guldsmed, 238
Jens,pottemager(hans enke,Maren,Vestergade I9) 238 
Peder, handelsmand (Vestergade 23-25),213,214 

Ravn,Mads, borgmester,I8I,2o4,223,226,232,234(Brogade 5-7)
- Niels Pedersen,handelsmand(Torvet 8),l89,l9o,25o 

Ravnstrup(hovedgård),213 
Rebslagergade,233
Reglement for ølbrygning og sets salg. 234
Rendestene(syn) 233 (Riehe, Henrich, tysk tykølsfører,2o5
Richter, Adolph, 191,192,2ol »handelsmand(Torvet 4)

Cort(den ældre)»handelsmand,kræmmerm,182,191,192,193,194,195,
196,203,225,234.Cort( den yngre)kontrafe.ier, 182% 192,194«195 (Torvet 2 a og b) 

Esaias, skomager(søn af Hermand Richter),194
Hermand, 194, 2o8 (Richter Street på Guldkysten,2o6 a 
Jacob Adolphsen, handelsmand, 191,2ol (efter studentertid) 

Rittler,Elias, guldsmedesvend, 24I 
Roskilde latinskole, 191,237 
Rosnekrantz, Anne, 22o 

Oluf,223 
Sophie, 22o

rRostock (rostockerøl), 196,199,2oo

12.
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Rubart, Henrich, 2o8 
Morten, 2o8 

Rømte borgere, 94, 2o8 
Rådhusboden, 2o3 (Rådhustrædet,198 a 
Rådhuskælderen(Stadskælderen),2o3,2o9,222,246

"Samvirke",medlemsblad , 2o6 a 
Sandersen,Oluf,købmand,(Torvet 18),181,185,194 
Schlede(Slade)»Gabriel,handelsmand, Torvet,186,I89 
Schiøller, Christen Caspersen(Vestergade 23-25),borgm.213,214,233 

Hermand, 23o(søn af Rasm. Schiøller)(Nørregade lo)
Rasmus Christensen,borgm.landsdommer(Nørregade lo),2o6,23o 

Schuiring,Evert,snedker, 2o9 
Schwartz,Johan, købmand, 215
Set. Gertrudsstræde, l84»233(Gl.Hestemøllestræde)
Set. Gertrudsstræde 2),25o 
Schult,Johan, 2o8
Signetring)signeter),l86,2o3
Sille,Søren Holst,l88(Torvet lo)
Simensdatter, Anne,216(tidl.Vestergade 6,nu nr. 5)Basm. Baggers enke)
Simonsen, Christen, 187,handelsmand

Hans, kleinsmed, I8I
Sivert Lyder, handelsmand, Nørregade 4)243
Skel trætter, 188, 2o4, 2o5,2o6, 2o7,221, .222,223, 239 SkibsanparT, 2ll
Skomagerlauget(trætte),2o6
Skomagertorvet, I83
Skovmøllen, 225
Skovtyveri, 225
Skuder,199,2oo,211,218,22o
Slagtergården,I84,185
Slange,Jacob Jensen, posementmager,l82
Smede,Claus Thor,handelsmand,(Torvet 9),182
Sommer,Peder,l8l(sen. dansk skoleholder)Lauritsen)
Soldater,syge,183 
Sonnichsen,Diderich, 222 

Laurits, 222 
Sophie, enkedronning, 246 
"Sorberig",jagt, 213 
Sparre,Emmerich, Vestergade 15),238 
Speigel, Peder, 2o8,221
Spildevand,spildevandsrender,2o4,226,227,232 
Steens,Margrethe(Wittenbergs),2I0 
Steensdatter, Maren - ,184
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Steensen,Erich Vincentsen,obertstløjtnant, 231
Stigsen, Jørgen, 192
Stolestader,2oo,2o6,2o7
Store-Heddinge, 197,2o8
Strandhaven,219 * 23o
Strandvænget, 229
Stræder,unavngivne langs den østre vold, 234
Stub, Christen Nielsen, guldsmed, 182,238
Stralsund, 2o4,2o7
Strøby,Anders, 186,189
Støjede berusede rundt om natten,2o5
Svenskekongen, 245
Svenskekrigen,192,2ol,2o3,228,231,243 
Sverresen, Hans, rådmand, Torvet,syd,181,223 
Sylvester Guldsmed, 240,241,249 
Sylvestersen, Erich, 240 

Peder, 24o
Synsforretninger ,186,188, 195,198,2o3,2o6,224 
Sølv til forarbejdning, 2o9,237,248 
Sørensdatter, Birgitte, 188 

Kirsten, 236 
Søren Møller, 2o3
Sørensen, Ebbe, 234( Vestergade 21)

Hans, guldsmed,,251 
Jens, remmesnider,197 
Laurits, herredsfoged,I89 
Peder,Nørregade, 2oo 
Basmus,skoleholder,bedemand, 215 

Sørgeklæder og bånd, 2ol,2o3
Sørris vænge uden for Broport, 22o)nær den lille bæk,som løb til åen.Væng- 

beliggenhed har interesse:”Peblingehøjens"identitet i for
bindelse med kongefamiliens pinsefrokost i maj 1657.Muligt 
er der tale om åsen. ?

14.
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Takster på rostockerøl og malt, 2o8 
Tavler at udhænge ved losementerne,234,242,246 
Thordsen,Tommes, 21o ( Thorsdatter,Bodil,2o4 
Thorsdatter,Ellen,191,196,2oo 
Thor Smede, Claus, 182»2o9»225 
Tjenestefolk(1629) 2o9 
Tommesen,Albrec t »Mester,2o8

Mathias Skrædder,handelsm.182 
David, 183,184
Niels,Skomager.l8l(Tommesens,Willum,handelsm.213,214,213 

Tommes Guldsmed, 244 
Torstenssonsfejden,189 
Torvet 2 a) 193,195,2ol,2o2,2o5,21o,219
- 2 b) 192,202,252,
- 3) 198,204,229,242

•  - 4) 191,197,2oo,2ol,2o2
5) 198,204,219,242,

- 6) 190,19?
- 7) 219,229,
- 8) 189
- 9) 229
- lo) 188,197
- 1 1) 2o9,244(Må holde gæstgiveri)
- 12) 187
- 14) 186,194,213
- 16) 185,194
- 18) 184
- 19) 233.236

•  - 2o) 183,236,242,246,246,247
- 21) 211
- 22) 2oo
- 23-25)211,213,214,240
- 24) 2o3
- 26) 239
- 3o) 240
Trogelsdatter,Barbara,I86
Trondheim, 213
Trolddom, troldtøj,194
Trommeskind, 211
Trætte mellem skomagerlauget og præsterne,2o6 
Tudsegraven,226,227 , 229 
Tæg,Hans Casper»kobbersmed,182 
Tyskland, 194
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Ulovligt ophold i byen(23 personer) 224 a 
Ulrich, hertug, 22o

Vagthuset på Torvet, 2o6
Vallentin, Jens, skrædder, 193»2o5,2o7
Vallensbæk,245
Vallø slot,222,225
Vandkister,227,233
Walkirsch,Claus, rektor,41,l9o,I9I
Valther,Johannes,bartskær, 76
Vestergade 1-3) 212,215,24o

5) 215,216,217
6) 217
7) 218
13) 237,238 

. - 15) 238
16) 2o3,214,24o
18) 214,251
19)238 
34)233

Vesterport 226,233 
Wellowsdatter,Helvig Augusta,I98 
Wellow,August, tolder, I98 
Willumsdatter,Kirsten, 252 (Vildt, 22o 
Willumsen, Frantz, 224 
Willum, handelsmand, Hamburg, I94 
Vinprøver, stadens,225 (Vindbyholt gæstegård,193 
Witterberg,Hans (Gunderup) ,184 
|jl/ognmandslauget, 244
Volden, 2o3,2o9,219,222,226 - 232(Haver på volden) 
Voss, Johan de,bartskær, 187 
Vænger(vænger ved stranden), 224,228, 227 
Våbenhuset, det søndre,195
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Ødegårde efter svenskekrigen (pladser) 2ol,2o3,229 
Ødelagde døre,port og vinduer ved nattetid, 2o5 
Ølbrygning med vand fra Lovgraven 
Ølby, 228 
Ølprøvning, 234
Øltakster(Rostockerøl solgt til overpris ) 2o8

Aastrædet, 238

Zeidtler, Adrian , 182, 197,252
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Rejser over Køge ( Qg Chr. 4.s rejser i Nordsjælland) 
Kancelliets brevbøger
1591-591- 6/5 Misssive til Niels Parsberg:
Borgmester og råd i Køge klager på menighedens vegne over den store 
daglige besværing med vognleje» der har medført, at størsteparten af 
borgerne er kommet i armod, idet deres klæder, husgeråd og boskab er 
pantede dem fra og udvurderede til vognleje og anden byens udgift. For- 
meldelst deres fattigdom kan de ikke formå at indløse disse ting.
At der herefter altid skulle holde to holdsvogne,som kunne hjælpe borger
ne i byen med at befordre det gods »der kommer til byen.Lensmanden fik 
samtidig besked på straks at tilsige 2oo vogne fra adelen,kapitlets og 
kronens tjenere til at møde i Køge førstkommende 9-maj for at modtage 
kongens moders og hendes medfølgende gode mænds og tjeneres gods og fade
bur og føre det til Roskilde. Hvis nogle ikke møder,skal han lade dem
ico-. 0 /-TT »r- • 4.--i • 0. r.* « v.- (tiltale og straffe efterI592 2/11 Massive til Christoffer Parsberg. recessen.).
Borgmester og Råd i køge haver på egne og borgernes vegne klaget over,
at de besværes over evne med daglig ægt og vognleje,skønt,en stor del
blandt borgerskabet i løbet af kort tid er døde. Parsberg fik derfor
besked på, at de to holdsvogne,som var bevilget byen i hans broders tid,
fremdeles mødte i byen','så borgerne ikke skal blive helt ødelagte", hedder
det til slut.
Allerede 1591 fik Niels Parsberg besked på at lade broerne i Tune herred 
mellem Køge og København istandsætte. 1594►347. hedder det: Broerne 
mellem Køge og Køge kro er meget og en del bygfældige.
1596 siges det, at Urselle, enke efter byfogeden Jens Nielsen i Køge må
få eftergivet gælden i sin sal. mands regnskab. Kaneell.breteb.
1596.706. I7 /7 Kronens bønder i Egby,som hører under gården Tureby,
skal indtil mikkelsdag daglig holde med 2 holdsvogne i Køge. Pag 715
hedder det videre: Kronens bønder under Turebygård i Bjæverskov og Fakse
herreder skal udrede 2 holdsvogne. Holdsægten skal gå på omgang blandt
alle de bønder,der hører under Turebygård£28/7 1596), da borgerne i
Køge umuligt alene kan overkomme alle de mangfoldige ægter,der særligt
i deltid,hvor der ventes forskellige fremmede til riget, som skal befor

dres.

2.
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en
1596►(Broerne) Landevej/mellem Køge og Næstved skal gøres i stand.

Missive til lensmanden,728.
1589,213, Tiltale ang.fÆpfaMt dans ved Eske Brocks bryllup på 

Køge rådhus. Der var forbud mod dans ved bryllupper,
I590 16/1 Køge resterer med byskatten fra mortensdag 1589vsom de 

skal få eftergivet. (322). Kancelliets brevb,
1586,470,11/3 Tømmer fra skovene under Ringsted og Sorø klostre

samt Antvorskov må bringes over Køge da vejene hertil(Kbhvn), 
er bedre end over Roskilde,.

1585 24/I (ang, pesten i Sverige(Skåne) I584), Ingen ville begrave de 
døde uden at få en tønde øl at svire op.

I6I5 siges det,at der skal hugges 2oo pæle i Eareskoven til Frederiks-^^ 
borg slot. Kancelliets brevb. Chr, 4,s renser

Chr,. 4.s dagbog 3o/8 1617 drog .feg fra København til Frederiksborg 
•og var pa vejen inde i Hjortholm mølle (Frederiksdal). Nyt historisk 
Tidsskrift 4. bind, 331,
1617 aug, måned, på rejse fra København til Hørsholm skød Jeg 12 hjorte.
1618 8/1 rjagede ræve på vej til Kronborg,
1618 2/8 Om aftenen drog jeg fra København til Køge kro»hvor jeg lå

I telt, (til Nykøbing).
I629 18/2 var i kroen i NIvaa,på vej til Kronborg..
I629 9/11 drog til fra København til Køge, lo/Il fra Køge til Nykøbing,

(Ifølge kæmneregnskaber i Køge, drog kongen først til Tryggevælde, 
1635* jan, lå jeg hos præsten i Aller (På Jagt mellem Kolding og Aller 

og gav pgerne 1 dl, (345).
1639 18/11 drog jeg fra Frederiksborg til Harrested og faldt i graven 

ved Troels hus(Frederiksborg slotssogn).
F. V> Mansa: Folkesygdommens og Sundhedsplejens historei, 1873- 
(372) Chr,4, forsøgte 1634 at befri bønderne fra vornedskabet,men 

Frederik Parsberg og, 13 andre godsejere nægtede lo/9 1634 at 
gå ind herpå.

1557 28/7 Missive fra Christian 3. at byen skulle skaffe kongen med
følge et fyrsteligt underhold. Da majestæten ville begive sig
fra København til Køge.

1559 4/8 Kurfyrst Augustus af Sachen kommer til kroningen.Man bedes
skaffe kurfyrsten ophold på Sørup,hvis han vil blive der en nat,
desuden skal skaffes vogne mellem Næstved og Køge og vogne fra 
Køge til Køge kro. Køge Arkiverne



Frederik den 2. kalender
4.

1584 1 /9 drog vi til Køge og samme dag til Tryggevælde.
- 2/9 drog jeg med min Sophie til Vindbyholt og samme dag til 

. Knudsby på iagt(Baarse herred).-13/3 til Vordingborg.
-14/3 drog jeg til Køge med Sophie og samme dag til Ballerup(her var 

et jagthus)Sophie blev i Køge.
-15/3 drog Sophie til Frederiksborg.
-16/3 jeg til Tibberup.
-17/3 jeg til Ibstrup.Kom Sophie og min ældste datter.

1535 3/7 Kom hertug Ulrich gennem Køge på vej til Tyskland.

Fyrstelige personer måtte nødvendigvis have et sted i Køge at 
overnatte på deres gennemrejser.Et fingerpeg herom finder man så 
tidligt som 1532,hvor Boel Rodes på livstid blev fritaget for ryt
terhold, "dog så, at hun skal herberge og huse Kancelliet,når Kgl. 
Majestæt til Byen kommer" .(Fr. I.s danske Register)
I tolderen Henrich Fresches embedstid _(jj>oĵ l7) benyttede konge fami - 
lien og fyrstelige personer hans gård i Brogade(nuv. nr. 5)både til 
ophold og logi.
Et tydeligt bevis på Chr. if.s tilfredshed med stedet fremgår af 
Fresches toldregnskaber 16o5,hvori det hedder:Haver jeg efter Kgl. 
Majestæts Befaling ladet sætte udi min Sals Vinduer to kongelige 
Våben: Det ene Kongen af.Danmarks,og det andet:Dronning Sophies 
Våben". (En fuldstændig beskrivelse af de mange besøg tolderen mod
tog findes i "Dagligliv i Køge på Chr.4.s tid" på Køge byhistoriske 
Arkiv i Kirkestræde).
Kongerne betænkte også borgere,som havde gjort en særlig indsats 
for byen på forskellig vis. Det hedder således 19/11 1547: Simon 
Pedersens Hustru,Anne,i Køge må, såfremt hun overlever sin Husbonde 
beholde Kgl.Majestæts Gård i Gammel Køge for sin Livstid, mod at hun 
holder Gården ved Hævd og giver den sædvanlige Landgilde og Skyld 
deraf". Simon Pedersen nævnes 7/7 1542 som tolder i Falsterbo og 
var siden rådmand i Køge. Danske Kancelli.
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Toldregnskaber lSoo-35, register lo8 b, R. A.
Byfogeden i Køge var i en periode også tolder. ßet gjaldt således Jens 
Christensen,og Henrich Fresche var tillige rådmand.^e boede ikke som de 
følgende toldere på rådhuset,men havde deres egen gård. Blandt de sidste 
var Mads Ravn.
Af Jens Christensens regnskab, der både indeholder told-og byfogedregn - 
skab hedder deti
16oo 29/11 Givet Hans Ibsen,som førte Kgl.Maj estæts pram,der fragtede 
anker og tov til Kgl .Majestæts skib11 Hinden11, som lå ved Køge kro.Har hos 
mig fortæret og fik han til to dages kost til fire karle, 4 mark.
1600 2/12 Given Henrich Fresche,som(hvor) Kgl.Majestæts dreng,Hans 
Philip, hærde fortæret, 2 mark, 4 sk.
1601 19 /2 Havde 3 postvognsvende og 6 postvognsheste en nat,som frem - 
drog skibstømmer til København. 6 måltider mad aften og morgen og danskøl. 
3 skp. havre til hestene,da der ikke var hø at bekomme her.Given Niels 
Schou for staldrum til de 6 heste.
I60I 22/5 Rejst Kgl.Majestæt og Hans fyrst. Nåde hertug; Ulrich durch 
igennem Køge og ville til Nykøbing.Da lå Simon Knudsen postdriver her, 
som havde åget hertug Ulrich selv hid.Fik han 2 måltider og danskøl.Hav
re og rugfoder til hestene.
I60I 28/8 Lod velb.Henrich Lykke til Overgård,kgl.Majestæts befalings - 
mand ved Niels Bysvend der sammesteds fremskikke 3 fanger til København.
Og lå de her en nat og fik mad og øl aftem og morgen.
18/9 Simon Postdriver åg Baltazar Fox,kongens hofsinde til Køge.
I60I 22/7 EfterKgi.Majestæts egen underskrevne pas givet Christen Jen - 
sen og Jens Krabbe i Køge fordi de åg ærlig og velbyrdig Frants Rantzaus 
frue.fru Anne Rosenkran.ta folk og gods til Søholnij 3 mark.

b a.
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Byfogedregnskaber H.A.
16o2 Gesandter af Dresden kom hid til Køge fra København. Da fik de 

havre til deres heste hos borgmester Anders Jacobsen.
- 2 2 /1o Kongens gesandter kom fra Dresden og lå her i Køge med deres

kuske og 24 heste.
1595-96 2 mark er givet til vognleje med byskriveren til Gjorslev frem

og tilbage med boskab til et bryllup samme sted.
16o2 26/7 kom tre karle med kongens jagthunde på vej til Tryggevælde.
- 1 2 /8 - tre personer med kongens jagthunde på vej til København.

4/3 fik kongen sin part efter Mette Jensdatter "som for løsagtig - 
hed blev dømtfra hendes ægte husbond,Simon Kock. Ifølge sagen i 
byfogedregnskaberne var hendes fader sal. Jens Christensen og sted
moderen Lisbeth,Jens Christensens(R.A.)

16o3 23/2 kom postvognssvend som åg velb. Korfitz Uifeldts frue hid til 
byen og fik måltid, 
kom Aixander von Papen, dronningens kammerjunker,
2/4 kom hertug Ulrichs folk med tvende postvognssvende.Skulle til 
begravelse.

18/4 Anammet af bemeldte Niels Godiche arvelodsgods,som kongen fik 
sin part af. (Byfogedregnskaber).

22/4 kom en postvogn med velb. Christen Holck.
29/3 Førlovspenge vedr. Hr. Christen i Roholte for hans hustrus

sen
søstersøn, David Anders/Guoidtz(Godiche),som han førte ud af byen. 

Omtales Anne Davidsdatter, tidl. byfoged Baltzer Ottesens efterle - 
verske. (Byfogedrgn). Det siges samtidig, at hans eftermand,Jens 
Christensen både var byfoged og tolder.

I0 /5 kom to af kongens vildtskytter og fik mad og øl.
2/7 - velb. ^enrich Lykke med en postvogn.

- 8/7 - - Henrich Gøye med postvognssvend.
5/8 - - Mogens Ulfeldt.

16.04 1 2 /1 passerede et jagtselskab på vej til Møn(Kongens folk med jagt-
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1623 18/9 Kom Chr. 4.»enkedronning Sophie og prins Christian gennem
Kø ge.

