
Om 

Borgmester Jørgen Nielsen 
i Assens. 
Af F. Hjort. 

Det er kun faa af de borgerlige, som delloge i Svenskelu L 
1644, man nu kan efterspore, og da ovennævntes Slægt · 

følges ned , til Nutiden, ligesom Jørgen Nielsen synes at 
været en god og ret betydelig Mand, saa vil Læserne antai:
have nogen Interesse af nedensiaaende Redegørelse . 

Borgermester Jørgen Nielsen var en Svigersøn af den 
kendte Kirkeværge for Holmens Kirke i København, Ga b: 
Jacobsen Kyng, der med sin Familie findes afbillede pa 
Maleri i Holmens Kirke. Den ene af dennes voxne Sønner c 
før Forældrene, og kun den voxne Datter, Karen Gabri" 
da t ter, har det været muligt at følge. Hun blev gift 17. Juni : 
i Holmens Kirke - og angives da at være Pige og bo bo_ 
Fader- til »Jørgen Nielsen her ved Boden i Aug. smits 
Enkemand«. Forloverne vare »Niels Andersen, Tøjhussk . 
og Gabriel Jacobsen, Kirkeværge, Pigens Fader«. Det laa -
at antage, at denne Niels Andersen var Jørgen Nielsens F 
men efter grundi ge Undersøgelser er jeg kommen til det R: 
tat, at dette ikke kan være saaledes. Vel har Tøjhusskri \ 
blandt andre en Søn, som hed Jørgen Nielsen, men ha 
betydelig yngre, nærmest jævnaldrende med den anden J 
Nielsens Børn, og studerede en dnu omkring 1675. 

Den Jørgen Nielsen, som her skal omtales, havd e, 
antydet, været gift en Gang før, hYilket findes at være · 
Holmens Kirke 30. Marts 1658 og noteret der med følgend e 
»Jørgen Nielsen, Trangilde, Velb. Kay Lykkes Secretair, Un: 
og Waldborgi Hieronymidaatter, Sal. Povels i Kjelderen E: 
Forlovere: Niels Andersen, Underschriver ved Tøjhuset, Ga.. 
Jacobsen, Holmens Kirkes Forstander. « 
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--ed personalhistoriske Undersøgelser er det sjældent at finde 
et Sted i en Kirkebog en Notits, der siger saa meget, som 

~p denne; skønt kort, er den meget talende i flere Henseender. 
·;: er det eneste Sted , hvor Jørgen Nielsen findes anført med 

7.:1\ net Trangilde, der uden al Tvivl siger som saa, at han 
:ødt i Trangilde i Ishøj Sogn ved Roskilde, som vist nok 
.=et eneste Sted i Danmark af dette Navn. Da dette er en 
indelig Landsby, nødes man til at gaa ud fra, at Jørgen 
sen er en Søn af en Bondemand der i Byen, og som det 

·;: Hoved, han har været, har han vel haft mere Lyst til at 
-rn e lidt frem i Verden end gaa hjemme i Trangilde, og 

j gger nær at antage, at han tidlig er kommen som Skriver-
-g paa en Herregaard, som den Vej, der paa den Tid var 

nærmest fremkommelige for Bondestandens flittigste Drenge . 
.lll tagelig er Jørgen Nielsen født omkring Aar 1620, maaske 

enere, og er vel da paa en eller anden Maade, da han er 
=t en saadan Alder, at han kunde gøre nogen Gavn, kom

- i Forbindelse med den paa denne Tid saa fremragende 
'lie Friis. Den i 1639 afdøde Kansler Christian Friis til 

"erup ejede jo ogsaa Herregaarden Lindholm en Mils Vej 
Roskilde, og her kunde det jo tænkes, at Jørgen Nielsen 
leven anbragt, om han da ikke har faaet Plads paa et 

?ri is'ernes Kontorer i Hovedstaden, hvilket maaske er mere 
;:ligt. Kansleren Chr. Friis havde en Søn af samme Navn, 

- med sin Frue (Datter af Axel Knudsen Gyldenstjerne og 
- tence Lindenow) Øllegaard Gyldenstjerne (gift 24/s 1649) fik 

-egaarden Lyngbygaard i Skaane. Han var i Krigen med 
.:rig Kaptajn i Artilleriet, blev 1649 Chef for dette og har 
= ligvis som saadan haft Brug for Jørgen Nielsen; thi h vor
- det nu end hænger sammen, saa træffer vi her i Krigen 

--..,. for første Gang denne ret interessante Mand, idet han, 
han senere -skriver i en . Ansøgning til Kongen, »betiente 

·s}eriet udi Skaane in Anno 1644«. 
Efter Krigen træffe vi Jørgen N i el sen paa A n d e r u m A Il u n
:k i Albo Herred i Skaane som Fuldmægtig for Chr. Friis 
:=..yngbygaard, der paa en Maade var Ejer af dette Værk. 
An derum Allunværk er anlagt af en Herremand, Jochum 
-. som en Gang paa en Tur, da han var træt, skal have 

__ Jig til at sove i Anderum Skov og drømte da, at paa det 

13* 
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Sted, hvor han hvilede, laa en stor Skat gjemt. Da han vaag
nede, stod hans Tjener for ham med et Stykke Alunskife
som han havde fundet der i Nærheden. Beck, som udenlan 
paa sin Rejse havde set Allunbrug, saa deri en Bekræftelse p 
sin Drøm. Han søgte og erholdt af Chr. IV Privilegium 1 • 

Loftsm aleri i Gabriel J acobsens og Borgm ester J ørgen Nielsens Gravsted 
i Holm ens Kir]{ e. 

1637 paa at anlægge et Allunværk, og den 1±h 1650 fik ha 
Aars Prolongation paa sit Privilegium . Hele denne Indu:
kostede en Masse Penge, og Kreditorerne, deriblandt Chr. F 
gjorde Indførsel hos ham, og .Jørgen Nielsen blev Fuldm~ 
paa Værket for Chr. Friis. I Rigsarkivet findes endnu 
Pakker Dokumenter fra dette Allunværk, men de gaar i
længere tilbage end til 1651. Paa den Tid finde vi Jørgen . · 
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Han afslutter saaledes 15/n 1652 og 22/ 2 1653 Kontrakter 
F ragt med en Hans Johan Hansen paa Chr. Friis Vegne. I 
e Stilling er han rimeligvis forbleven til omkring ved 1660; 

.:: det synes at være tvivlsomt, om han har boet paa Allun-
- ' -e t til Stadighed. Der er noget, som taler for, at han, uagtet 

tilling i det østlige Skaane, alligeYel, som vi senere skal 
:il Tider har boet i København. 
C hr. Friis døde 16/1~ 1657, og kort efter udsteder hans Enke, 

- Øllegaard Gyllenstjerne, følgende Gældsbrev til Jørgen 
~:Sen: 

Rigsarkivet i Kjøbenhavn. Kommissionssagen over Kaj Lykkes kon
::-ede Midler. Bilag Nr. 228. 

Eftersom miin kiære och nu salige hoszbonde, ærlig och velbiur
- - mand her Chrislian Frijs, er till Jørgen Nielszøn aff hans fortiente 

sk~· ldig bleven ett hundrede och fiersindetiuve rixda ler, saa lover 
- 3ermed for mig och miine arvinger at betale hannem forskreffne 

cixdaler med det allerførste och holde hannem derfore i alle maader 
:eszløs. Till vitterligheed under miin egen haand. 

Aeturo Kiøbenhaun dend 16. februm·y anno 1658. 

Øllegaar Gyellenstiern. s. her Christian Friisis. 

ette breff er fornøyet paa hans kong!. m. wegne aff osz vnder
_;'fne commissarier atr Keyes fradømte formue. 

\V. Lange. 
Paa Bagsiden: 

\-el biurdige frue Øllegaard Gyldenstiernes breff paa 180 rixdalr . 
:or commissarierne 14. octobr. 1661. 

~ort efter Chr. Friis 's Død gifter hans efterlevende Frue sig 
ny, denne Gang med Danmarks rigeste og som det sagdes 

-~ke Mand, Kaj Lykke til Rantzausholm m. m. Hans sørge-
- - Endeligt er jo noksom bekendt og forbigaas derfor her; 

- skal det bemærkes, at Kaj Lykkes sørgelige Skæbne er 
-~den til, at her kan meddeles noget om Jørgen Nielsen, idet 

umaadelige omfangsrige Kommissionssag over hans kan
fre de Midler gav saa mange Bidrag og Anvisning paa flere . 
J ørgen Nielsen afslutter en Kontrakt med sin ny Principal 
:660, saalydende: 

Rigsarkivet i Kjøbenhavn. Kommissionssagen over Kay Lykkes 
- kerede Midler. Bilag Nr. 370. 