1624 17/1 kom Kgl. Majestæts skytter tilbage med 3 læs vildt.
2o/l - prins Christian tilbage fra jagten på vej til Frederiks 
borg. 27/l kom en dyrskytte med vildt.Skulle til Frederiksborg. 
21/1 kom en livkarl med prinsens bøsse. Prinsen havde under - 
vejs logeret på Beldringe.
31/3 passerede en del herremænd i anledning af hertug Ulrichs 
begravelse.
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Lf d.Byf o ge dr e gnska.be r H.A.
1604 lo/lo Kom 2 postvognsvende af Københavns slot havde aget Styring

Både(Belou) og Jens Sparre,der skulle på kongens jagt.Lå sam
me svende her en nat i Køge.

6/l2 Kom velb. Jens Sparre med postvogn og sagde , at han med 
Christian Holck skulle til Polen.

1605 21"3 Kom postvognssvend med 2 postheste.Havde aget Kgl.Majestæts,
hans søns amme fra København. Skulle til Nykøbing.Fik holds*- 
vogn til Tryggevælde.

4/4 Kom postvogn. Havde aget velb. Christian Holck,da han havde 
været hos Kgl.Majestæt udi København og gjort besked om den 
polske rejse.

8/4 Kom postvogn med kongens dreng,Henrich Rottkarcke,som beretter 
at skulle til Polen.fik holdsvogn til Tryggevælde.

- 19/4 Kom dronningens kammerjunker, Alexander von Papen» Og fulgte
han med velb. Ditlev Holck til tryggevælde.

- 1 1 /5 Kom Vilhelm Below og nogle engelske gesandter hid til Køge.
- 19/5 Kom de brandenburgske gesandter hid til Køge.

5/6 Kom Kgl.Majestæts kok.Hans Majestæt ville for rejse til Tysk -
land.
Køge kæmnerresmskaber?
Følgende datoer passerede Chr. 4. Køge:
16o7 13/7,16o8 I7/4,16o9 29/9 til Gisselfeldt,161o 3/I0 jagt, 
1611 23/11.

1612 25/4 Kom vinskænken,sølvpoppen og en kok,som skulle ledsage dronning 
Sophie til Tryggevælde.

4/9 Passerede hertug Ulrich med sine folk og gods på vej til Køben- 
havn.18/9 kom hertugen tilbage på vej mod Tryggevælde.

- 18/12 Kom hertug Ulrich ledsaget af herremænd på rejse sydpå.
1613 12/2 Kom hertug Jørgen med folk og gods på vej mod Tryggevælde.
- 18/2 Fik den engelske gesandt lo vogne i Køge.Skulle til Tryggev.

27/2 'Kom hertug Jørgen på vej mod Tryggevælde. (jagt).
1616 16/5 og 7/7 passerede hertug Ulrich.

9/7 Fik hertug Anton Günther 16 vogne i Køge.
1618 2/8 Overnattede Chr. 4. i telt ved Køge kro,som lå hvor Olsbækken

passerer Gi .Kø gelande ve j .
I6I8 Ridefogeden på Københavns slot ses adskillige gange det år at

have boet hos byfogeden Dennis Christensen(Torvet 3)»hvor han på 
kongens befaling ved selvsyn skulle bese adelens klædedragter 
når de holdt bryllup på rådhuset.

1622 Blev der på byens bekostning malet en rose på en tavle,der hang
uden for døren til skipper Oluf Jensens gård(Torvet 3)*
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Byfogedregnskaber, reg. lo8 b, nr. lo7 a,b,̂ *A*
1617 kora fru Anne Lykke til Køge
1620 kom ridefogeden fra Københavns slot for at forkynde kongejis breve.
I625 fik kræmmeren Willum Christensen en bøde for at have fjernet et bo

mærke på et stolestade i kirken.(Nørregade lo)
I639-40 En stor sag vedr. Margrethe Frantsdatter Nordbagges gård.
Kæranerregnskaber L.A.
1623 18/9 korn Chr. 4.enkedronning Sophie og prins Christian gennem Køge.
1624 I7/I kom Kgl.Majestæts skytter tilbage med 3 læs vildt.

2o/l - prins Christian tilbage fra jagten på vej til Frederiksborg 
27/I - kom en dyskytte med vildt.Skulle til Frederiksborg.
21/1 - kom en livkarl med prinsens bøsse.Prinsen havde undervejs

logeret på Beldringe.
3I/3 passerede en del herremænd i anledning af hertug Ulrichs be - 

gravelse.
1621 4/5 kom 3 drabanter,som blev indlogeret hos byfogeden Hans Siger

som,der ejede en gård på vestsiden i Brogade.
I623 27/8 fik Søren Kræmmer(Museumsgården) en bøde”for sin Ulydighed”, 

d.v.s. for ikke at ville modtage rejsende,endskønt han både 
havde tavle og tegn hængende uden for sin dør.
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1624 3l/3 kora en ligger fra Roskilde. Havde været omkring med
begravelsesbreve for hr. kansleren. Havde også breve,som skulle 
til Tryggevælde og andre herregårde. Fra Køge sendtes breve til 
Roskildegård og Tryggevælde len 11 om at hjælpe til med de,som kom 
og skulle til hertug Ulrichs begravelse.

- 16/5 kom kongens fourer,Ditlev Dyre, der skulle til hertug Ulrichs
, begravelse.- 28/6 kom de herremænd og deres medhavende folk,som havde ledsaget 

"de tvende Fyrstinde til Vordingborg.’“Fik 14 vogne til København. 
De var alle borgervogne.

- kom Margrethe og Johannes Køster,som havde med sig 2 tdr.spege - 
skinker og 1 kiste spegelaks (kom 4/7 på vej mod København;.De 
havde Chr.4.s personlige pas. dat. Seyeburg.

1626-27,2/4 fik Ole Hansen Hjulmand i Køge betali%for 4 rustvogne
han gjorde med sine egne folk. Han rejste flere" gange til hoved
staden, før han fik at vide(anvist) det tømmer han skulle bruge 
bl.a. bøgetømmer i Vallø skove og aketømmer fra Søllerup skov. ’
En Strøbymand leverede egetømmer til hjuiegre,og der kom eg og ask 
fra Aashgi.i .En kurvemager fik betaling for kurve^til rustvognene.
5 vognmænd kørte de 4 rustvogne(og byfogeden) til København.
kom 15 rustvogne med flæsk til hofholdningen. Senere kom 8 vogne 
med flæsk til Frederiksborg slot.
4/4 fik grev von Solmers folk og heste losement i gårdene i 
20/11 fik Reinholt Thim,kontrafejer,vogn til Sorø. Vestergade 
2o/4 kom Chr. 4. til Køge.
3l/3 kørte en karl fra Køge til Karise med breve fra kongen til
, _ " dronningen.

2/lo kørte Reinholt Thim.kontrafejer, igen til Sorø(var lærer på 
akademiet).
blev betalt 20 dl.for velb. Palle Rosenkrantz bryllup,som blev 
holdt på Køge rådhus. Gulvet i salen blev repareret først.
2o.jan. leveredes følgende fra Køge til oberst Hoicks soldater, 
som fra Vordingborg er bleven skibeti 14 tdr. brød.7 ottinger
smør, 4 skippund og 13 lispund oksekød.
16/7i Kæmneren måtte ud til tingstedernq ang. bøndernes ude - 
blivelse, men også til Stevns- og Tune herredsting for at med
dele, at der ingen torvedag var mere på helligdage.

1631 3o/l2 indførte kæmneren følgende post i regnskabet:
Given en soldat,Søren,fordi han i tre dage og nætter tog vare 
på bønderne 1 rådhusgården.da Kgl.Majestæt rejste her igennem 
byen,frem og tilbage, pa det, at de ikke skulle køre bort eller 
bryde ud nogen steds, 11/2 slet mark.
Ved en anden lejlighed blev borgmesteren og kæmneren uvenner over 
bønderne som kæmneren havde ladet køre ind^i sin gård for at holde 
på dem. Kæmneren udtalte, at borgmesteren skulle ikke blande sig
dermed. Udtalelsen forlangte borgmesteren indført i tingbogen.

1631 29/6 fik Frants Slagter 1 slet mark,fordi han sidste mandag var
i kirketårnet og tog vare på, når Kgl.Majestæt kom hid til byen.

6.

1627

1628
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1629
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Rejser over Køge m.m. 7.

1632 3/2 var borgm. Hans Christensen i Kbhvn.og talte med slots
herren på "byens vegne.

- 26/5 kørte hans vogn hertug Frederich til Tryggevælde.
- 29/6 kom Chr. 4. og hertug Fre der ik( Glückst ad t f, 39 vogne ialt.
- 3o/7 kørte hans vogn Chr. 4. til Tryggevælde,og kongen gav ham,
(borgmester HansChristensen)
derfor 6 slette mark.

1631 2/II kørte Chr. 4.og hans søn(til Nykøbing)Claus Thor Smede
fik ingen betaling derfor,men to andre vognmænd fik hver 6 mk.
3/11 kom prins Christian.Oluf Sandersen åg ham og Peder Över -
godt en af hans opvartere.

-, 4/11 kørte Oluf Vognmand om natten rundt i landsbyerne for at
samle folk,som kunne køre for kongens folk og deres gods.
8/11 fik sognepræstens hustru.Margrethe Braen.vogn tilRingsted. 
7/11 kom iiertug Ulrich og fik 2 vogne, 
lo/ll hentede 2 vognmænd sørgeklæde i præstegården (til Ringsted)

- 17/11 kom Chr. Grubbe og hans fru på vej hjem fra bisættelsen
i Roskilde. Fruen var dragefrue).

- 24/9 kom dr. Arsenius på vej til Nykøbing i anledning af dron
ning Sophies sygdom (kom tilbage 28/9).

- 4/I0 Da dronningen døde kom en enspænder fra Kbhvn ",hvor Hans
Majestæt snarest var at finde". Samme dag kom kansleren1*skulle 
hasteligen til Hans Majestæt". Borgm. Hans Christensens vogn 
åg ham til Vindbyholt kro.og Peder Overgård åg hans medhavende 
folk .

- 5/I0 kom kongens opvarter,Oluf Daa, og fik vogn til Ørslev.
Axel Gyldenstierne kom fra Chr. 4. i Nykøbing F.

- 21/9 kom Jacob Alvin fra Kbhvn med 2 tdr."engelsk Bier" og 2 tdr.
rom.En bonde fra Hundige kørte,men væltede ved Tryggevælde.hvor 
tønderne blev sønderslået.

- 22/9 korn Alvin til Køge igen og rejste straks videre til Kbhvn.
efter et andet fad engelsk bier.Kom tilbage om natten og fik 
straks 2 vogne til Tryggevælde. Chr. 4. var i Jylland 22/9. 
Havde været i Glückstadt,tog derefter til Frederiksborg;,hvor 
dr. Arsenius traf ham.

1632 4/9 vedtog man, at Kongens stald udi r å d h u s skulle opbvc?- 
og til vognleje og anden fornødenhed udskrives 3.dobb. skat g6SKøge Arkiverne



He.jser over Køge m. m .

1632 7/5.Kæmnerregnskabet. Knud Nielsen var i klokketåmet ,når Haas 
Majestæt kom hid til Byen.
Drenge gik med ilbreve til “Jomfruerne udi Lydemarket" fra 
kanslerens frue ( 2 gange og fik hver 8 sk.)

1635: Kom en vogn fra Slagelse.^et var en årsknægt,som var efter
A

bådsmandsskatten og fik at drikke for 6 rdl. Kom skriveren 
på Hindsgavl på vej til Ringsted.Skulle til Fyn. Begge rejser 
kunne ej godtgøres “ Thi det er ej ret Landevej herigennem Køge“. 
(ifølge kæmneren skulle disse rejser være foretaget ad Roskilde 
landevej og blev derfor ikke betalt).

1644 2/11 siges ifølge Kancelliets brevb. at alle breve,der passerede 
Køge skulle undersøges på grund af visse rygter om “ at visse 
Folk i Byen kommunikerede allehånde andre Steder"(ang. freds - 
forhamdiingerne).

1631 var Cbr. 4. i Nykøbing F.: 2l/7,3l/7 ,3/lo (dronning Sophie 
døde 4/I0) og han var i Glückstadt 18/8,3o/8,18/9. og på 
Frederiksborg slot 3l/lo.

Derskulle bestilles losement til Chr. 4. og hans søster,
Hedevig i Rødby (og til kongen j. Nykøbing 1/ lo .1631.)
Dragefruerne var følgende:
Jytte Gyldenstierne,Ellen Marsvin,Barbara Wittrup(g.m. 
kansleren),Lisbeth Sophie Rantzau,Ingebarg Parsberg,Anne 
Lunge og Lisbeth Bille.
Ifølge Kancelliets brevb. skulle dronningens kiste “overnatte“ 
følgende steder
Gaabense færgegård 
Vordingborg slot 
Vindbyholt kro
Køge (8/11 skulle der holde vogne i Køge)
Roskildegård .
l(oktober)blev i;uten ændret til, at ligtoget skulle passere 
over Næstved.hvorefter borgmester og råd i Næstved fik besked 
på at gøre losementerne i Kongens gård i stand, lo/ll.
1.oktober rettes til l„november vedr. losementer i Ringsted.

28/6 1631 kom Chr. 4. med følge på vej til Tryggevælde(Nykøbing)Fik 15
15 borgervogne og vognmænd.Velb. Gabriel Kruses heste havde være* 
for kongens vogn fra Roskilde .Nu> kom Morten Michelsens heste 
(Torvet__2]J for kongens vogn til Tryggevælde.
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. 8 a.

I63I 22/6 Given Maren,Peder Michelsens på Torvet( nr. )' for Kgl.
Majestæts og Christian Ulrichs folk og tjenere hun holdt 
til kost 30/5 - 2/6.Given derfor 11 sltte mark 4 sk.

I63I 28/6 Næst forleden, da Kgl.Majestæt var her i byen og rejste til 
Gluckstadt,lejede han en københavns vognmand,som aag velb, 
Otto, given derfor 6 slette mark.

1631 3o/7 Gik Hans Christensens vogn til Tryggevælde med Kgl.Majestæt.

Kæmnerregnskabet oplyser 1632, at det var Hans Christensens(Brogade I9), 
Enevold Brochmands(Torvet I4) og Mads Ravns(Brogade 5) hustruer,som var 
i Ringsted kloster for at drage gemakkerne ved enkedronning Sophis 
bisættelse.
1632 9/4 modtog klokkeren Claus Jacobsen lo dl. fordi han havde assiste
ret ved klokkeringningen for dronningen udi 34 dage før og efter bisættel- 
sen(hjulpet af 9 borgere, se pag.lo4)Claus Jacobsen fik tillige 4 rdl,
for en rådstuebog, han havde lavet.
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Rådstuebogen 1630-32 oplyser forekilige tingi 
At Peder Snedker købte sit sorte ibenholz i København.
At kirkens våben sås"i den anden Stol næst Fontdøren11 (29/1 o)t.
En borger,som blev beredt på sin sotteseng, bad en anden borger om 
at skrive de poster op, han skyldte.
Christen Nielsen Bager bevidnede ved en sag, at borgerne købte deres 
brød,smør,ost og oksekød af bønderne på gaden.
At Gort Richter .kontraf e.j er, fik borgerskab 17/12 163o,var født i

Westfalen.
1634 Rådstueprotokollen.
4/2 17 borgere(navngivne) havde skuder eller både.Kun 1 hver.Det

anføres,hvor mange læster de kunne tage.
6/5 Syn over borgmester Enevold Brochmanas gård på Torvet.
12 /8 Omtales Dragerboden ved .stranden.
1635
2o/l “Nu er Horen og Tyven sammen".Klammeri og skældsord.
18/2 At mestersvend og drenge fra følgende laug skulle møde op og

høre en forordning: Skomager 1 au ge t.Sk inde riauge t.Sme delauge t ̂0 g 
væveriauget. Oldermændene omtales.

23/2 Arvesag om Hermand Klie(Køge kro ved Greve).Større sag,hvor hans 
søster i Køge også optræder som arving.Familien havde tilknytning 
til gården Nørregade 23.
Sag om loo tdr.ren byg,som gik tabt ved branden 1633.

IS/7 En Peder Brasch omtales. Slægten Brasch var kendt i ^stsjælland 
i 17-1800.århundrede, især i Store Heddinge.

1637
9/9 6 borgere fik hver tilkendt 6 sk. for at bære lig til kirkegården.
3/I0 Tales om Hans Bomslutters hus ved havnen.
7 / 1 1 En skovsnedker kontra oldermanden for snedkerlauget.Laugssag.
6/12 21 borgere med købmandsskab valgte Oluf Sandersen til oldermand.

■
11/4 Rådmand Hans Christensen ønsker som bisidder i væverlauget

samtlige vævere tiltalt for klammeri og skældsord i deres laug.

1Å22.
3o/ 4 Sag om skældsord 'i vognmand si auget laugshus .
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lo.
To malere,Poul Maler og Reinholdt Maler,beder i rådstuen Bartholo- 
mæus Maler oplyse,om han har ret til at udføre sit erhverv i staden. 
Bartholomaus Maler oplyste, at han havde været i byen i omtrent to 
år,men endnu ikke havde afgivet sin borgered. I de to år havde han 
gjort et par kontrafejer for Morten Michelsen(gården Torvet 21) og 
stafferet på sognepræstens,Mester Christens, tavle(epitafie) i 
kirken(Samme maler har stafferet altertavlen i kirken. Han havde tav
len, som var delt, hjemme i sit værksted,men beklagede sig til borg
mesteren over, at der ikke var plads nok til den. Enevold Brochmand 
anbefalede ham Anker Hansens gård på Torvet (denne havde gavl op til 
nuv. nr. 21). Her kom Bartholomæus Proposchi så at bo til leje og ses 
at have boet der under svenskekrigen,hvor fjenden havde vagtstue i 
gården. Han blev begravet 29/l 16So. I øvrigt flyttede han meget rundt 
i årenes løb og boede bl.a. Brogade 26, i Lovportstræde og i Kirke - 
stræde for endelig at slå sig ned på Torvet. Borgerskab I8/12 1639. 
Samtalen med borgmesteren fremgår af tingbogen 4/2 1656.
1640
19/8

9/6

23/6

15/12
1641
19/1

3/8

2 6/I o

1642
19/7,2/8,3o/8 Om Anders Bagers gård"og Byens Stræde derigennem 

går(Badstuestræde).
'26/7 Rektor ved latinskolen, Hans Iversen, lægger sag an mod 

en soldat, som slog "en fra Skolen med flad Klinge og 
satte Kården mod hans Bryst".

Il/lo Sag vedr. arven efter Cort Richter "den ældre".Vedr.sønnen, 
Cort Richter, hans søter Anne Richter i Westfalen og broderen 
Herman Richter.

3o/8 Skomager Hans Knudsen i Laugshusstræde indkalder byens lo
vævere til møde på rådstuen for at få godtgjort, om skomagerens 
kone også måtte drive væverhåndværket.Ifølge dommen måtte hun 
hun kun væve til sit eget husbehov. Oldermanden hed Jacob 
Brandenburg.

Byrådet vedtager at holde endnu en vægter " til de tvende 
man haver", som skal våge om natten formedelst adskillig 
tmults skyld her sker om natten," at folk køber hvis Varer 
her ankommer, at afskaffe".
Cort Richter begærede pas til Sverige(Nørkøping) med gods:
6 læster sild og 1 læst erter.Han aflagde ed på, at godset 
var hans eget.
Ifølge stads-secret måtte inge købe lam,gæs høns og æg før 
kl. 9 om løverdagen "som er Torvedag, uden Varens Fortabelse"
Uddrag af snedkeriaugets skrå i Køge.

Kirkeværgen mødte op og krævede 4 slette daler af 7 borgere, 
som havde lagt ligsten på deres grave på den store kirkegård,

I en sag forekommer udtrykket "at bruge Kongens Nøgle".Samme 
udtryk forekommer i en sag om ulovligt brænderi på Stevns 
omkring 174o(Søholm MølieT.Med udtrkket menes, at myndigheder
ne havde lov til at brække en dør, eller alt,hvad der var 
stænget, op.
Enevold Brochmand sagsøger guldsmed Trogels Jacobsen ang. 
en sølvkande,kaldte Ivars Kande, som var sendt til repara
tion. Ivar Enevoldsen var sendt hen med kanden,men guldsmeden 
aflagde ed på, at han ikke havde modtaget den.
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lo a.