'di den hilli g trefoldighedsz nafl'n hafl'uer vj wnderscreffuene 
_aaet och paa begge sider oprettet effte rfølgende Contract saaledes, 
_eg Øllegaard Gyllenstierne, sallig her Christian Friiszes, til Lyngby
_. och ieg Key Lyche til Randtzouholm, kong!. mayts befallings-
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mand olfuer Aalborig slott och lehn, h alfuer antaget och bestellet Jørcre
Nielszen at verre voris fuldmegtiger offuer dent part afl' velb. Jocku~ 
Beckes allunverck vdj Schonne wed Anden1mb ligendis, som s!. h 
Christian Friisz ved dom m e och jndførseller haffuer ladet sig vdj fo
sichre og indfølTe, och sch al hand haffue jnspection och fo rvalli=. 
offuer allunmesteren och andre mestere, werch och arbeid tz folch 
som der nu er eller her eliter komme kunde, ingen vndtagendis; di 
Iigested olfuer reedschabet, materialier och huis der sammesteds fo
arbeides, med huisz andet sam me werck paarørende ehr eller wer. 
kunde, det at derigere, drifl'ue och forestaae som vel bør, och so 
hand det vdj fremtiden som en el'lig Mand agter at forsuare. M
velbne J ockum Beck schal hand Jeflue fredsommelig och hanem o 
vercJ,ens patron resspectere och ærre, men saafremt hand noget 
begynde och føJTe vdj bmg, schal det hanem iche tillades vden vo 
expresse befa!ling , och efftersom samme part aff allunverchet 
allep.ne vedkommer och ingen ande n · j ndt il vi deralf schadesløsz bl i 
uer betalt, saa hafi'uer J ørgen Nielszen huer·chen Joekam Bek el! 
nogen anden vdj ringeste Maader , alf huis hanem aff nogen maa' 
befalles, noget at suarre vden osz allene. Allunmesteren, Evre Robbe. 
schal verre hanem hørig och lydig, och huisz hanem all' J ø rge n l\ i 
szen befal!es, vercket til nølte och gaffn, sclla l hand med flid effiE 
komme; saafremt hand findis forsømmelig eller effterladende vdj nog 
scha l det osz alf Jørgen Nielszen til kiende gilfues, och imedle"' 
hanem fr akorte baade alf sin løn och kostpenge fo r saa la ng tid ha
forsømmer. Det andet arbeidtzfolch, samplig och serde!les, skal ha
ochsaa halfue in dseende och comando offuer och halfue fli gt ig til i 
med denem, at de fortienner den dagløn och kostpenge denem giffu 
och at der iche sloes flerre folch samen ved verchet endsom beh 
giøris. Jnge n flerre pander sch al der oprettes end de der a llerede st 
w den voris expresse order, dog schal Jørgen Nielszen giøre sin tl id. 
de, der nu findesz, altid kand bliffue vdj brug och iche staa ledig ; 
meget bly, som de kand fleches med, maa hand !døbe och iche me . 
Luden schal Jørgen Nielszen, forind den nederladis, at koge all eti 
probere, om den er saa døgtig och goed som forsuarlig t, paa det ve 
iche forgietfnes forbrendis; h and schal uch halfue fligtig och g 
tilsiun, at intet enten a llun eller a ndet huad det och verre kunde fo . 
kommes eller bortstielli s; huisz saada nt befindis, da derfor at slr 
som vedbør. Och efftersom altid haffuer ven·et klagemaal, at al 