På foranledning af ridefogeden,Erik Christensen, på Tryggevælde blev der
11.juni 1635 holdt forhør i Køge i anledning af en episode,som fandt 
sted ved rådhuset mellem to af prins Christians folk, livkarlen Christen 
og fyrbøderen Peder.
De to tjenere var kommet fra hovedstaden og skulle videre til Trygge - 
vælde med prinsens gods, og som sædvanlig var det kæmneren,der skulle 
skaffe vognene. Han gav fyrbøderen to af sine egne vogne,og Christen Liv
karl fik to vognmandsvogne,hvilket blev indskrevet i kæmnerens bog og 
givet til fyrbøderen,der skulle age ham og prinsens gods til Tryggevælde. 
Livkarlen var selv ridende og kunne faktisk være ligeglad,hvilken vogn 
der blev tildelt ham,så måske det blot var et påskud fra hans side til 
at yppe kiv med fyrbøderen.

/<

Karlen Rasmus,der kørte for Jacob Brændevin, forklarede, at da han og 
husbonden var kommet ud for borgmester Hans Bucks døre, bad denne Jacob 
og den anden vognmand,Peder Overgaard, om at opsøge kæmneren for at få 
besked på,hvem de skulle age. De forlod vognene,hvorefter livkarlen tog 
Jacobs vogn og kørte den ind i rådhusgården.
Imidlertid kom fyrbøderen og bad Rasmus om at køre ud på Torvet,hvilket 
han gjorde og gav sig til at læsse fyrbøderens tøj på vognen. Kort efter
kom livkarlen og gav Rasmus " en hel Hob Slag med en Kæp,så han måtte
undløbe". Karlen løb bag om vognen med livkarlen efter sig.Derpå tog den
ne atter vognen og kørte den ind i rådhusgården. Herinde faldt der nogle 
ord mellem livkarlen og fyrbøderen:"Jeg gør dig ingen Uret", sagde fyr
bøde ren. "Vognen er mig tilskrevet. Gå med mig til Kæmneren".
"Er du god for en Karl, da vil jeg tale med dig",svarede livkarlen og 
fortsatte: Du er ikkun en Dreng og en Hundsvot". Sagen udviklede sig nu 
til et håndgemæng. Livkarlen førsøgte at trække sin kårde,men fyrbøderen 
holdt fast på skæftet.Det lykkedes ham dog til sidst at tilføje fyrbøde
ren et sår på hans ene hånd, inden denne fik trukket sit værge.
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lo b.

Blandt vidnerne var også Rasmus Toldskriver,som forklarede, at da han 
kom gående ud af vejerhuset og gik ud på gaden,stod Christen og Peder 
Fyrbøder ved Cort Richters hjørne og tvistede om en vogn.Siden tog Chri - 
sten Peder ved ærmet og de gik ned ad Rådhusstrædet.
Så gik toldskriveren ind gennem vejerhuset og ud i rådhusgården inden port
en, og der stod de inden porten og gav hinanden ukvemsord. Peder blødte 
fra hånden og havde svøbt et tørlæde om den.Derpå lukkede toldskriveren 
porten ud til Byesgård og sagde, at dersom de gør hinanden mere skade,må 
det blive herinde. Tolderen,August Wellow, var også komme til stede og 
sagde: Hvad tror I,Hans fyrst.Naade,Prinsen ville sige, hvis det kom ham 
for Øre ?11.
Peder toede nu sin hånd i stegerset og fulgtes derpå med toldskriveren 
og August ind i dennes stue. Siden gik Rasmus Toldskriver ud af stuen og 
ud på Torvet og fra Torvet ind på toldboden,siden af toldboden og ud i 
gården,hvorefter han atter gik ind tolderens stue,og derinde havde de 
to fat i hinandens hår. Hvad der var gået forud havde skriveren ikke set, 
men et vidne forklarede, at livkarlen,der havde bevæbnet sig med en stor 
kæp,nu gik ind ad tolderens gadedør.Kort efter hørte han, at de kom i skæn
deri igen,døren'gik op,og vidnet bemærkede da, at Peder var blodig under 
næsen.
Tolderen bad dem nu forliges,og de gav hinanden hånden,og efter nogen 
tids forløb kom de til bords med de øvrige af prinsens folk.Straks efter 
måltidet satte Peder sig på vognen og kørte bort mod Tryggevælde.Christen 
blev en halv time endnu,og inden han red bort fik han en formaning af 
tolderen om at holde fred på vejen derned.
Vognmanden Hans Pedersen,der samme dag havde været på Tryggevælde med et 
læs af prinsens gods,forklarede, at han på tilbagevejen havde mødt liv - 
karlen på vejen mellem Valløvack og Prambroen.Denne spurgte,om han havde 
mødt nogle af prinsens folk,og om de var langt borte."Her kører nogle 
straks forved",svarede Hans, hvorpå karlen,som havde en pistol i sin høj
hånd, straks fortsatte.
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Derpå mødte kæmnerens karl,der havde kørt for fyrbøderen,som vidne og 
forklarede, at da han kom kørende med sin husbonds heste ved Trollehette 
bro, mødte han livkarlen. Denne spurgte,om han havde kørt for fyrbøderen, 
og om denne havde fået vognen igen og var kørt fort? Og da karlen svare
de ja, klemte livkarlen sin hest med sporerne og rendte fort forbi Tryg
gevælde . (Køge tingbog).
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1635 2l/9 blev Mads Ravn ført til København og indsat i Biaatam.
- 37/9 kom kongens hoffyrværker og en anden mand,som havde været

i Sachsen-Lüneburg og Dyringer lande for at hente nogle bjerg- 
geseiler,kober-og sølvsmede til kongens fornødenhed på bjergene 
udi Norge. 8 personer plus kvinder og børn, deres klæder og gods 
samt husgeråd, fik 14 vogne til hovedstaden.

- 4/ip kom Mads Havntilbage fra Blaataarn.

Han ejede som bekendt en bolig uden for Nørreport,kaldet 
Ravnsborg.Denne omtales i tingbogen 24/1 1631.Nogle borgere, 
der var på vej ud til deres haver havde lugtet enebærrøg og mente, 
at det stammede fra en af de enebærstager,Ravn havde omgærdet 
sin have med.Derimod mødte de en af de tyske kvinder,som boede 
i Ravnsborg,og hun bar på noget kål i sit forklade,hvilket viste 
sig at være stjålet fra en have derude. Nogle løsgående svin hav- 
derimod ødelagt en del på Ravns gærde,fremgår det af sagen.

1635 9,- 12. april fik Hans Frederiksen på Fændediget betaling
for i de dage at indlemme de bønder.som skulle køre fadebur 
for Prinsen og Prinsessen til herredag i København, på Jens 
Madsens øde plads(Brogade 17). Tlbagerejsen skete i dagene 
1.- 17.maj.De kongelige kom den. lo.maj og kørte videre til 
Tryggevælde.

1639 24/4 Given og betalt Maren,Peder Michelsens på Torvet for
indkvartering til kgl.Majestæts folk, da sal.Dronning Maje - 
stæts lig stod over jorden ( i hukommelse) , 8 rdl.8 sk.
34/4 Betalt til Erich Helmers for 3 hængelåse til gabestok
kene for byens trende porte.

1638 5/6 Rejste Hans Christensen Humble til Odense på Fyn på byens
vegne.Til vognlejen,fortæring og i andre måder er udgivet på 
samme rejse efter Hans Humbles seddel, 25 3/4 dl.lo sk.
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K^e-rejser Forsømte re.iser af holdsbønder. i lff.2.7. - 38_
12.

Føres til indtægt* dømt for hvad der fandtes i bondens værge,være sig 
af kvæg,kobber,klæder og andet sligt,som står til underpant og løsen, 
hvilket endnu ikke ergjort i penge.
' fi.eps0l.Ulg. (- bonde)

Østersvv 
Store Ladager

Hundige

Hundige

Kappelgård 

Vigel s,trup 

Snandelev

1 / 2 Københavns-rejse.
1 Tryggevælde-rejse.
1 Tryggevælde-rejse.
1 Københavns-rejse med bartskær Casper

Hansen efter admiralens skrivelse.
1 Tryggevælde-rejse med prinsens kontra

fejer Morten von Steinvinkel(Martin).
1 Klippingerejse med Chr. Friis foged, 

som hører hjemme på Ingelstedgård i 
Lolland.

1 Lindholm-rejse med Chr. Friis hustru, 
Barbara Wittrup.

21/12 1 Københavns-rejse med vores gunstige
lensmand Niels Trolle.Ville ud til 
slottet igen med fruen og de adskil
lige børn. Var kommet fra Troldholm.

1 Klippinge-rejse med tjener,der skulle 
over til Lolland.

1 Vindbyholt-rejse med Chr. Friis tje
ner,der skulle over til Lolland.

2 1/4 1 /2 Vindbyholt-rejse med Barbara Wittrup.
der ville over til Lolland.
Kl ipp ingere jse med Friis tjener,
der skulle til Nykøbing.
Næstved-rejse med en bartskærer,< der 
i sommer havde været ude med skibet 
"Havhesten", (med sin kiste).
Roskilde-rejse med Erik Rosenkrant2 .
Ringsted-rejse.Skulle bestille vogne 
og køre vejen før kansleren,Chr.Friis 
der skulle til Lolland.

1

1

1
1

Udi deres sted er lejet vogne, som betales med byens penge. 
Køge-reiser

164o velb. Christen Skeel gjorde bryllup på rådhuset.
- lo/l Anne, Frands Guldsmed for staldrum til 5 personers heste, 

medførte en fange, og for lys til dem, der vågede over fangen 
samt sengeleje til 4 personer.

- I8/1 rejste slotspræsten.Mester Christen Madsen,til Stevns herred.
- 1 / 5 rejste en overvagtmester med officerer og de syge og andet 

medhavende,som var med krigsfolket herfra. Fik 6 borgervogne.
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Råds tue-protokollen 9/5 1643_
Borgmester og råd var samlet på rådstuen for at gøre afregning 
mellem borgerskabet og soldaterne,og her kom det frem, at borgmesteren 
havde befalet følgendé»*
" At de bøndervogne,som skulle age prinsensfadebur, skulle køre ind 

i en gård, på det at de kunne tage dem,når godset og folket kom. 
Årsagen var, at nogle sognebønder fra Høj else ikke var mødt op for 
at age prinsens fadebur (havde siddet overhørig med at age),og da 
prædiken den dag var forbi, havde borgmester Enevold Brochmand givet 
kæmneren en seddel om at varsle sagen til bytinget. Hertil svarede 
kæmneren, at borgmesteren ikke skulle befatte sig med bønderne.

#

13.

I
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1643 3/1 bud efter borgerlejepenge i Store-Heddinge 
4/1 kom Hans Langmark hofguldsmed

- lo/l kom folk,som var på vej til Tryggevælde for at hente
prinsens slæde. Kom tilbage om natten med slæden.

- 19/1 kom en stalddreng på vej til Skaane efter"spidtzrødder"
til prinsens behov (prinsen var syg).Samme dag kom folk med 
4o stude og ungkvæg på vej til Vordingb.Ophold på Øster- ¥allø

- 23/1 kom prinsens hofmarskal,Johan Christopher von Kørbitz
fra Holsten på vej til København.

. - 24/1 kom prinsens hofmusikant,August Klepper.
- 25/1 passerede prinsen og prinsessen.Fik 23 borgervogne og

1 holdsvogn.
26/l Kom prinsens slæde fra København og skulle føres til Tryg

ge væKeT
- 31/1 kom ladmagerens folk på vej til Vordingborg len for at op

hugge ask og eg til feltlader.
- 6/2 kom 6 feltlader, der skulle til Tøjhuset i København.
- I3/2 kom en kusk,som rejste ud til statholderen om den store

møllestub}som her til byen blev ført,om hvorledes man 
skulle forholde sig med den.

- 14/2 kom besked at den store møllestub skulle nedbringes til
• skibsbroen 'til kongens behovT

- 15/2 bespist 3 drenge,som var i kælderen og skulle til Tugt
huset. Fik mad og øl.

- I6/2 Beskostet på 5 personer,der var i kælderen og skulle til
København, 1 mark 14 sk.Johan bysvend skulle følge led - 
saget af 2 holdsvogne.

- 19/2 2 fanger ført til Bremerholm.
- 2o/2 2.rustvogne sendt til hovedstaden med proviant.
- 20/2 Kongens bådsmand kom til skade med møllestubben og ligger

nu under bartskærerens hånd.Skade i benet. Fortæring 4 mk.
- 28/2 kom rigets marsk.Anders Bille med folk.Reiste til Frøslev-

gård.kom jagttøj,som blev ført til Gjorsley
- 1 9 /3 4 tønder salpeter kørt til Tøjhuset.

20/3 kom en tysk herremand på vej til Assens.Fik vogn til Vallø.
27/3 bønder fra herredsfogedens gård i St. Ladager mødte ikke.
29/3 Rejste kl. 8 morgen Jørgen Hansen,der 26/3 var kommet fra

Roskilde med vin og andre varer,men var forsinket på grund 
af sne. Fik 5 vogne.

14.

7/4
.P!S! r i de.PrlnSen °a prlnseagen °S modtog 20 borgervogne og 41 bøndervogne til Hoskilde.
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1643 13/4 Sendt besked til sognefogeden, at han skulle tilsige

bønderne: 8 bøndervogne og 1 borgervogn til København.
- 19/4 6 karle trak 6 ståheste. Staldmesteren og 2 staldkarle

fik vogne til Roskilde med staldtøjet.
- 21/4 kom to hofjunkere, Tyge Bellow og Niels Parsberg,som

ledsagede hertug Karl af Mecklenburg med opvartere og 
tjenere til Nykøbing.
Jørgen Kræmmers 2 heste og sal.Søren Holst 2 heste blev 
spændt for hertugens karm. Dertil fik følget lo borger- 
vogne og 1 holdsvogn.

- 22/ 4 kom Peder Haagen med 3o af kongens øxne.
26/5 lå et ådsel på Torvet. Sendt bud til Næstved efter Natmand.

- I8/12 Besked at krigsfolkene i byen skulle rejse til Fyn.De
rejste 19/1 2. Jacob Bager viste vej til Ringsted.

So/12 Kom besked til kongen om svenskernes indfald i Land-
hoisten.En holdsbonde fra ørsted kørte budet,der kom fm 
Nykøbing til København. Fik et måltid og blev igen affær
diget til at fortsætte rejsen mod hovedstaden. A
En mand,som I6/2 kom fra København med pas til Nykøbing

- 25/2 og derfra til Skanderborg,kom igen til Køge og havde er
faret, at prinsen ikke var i Skanderborg.Han kom med en 
københavns vognmand,Laurits Grubbe, til København.Denne 
fik 4 1/2 mark.

27/12 kørte Arent Henrichsen velb. Christen Skeel til Ros
kilde efter penge fra Landkisten til folk at hverve.

27/12 kom en mand med breve til kongen og prinsen fra Lybæk- 
börgeren' CasFer'von Buckvalt ffom den onde og meget 
bedrøvelige Tids T il s tand~bel angende11. Blev iligen 
affærdiget ved dag og nat til kongen..

27/12 kom en sergant med 15 vogne med lunter,kugler og
krudt til Falster. Fik borgervogne. 9 arbejdsheste 
havde ført "munitionen" did".

29/12 2 skibsfolk blev på Christen Skeels befaling kørt til<^
Vallø"belangende om hvad Dyb og Grund her for Landet 
falder. Samme dag betalt Thomas Guldsmed og Peder Lol-.
lik,fordi de i nat udred for at få kundskab om det 
Geskrig her kom udi Byen,at en hel hob svenske skibe 
med. folk var set -under Stevns i de her liggende fjorde 
at gøre landgang. Og var de borte en ganske nat og en 
halv dag og førte besked fra kaptajnen, at der var in- 

. tet herom, fik 2 dl.2 mk.
3o/12 Kom fra København Prinsen og Prinsessen og medhavende 

folk på vej til Tryggevælde.
Købmand Jørgen Hauchsen (Nørregade lo) ag for prinsen, 
og Jacob Hansen(rådmand)Brogade for Prinsessen. Køb
mand Erik Christensen(ürogade 5-7) kørte for kammer
junker Binow. Fik lo borgervogne. Maren Knuds karl fulg
te med med lys og lygte som vejviser efter prinsens be
faling.
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IMS.
2o/l2 Jochum Schult,der "boede i Morten üichelsens gård(Torvet 21) 

fik påbud om at søge borgerskab "til 01 at sælge i Pottemål 
og Tøndetal",men nægter at gøre det,men nægter, da han, som 
han siger, har kgl.bestalling og betalte accise deraf.

1MZ. . .

24/1 Sag ang. nogle guldringe.Byens fire spillemænd måtte afgive 
forklaring I retten.
Gielles Kollendal(Vestergade 13),som havde ægtet Jacob Cort- 
sens enke, fremviste sin formands regnskabsbog i retten og 
krævede Anker Hansen for varer,der var leveret 1632-33.Bl.a.
2 tdr. kalk, der var sendt til Valbygård(Juelling),samt 2 l/2 
skæppe stort salt og 15 skæpper humle,der var leveret i mindre 
portioner i løbet af 1633.

13/6 Byrådet bevilgede 4 slette daler"af de fattiges penge"til to
vanføre kvinder i De fattiges Boder for vognleje til kilden.

14/9 En kvinde,som havde fået lov til at sove på gulvet(køkken)
hos Oluf oandersen. kvalte sig med en klud.

14 /11 Zakarias og Søren Spillemand bør" afholde sig fra at spille 
på Gaden for nogen, efter at Vagten er sat", under deres 
stillings fortabelse og anden straf.

20/II 2o borgere var mødt op på rådstuen for at tage stilling til 
løjtnant Nicolaus Strauss anke over, at hans^soldater kun 
kunne få deres løn af borgerskabet hver 8. dag.^e ønskede■ ät 
få løn hver 7. dag og om lørdagen - og så tidligt, at de kunne 
købe deres varer til hustruer og børn på Torvet"af bonden.Som 
det var nu, måtte de enten lide nød eller købe af borgerskabet

5/12 Ved et syn på rådhusets blyrender kaldes porten 11 Strandporten"
19/12 3 borgere mødte på fogedens befaling op en lørdag og kontrol

lerede vægten på følgende bageres brød:
Oldermand Peder Bager,Iiaur. Spel,Christen Bager,Thomas Bager, 
Jens Bager, Jaocb Bager,Oluf Strøby,Hans Møiier i Erik Helmers 
mølle, Peder Speigel, og Claus Bogbinder.
For de fleste var det de fine brød såsom skofter,simler og 
hvedebrød,der vejede for lidt. Bagernes grovbrød vejede 7^pund 
ca. 8 skilling.Clai s Bogbinders 7 punds brød kostede 4 skilling

1644
16/1. Hellig Tre Kongers Aften kom købmændene Cort Richter og Hans

Hemme: i slagsmål foran Cort Richters port (Torvet 2).hvorved 
Richter faldt om på gaden.Striden drejede sig om retten til 
nogle deller(brædder),som nogle bøndersoldater havde båret fra 
rådhusboden over til Richters port. Snedkeren Hans Brunswig 
havde for fire år siden lagt loft over rådhusboden.Omtalte 
aften brækkede han det ned igen,og soldaterne bar dellerne 
tilbage igen. 23/1 blev parterne forligt.

28/5 Slægtshistorie vedr. Hermand Kiie(Kiye,Kiid) i Køge kro.
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4/2 Om de 3o borgere,der skulle tage vare på ildebrande.
I8 /3 Slægtshistorie vedr. familien Richter.
20/5 Den dag mødte kirkeværgen op og krævede enkelte borgere

for bl.a. leje af stolestader, begravelser i kirken og 
leje af jord på kirkegården.Claus Bogbinder betalte for 
leje af skabet i våbenhuset .-

5/8 6 borgere blev tiltalt for forprang "uden Vesterport11.
De havde købt fra 2 -6 lam hver.

2/9 Byrådet befalede to borgere "at de flttigligen, når prædiken
• • ‘ blev holdt,skulle gå omkring i kirken "og vække hvem som

sover under Prædiken, eftersom derom er udgangen Kgl.Majestæts 
Brev" .

3/12 Sivert Bomslutter og Hans Pedersen ved stranden fik ordre af
byrådet til at udlevere til borgerskabet foderet til 33 rytter
heste, som blev anslået til 46 læster hø og 122 tdr. havre.Enhver 
borger skulle have, hvad der tilkom ham,fordi de ingen foder til^fc 
nævnte heste havde fået. Foderet var leveret af Tryggevælde bøndS^  
ydet her i. Køge og skulle være brugt til ritmester Sehesteds heste, 
"som skulle herfra gået til Skibs,efter dé~bTev bevilget,de til 
Lands måtte marchere" .

1646 Cort Richter forklarede på rådstuen, at hans brodér,Hermand,var
rejst fra byen, sikkert til Tyskland11 ."men ikke havde gjort nogen

1 7 /2 Rigtighed for sig om Gods eller Formue". Han efterlod sig stor 
gæld (28/4 ).

2o/6 Byrådet meddeler, at man førstkommened. mikkelsdag ville levere
4 skibpund kobber og 2 skibpund tin(indsamling).

3o/7 Maren Nielsdatter, tjenende i Poulstrup,var tilsagt for at gøre
rede for det guld. 7 lod og en kæde på 2 lod og 1 /2 kvint,som 1) 
købmand Jacob Pomeyer(Torvet_2) havde fået i underpant. Først 
forklarede hun, at hun havde fået guldet af en karl,der var 
kommet fra Køge kro.Derefter ændrede hun forklaringen til, at hun 
havde fundet guldet på Vallø tre uger før jul,da hun gjorde rent 
i en rende. Hun havde først “fundet en sølvske under borgestue- 4 ^  
vinduet.Denne bar hun op til hr. Christen Skeel. Siden, da hun 
trillede møg, fandt hun en guldkæde på 15 led indsvøbt i papir. 
Guldet havde hun pantsat hos Søren Andersen i Køge,men kun 7 led 
for 6 dl. 1 led havde hun selv beholdt, og 7 led blev fundet hos 
hende i Poulstrup.

11 /8 Ved det følgende forhør kom den rigtige forklaring. Kendes broder 
havde fundet guldkæden i renden på Vallø ved juletid.Den var på 
74 led og han havde givet hende dele af den for at omsætte dem i 
penge.Hun havde belånt delene forskellige steder,og 11 led fandt 
man ved en ny undersøgelse i Poulstrup.

1 /1 2 rejstes der tiltale mod 8 borgere,forid de undlod at møde 19/11 
da Hendes fyrst. Naades folk, og gods skulle ages til København. 
Fire af de tiltalte forklarede, at de netop den dag var på rejse 
med deres vogn til hovedstaden.En borger forklarede, at han kun 
havde to unge foler,og med dem kunne han ikke gøre nogen rejse.

8/12 Vedrøre slægten Richter.
Borgerskaber blev altid løst i december måned. En gennemgang 
af rådstueprtokollen fra 1633 -46 viser 2o8 borgerskaber,som 
var indløst, de fleste med fødestedet angivet.
1) Jacob Pomeyer boede dog først på hjørnet af Torvet og Kirke- 

(Wøde tingb. 1642 12/9) stræde.

1.645
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Kæmnerregnskaber 1643» Købmand Oluf Sanders-en Torvet -j_g var rådmand. 
"Første dag udi min bestillings indgang var samtlige borgmestre og råd 
ned at bese oberst Rudolph Rauchstrups losement hos Broport (Brogade 
(Gården tilhørte toldforpagter Gabriel Jacobsen(Torvet 9) og var genop
ført efter branden 1633)* De befalede mig, at >jeg ligesom min formand, 
Peder Sørensen, også skulle skaffe til oberstens de indkvarterede soldater- 
kvarterer 2 læs ved, dag og nat at forbrænde. Regimentet lå fra 2/1 til 
17/4, lo3 dage i alt, men fik kun 1 i læs, hvilket blev til I38 læs ved, 
købt af adskillige ved lejlighed her på gaden* Læsset af 22-26 skilling.
I samme tid givet de soldater, der holdt vagt på Blokhuset ved stranden 
at forbrænde til kold nat og dag 6 sk. og til lys om natten 4 sk. ialt 
16 rdl* 26 sk.

2/1 fik velb* Erik grabbe en vogn til Næstved*
21/1 kom om aftenen en slotiligger med en pakke breve til prinsen. Hans 
Holst gik straks med dem om natten til Tryggevælde*
23/1 fik:, velb. Erik Krabbe igen en vogn igen en vogn til adskillige 
steder i Jylland* Først til Næstved*
Samme dag 3 vogne til Store-Heddinge eller Valbygård med velb, Vincents 
Billes bagage*
25/I lå ritmester Lorents von Thim indkvarteret i byen*
1/2 kom en slotsligger sent på aftenen med en pakke breve til prinsen, 
hvorfor mit eget ridende bud straks måtte til Tryggevælde*
3/2 kom igen et ridende bud med breve til prinsen.
6/2 kom breve fra prinsens sekretær i København med ligger* Blev straks 
sendt videre til Tryggevælde*
9/2 fik ohersløjtnant Adam Krampe 2 vogne til Næstved. Samme dag rejste 
jeg selv til Ramsø herredsting for at tale med Roskildegårds ridefoged 
om de underliggende bønders forsømmelser med holdsvogne på Torvet.
9/2 kom prinsens portholder fra Nykøbing slot* Skulle til Skåne for at se 
efter et par misædere,der var flygtet. Samme dag kom igen en ligger med 
breve til prinsen. Blev straks sendt videre til Tryggevælde.
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5/1 Morten Ibsen i den åbne gård i Kirkestrædet gik med brev til 
Tryggevælde, at lenet skulle skaffe vogne her til byen at gøre 
rejse.

- Kom rektor i Nykøbing F. skole, Mester Johan Stienn. ville til 
København.

- En korporal til hest med 5 af sine folk havde ligget i byen 
nogle dage fordi en del af folkene var syge. Skulle til kom
pagniet i Skelstør. Kørt til Næstved.

6/1 kom 4 regimentsstykker og en kuglevogn på vej til Nykøbing.
Fik 16 heste til stykkerne og 6 til kuglevognen. De to bøsse
skytterne, som var med transporten,blev natten over og fik en 
vogn til dem selv at age på.
Kom et brev til Vincents Bille på Valbygård, at hans kompagni 
her i byen skulle marchere herfra.

8/1 Kom en slotsligger fra København med breve,blev natten over. 
“Hans Pottemager skulle iligen af Sted til Tryggevælde med 
Brevene ,r.

9/1 En sergant skulle have vogne til nogle syge dragoner (og deres 
bagage) som ikke kunne marchere pa hjemrejsen til Næstved.
Samme^ tid ankom en pakke breve fra kongen til prinsen. Chri
sten Michelsen bar dem straks frem om natten. Fik 3 mark.
En bonde fra Strøby,Rasmus Olsen,tog et brev med fra borgmestre 
og råd ang. Vincents Billes kompagni til lensmanden i København 
og bragte dennes svar med tilbage(fik drikkepenge 1 mark,).

1 2 /1 Anders Bysvend udstedte efter borgmesterens befaling 6 vogne
til Greve i Tune herred med nogle soldater og deres bagage,der 
skulle til Helsingør. Havde i lang tid varet indkvarteret her 
i byen, og en del af oberstløjtnant Krampes folk var kommet 
fra Næstved.

19/1 Fik velb. Jørgen Rpsenkrantz vogn til Tryggevælde.

7/8 Betalte jeg en karl for at hugge ris i Christen Skeels skove
til de skansekurve ved stranden.
I645 begravet i kirken " En tysk Oberst Kones Lig "

19.
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I0/2 fik Christen Skeels mønstre-skriver en vogn til København. Kom 
fra Vallø.

11/2 kom om aftenen en pakke breve fra prinsen. Christen Schiøller
matte leje sin nabos(købmand Hans Hansen Ravns) karl til at køre 
til København med sin vogn. Samme aften kom en ligger med breve 
fra kongen.. Budet blev om natten,og en borger red til Tryggevælde.

12/2 kom et brev fra admiral Ove Gjedde. Blev straks sendt til Trygge - 
vælde.

13/2 kom Anna Catharina fra København på vej til Nykøbing. Fik vogn til 
Tryggevælde. 14/2 kom prinsens anden portholder for at opsøge to

27/2 fik tre oberster (navngivne) vogne til Næstved. fanger.
Samme dag fik hauptmand Erik Quitzow 4 vogne til Greve med unge - 
fær 2oo mands (soldaters) bagage* Skulle til Bornholm. Samme dag

26/2 prinsens kammerjunker, Abraham Jacob von Plato.Skulle til hovedsta
den. En kaptajn, de Armis.og to korporaler under Ebbe Ulfeldts regi
ment, som var ude at opsøge nogle forløbne soldater, fik fortæring 
i Anne, Frands Guldsmeds herberge(Torvet 2o)»Kørte til Store-Hed - 
dinge.

28/2 kom en fænrik under prinsens livregiment,som 1 3 /2 havde været i
København for at hverve folk, men kom nu tilbage på vej til Holsten 
efter nogle soldater,som der blev ruineret, for dem igen at opsøge 
og til deres forrige kompagni at forsende. Samme fænrik,Nilaus Ernst 
Scharfenberg, med ledsagere i alt 25 personer, fik losement hos 
Anne, Frands Guldsmed.(Torvet 2o).

4/3 kom en ligger fra København med brev til oberst Rantzau, at han
straks med sine folk skulle rejse til Dragør. Fik dagen efter besked 
på at forblive i byen indtil videre.

3/3 rejste major over Sjællandske regiment,Jørgen Urup, til Store-Hed -
dinge for der sit kompagni at visitere* Og siden andre stder sine
underliggende kompagnier. 7 / 3 kom major Claudit,som manglede i går,
og fik vogn til Store-Heddinge til sig og sit medhavende fængsels -
jern. 12/3 kom to bådsmænd på vej til hovedstaden. Havde været fang-
i Vismar. er

1645 2o-
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is/3 kom 2 af kongens bådsmænd,som havde været fanger på Vismar,
1 / 4 kom fra Frederik Reedtz,Vordingborg slot, en seddel om 7oo skatte

sække korn^som bønderne der på lenet havde givet til det ny værk 
(skanse) pa stranden for Kastrup på Amager. Skulle til proviant - 
huset.

3/4 fik Anne, Frands Guldsmed (Torvet 2o) for nogen forfriskning til 
adskillige Kgl.Majestæts krigsfolk, 6 daler.

5/4 Kom jomfru Elisabeth Gyldenløve(Chr. 4.s datter med Vibeke Kruse) 
Fik 4 heste for hendes karet og 4 borgervogne til bagagen.
Kæmneren.Oluf Sandersen, rejste til Roskildegård for at levere 
restancer til lensmanden, Niels Trolle, for bøndernes forsømmelser
i de forløbne tre måneder."At den gode Mand ville tilholde Ride
fogeden dem at tiltale og straffe det mest mulige".

I3/4 kom ritmester Bjørn Ulfeldt fra Næstved.Skulle til hovedstaden.
1 7 /4 kom et brev fra prinsen. Blev med gående bud bragt til København.
I5/4 kom prinsens musikanter, Frederich Varmer og Philip Rolpsi på

rejse til København.
28/4 fik hertug Ernst Günther 4 vogne til København.
6/5 kom fra Nykøbing velb.,fru Helwig Maria von Taubiin.Prinsens

hofmesters frue. Fik 3 vogne til København. Samme*dag kom hans 
kammerjunkers, Vilhelm von Harstalls frue.Sybilla Catharina von 
Harstall, På rejse til hovedstaden.

1 3 / 5 kom oberst Christopher Steenssen (over Sjælland og Fyn) ville 
, til Store_-Heddinge og videre fort.21/5 kom 'Vincents Bille med sine officerer pa vej til København.

1 9 /5 kom prinsens edelknabe,Ditlev von Ahlefeldt, med 2 store olden
svin, som udi Kgl.Majestæts køkken skulle leveres. "Fik 2~vogne.

22/5 rejste prinsens hofjunker,Didirik Blom til Tryggevælde.
- Der tales nu i kærnnerens regnskab om Blokhuset ved stranden,som 

ved ulykke og forsømmelse var afbrændt.
28/5 fik hertug Ernst Günther 4 vogne til København.

1 / 6 bestilte en tjener 13 vogne til prinsen og prinsessen, som allerede
den følgende dag ankom på deres rejse til København.
Samme dag fik major Ahlefeldt vogne til sine folks bagage. De 
havde i nogen tid varet indkvarteret i byen. Søren Haarlev i 
Nørrestræde havde haft majorens hunde i 2o_dage og fik betaling 
for foderet.

6/6 kom hertug Ernst Günther tilbage og fik 4 vogne. Desuden fulgte 
prinsen og prinsessen med deres suite. Fik 17 vogne. En borger 
red prinsens bihest til Tryggevælde.

13/6 kom en ligger med et brev fra kongen til velb. Gregers Krabbe,
som da var på Vallø. Liggeren fortsatte til Vallø og kom”'igen
om aftenen. Blev om natten.

19/6 rejste kaptajn Nicolai Straus til København.

LS45..,
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Omtrent hver dag kom en ligger som regel sildig pæ aftenen med breve,der 
"Cito Citissimo" skulle bringes videre til Tryggevælde.
18/6 kom et brev om, at to af byens borgmestre skulle forføje sig til 

København den 23, s,m. og der påhøre, hvordan det gik med freds - 
forhandlingerne i lighed med byråd fra andre købstæder. Det blev 
Oluf_Sandersen og Christen Caspersen Schiøller, som rejste, ok de 
opholdt sig i hovedstaden indtil dén 29.

7/7 kørte 4 vogne 5o rytteres gods (under Henrick, Sehested) til Roskilde. 
De skulle ligge i Slangerup og Hillerød. Samme dag kom 4o soldater 
til byen og skulle have kvarter en nat. De kom fra Næstved. En korpo
ral fik vogn til København, medens folkene blev henviste til lands - 
byerne.

- Igen samme dag sendte byrådet et missive til. slotsherren angående 
d.?n hollandske flåde, som lå her for byen.og admiralen begærende 
frisk vand til at forfriske sig selv og'folkene på. Oluf Jensen 
vognmand kørte til København og havde Kgl.Majestæts personlige svar 
med til admiralen. Nogle bådsmænd på den hollandske flåde måtte hjælpe 
bomslutteren,som ikke ved sine egne folks hjælp kunne komme tilbage, 
efter at have afleveret kongens svar til admiralen på grundr.af stor 
vindstyrke. Det blev ikke Køge, der leverede vand,men admiralen fik 
svar på,hvor han kunne hente det.

24/7 sendte byrådet et ridende bud til generalkommissær Joachim Gjers- 
dorf i København, at den svenske flåde var ankommet og lå under 
Stevns.Thomas Guldsmed11 red did frem og tilbage'og fik 9 mark" .
En vogn blev sendt til Roskilde med besked til den ritmester, der 
lå der, at han straks skulle forføje sig til Køge med sine folk.
En borger, Peder Lollik, kørte viktualier og havre, ud til velb.
Chr. Friis folk,som havde vagt i Hpltug skanse.

25/7 fik byrådet besked på, at der ville komme 15o ryttere(loo fra hoved
staden og 5o fra Slangerup) som byen skulle underholde. ("Skulle 
have at bede" hed det). Det var bestemt, at hver person skulle have
1 pund grovbrød, " Men de ville ikke have grovbrød".skriver kæmneren 
"og vi måtte give dem Simler og Strømper i stedet.(Strømper var lange 
hvedebrød).Desuden fik de 6 flæskesider, 3 tønder øl og 9 tønder 
havre til hestene. 2 vognmænd kørte viktualierne og foderet ud til 
folkene. En del af dem havde lagt sig uden Nørreport"på hin Side 
Møllerne11 og andre i Strøby Egede. Vognene matte vente,medens folkene 
spiste for at få sække og tønder med tilbage.
En tysk præst,som var kommet med skib fra Dybæk medbringende et brev 
til Hans Majestæt, turde ikke sejle videre på grund af flåden, og 
fik vogn til København.

I2/8 fik fru Vibekes datters præeeptor (Elisabeths Sophie Gvldenlave)
vogn til Nykøbing."Efter at denne var kørt11, hedder det i regnskabet, 
"kom en Slotsligger ridende fra København med en pakke Breve til 
Prinsen" .

16/8 kom kongens jægermester på vej for at slå vildt til Kgl.Majestæts 
hotnoidning. ftavde med sis; t;n læst salt indpakket i lærred og~der- 
til 3 læster tomme tønder at salte samme vildt udi(Jægermester 
Stippold). Fik 16 vogne.~

20/8 kom fru Vibekes datters præeeptor tilbage.Fik heste og vogne til
en tønde hjorteblod op noget adskilligt tgihuder til koneens 
behov, han skulle frmføre.
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14/8 fik velb. Erk Grubbe vogn til Sørup.
21/8 kom en kommissær fra Rødvig skense på vej til København.

Kom jægermesteren tilbage fra Valbygård, hvor slagteriet står. 
(Juellinge). Havde med sig 3 stk.dyr og rejste straks videre til 
Frederiksborg for at samme vildt ikke skulle fordærves.
rejsté Mandrup Dyres tjener til Rødvig skanse.
Efter Enevold Brochmands befaling.som han selv leverede mig under 
kirkegangen,, red min egen tjenerlkæmnerens) med besked til velto. 
Vinøents B^lle på Valbygård, at han straks skulle forføje sig til 
byen at g&re afregning.
kom en tjener med bud om, at der skulle skaffe 23 vogne til 
prinsens og prinsessen. Samme dag kom kongens jægermester med 
saltet vildt.Han skulle have 24 vogne, men fik ingen,og fik henvist 
til landsbyerne,hvor han selv tog en del af de vogne,prinsen skulle 
have haft.

rejste oberst Christopher Steensen til Tryggevælde.
fik major Sivard Gabrielsen,der var i kvarter,ordre til 

at marchere mod København.
rejste jeg på byens vegne ud til kommissær Sivert Urne på Tryg
gevælde med Vincents Billes afregning på sin egen og sine 
officerers fortæring,desligste om borgmester og råds skrivel
se om fourage til rytterheste at lade skikke.

16/9 kom prinsens fodermarskal, som undervejs skulle bestille
34 vogne for sin herre,prinsen,og straks fortsatte til Trygge
vælde .

17/9 kom en pantsvendd med 9 store dyr til kogens hofholdning i 
København. Samme dag kom prinsen og prinsessen. De rejste 
selv til Ringsted med nogle af folkene.Resten fortsatte mod 
Tryggevælde. Fik 33 vogne. Oluf Sandersen på Torvet kørte 
kammerjunker Harstall. Hofmarskallen fik Gielles Kollendals 
og Peder Jørgensens vogne.
kom Kgl.Mejst.s hoffourer Mathias Sinduput på rejse til 
fæstning Glückstadt.

23/91 kom prinsens kokfHans Brandenburg.og hans(prinsens)
agerhønsefamger. På vej til hovedstaden.

26/9 kom prinsessens kammerjomfru, Christina Lü&zMorn
29/9 2 bønderfra henholdsvis Lille Salby og Ramsølille

holdt begge deres tid,medens kom ingen læs,fik så hjemlov.
2/I0 Om morgenert kom en slotsligger »Røde Jacob, som red hid...

med en pakke storlige magtpåliggende breve fra Kgl.Majst. 
selv,der iligen dag og nat foruden nogen hvile ved sådant 
et bud igen skulle forskikkes til Hans Fyrötelige Nåde,Erinsen.Laurits red staks med dem til Tryggevælde. iggeren tøvede en stund, medens hans hest "biedte", 
bekom selv et måltid mad med øl.Hesten fik en fjerding 
havre og for 2 sk. hø.

3/1 o fik rigskansler Just Høg 3 vogne til Gjorslev. Kom fra Køben
havn .

22/8
24/8

26/8

28/8
8/9
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8/lo Kørte en borger velt>. Malte Sehested først til Vallø og siden 
til Ringsted. Skulle gøre kvarter for Ahlefeldts ryttere.

28/lo fik generalmajor Claus von Ahlefeldt 5 vogne.Skulle til Holsten. 
Samme dag kom fru Vibeke Kruses datter(£lisabeth Gyldenløve). 
Gielles Kollendal(Vestergade 17) kørte hende selv til Vindbyholt.
5 borgervogn kørte hendes folk til Tryggevælde. Rejsemålet var 
Nykøbing F.

5/11 kom apoteker Paulus Ertmand og hustru på vej hjem til Malmø.
(As kom fra Nykøbing).

6/11 fik Oluf Stenwinkel en vogn til København.
7/1 1 Rejste Oluf Sanderseyi til kansleren Christen Thomasen angående 

om velb. ^enrich Sehesteds kompagni skulle forblive i byen.
Ventede pa besked ganske i to dage og fik mundtligt svar. At 
det ikke kunne ske imod kongens ordre, hvilken var, at de skulle 
til vands,og dertil med lå skibene parate på deres vind sejl
færdige, som skulle tage dem ind.

s/li kom en sergant med en svensk fange.hvilken var en student,som 
blev antruffet udi Lolland,Skulle føres til Bremerholm.
Samme dag rejste kaptajn Kruses mønstre-skriver til Store- 
Heddinge for der at forrette.

IS/ll fik vogne til ritmester Christen Friises kompagnis bagage. 
Kompagniet,som var aftakket, lå her i kvarter.Skulle til 
København.
Samme dag fik kommissær over Møn,Oluf Paa, en vogn til København.

17/11 To styrmænd på de skibe, som skulle have ført Henrich Sehesteds 
kompagni, fik vogne til København. (Det fremgår, at de var kom
met til byen med de skibe, som skulle have ført kompagniet)

I8/11 fik Anne. Frands Guldsmed betaling for adskillige personer, 
både ryttere og andre,som havde logeret hos hende, 6 daler.

6/12 kom prinsens hof guldsmed Ji-enr ich Langemark.på rejse til København.
8/12 kom prisens hofmarskal Christopher von Körbit2.Skulle til

København.Samme dag kom oberst Christophher Steensen på vej 
til Lolland.

16/12 5 vogne til ritmester Christen Friis bagage.Havde aftakket
sit indkvarterede folk her udi byen.Hans kvartermester lå 
hos Fraads Henrichsen i Brostræde. Fik vogn til Tryggevælde.
En rytter fra samme kompagni,som udi sygdom var nedlagt,fik
1 dl. orn ugen at hjælpe sig med på en 14 dags tid.

20/12 Betalt Anne. Frands Guldsmed for Anders Lauritsen,som en tid 
lang på byens vegne havde opholdt sig hos hende.Først fra 26/6 
til 25/8 og siden derea og til 6/9 .(36 1 / 2 daler ).
Nok 5 mark for adskillige personer,soldater og andre, deres 
fortæring. —

3J3A5. 24.
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25.
i rkq - reiser forsømt af holdsbønder og kørt af vognmænd til taks te r
Holdsbonder frat 
Kirke Skensved 
Lille Skensved og St. Linde 
Jersie 
Mosede 
Si iminge 
Lejerstofte 
Bøgede 
Endeslev 
St. Ladager 
Hundige 
1643- reiser 
Snoldelev Hastrup 
Vilkestrup 
Lille Salby 
Snadelev 

Kløvested 
østersyv 
Kløvested 
Karslunde 
Dalby 
Vilkestrup 
^rsted
Tune i Kappelgård

(Frederiksdal)

Rei semål 
Tryggevælde 3 mark. 
København 6 
Assendrupgård 4 l/2 - 
Taarnby 24 sk.
Hjortholm mølle 6 mk. 
Eskildstrup 3 mk.12. 
Fakse 9 mk.
Svenstrup 3 - 
Næstved 7 1/2 -
Valbygård

Ramsø ting(retur)
St.Heddinge retur 
Berrit sgård( Lolland) 
Nysted 
Nakskov 
Gaunø 
Korsør 
Kren^erup 
Karise 
Halsted kloster(Loll.) 
Tranekær slot 
Kalvehave færge

165o 26/8 kom kongen og dronningen.Agtede sig til Nykøbing.Fik 24
* borgervogne.Lejede en bonde fra Holtug til at age en iniraj

til Tryggevælde,desuden 5 vogne med gods og tjenere til 
Tryggevælde.Henrik i Gi. Køge kørte med en kiste med 

dronningens gods.
2 drabanter, 2 lakajer og 1 skrædder måtts vente natten 
over i Køge af mangel på vogne.Fik mad ojg øl hos kæmneren 
og en pot franskvin, før de rejset.En karl red ud til 

Kirke Skensved for at erfare,hvornår kongeparret kom.
4/9 kom kongeparret tilbage og fik 26 borgervogne.
1 / 1 1 kom prinsessen fra barsel i København på vej til Nykøbing
fik 22 vogne. B
3/11 kom kongens vinskænk fra Vindbyholt.Havde ledsaget win 

se s sen. v u“
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165o 1 4 /3 fik fru Hel veg Maria von Morgenstierne vogn til Nykøbing.
- Kom en ligger ridende fra København.Skulle til Taarnby 

at erfare hos Jørgen Havn der sammested angående en an- 
holden fange for tyveri.

7/4 kom en ligger ridende fra København med kongebrev til borg
mester og råd.

16/4 blev en hest trukket til Vordingborg.
1 7 / 4 12 karle skukke trække 12 staaheste og foler til Roskilde.
26/4 fik velb. Erik Rosenkrantz til Rosenholm en holdsvogn.
7/5 fik kansler Christopher Urne vogn til Fakse, 9 mk.

1 4 /5 fik landsdommer Lauge Bech vogn til Førslevgård, 7 1 /2 mk.
- I9/5 fik Christen Skeel holdsvogn til Tryggevælde.

27/5 rejste jeg(kæmneren) til Ramsø ting for at hente dom over 
de holdsbønder,der til dato havde forsømt(frem og tilbage
2 mk.)

3 1 /5 kom en af kongens kuske fra København med 2 karle. De havde 
med sig en karm med 6 heste for. Tog ind hos købmand Erik 
Christensen(Brogade 5-7),hvor de selv skaffede sig under - 
holdning og var derfor byen ikke til nogen udgift.

- 1 / 6 kom et ridende bud med breve til byrådet.
5/6 Tommas Guldsmed red frem og tilbage til København angående 

en fyrstelig frøkens traktement. Han fik 2 dl.for sin u- 
lejlighed.

6/6 kom frøken Christine til'^yrenberg" med folk og tjenere.
Fik lo borgervogne.

8/6 blev velb. Christen Skeel forligt med byrådet om 60 mark
"om Holdsbønderne på Tryggevælde len" (en refusionsordning).

18/6 bjev en datter af velb. Frederik Reedtz Vordingborg slot 
Y-jet i jiø.ge „rådhus. ^ostede lo dl.1*og for andet bryllup 
1° dl. En gøgler havde gøglet på rådhuset.

Hflld£.bønder_a__fors^mmelser i regnskabet 165o-51.
Jens Jensen i Hundige,der holdt hver 6.ugers dag forsømte en køben
havnsrejse, 6 mk. En rejse til Bavelse, 7 1 /2 mk. og til København med nogle dyr.

2 Hundige-bønder forsømte en københavnsrejse, en Tryggevælde-rejse med 
Erik Rosenkrantz, en Ringsted-rejsé med M0gen Gøye og en københavsrejse 
med prinsens kammerskriver.
En Lille Salby bonde,der holdt hver 6.ugers dag, forsømte en rejse til 
København med kongens agerhønsefanger samt rejse til følgende mål* 
Ringsted, 4 1/2 mark.
Tryggevælde 3 
Næstved 7 1 / 2 mk.

I65I -35 var dyrtid, men efter en god høst i 1633 lettede det(Mansa)

Kgge- rej ser . 26 *
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Sn bonde fra Regnemark,der holdt hver 9. ugers dag forsømte\
En rejse til København med kongens bygmester,en rejse til Svenstrup og
en københavnsrejse med Ole Krags tjener.

En bonde fra Karlslunde forsømte". (3 .ugers dag).
Tryggevælde rejse,
Til København med slotsskriveren.

- - en ligger
Tryggevælde med prinsessens folk.

- København med nogle fasaner,som dronningen skulle have haft.
2 bønder fra Lille Salby, der skulle holde sammen hver 3.uges dag på 
Torvet, forsømte 6 rejser af de 17, de skulle holde,men 5 gange var 
der intet til dem.
i/? 165o bekom frk. Leonora Christine 3 vogne til København.
165o 7/I0 betalt 2 borgere,som efter borgmesterens ordre havde

våget om natten i kirketårnet,om kongen kom
4/9 En borger red til Tryggevælde for at få at vide,hvornår 
kongen kom, En anden havde været helt i Nykøbing F. Han fik
2 dl. Alt efter Enevold Brochmands ordre.
5/9 var under fogeden i 5ø;jelse og 01 semagie for at tilsige 
folket il at age kongens fadebur.

9/9 vågede 2 borgere om natten i kirketårnet,og man brænde lys 
i "Cortegaräén, da kongen'var i byen. 29 læs møg blev aget væk fra 
Cort Richters dør(hvor hotel Prinsen lå)da kongen skulle komme.

- 13/Ip vågede man igen om natten efter kongen,som havde været i
Nykøbing for at tage imod prinsessen.

165o 3o/lo- 3/1 1: Bespiste jeg den kvinde,der skulle halshugges.fordi 
hun havde myrdet sit barn, 4 måltider.
4/11 gav jeg efter byfogedens seddel skarnagerne,fordi de udag 
kroppen med ligkisten samt stejlen,som hendes hoved blev sat på. 
For 1 stykke 12 alen træ,som stejlen blev gjort af,2o sk.
Betalt Mester Lauritz Skarpretter for at hugge kvindfolket 
på byens vegne, 9 mark, og for graven at grave, 24 sk.
Vognleje til Mester Lauritz- til Næstved, 6 mark,
Cornelius Snedker for ligkisten, 6 mark.

- 22/11 Betalt for 3 læs ris at age fra Præsteskoven samt 12 læs
tang og 3 læs sand samt 2 læs brosten,der kom til et hul i 
ve.jen ved Hans Christensens have uden for Nørreport.

1652 1 2 /7 Betalt Michel Jensen.Han skulle skaffe vandet af vandingen 
uden for Nørreport ved Ravnsborg, å borgere kørte henholdsvis 72, 
67,71 og 76 læs dynd bort fra vandingen, ialt 286 læs' dynd,dertil 
kom at kæmneren blev forligt med Michel Jensen om at køre det re
sterende dynd bort for 29 dl.De øvrige borgere fik hver ca. 7 mark 
for deres læs, f.eks. for 76 læs.

1654 23/8 omtales vandingen igen.Denne gang skulle den brolægges og be
klædes med brædder indeni. (Ved Ravnsborg).Vandingen lå,hvor det 
gamle vandtårn står idag.

1652 I8/3 Betalte jeg(kæmneren) Anders Læssø for med sin egen båd han 
førte slotsherren,Axel Urup og borgmester Enevold Rasmussen Brock- 
man udi åen, såvidt bolværket strækker sig.

165o 3o/7 Betalt Hans Andersen vognmand for et brev,som var kommet fra 
kgl.majestæt "og ill igen skulde fort til Jungshoved
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1653. Dronningens hofmesterinde, fru Else von Kassow, 
rejste frem og tilbage mellem København.

6/8 kom kongeparret^hertug August og hertug Ernst Günther 
tilbage. Der kom 6 par ledige heste for Deres Majestæts 
og fyrsters vogne. De tre par til kroen og 3 par til 
København.
Siden fra kroen og til København.14 borgervogne og 13 
vognmandsvogne.

1654. Fra Tryggevælde kom 5o dl.,som var resten af de 2oo dl.
årligt til Køge bys udgifter for holdsbøndernes ægter af 
Tryggevælde len.
Christen Skeel kom til Køge og tingede med byrådet om 
holdsbøderne,som holdt i Køge. (betalte 1650-51 llo dl. 
for et halvt år).

1655 28.29.3o/6 kom kongeparret .dronningens moder os; broder.
Johan Frederik på vej til Tryggevælde.Christen Caspersen 
Schiøllers heste kom for kongens vogn og hans broders,
Ivar Caspersens Schiøllers for dronningens .Stjend Poulsens 
og Hans Rasmussens for dronningens moders vogn.Blandt følget 
var! Grevinde Rantzau,hofmesterinde von Rantzau og general
major Gyldenløve. 4 kammerjunkere,oversekretæren samt 
kongens kammertjener, Jacob Pedersen med den kgl. bagage;, 
hvortil han fik 7 bøndervogne.
Deril kom den fanske dansemester, mons. Zalor med sine 
8 musikere(4 violinister, og en bassist og cellist m.m.

- 6.7/7 kom kongeparret tilbage. Fik 6 par borgerheste
til at spænde for i Køge kro. Dronningen,hendes moder og 
broder fik 8 heste fra Køge til kroen.
(Ser er dansemesteren stavet LECONL).

1653 9/3 Vedtaget og betalt til Jacob pomeyer for 9 alen rødt
klæde,som tvende trommeslagere her i byen bekom hver til en
klædning,både med svensk rock,bukser og hoser,samt 9 alen
blårlærred til underfoer og hver en grå hat og et par
"mandfelde Sko".
13/3 Niels H.juimand for tvende trommer at lade fly og Claus 
Bogbinder for tvende trommeskind

1653 23/2 Missive til borgmester og råd om tvende borgere,som var
gået i løfte om noget børnegods til Frants Hammer i Vording
borg færgegård (Kancellietsbrevb.)

1653 28/3 Missive til Aksel Urup og borgmester og råd at ko gamle 
musketter "som fandtes udi deres gemmer og dem måtte for
skænkes til borgerskabet,der ingen middel haver til ao købe 
se"lv*M At de måtte sælges for 2 slette daler stykket.28/5 ses
musketterne at være nedsat til 6 mark stk. (Kancelliets brevb)

28.
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29.
1652 6/8 kom kongeparret på vej til Vindbyholt. og Jungshoved

for at drive svanejagtTsom var dronnings.yndlingsjagt.
Fik 18 vogne og 9 par ledige heste.
De var kørende i postvogne.Kongens vogn fik Johan Katter- 
bergs heste for og dronningen Ivar Caspersen Sehiøllers, 
hofmesterinden,Chr. Lauritsens heste.
Der kom 3 par ledige heste for kongens kammervogn.

- 8/8 kom kongeparret tilbage fra i agten ved Jungshoved. Fik
igen heste for, men kun til Køge kro. Dronningens frøken, 
velb. Anne Sophia, fik en vogn direkte til hovedstaden.
Dronningen havede velb. Hiels Banners frue med sig i vognen. 
6 ledige hets til kongens kammervogn fulgte med til kroen.
6 bøndervogne kørte til Køge kro,men uden betaling.

1653 2/1 kom admiral Christof. Lindenow på vej til København.
fik borgervogn,.

24/9 fik sværdfeger for bvens sværd at polere og rengøre
Fik også for en bælg og en duk af jern til samme sværd.
Var fra København.
Fik byen i refusion for holdsre.iser ud af Roskilde len.^^ 
12o dl.Fra Roskilde bispegård, 80 dl, som bønderne her 
udi byen skulle holde. FraTryggevælde len, 12o dl.og igen 
af de penge,som var kommet (tilgode ?) fra Tryggevælde len, 

2o-dl.
1 3 /6 kom 4 af kongens enspændere,som skulle vare for (oplyse) 

om kongeparrets rejse til Lolland.De fik-vogn til Tryg-
f evælde.  ^eres 4 heste blev i Køge 3 dage og nætter, 
amme enspændere(bevæbnede ryttere) fik mad og øl både 

hen-og hjemrejsen^ der foruden 16 kander øl.
14/6 kom kongeparret pa vej til Nykøbing.Fik 11 borgervogne

og 5 vognmandsvogne til Tryggevælde. En ridende karl viste 
deres majestæter "vejen did fører". Det var borgmester 
Hans Christens.karl fra Brogade 19. 15 bønder fra hen
holdsvis. Lille Skensved,Høj else,Ølsemagle og $lby kørte 
tillige (uden betaling).
Kongeparrets 11 heste og 6 personer blev i Køge.
4 karle trak 4 af kongens heste,som havde været for b e ^ ^  
"Deres Majestæters "vogne til København og fik hver 3 S .

16/6 fik 2 enspændere en vogn til København, fordi deres 
heste var blevet lamme. (Havde skamredet dem).

17/6 kom kongeparret tilbage.og fik først kongens egen vogn 
4 heste til Køge krolborgerheste). Nok 4 andre heste, 
som kom for i vejen til kroen,0£ der tog/Deres Majestæt/er 
med friske heste og ag dem til København.
11 borgervogne og 8 ^ognmandsvogne samt lo bøndervogne 
kørte folk og gods til København. Underfogeden var ude
i landsbyerne for at skaffe vogne"til Kgl.Majestæts tvende 
Dørtræk".

9/7 kom en hofjunker på vej til Jungshoved.K0m tilbage 12/7.
21/7 - kongeparret.ledsaget af hertug August af Lüneborg-

.Brunswig og hertug Ernst Günther.På vei tii'^vkotbing-/ 
i'ik 4 par ledige,agtede borgerheste for parrets egne 
vogne til Tryggevælde.2o borgervogne,12 vognmandsvogne.
4 bønder fra Gi. Køge kørte og 1 fra Hadstrup,resten fra 
Ramsø herred.55af kongens kuske og 14 heste,som var for 
majestæternes vogne "hid til Byen",blev om natten.Fik mad 
og 16 kander øl.5 karle trake hestene til København,og en 
oonde kørte hestetøjet til København. Køge Arkiverne



1654 24/1 kora pantsvend Johai Wulff fra Møn med 2 store dyr,4 rådyr 
og 4 harer til kongens fornødenhed. 2 vogne.

I2/2 kom admiral Christof. Lindenow på vej til Vindbyholt.
Kom tilbage. 17/2."
kom dronnings ..pige, Abel Cathrine, på vej til Nykøbing.

- 1 7 /2 - kansleren Christen Thomsen og fik heste for sin egen
karm.Han kom fra Turebygård.

3 3 /3 kom en agerhønsefanger fra Fakse med høns.
24/3 - en pantsvend fra Vordingborg med rådyr og harer til

kongens fornødenhed.Skulle til Frederiksborg. .
Samme dag kom en pantsvend med vildt og haregarn til 
jagtens fornødenhed. Ökulle til København.

28/3 kom en kapt.von Haffn.Skulle til sit kompagni i Bjæverskov.
5/4 - Mette Laursdatter.kongens fadeburspige fra København.

Var ledsaget af to tjenestepiger og medførte tre skrin.
Skulle til Vordingborg og fik 2 vogne.

9/4 Kon Frantz Rantzau til Krenkerup.
- lo/4 rejste Christen Skeel fra Gi.Køgegård til København.

12 /4 - Christof. Lindenow til Karise og kom tilbage
fra Karise 18/4.

- 26/4 kom kongens ridesmed med 2 karle.
- 29/4 - Fiemmeing Uifeldt,major over Sjælland og Lollaid.

Skulle til Halsted kloster.
- 5/5 kom vildt fra Vordimgborg.

1 5 /5 - kongens bygmester og murermester på vej til Beldringe
og Lekkinge.

- 21/5 kom kongens sekretær på vej til Kolding hvor kongens op
holdt sig. Rejste over Ringsted i 

24/5 kom Christof. Lindenow på vej til Vindbyholt. Boede på 
Lindersvold,som han ejede og lå ved nævnte“landsby over 
for gæstegården.Returnerede 27/5.

27/5 kom Gregers Friis tjener fra' Lolland med gods.På vej til
til København medtagendende et stort beslået skrih, 4 tdr. 
øl og 1 1 /2 td. smør.

3o/-5 rejste slotsherrens tjener til Karise.
8/6 kom bud fra Kolding med breve fra kongen .dat. 3/6 Koldinghus.

- 11/6 - to hollændere for at søge hjælp til en
opbyggelse. Blev kørt til Store-Heddinge.

- 14/6 blev lollandsposten kørt tLl Køge kro.
Kørte i modsat retning kun til Karise.

13A Givet Hans Brunswig Snedker for en ny fanestage til byens
fane.

2.1+/6 Givet Hans Nielsen for rettersværdet at føre til København 
at lade "cenouere og polere".

- 5/7 Betalt til Marchus Sværdfeger af København for byens
rettersværd at renouere og polere, 1 dl.

3o.
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165^ 29/6 Betalt for en jernplade at slå på fangedøren,som Anders
Bysvend rakte hånden ud" og luckte Døren op11 samt en ny 
dobbeltlås til døren.
Fra 14-/3 til 3/8 haver jeg(kæmneren) béspist Anders Bysvend
i byens fængsel, er 8o dage af 2o sk„ om dagen, 25 dl.
23/8 Betalt Christen Brolægger for han flyet på vandingen 
ved Ravnsborg uden for 'Nørreport med bro at lægge og hvor 
fornødent beklæde med deller(fjeller)
Bekostet på byens tvættebro på Fændediget: 13 pæle at bukke ned,
o.s.v. 17/9.
Bekostet på en fjellebro tværs over gaden(Vestergade) mellem 
Svend Poulsen(nr. 16) og Claus Henrichsen (nr.17) 1 stk bred 
egeplanker at lægge i broen, 8 søm at slå risten fast med ind 
til Svend Poulsens rendesten. Givet Johan for at rense renden 
over gaden og for egeplanker at age og en tømmer for arbejdet 0)  
at forfærdige. 2o/lo.
Bekom Jacob Baldersen,byens trommeslager, "til en klædning 
bevilget", z* dl. 19/lo.

1657 27/3 Betalte jeg for lo måltider til 5 personer,der var skikket
i fangekælderen. Skal i kronens tjeneste.

I653 9/8 sagsøger tolderen Jens Hansen Cathrine.sal.rådmand Erik
Christens (Brogade 5) for nogle drikkevarer»rådmanden havde fået 
på bog ifølge kældersvendens regnskabsbog folio 8,hvor det hedder: 

16̂ 9 25/7 kom Erik Christensen selv efter' øl, 3 kander a 16 sk. 3 mark. 
2/8 bekom Erik 2 tdr.rostockerøl a 5 rdl. er 
li-l/12 bekom Erik Christensen 1 td. rostockerøl til at traktere

dronningens broder(Hertug Johan Frederik) med,som kom fra Lol- 
' land, 5 rdl. 3 mark.Endvidere samme dag bekom han 21+ potter 
rhinskvin a 2Zf skilling, er 6 rdl.

Erik Christensen havde tidligere været ridefoged og skriver på 
Tryggevælde og var kendt af kongefamilien. Han ses ofte af egen 
lomme at have beværte kongens folk i sin gård(Brogade 5)»som måske 
stadig havde Chr.4.s og dronning Sophis våbener siddende i sin sals

31.
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1657 13/1 kom Hans Roskilde,ligger fra København, på rejse til 
Gjorslev efter en blodig( den blodige ?)
7/l rejste rigshofmesterens tjener til Grjorslev efter den

blodige. Rejste frem og tilbage mellem Gjorslev og Køben
havn ..

3o/l korn agerhønsefanger Jørgen Hansen boende i Store Blmue 
med agerhøns til Hans Majestæt. " ~

- 4/2 rejste admiralen,Christoffer Lindenow,til København
kom fra Vindbyholt.Gentog rejsen 25/2.

6/2 rejste Flemming Ulfeldt,befalingsmand over Sjælland og
Lolland til København.

25/2 kom pantsvende med levende harer.
1 3 / 3 kom agerhønsefangeren fra Slmue med agerhøns til hofhold

ningen.
I3 /3 velb. Feder Reedtz fik vogn til København.

Ligeledes Christoffer Lindenow.
Samme dag fik velb.Axel Ulfeldts frue vogn til Møn.

- 20/3 rejste Christoffer Lindenow til Næstved.~
- 3o/3 - Christoffer Lindenow til Nykøbing F.

Rejste tilbage 4.april.
I0/4 Kom Christoffer Lindenow på vej til Nykøbing.
27/4 - velb. Gunde Rosenkrantz fra Valbygård.Fik 2 vogne

til København.
3/5 kom Lindenows tjener med gods til København.Fik 3 vogne.
3/5 - Zander Alexander Grubbe til Lystrup.
6/5 Kom kongeparret på rejse til ^altsa slot. Fik 24 vogne. 

Nogle kørte til Ravstrup bondeby.Jens Lauritsen vognmand 
red ved kongens vogn som vejviser til Freerslev.Fik 3 mk. 
(Saltsø slöt tilhørte Korfitz Ulfeldt)

8/5 kom kongeparret tilbage fra Saltsø slot,ledsaeet af
hertug Ernst Günther og holdt måltid i skovenwud for
Køge ved Peblingehø.i en med kammerherrer og jomfruer.
Fik 32 vognetil suiten til Københan. (Var bøgen sprunget

i / i  ud ).- lo/5,26/5 og 7/6 passerede admiralen Christoffer Lindenow
Køge nævnte dage. Danmark havde erklæret Sverige krig.

8/6 fik Oluf Brokkenhus,der var kvartalskommissær over denne 
stad vogn til Store-Heddinge.

- 23/6 fik Christoffer Lindenow 5 vogne til Nykøbing F.
(havde mistet stillingen som admiral på Bremerholm og 
var forflyttet til Nykøbing F.)

- 7/7 Kom Gunde Rosenkrantz med frue og suite,tillige
oberst Kosenkrantz med 3oo Piker til at styrke sit 
regiment med. If’ik lo vogne til Tryggevælde.

3/8 kom Christoffer Lindenow på vej til Nykøbing.
I0/8 kom dronningens broder fra Lüneburg. Fik 8 vogne til

København, bølget var på 18 personer.
1/12 Gives besked fra København om, at der til Køge skal sen

des 6 stykker,hver på 6 pund med fornødne lavetter og 
og munition.Dertil 2 konstabler.(Sjæll.Tegneiser)

21/9 En bartskærersvend skal begive sig til flåden,der lå 
omtrent ud for Stevns (Sjæl.Tegn.) Køge Arkiverne



1657 l/ø kom en pantsvend med en del salt,noget vildt og
2 hunde.Fik vogn til Vallensbæk.
Samme dag havde et regiment rytteri sit ”dørtræk" genrum 
byen. Og kaptajnen på 11 ̂ et svenske Lam” og nogle officerer 
fra samme skib en vogn til København. Havde hente vand til 
Hans Majestæts flåde.

9/9 rejste en oberst til Store-Heddinge. General Gyldenløves 
knægt tog til Gjorslev,
Samme dag kom livknægten tilbage fra Gjorslev med-en del 
geværer "til Skaane at medføre".
En sekretær red til København med breve om natten.Var efter 
borgmester Sehiøllers ordre meget magtpåliggende.En borger 
red til Rødvig skanse med brev om, at Danmarks og Sveriges 
flåder nu havde fejdet udi søen.

I4/9 fik Oluf Bro-kkenhus en vogn til skansen i Stevns herred. 
Rejste derefter til Svenstrup.
Kaptajn Gregers på orlogsskibet Ditmarsken fik vogn til 
København. Der var en.anden kaptajn i følget. ^
Samme dag red en borger til København med brev om, at den 9
svenske flåde lå under Møn.
Oluf Brokkenhus rejste til Store-Heddinge.

- 21/9 Kom Hamborgerpos ten. Fik vognmand til Tryggevælde. Skulle
over Femern.

25/9 Kom Hamborgerposten tilbage(dog en anden postfører) mod 
København.
Et kancellibud fik § vogne til klæde til soldaterne i
forskellige købstæder.Køge fik til 66 kjortler.

3/I0 En karl red om natten til København angående indkvar
teringen, som vedrørte Køge by.

6/I0 passerede hertug Johan Frederik, dronningens broder.
I3/I0 kom om natten en ordinans-enspænder med breve til admi

ralen på flåden.
1658 21/2 besvarer Frederik 3. et brev fra Ivar Caspersen Schiøller,

hvoraf fremgik, at en svensk officer,der logerede i 
Sehiøllers gård,Vestergade I9) havde bedt ham om at for- w
føje sig hjem med mindre han ville give 400 rdl.Ellers 
ville hans gård blive afbrudt. Kongen beder Ove Juel.som 
netop var i forhandlinger om fred med svenskekongen om at
være Schiøller behjælpelig med sagen, "at der ingen Over - 
last sker på hans Gård,fordi Tilstanden på begge Sider nu
publiseret er",hedder det i brevet til Juel.
(Sjællandske Tegn. 1658,396. nr. 271.)

I658 1/2 Ordre fra Chresten Skeel ved Fyns erobring:
"At det udskrevne rytteri fra Sjælland og Lolland-Falster, 
Munchhausens og Gyldenløves kompagnier,så hurtigt som muligt 
skulle samles ved Køge og Roskilde".

23.
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1S58 De to postkørere ^enrik Due og Peder Jensen, som besørgede
Lollandsposten(blev kørt af bønder eller vognmænd på skift) 
passerede Køge hver 8. dag i hver retning.Til tider kunne de 
møde hinanden i Køge. De kørte normalt, også under den første 
fejde,hvor svenskerne rykkede op gennem Sjælland i februar 1658, 
men sluttede efter svenskernes landgang i Korsør i august.
6/l kom 2 vogne med klæde til soldaterne på Aalhplm.
6/l bestilte en forrider vogne i Køge til kongeparret,som agtede

sig til Lolland.'......
Il kom en enspænder, med brev omA at rejsen var aflyst, 
amme dag kom en trompeter samt Christopher Otto Schack på vej 
til Rørby ved Kallundborg.

- 8/l kommissær Oluf Brokkenhus fik vogn til Prambroskansen.
Oberst Debberns sekretær rejste til København, desuden 
kom rigskanslerens tjener med breve til majestæten.

- Stadhopmand Erich Helmers(Torvet li) bestilte 2 trommer 
hos Claus Bogbinder.

- 12/1 fik velb. fru Anne Bech,sal. Chr. Belows 2 vogne til L0n and.
24/1 kom fodermarsken,Christian Wiborg,tillige med en skibsløjt

nant på rejse til Store-Heddinge, fordi orlogsskibet 
Sælhunden var drevet bort med isen. Kongens kuske blev i Køge 
med deres heste og fik fortæring.
Samme dag rejste rådmand Jacob Bortig til hovedstaden i stadens 
ærinde.

- 1 / 2 var der plan om at føre oberst Kay Lykkes regiment i Næstved
til København. Samme dag kom en fenrik.Henrich von Hpghrater. 
der havde mønstret landfolkene i Tryggevælde len. 
kom en regimentssekretær ved dragonerne på vej til Vordingborg. 
fik oberst Debbern 4 vogne til sig selv og nogle syge ryttere 
og deres bagage.
Grev Wpnderlev fik 2 vogne til sit kompagnis bagage.
Ritmester von Huss kompagnis bagageført til København .Fik
2 vogne.
Ritmester Christopher Due fik vogn til København.
Ritmester Jens Kaas rejste til Lolland for st "strække" 
sit kompagni ryttere.
Kom en løjtnant, der havde pas til forsk.steder i landet.
En borger red til Gisselfeld med breve til oberst Kav Lykk-e. 
Oluf Brokkenhua fik vogn til Store-Heddinge. 
rejste oberst Kav Lykke- til København -

Betalt Knud Byskriver for losement til kapt.Hans Maaler, 
hvis kompagni skulle have kvarter i Høj else.(for natten).
Et andet af kaptajnens kompagnier skulle indkvarteres i 
Ølsemagle for natten. Kompagnierne passerede byen direkte 
ud til landsbyerne.
En ordonnans-rytter fik natlogi hos Kirsten,sal.NielsHansen 
Fortæring til rytter og hest aften og morgen, 2 mark. 8 sk.
Officererne ved Livkompagniet(Kay Lykkes) fik 4 vogne til 
deres bagage og til nogle syge soldater.Kom fra Næstved.
3 af vognene fra Næstved måtte fortsætte til hovedstaden, 
da der ingen vogne var at få i byen.
En syg rytter fik vogn til Jersie.

5/2 efter rigshofmesterens ordre fik Adam løjtnant under ven 
Ebersteins regiment 2 vogne med de små metalstvkker.der lå 
i rådhusgården.En kornet fik vogn til en syg rytter.Og en 
•vogn fra Næstved kørte ritmester Redtschleff.(Khhvn.

6/2 rådmand Oluf Sander kørte generalkommissær Christen Skeel 
til København.

34.
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1658 6/2 Oberstløjtnant Anders Jacobsen over dragonerne fik
6 vogne til bagage(3 fra Næstved) og 2 par ledige heste 
Skulle til København. En bonde fra .Strøby kørte også.
6/2 fik kapt. Suidtze vogn til hovedstaden.Kæmneren skaffede 
vogn til en syg rytter og en syg kvinde. Lejet for en daler.
6/2 fik regimentssekretær Hans Christensen 2 vogne til ad
skilligt ammunnution,der tilhørte regimentet.

- 6/2 Oluf Brokkenhus fik vogn til Store-Heddinge,siden til
Tryggevælde og derefter til Svenstrup.
Ordonnansryttere passerede byen .i hver retning og måtte over
natte .
Hitmester Due kom i'or at samle sit kompagni.Fik vogn til 
Tryggevælde.
En. ordonnansrytter kom om natten.
7/2 fik ritmester Due og hans løjtnant 2 vogne.
Samme dag fik oberst Damstrofts frue 2 vogne til til selv 
og nogle syge soldater.
Oberst Thott og major Poulsen, begge under Gyldenløves
regiment fik vogne til hovedstaden. -
8/2 kom oberst Bock fra Hakskov på vej til hovedstaden. f
Officerer,som var tjenestegørende under svenskekrigen!
Christopher Miånnichausen, oberst,
Christopher Due, ritmester,
Joachim Kørber,kommandant Hakskov, sept. 1658 
David Bernbach, - - , maj ■
Gert-Boeck, fenrik i major Poulsens kompagni,under Gyldenløve, 
Poulsen,Carsten, major,
Kruse, oberst
Kay Lykke,oberst ved Kongens Livregiment(Gisselfeld)
Johan Wulff Huss, ritmester,
Suidtze, kaptajn,
Henrich Hochrathe, fenrik.
Christopher Debbern, oberstløjtnant,
Adam, løjtnant,
Mahler,Hans, kaptajn. 0. „ , x u • n • j’ ’ 0 Rigsråd Jaachim Giersdorff -

1658 8/2 kom de danske forhandlere? generalkommissær Christen Skeel,
den engelske gesandt,sir Philip Meadowe,en hollandsk sekretær, 41
Beuningen, en tysk sekretær, Fodermarskallen,Christen Wiborg,
4 edelknaber,' en køkkenskriver og 2 enspændere var med i følget.
3 af kongens kuske med '6 heste blev i Køge. Rejsemålet var Rud
købing, hvor man mente at træffe den svenske kongen med sin arme.
Christen Skeel bad om 31 borger-og bøndervogne.På grund af tids
nød skulle borgervognene køre helt til Præstø(man gjorde dog holdt
i Vindbyholt krof hvor der blev holdt måltid)
Følgende borgere kørte for de fornemste herreri
Ditlev Bertram.Ole Sandersen.Niels Skivholm,Arved Svendsen,
Svend Poulsen.Desuden kørte følgende borgere!
Niels Rasmussen, Johan Hansen,Peder Jørgensen,Peder Christensen, 
Hans Hansen Ravns(hans karl) samt Ole Svendsen, sam alle kørte 
til Præstø.
16 vogne kørte til Tryggevælde,og kæmneren lejede yderligere
4 bøndervogne på Torvet.
I658 13/2 fik vognmand Thomas Nielsen Guldsmed 4 mark og 8 sk. for 
at vise svenskekongen vej til Vallensbæk og 27/2 1 dl. 8 sk. for at vise ham vejen til Ringsted.
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1658 8/2 T.il gesandternes og deres suite medgik følgende fortæring 
ifølge kaemnerens beskrivelse J

Dl. mark. skilling. 
Spanskvin 15 3
Rostockerøl, 43 potter 3 1 7
Smaabrød . 3
1 /2 ot ting smør 2,
1 /2 tønde: øl 2
Folkene spiste for 4
2 skæpper havre til hestene 3
Fodermarskallen, den tyske sekretær 
og 4 edelknaber fik desuden 12 potter franskvin.

I0/2 kom en trompeter fra gesandterne på vej mod København.
12/2 - trompeteren tilbage fra hovedstaden på vej sydpå.

36.

2/3 Hans Pottemager kørte feltmarskal Wrangels sekretær til 
Næstved.Jens Quatrup kørte en svensk trompeter til 
Vordingborg.

4/3 Peter Jensen med Lollandsposten på vej mod Nakskov 
fik natlogi og et måltid aften og morgen.

7/3 kom to af vor konges oberster med breve til Wrangel
fra svenskekongen og vor allernådigste herre og konge. 

fik 2 vogne til Bprreby!
8/3 fik Wrangels sekretær 4 vogne til 12 syge soldater 

under oberst Kruses regiment (til Sønder Dalby).
En kvartermester og tre dragoner under samme regiment 
fik fortæring og havre til deres heste aften og morgen, 
da de affordrede de syge soldater til hobe ”.

I0/3 fik en af vore konges kvatermestre frit natlager og 
fortæring aften og morgen.
Samme aften kom Lollandsposten,Peter Jensen, fra Nakskov 
Wrangels skeretær fik vogn til Hingsted.

1 1 / 3 ankom oberst Thotts(oberstløjtnant) med 2 kompagnier ryttere 
" på deres J^archering til Nakskov" og skulle have haft 
frit natlager her i byen.men fortsatte til Strøby og Varpe- 

Tje.y np hl py^jndkvarteret der . Fik 4 vogne til bagage og pro- 
viant. En karl viste vejen til nævnte byer.En svensk kvarter- 
mester med et stykke vin (til Møn) fik vogn til Næstved.

- 13/3 kom oberst .Henrich Wal kodt Bock på vej til Nakskov.
Fik6 borgervogne til Sdr. Eskildstrup.
Peder Soldat gik til Roskilde efter skarpretteren.Her 
var en del døde bæster at udslæbe(disse lå på Torvet 
og var ihjelkørte, da den svenske arme klumpede sig 
sammen med deres bagagevogne og rytteri).Budet havde 
også brev med om penge for holdsvogne.

- 15/3 Jacob Graa gik til Vallø med breve byen meget magtpålig-
fende (til Christen Skeel).n kaptajn Dyssing von de Weyre kom fra Nakskov. Fik
2 vogne til København.

25/3 Henrich Due,som førte Lollandsposten fik vogn til hoved
staden, da han ingen vogn kunne få ved Køge kro (bønderne 
var ikke ved deres gårde på grund af omstrejfende fjender) 
(Der var_lfigenvogne at få ved Køge kro før efter krigen).
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1653 1/4 kora en pantsvend på vej til Møn efter vildt.
37.

9/4
- 1 2/4
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6/5
- 7/5

- 8/5
- lo/5

-  I9 /5

- 29/5

- 27/5

- 2/6 
-  6/6

- I2/6

kora han tilbage med nogle små og store dyr.
kom oberst Kjeld Lange fra Nakskov. Samme dag 
kom nogle officerer under Münnichausens regiment, 
ledet af kapt.von de Woch. 
kom velb. ^luf Brokkenhus,der havde noget at forrette 
i Store-Heddinge.Kom tilbage 19/4 og til til Svenstrup. 
kom Jørgen Seefeld fra Holbæk slot,skulle til 
Store-Heddinge og rejste derefter til Aastrup, 19/4.
kom en hollandsk kvartermester med 2 knægte,der skulle 
gøre kvartertjeneste for en anden eskadron. Fik 3 måltider
mad og øl.
rejste Christen Skeel til hovedstaden.
fik en generalmajor 2 vogne til Præstø. ßer var ingen vogne 
at få ved Tryggevælde(Bønderne holdt sig fra deres gårdd. af 
frygt for fjenden. ). 
blev en hollandsk officer.som var ih.i el stukket begravet, 
kom kongens sekretær, Jens Hodsten.der skulle til Lolland ^
og Falster. %
en major under Gyldenløves regiment fik vogn til Præstø.
Det. gjaldt også velb. Christian Holck (til Præstø).
kom en skibstømmer som havde været p& Lolland at hugge tømmer.
red en borger til København med brev fra Christen Skeel
til regeringen.
rejste velb. Christen Skeel selv til hovedstaden.
Samme dag rejste jeg til Roskilde efter holdspenge, 
kom en løjtnant med en del syge ryttere,kvinder og børn 
fra ritmester Schrøders kompagni.Fik vogne til Næstved. 
Kommissær Jørgen Reedtz fik Johan Katterbergs vogn til 
. hovedstaden.17/5: Kansler Chrstof.Urne fikvogn tilTryggev). 
kom velb. Frederik Reedtz på vej til Tryggevælde.
7 ryttere under Thott i Nakskov fik vogne til Præstø,
bekom en major,nogle kaptajner og andre officerer 
over. 7 kompagnier 6 borgervogne til bagage og en del 
syge med deres geværer at frmføre til København.Der var 
ingen vognmænd at få i byen. ^
Samme dag måtte jeg(kæmneren) selv køre Lollandsposten ^
til København.
Johannes Faick fik en vogn frem og tilbage til Svenstrup
i byens anliggende.
kom en gefreiter fra København med ordre ang. de holland
ske folk, at skulle marcheré~til København.
Betalte.1 mark 8 sk..til brandmesteren (borger),som havde 
købt en brandhage af de svenske. (Brandmesteren fik årligt
8 dl.).
fik Axel Urups frue en vogn til Store-Heddinge.
En staldmester og to kuske,som havde kørt rigshofmester 
Joachim Gjersdorff til Køge,blev indkvarteret hos Knud 
byskriver,hvor de afventede hofmesterens tilbagekomst fra 
Lolland for siden at age ham til hovedstaden.
kom oberst Mtinnichausen med hele sin stab og en del andre 
officerer fra Nakskov.Fik traktement hos rådmand Henning 
Jacobsen(Nørregade 22).Fik 12 vogne til Solrød(ingen vogne 
var at fä ved"Køge kro).
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1658 7/6 fik hofprædikanten,dr. Johan,vogn til Tryggevælde.
- 9/6 kom hofprædikanten tilbage på vej mod København. Medbragte

breve og rulle på de her indlogerede ryttere til slots-
- skriver Jacob Eylertsen angående græsgang til dem.
-? 11/6 fik kongens sekretær* Jens Rodsten, vogn til Nakskov,

rejste rigsråd Gunde Rosenkrantz til København.
12/6 rejste rigshofmester Joachim Gjersdorff til København.

Samme dag kom en pantsvend med en stor del vildt.
- 13/6 kom kongens køkkenskriver.Hans Olsen,på vej adskillige

steder for at opsøge slagtekvæg.
Kom en karl med to af dronningens heste fra Nakskov.
Fik natlogi.

15/6 kom Frantz Brokkenhus fra Nakskov.
17-/6 Skipper, Peder Olsen, på Gyldenløves galløtfik vogn til 

København.
Samme dag rejste Knud Byskriver til København på byens 

vegne. (Knud Lauritsen).
Major Nyhorn med to ritmestre fik 2 vogne til Tryggevælde 
(skulle på rejse gennem Lolland).

2o/6 fik køkkenskriver Hans Olsen vogn til København.
22/ 6 kom køkkenskriver Hans Olsen på ve .i til Lolland at hente

slagtekvæg. Fik vogn til Tryggevælde.
26/6 kom en officer David Frederich fra Nakskov.Skulle til

København at hente ammunition til regimentet.
28/6 kom køkkenskriverens tjener med 32 øxne.fik vogn og 3

karle drev samme øxne til København og fik hver 1 dl.
5/ 7 kom en pantsvend med vildt fra Møn.

“ I0/7 rejste Johs.Falck til København om indkvartering.
- lo/7 - ritmester Christoffer Due og hans underofficerer og

fik 2 borgervogne.
- 1 1 /7 fik Lollandsposten min egen vogn(kæmnerens) til Tryggevælde.
- 14/7 Kørte Oluf Sandersen til København i byens ærinde i sin

egen vogn.Fik til vognleje og fortæring i staden 6 dl.
- I6/7 rejste oberstløtnant Debberns sekretær til Næstved for

at udrette noget .på sit regiments vegne.
Oberst Kørbits fik vogn(skulle til Nakskov).Var kommandant.

I9 /7 kom Peder Blom fra Lolland med en del øxne og fik fornødne
folk til at drive dem til København.(Til hofholdningen)

I9 /7 betalt Johannes Falck,som lo/7 rejste til København om
indkvartering.Måtte blive der i 13 dage.Fik 2o dl. til op
hold og 6 dl. for sin ulejlighed. (Falck var rådmand).

- ’ - betalt skarprettern.Mester Oxenvold i Roskilde efter reg
ning 24/3 for hans folk at udslæbe 8 bæster,som var ihjel
kørte her i byen på Torvet og udi strædernepå byens grund 
da den svenske arme her logerede.Efter sin kontrakt:
6 mark pr. styk. Lejet 2 heste i Vollerslev til at slæbe 
bæsterne ud med.Item for 2 hunde at udslæbe af gårdene

38.
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1658 29/6 borgmester Bertrams udlæg til Henrich Storm for 13 tdr.
øl til den svenske lejr,som her af byen blev udredet.
Og Ditlev Bertram udlagt til ma.jor Jeramias fordi han 
salvegardede byen med 5o heste, da den hele arme bortrej
ste. 6o dl.

17/7 betalt til Erich Helmers (Torvet li) rådmand,fordi han 
logerede oberstløjtnant Debbern fra 9/7 - 8/8, 18 dl.
Gottfried Henrichsen,som er oberstvagtmesterens rytter 
for sit traktement, han selv skaffede sig fra 9/7 -lo/8, 
og til Debberns sadelmager,der ingen kvarter kunne bekom
me. 3 dl.l mk. til hver.
rejste rigsråd Gunde Rosankrantz til København.Fik 2 
borgervogne.
Prinsessens forrige lakaj fik vogn til Tryggevælde.
Skulle til .Lüneburg.
Løjtnant Otto Henrichsen fra Gyldenløves regm. fik vogn 
til København med to fanger,der var røqit fra regimentet, 
fik rigsråd Gunde Rosenkraintz vogn til Næstved.
fik ridsråd ^enrik Rantzau vogn til København, 
fik - Gunde Rosenkrantz vogn til København.
kom kongens vinskænk,Johaa Reisen,på rejse med en del 
store tomme jernbundne vinfade og ankre.Fik 6 vogne 
til Tryggevælde.Skulle til Nykøbing.

Leveret til adskillige officerer og deres undergivne rytteri
8/8 købmand Jaoob Pomeyer(Torvet 2) leveret til oberst

Thott og Gullacks rytteri og hestes 
16 tdr. byg.
Til en majort 1 td. norske sild og 2 top-sukker, 
desuden forskelligt,Johannes Falck udtog*
Hos sal.Jens Poulsen i Vestergade til grev Thotts 
rytteril'’l td. hollandske sild og 6 pot .øleddike.
Hos Niels Rasmussen til Thotts rytteri: 
loo spegesild.
Hos Jørgen Apoteker* sukker og spiceri samt medikamenter.

8/8 leveret til Thotts regiment.som stod p& Torvet og holdt 
.vagt: 2 tønder godt øl til officererne,

1 otting smør, 
l/2 td. øl til officererne,
1 1 / 3  lispd. flæsk,
8 skæpper byg.

Leveret til oberstens kuske: s skæpper havre, 
hø og strøelse i 4 dage, 1 dl.4 mark.

Oberst.grev Rutger von Ascheberg har i sine erindringer beskrevet 
dagene umiddelbart før svenskernes landgang i Korsør:
5.august 1658 -fik Ascheberg.der var indkvarteret i Jylland,hemlig 
befaling fra svenskekongen Karl Gustav, at han skulle bemægtige si 
to små kompagnier af gamle Gyldenløves og Ove Thotts,der lå i 
Skanderborg.Han kom til staden, uden nogen vidste noget derom, 
hvorfor samtlige officerer og I60 gemene overgav sig.
Svenskerne sejlede fra Kiel 6.august og landede i Korsør 8.august 
som fredsbrydere.
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14/8

15/8

1658

19/8

21/8

22/8

24/8

18/8

19/8
3/9

1) Hans

Veri -f jendens besættelse i august holdt kæmneren regnskab 
med,hvad hver borger blev afkrævet eller leverede!
Hos Henning Jacobsen(Nørregade 22) til en løjtnant "selv Syvende 
29 kander øl og foder "til hestene.
Om natten til en del ryttere.som holdt vagt uden Broport,
1 td. byg. " ‘ 1
Nok hos Oluf Sandersen på Torvet for en ritmester, 1 td. øl.
Johan Katterberg(Torvet 3) leveret 12/8, 2 tdr. lüneburg salt.
4 tdr. fransk salt.
Jørgen Apoteker leveret til proviantmesterens behov adskilligt 
"spiceri".
Christen Frandsen til proviantmesteren! 1 blækhorn,1 sandbøsse,
1 urteskrin.
Mpuritz Dreyer(Torvet 9) til kaptajn,grev Jacobs behag!
3 lispd. krudt, T , , .3 - lunter (Grev Jacob de la Gardie)
8 bøssesten,
2 lispd. krudt.
Losemente til kapt.grev Jacobs løjtnant og staldmester 
med 3 tjenere,og for øl og brændevin i et døgn.
Jacob Pomeyer(Torvet 2) leveret! 1 ris papir,1 bog forgyldt 
papir,1 stob blæk,loo pennefjer,! papirsaks,2 penneknive,
2 pd. voksstabler, 1 lispd voks og 5 pd. harpiks,som blev 
brugt,til at gøre vokslys af.
Mathias Jochumsen(Fændediget) 1 kakkelovn,vurd.2o sletdl.
Bogbinder Laurits Jacobsen gjort 125 par vokslys og 12 par 
fakler.
Anker Hansens gård,der var østlig nabo til nuv . Torvet 21 
og var på 15 bindinger(med port til Badstuestræde) blev"' 
straks taget til hovedvagt.Fungerede som vagt under hele 
besættelsen.
Kandestøber Frands Gyllach til proviantmesterens behov!
6 tinfade og 12 tintallerkener.
Borgmester Schiøller leverede egeplanker til oberst Banners 
kiste og 1 td. sild hos rådmand Johs. Falck.
leverede borgmester Ditlev Bertraa til svenskekongens 
hofbager! 12 tdr. rug, 4 l/2 td. lollandsk hvede.
Han s kammersekretær fik 6 par vokslys og 1 td. øl.
17/9 leveret 3 tdr. hvede,8 tdr. Prydtrug, 6 tdr.hvede 
6 tdr. prydtrug.
Hos Oluf Sandersen leveret 2 tdr. øl. 1 1 /2 td. bvg.
Til hofstaben leveret i Peder Grydestøbers gård:
1 jernkakkelovn, vurd.2o dl.,og i den bolig næst ved 
1 - , - 3o dl.(hørte til Vester fjerding)
gård blev nedrevet af fjenden.

4 o .
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Kirkebogen indeholder følgende begravelser 11 i Kirken 11
1658 li/6 Jomfru Anne Tott,
- 1 2 /1 1 Kgl.Majestæts af Sverige, hans krigskommissærs sekretær,

1659 26/3 Begravet en fenrik hos Christen Frantzen,
- 1 3 / 4 Begravet en løjtnant Samuel,
- 26/4 Begravet major Jacob Kidtze,
- I0/5 Begravet Maren,sal.hr. Sørens i Brogade,
- 16/8 Begravet fru Ide Lunges(Valbygård) 3 Lig,Tønne,Otto og

jomfru Berete S^eel.
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1658 Svenskerne havde nu etableret sig 1 bven. men manglede
nødvendige ting som lagner,duge og håndklæder,hvilket 
krav måtte efterkommes af næsten samtlige borgere,der måtte 
af med enten 1 lagen eller en dug, Andre leverede blår.

3/9 fik Sara,sal.Jens Ribers (Brogade 23) 3 dl. for 2 højtstående
officerer, hun havde haft boende..

I0/9 lod major Erik Lüster gården Ravnsborg nedbryde.Den lå som 
det hedder "nord for Byen og tilhørte Oluf Sandersen",vurd. 
til 600 dl. af kæmneren, l)
Man var i gang med at betale brandskat. Købmand Mourit2 
Dreyer blev fritaget efter Wrangels befaling, fordi han 
havde hr. Hannibal Sehesteds frøken inde i kvarter og skulle 
derfor ikke betale de 8000 dl. i brandskat,som han var lignet 
til. En lignende fritagelse opnåede tolderen Jørgen Bremer, 
men kun for lo7 rdl. Dreyers part var kun en andel af de 8000.
Proviantmesteren,som havde etableret sig hos(Hannibal Lauritsen ? 
blev tilskikket: 2 drejelsduge, 6 tintallerkener, 1 sæk til 
småbrød og speceri udi,samt 2 messinglysestager,som Jørgen 
Kleinsmed måtte levere. 2 )
Jacob Hansen og Søren Therkelsen 1 Brogade måtte af med hver 
en vindovn, da efteråret begyndte.
Samtlige skomagere blev sat i gang med at sy sko.^er skulle 
leveres 54o par. Og byens skræddere fik travlt med at sy 5oo 
par strømper og I80 skjorter. 3o borgere afleverede hver et 
lagen"til Patienternes Behov i lejren".
En grovsmed i Nyportstræde blev afkrævet 26 spader og hakker.
Købmand Johai Katterberg leverede til Kronborgs reparation:
154oo hollandske klinker,
62oo mursten.
Sara Ribers skude gjorde 6 rejser med proviant til flåden. 
Skipper Mathias gjorde flere rejser med sin skude til flåden, 
både for København og i sundet og på reden ud for Køge.
16 svenske soldater døde hos private borgere eller i boderne
i løbet af 1658 og blev begravet pa fattigkassen regning. To 
af byens store købmænd døde -umiddelbart ved fjendens ankomst.

1659 Hans Hansen Ravn i Vestergade 22(17/5 1658) og Svend Poulsen
i gården Vestergade 16 blev begr. 8/l2 1658.

1 7 /4 begravet Søren Sørensen i Nørregade.som blev skudt.

1659 4.december nævnes i kirkebogen: Efter den tvske prædiken døbt 
en fænriks barn til Jørgen Kræmmers.båret af Sophie Eleonora, 
faddere: kommandantens broder, en ritmesters fru og nok tvende 
andre officerer.Cathrine,Henrichs og Sara,JensRibers ginge hos.

1660 25/3 hedder det under begravelser:
■■alle...kl okker.

1) Ifølge tingb.1665(77) hedder det"o.g ført til Lejren for København11. 
Oluf Sandersen,som ejede gården, vidner, at den bestod af 1 forhus,
2 loft højt med gemakker og sale,derhos en lade og staldhuse samt 
korn i laden og foder til kvæg,dernæst husgeråd,som var i husene,og 
lukket om vænget,der var af planke -og enebærstager,ganske er ble
ven ruineret og borttagen.

2) Søren Therkelsen ses 1649 5/5(tingb.) at være foged på Øster Vallø
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1659 25/4 leveret til 7 rvttere.som førte en fangen ingeniør
fra Sorø. eftersom de eliers skulle være indkvarteret 
her: 7 kander øl a 3 sk.

4/5 tilKarl Gustavs fornødenhed^
1 læs hø
4 skæp. havre,
6 pd. lys.
Til oberst Stahl, 3o dl.

7/5 Bespist en drabant en times tid med mad og øl, 1 mark.
Betalt Maren Jensdatter for en fed kvie.som er kommet
til Karl Gustavs hofholdning,6 dl.
Bespist en kvartermester,som havde noget her at forrette. 

IS/5 begravet en rytter.som blev skudt hos Christen.Krogs. 
21/5 Leveret til oberst Stahls fornødenhed* daler mark skil.

1 td. øl ' “  " 4 2
1 par kalkunske høns 2 2
1 kalv 1 2
6 par små høns a 12- sk. 1 8
1 lam 3 4
1 parti oksekød 1
4 snese æg 1 12

28/5 2 bastreb til at slæbe døde bæster med
ud af rådhusgården. 1

31/5 Kom to konstabler,som skulle beskæftiges
her ved artilleriet(kom fra Kronborg)

1 / 6 leveret ritmester Hillebrandt på sin
månedlige traktement, 36 dl.
Til ritmester Gottfried, 12 dl.

Il/6 Bekostet på renden i Vestergade (var ud for nr. 16.)
2 xlé alen træ til at lægge planker udi og 2 x lo
alens træ,som kom til siden på broen.(Byrenden førte
tværs over gaden)

19/6 leveret til en gevaldigers søn af København,som udi
lejren var fangen, 1 dl. 2 mark.

21/6 Betalt til en salvegarde.som tog vare på byens
kvæg, eftersom han skulle følge bort med sit kompagni,
1 dl. 2 mark.

27/6 Betalt Mester Qxenvald for nogle bæster at udslæbe
og bastreb til samme brug, 5 dl.l mark. 8 sk.

1 5 /7 Til regimentskvartemesetr Duesborig for fourage
til sine heste, 4 dl.
Til Karl Gustavs fornødenhed, store og små lys, 
og adskillige drabanter bespist gennem året, 1 dl.2 sk.

I8 /7 Overnattede Karl Kustav, da han ville til Lolland med
6 vognheste!
3 lam,fersk oksekød,2 gæs,2 par gi.høns,4 par unge høns, 
5o æg,l par kalkunske høns,l otting smør,ltd.stærkt øl

og småbrød.
Købmand Johan Katterbergs bolig(udlejet) yderst i Nørregade 
blev I659 revet ned,fordi volden skulle gåder(ting.1663.13)
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1659 Leveret til Karl Gustav!

Nok til frokosten og rejsen til Lolland, at medtage!
6 lam, 5 par. gamle høns, 2 gæs,3 par unge høns, 2 grise,
3 røgede oksetunger, 1 skæppe lüneburg salt, 1 par kalkunske 
høns.
Til general Banners heste, 5 skæp.korn,desuden mad,øl til 7 pers. 
kom svenskekongen tilbage og holdt måltid i Ditlev Bertrams 
gård ( Brochmands gård). Torvet 14.
Nok leveret til udskrevne folk, som her var indsat på 
rådhuset (udskrvet til militærtjeneste)i Brændevin,tobak 
og piber efter befaling, lo dl.3 mark. lo sk.

Betalt til Mester Oksenvalds tjener for 4 bæster,han slæbte 
ud af byen, 5 dl.
Til Rasmus Nielsen Kok,som kogte for de hollandske gesandter.

14.15/11 rejste den svenske dronning gennem byen.Udgifter 3 dl.
I660

3/1 Tagsten til vagthusene ved portene.
I0/4 Kvartermester"Duderberig", traktement 27 dl.

Betalt for følgende traktementer!
Kommandantens 2 tjenere, deres traktement.Johan Rot.

Johan Stoll.
Kommandantens rideknægt og staldknægt.deres traktement.

4/8 Betalt til Peder Maattemager for ligkister.han til de svenske 
soldater havde gjort, 5 dl. S sk.
Oluf Sandersen havde leveret til gesandterne,som kom til Præstø!
2 topsukker 4 dl.
1 lam 3 mark,
4 pd. muskatblomme 1 dl.
Til Eske Møllers hustru for! 1 Side kød og 1 oksetunger, 2 dl.l nk.
Til Peder Sadelmager for en ridehynde og et par stigbøjler,som 
salvegerderne bekom, da de tog vare på byens kvæg.l"dl.l mk.
Leveret til oberst Stahl, som udi kom,nemlig!
rüg,Dygog malt Ville have af de 25 samt de 38 enkelt skatter.
Item tid efter anden rede penge indtil 17.april I660 og beløber 
sig i penge til 8250. .
Kornet blev udskibet
Oberst Rutger von Ascheberg.som deltog i stormen på København 
I0-II/ 2 1659 skriver i sine erindringer, at den føltes som en 

pest mod den svenske arme.97 af hans folk døde og 126 blev sårede, 
-an blev selv såret ved stormen og lå lo uger til sengs i Roskilde.
Ifølge trykte kilder kom 5oo sårede efter stormløbet til henholds-* vis ttoskilde og Køge.

18/7

25/7

I7/I0

25/I0
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1657 9/4 (regnskab 1657-58) Kjrkeregnskaber.
Udtaget 5 læs hesteskarn fra kirkegården.som var til svenskernes 
heste. 7 læs sand og gamle måtter/som lå udkastet ved den store 
kirkedør.

Plankeværket for præstegårdens have ud til Noseportstræde 
nedtaget og brændt.Det gjaldt også stakittet uden for porten 
til Klostergården“!kirkegården).

1653 28/3 kirkeregnskab. Stagerne fra 165o repareret af guldsmed.
( de to store lysestager,som i dag står på alteret)

Tingbog 1654-56. 261. Bartholomæus Maler klagede til Snevold Broch- 
mand,borgmester, over at hans stue var for lille til at han 
kunne have altertavlen derinde.Enevold tilbød ham Anker Hansens
fard på Torvet(denne var østlig nabo til nuv. Torvet 21) nevold mente at han der kunne staffere kirketavlen. Maleren 
kom også på et vist tidspunkt til at bo i Anker Hansens tidl. 
gård,oder imidlertid trængte til reparation. Under krigen 
var gården hovedvagt for svenskerne.

Klrke_regnskaber 165o-51 og 1654 -59:
Købt af Lisbeth Bille til Taagerød 9oo oversten og 6oo 
understen.Vognleje til Taagerød, da jeg købte stenene 
og vogn til murermesteren,der rejste til gården for at 
udklinke dem,som kunne være dygtige.

1654-55. Fik Bartholomæus 2o dl. for at staffere tavlen.og fik
sine 3o dl. for det sidste stykke opsat, og resten 5o dl.

6/9 Fik bogbinder Claus Jacobsen 2 dl.og 3 mk.for en kirkebog 
til præsten.

1655 28/3 fik.Hajis Møller Guldsmed for et par af kirkens stager,
han flyede,nemlig løverne under fødderne,han gjorde fast 
og skiverne på stagerne~ der var løse.'

1656 april. Købt 3 læs maj i Gi.Køge.Birkemaj købt på gaden.
1657 Købt Mxkemaj... til. .borgmester-og rådsstQl_e, 12 sk.
- 2o/l2 betalt til Hans Iversen,skolemester i Latinskolen,for

en. kvart basun og de andre basuner at lade reparere i 
København,så og lade dem bære derfra, 

fra 4/2 1657 til l/l 1658 købt 92 pot .rhinskvin.
1658 27/2 Givet den svenske vagt.som stod for kirkedøren,som

. klokkeren anammet, efter Ditlev Bertrams befaling,6 mark.
21/3 Betalt natmanden for at rense i kirketårnet, efter

svenskens tid havde gjort urent.
1657 (kirkebogen under offentlig absolution) Dorthe Hattemager 

besovet af sin læredreng.
1659 25/5 Blev Mette Pedersdatter besovet af en svensk rytter i 

ako.ve'A.jafillem .Aashøj og Køge..Hun kendte iike faderens navn.
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Diverse oplysninger m.m.
Kasmnerregn.l66o. 4.4.1S6o Efter den svenske kammerpræsidents,

Lars Fiemmeings ordre skulle byen give til nogle svenske regimenters
"Remontirung" 9oo rdl. I den anledning blev der udskrevet store skatter!
Hans Plats, 55 rdl. købmand, Brogade,
Jacob Bortig, 17 rdl. - , Brogade 16 a,
Erich Helmers lo . - - , - 11,
Kirsten,Jens Poulsens,65 rdl. kornhandler, Vestergade 5,
Hans Henrich Fich 5o. - Købmand, Vestergade,
Ivar Caspersen.Schiøler 45 rdl. - , - ,19,

Christen - Schiøler 45 
Ane, Svend Poulsens 35
Alex Davidsen,hattemag. 15
Christen Lauritsen 4o
Morten Baade Pottemag. o
Johan Conrat,skrædder 12
Oluf Sandersen 17
Jacob Pomeyer 65
Hans Frederiksen 2o ■
Henning Jacobsen 15 ■
Øs_ter fjerding!
Rasmus Christensen Schiøller,
Lyder Sivertsen
Johan Katterberg
Mouritz Dreyer
Jens Falck
Karen,Abrahams
Casper Eggers
Sara Ribers

23-25,
- - , - 16,
- Torvet
- handelsmand,Torvet
- lo mark. Nyportstræde,
- Nyportstræde
- Købmand, Torvet,

32 rdl. købmand 
25 -
4o - 
27 -
1 0  -  -
11 -  

6o -
7o -

Nørregade lo. 
Torvet 3,
T, * 9’Brogade 17, a 

17 b 
19, 
23,

Disse borgere havde langt de største skatter og må betragtes som 
de mest velsituerede 4.april 166o efter ca. to års besættelse.
Svenske officerer omtalte i 166o!
Oberstløjtnant Reimer,
Oberst Jennicher,
Oberstløjtnant Christler (artilleriet)
Løjtnant Gabriel Vallar,
General Gevaldinger,
Følgende nævnes 1659,og som fik traktement henholdsvis 1 uge,2 uger 
og 1 måned åd gangen! Ritmestrene Hillebrandt og Gotfried.ma,ior 
Abrahams skytte og Willum Konstabel.der ses at have været i længere tid,
16.4.1660 fik byen ordre til at udruste 2 rytteres fulde mundering!
Hans Pedersen, skomageri Vestergade lavede 2 par lange rytterstøvler, 
Peder Sadelmager lavede sadler,tømmer, stigbøjler,grimmer m.m.
Albrect Hattemager lavede 2 filthatte, En hest med sadel kostede 
27 rdl.,desuden leverede byen til samme ryttere! 2 patrontasker,
3 alen lærred; til tværsække, 2 par pistoler, 1 kårde, Baltzar Skinder 
lavede 2 par handsker,og man leverede 2o alen gråt klæde til bukser 
og"kiøller" . „Rytterne skulle muligvis til ValløL,idet den ene hest 
og 2 par pistoler og en kårde blev leveret til fogeden Jens Brendrup, 
Vallø. Som en yderlig udgift kom!2 skjorter og til smeden for at be
slå hestene.
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Karl Gustav døde natten mellem 12-13/ .2, i Gøteborg af blodsot!
Om Jylland hedder det i HMansaM 1659»
Folk bagte kage af Maesk,hørknevler,og katostrødder hjalp dem om 
foråret.

1660 var dyrtid. Fattige samlede afgnavede ben, kastet af svenske
re, op. Mansa siger l66o -62 var dyrtid.
Vinteren 1661 var mild og regnfuld.Der var mangel på korn efter 
slet høst. Forbud mod udførsel af fødevarer. Skarlagenfeber 
og Mæslinger i København. (Mansa).

1661 (sommeren) fik lensmænderre ordre .til at lade bønderne møde op
og udjævne volden( 5 bastioner og kaurtiner). I staden skulle
skulle man lade drenge og piger tage fat sammen med soldaterne på
at udjævne værkerne. T . ,Lenermalsbøder
Byfogedregnskaber(Rigsarkivet) 1662. Her nævnes flere lejermåls
bøder til borgere og borgersker,som havde forset sig under be- 
sættelseni
Anne,Sal.Oluf Svendsens for lejermål med en svensk kvartermester. 
Lisbeth. Morten Lædertogs for lejermål med svensk officer.
Dorthe Svendsdatter(Svend Poulsens datter i Vestergade 16) havde 
ægtet en svensk officer, men fra hendes arv efter faderen(32o dl) 
tog byen 53 dl.4o sk. hvoraf halvdelen tilfaldt kongen .
Man betalte også for at fraflytte byen. Christen Nielsen Guldsmed 
flyttede 1667 til København. Byfogedregn. 1658-72. R.
Den ansete købmand Jacob Pomeyer betalt 1652 for lejermål med 
Christense Nielsdatter 18 dl.,hvilket var begge parters bøde,des
uden gav han pigén27 dl., for den tort hun havde lidt(Byfogedregn.)
Købmanden Jacob Frjgast(Brogade 22 ) måtte bøde lo dl. for lejer
mål i sit ægteskab, og flyttede derefter fra byen. 165o-51.
Ole Knippel Handskemager betalte 13 dl. for lejermål med sin 
tjenestepige. 1651-52.
Cathrine,sal. &rik Christensens(Brogade'5) og købmand Jacob 
Bortig(^rogade 16 a) måtte vedstå lejermål 1662.
166o 2/7 besvarer Frederik 3. en ansøgning fra Jacob Bortig,hvori 
han beder om nåde,da han trods sit ægteskab havde haft et forhold 
til en anden kvinde.Kongen irettesætter ham ,men eftergiver for 
denne gang straffen(sikkert det åbentbare skriftemål)(Sjæll.Tegn.) 
pag. 589.
l66o k/l (Sjæll.Tegn) nævner Laurits Sørensen1  ̂Køge som herreds
foged i Baarse herred efter Ingvor Lauritsen. (59o).
l66o 18/6(Sjæll.iegn.578) bevilling til Corfitz Svendsen at være 
skovrider i Svenstrup len. (En meget udførlig beretning,om alt det 
den nye skovrider havde at forrette)
l) Laurits Sørensen nævnes i skødebogen 167o 2/5 i forb. 

med gården nuv. Torvet 8.

v?.
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Q/5 166o En rakkerkvinde fra Ringsted slæbte døde "bæster, som
flød der alle vegne, bort, 1 dl. Kæmneren.Hans Frederiksen 
Nørrgegade 24, udtalte i samme anledning* "Ingen kunne være 
for Stank i Byen". Det drejede sig om 19 heste

I8/5 - betalt kæmneren en rakkermand for igen at slæbe bæster bort,
1 dl. Man brugte tykke bastreb til at trække dem med.

28/5 en soldat var død hos Hans Pottemager i Lovportstræde, 
kæmneren betalte for begravelsen.
Der skulle nu skaffes 918 rdl. ved indsamling af sølv, 
kobber-og messingtøj,hvilket blev indleveret på rådstuen. 
Kæmneren beklagede imidlertid, at der under et indbrud på 
rådstuen blev stjålet 8 lispd.og 5 pund kobber-og tintøj, 
vurderet til 24 dl.

2 / 6  - En polsk regiment.som havde kæmpet for Danmark på Fyn var
nu kommet Jtil~ Køge og blev ^udTagt1̂  på Blegdammen(Jernstøber-
vænget). Regimentet var der højst en uges tid og fik i den 
periode leveret 25 køer til en pris af 187 dl. Sandsynlig
vis til fortæring. Han ved ikke,hvorledes de boede,men der 
foreligger et tilfælde,hvor de rev en fattig enkes bolig 
ned og benyttede materialet til deres hytter, faktisk over 
hovedet på hende. Hun boede ved det lille stræde,der gik 
fra Rebslagergade til volden.

5/7 købte kæmneren en tønde sild af en købmand fra Aalborg.
Sildene blev uddelt til nogle ryttere fra"Det darmstadiske 
Regiment",som holdt vagt i byen.

8/7 - en sergant fra oberst Møllers regiment opholdt sig nogle
dage i byen. (kompagni).
Oberst Betram Rantzau tejste gennem byen til Vordingborg. 
Der gik bud med brev til Jørgen Friis på Lindholm.

2o/7 begyndte en_større restaurering af oberst Mogens Krags
residens i Brostræde, (nr.5)
På Krags befaling blev der opsat skilderhuse omkring byen.
Et vagthold havde kvarter i Mikkel Smeds gård. Hovedvagten 
holdt til i Anker Hansens gård på Torvet,som var nuv. gård 
Torvet 21,østlige nabo.

22/1 ..15gi Stenbroen mellem Vesterport og Gi. Køge var bortskyllet 
på grund af højvande.og en brolægger lagde nye brosten.

2/2 - Fandt man en ihielslaet mand på lyngen.
Morten Baade Pottemager opsatte.en kakelovn i Krags lasementi Brostræde.

18/5 - kom Frederik den 3. til byen,og i den anledning blev der
købt små lys for 2 mark og store lys for 3 mark.(Til maje
stætens behov,sikkert i Kongestuen på rådhuset).3-)

21/6 - Oberstløjtnant Møllers kompagni kom fra *'yn og rejste gennem
byen til København.

I0/8 - købte man lys til' kongens fornødenhed for 7 mark.
15.16.17/8 rejste majestæten gennem byen med sin suite.
1666 tingbog,18$ Jørgen Hauchens pakhus,som i den svenske fejdetid blev 

afbrændt og borttaget(ses under skøde "På Bjerget".)

48.

1) Kongens stue først en kendsgerning 1669,så kongen har 
muligt gjort ophold i tolderens bolig på rådhuset.
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1661 16/2 Betalt for 23 hjulbører til Peder Hjulmand at gøre 
til volden (skulle nedrives). 2 dl. 1 mark.

9/3 Betalt til Mester Oxenvold .i Roskilde for at rengøre 
rådhuskælderen og fangetårnet, 15 slette daler.

•- 18/5 ankom Hans kgl.Majestæt hid til byen.̂ ér blev købt
små lys for 2 mark og store( 3 pd.) for 3 mark.

— 21/6 Leveret til oberstløjtnant Møllers kompagni og
eskadron, deres underofficerer,som rejste her gennem 
byen til København, 1 td. øl, 4 dl. 

lo/8 Betalt for lys til kongens fornødenhed, 7 mark.
“ 15*16.17/8 Rejste Kgl.Majestæt her gennem byen.Bespist 4 af

kongen og dronningens karle,der bekom tilsammen 17 mål -
tider mad og øl, 3 dl. 12 sk.

9/11 ankom dronningens Mester J-acob Brochmand.Havde i lige ^
måde 7 hopper med, der skulle til Nykøbing. Brochmand 
logerede selv hos Henning Jacobsen.

- 18/11 Blev døre og vinduer i Anker Hansens gård.som hovedvagt
en (den svenske) stod, tilslået.For søm betalt 14 sk.
Tillige for 2 læs tjørne,som blev slået i døre og vinduer 
og på trapperne i bemeldte gård._2 mark.

62 16/4 Ladet natmanden tage 3 døde hunde og 1 kat af Lovgraven.

13/5 Betalt for at lade opbryde den gamle bro,som de svenske 
lod opbygge ved Vesterport og nu skulle lægge i den nye 
bro, 2 mand i 2 dage, 3 mark.

22/4 Betalt for stenbro uden Vesterport og renden,der går ̂
tværs over.gaden ved Arved Svendsens gårV,så vel den rende 
bag Erik Christensens gård ved volden, som byen tilkom at 
lade opkaste.

17/5 Betalt for lo læs af de store sten at opbryde og føre til 
bemeldte nye bro ved Vesterport.

24/5 Givet 2 karle,som arbejdede ved broen i Vestergade og af
brød store sten og førte.den til stedet med andet,som dertil 
hørte, arbejde i 8 søgnedage, 3 rdl.

sten3o/5 Betalt 25 store egepæle,som blev forbrugt til/broen uden 
Vesterport (over åen)? ,og givet for bukken, som pælene 
blev slået ned med.

3/6 Christen Bro.lægger for 92 favne bro at lægge i Vestergade 
"frem for hr. Peder Christensen Hus ud til Gi.Køge stræde.
9 dl.

1) Vestergade 32. 2) Brogade 5.

9̂.
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Kæmn e r r e gn s kab e r
1661 22/1 Betalt brolægger for stenbro at lægge mellem Vesterport og 

GI.Køge,som var bortskyllet ved højvande-Betalt byens part.
- 1/2 Betalt skorstensfejer for skorstenen i Anker Hansens gård at

rengøre,hvor hovedvagten er huset. (Svenskerne havde hoved
vagt i gården) Anker Hansens gård var nabo til Torvet 21.

2/2 Betalt for en kiste til den ihjelslagne mand,der lå på 
•lyngen. 1 1/2 mark.

1660 2/8 En murermester arbejde i lo dage på oberst Krags residens
i Brostræde (nuv. nr. 5.)

8/8 Betalt til de mange skilderhuse som oberst Krag beordrede 
her omkring byen, 14 dl.l mark,14 sk.

9/8 Betalt til træ til"Cortegaren" ved broen.
- 16/lo Har ladet fly en skorsten i Michel Smeds gård og en ny kakkel

ovn at opsætte,som vagtens hold er cortegeret udi.
1661 3/1 Betalt for tagsten til vagthusene ved portene.
- 19/2 Betalt Morten Baade for en kakkelovn i oberst Krags residens

(Ifølge tingb. 1664 12/9 var Brogade 5 oberstens bolig i tele 
den periode Krag var i Køge).

28/2 Betalt Hans Nielsen Glarmester for sit arbejde i Krags resi
dens, 19 dl.2 mark.14 sk. (Krag kom allerede til at bo der i 
august I660).

1669 29/I0 fremgår det af Sjæll.Tegneiser, at fire kvinder,der var dømt
til kagen var benådet af kongen, men samtidig giver han direk
tøren over Børnehuset i København besked påiAt^det er Vores 
Vilje og Befaling at udi Børnehuset til at arbejde at lade 
indtage efterskrevne Kvinder1 
Margrethe Ghristensdatter,
Anne Mathiesdatter,
Anne Jacobsdater,
Birgitte Jensdatter, (pag.77). Køge 29/lo 1669.

1669 1 3 /1 1 Sjæll.Tegn. 781. Missive til Hans von Anfeld at lade nogle
ryttere patruljere(af dem han logerer her i staden),som hver 
nat indtil videre skal patruljere ved søkanten immellem Vores 
residens stad København og vores købstad Køge og flittigt på- 
agte, at ingen sig der i land indsniger.

1678-80 (l4o) Sjællandske Tegn.Arvesag mellem Jens Nielsen Falck,råd - 
mand i Køge og Herman Bacher i Helsingør ang. arven efter, 
d.vs. Falcks hustrus.Anne Rasmusdatters, part efter hendes 
fader.moder og søskende. 27/3 1579.
Anne Rasmusdatters testamente vedr. 5/1 1678.53o.
Anker Hansens gård vedr. Da man i I978 restaurerede Torvet I9
kunne man se nogle åbninger i murværket ind til nr. 21,hvilket
kunne tyde på, at nabohuset ikke havde været, bygget helt op til.
Fattigreg.31/5 1679 oplyser følgende: Bekostet på Anker Hansens
gård: Nok lod jeg age til gavlen og til 3 fag ind til Claus
Mohr(nr.21) som er ganske brøstfældig, 16 læs ler. Bekostfet en
ny lås til gadeporten også.■

5 o .
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Hejser over Køge m.m.

1664 I8 /3 kom Kgl .Majestæts hjulmand fra Vordingborg.Lå hos mig 
om natten og fik mad og øl. (hos kæmneren).
9/3 kom kongens ladmager og lå hös kæmneren)
Rådmanden Jacob Bortig rejste gentagne gange til København, 
som regel med månedens kontribution (april 187 rdl.) og fik 
6 rdl. i rejsepenge og 2 rdl.ved hjemkomsten. Han rejste også 
til landstinget i Ringsted og fik 3 rdl. ved afrejsen og 5 
rdl. ved hjemkomsten,hvilket beløb opholdet havde kostet.

- 28/4 trak 5 karle 5 føl til Roskilde og fik hver 3 mrk.
- 2 karle trak 2 heste til København og fik hver 3 mrk.

7/7 bud om lo tdr. kirsebær til kongens vinkælder(Trygv.lensrgn.) 
7/I0 en karl drevdronningéns lam til hovedstaden og fik
til fortæringspenge 12 skilling.

- 2/11 kom kongens hof jæger Christopher Meisjaer og fortærede
om natten hos mig(kæmnerens gård) mad og øl.
4/11 red Anders Mønbo og Laurids på Bjerget til Roskilde 
6 gule vognheste for dronningsvogn.6 rødskimlede for kongenss. 
med kongens stutmester og førte 2 hopper.
16/12 en karl hjalp med at trække 2 føl til Driftebro.Var
kommet fra Vordingborg.

1665. 1 7 / 2 sal.Laur.Andersens kvinde ville ikke betale for vogn
leje til prins Jørgens folk til Gisselfeld.

- 14/8 kørte Anders Mønbo til Gissélfeld med prinsens felt
skærer og parykmager, eftersom ingen anden vogn var at få.
Hans Lauritsen kørte med prinsens sengeklæder.Per var ingen 
vogn at få,og laugbogen var ej færdig.
Betalt for staldrum til „S rostheste for en nat,da de kur
saksiske gesandter kom fra Kløbenhavn7 12 sk.
Kæmneren, der selv rejst ind til hovedstaden med krigs-styren 
(skat) matte blive i 4 dage, før han bekom en kvittering.
Prins Jørgens fourer fordrede et par heste til hans egen 
vogn~fra Køge kro til København (man medbragte ledige heste).
En løjtnant Verner og 3 karle boede i 3 dage og 4 nætter hos 
kæmneren og fik øl både til måltider og udenfor, ialt 39 
kander øl, dertil brændevin aften og morgen for hver person, 
samt tobak og piber udi bemeldte tider.

På kongens bud købt 8 tdr. kirsebær og ført med 4 vogne til 
hovedstaden(Tryg.lensrgn.)
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