· iche halfuer ve ret p achel saa oprigtig som den burde, saa schal J ør: 
Nielszen haffue pligtig tilsiun, naar den blilfuer packett, at vdj h_ 
tønde kommer sin fulde vegt, och a llunen, som der vdj packesz. 
oprigtig go t t kiøbmands goeds, saa at der ved iche fora arsages n o . . 
alfs lag paa priszen. Brendeveden schal bru ges wdj den lengde _ 
den bruges, och betinges fa unen det nøyeste mueligt och maallet . 
forsnarligt werre kand. En goed pa rtj thorve schal ha nd aarligen l 
schierre, som k and sparre paa v eden, och vdj tiide vdj h uesze l 
jndførre, som der til bygges schal, och schal sees. om den er 
loulig och storre som den bør j mod betallinge n. Til werched lz 
och fortsettelsze schal Jørgen Nielszen tage atf huisz allun og a 
der giøres ved werched, det alfhende och selge til [til] videre or 
och efflersom h and der udj landet ickun bekommer den ringeste 
vdj penge och den meste deel vdj vaa re och ' sam me w aare til h ø\· 
prisz alf kiøbmendene vdj kiøbstederne der omk ri ng anslaes ocli 
schriffues, saa schal Jørgen Nielszen iche tilregne saadanne y a 
høyre vd til a rbeidsfolcket end h a nd dennem selff halfuer, paa 
hand dervdoffuer iche schal giffue denem aarsage at forløbe oc h 
chet for desz aa1·sage schy ld iche schal bliffue staaende, osz til sto
llinder och schade. Bønderne, som liger til werchet, skal yde ha-
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- landgilde; huisz stedsmaald och sagefald der hosz falde kand, 
hand ochsaa oppeberge, och derfor giøre osz rede och regenschab. 

~z regenschaber schal hand huert aa r otte eller florten dage i det 
-~te elrter nyttaarsdag osz lade leffuere vdj Kiøbenhaffn, och schal 
er imod straxt werre forpligtet det at foretage och revidere, saa at 

inden thou eller threj maneder i det lengste der eliter kand verre 
:eret. Saafrembt Jørgen Nielszen noget optenche kand, som vercket 

werre til nytte och fordeel, maa hand det sette vdj verck, dog 
-: at raadføre sig derom med velb. Jockum Beck, om band dett 
edesz for gott eragter eller ochsaa osz derom advissere. Dissze 

scb reffuene poster og ord, alle och særdellis enhuer, loffuer och 
pligter jeg Jørgen Nielszen at eliterkomme all" yderste effne och 
ue, saauit mig allermest muligt werre kand, och som skal sees, at 

_ min fligtighed och throusshab schal bruge, som en erlig mand och 
:: tienner bør i alle maader. J mod saadan Jørgen Nielszens t ienniste 
..;er vj at giffue hannem til aarli ge løn threj hundrede rixdaller och 

a nz kostpenge huee manned femb rixde., och scbal samme hans 
och kostpenge begynde och angaae fra july maaned 1658, band 

ej regenschab beuisze kand, at band verchet antog, och siden aar 
er andet saa !enge band udj samme forvaltning forbliffuer, huilchen 
och kostpenge han d forvd aff verckes allun maae giøere sig betalt, 
naa r vj hanem iche lenger der ved stedet vil haffue eller och band 

.:et ey lenger betienne viil, schal vj paa enten siderne hinanden et 
aa r derom tilforne louiigen advaare, paa det en huer sig udj tide 
vide at rette. Huis prouiant och andre waare, Jørge n Nielszen 
beuiszligt giøre hanem at verre fratagen som nødvendig giortes 

-node n til vercl,ens brug den tid hanz exell. her landshøffdingen 
::en Nielszen Schøtte lod hanem fra werchet fordre, schal hannem 
·!ges at føre til regensch ab och effter billighed gottgiøres, dog for 
prisz band det sellf haffuer, och mand paa de tider kunde !døbe. 
ette saaledisz som forschreffuet staar aff osz paa begge sider hol

.z och effterkomm es schal , halTuer vj forfattede tuende enslydende 
-:e r, !mor aff en huer en til sig taget, och denem med vore egenne 
;:der wndersch reffuet och forseg lett. 

Aclum Kiøbenhaffn den 20. july 1660. 

Kaje Lyche 
dette kinll [s). L. S. 

Øllegaard Gyellenstiern. 

s. her Christian Friisis. 
L. S. 

Dette breff er fornøyet paa hans kongl. maytz wegne aff osz vnder
- r-effne commissarier aff Keyes fradømte formue. 

Otto Schade. W. Lange. 

l" agtet Kaj Lykke var Landets rigeste Mand, synes han at 
·e haft ondt ved at betale enhver sit, ja, selv hans under

e maatte restere. Af Kontrakten slutte vi, at Jørgen Nielsen, 
en blev skreven, ikke havde faaet Løn i 2 Aar og havde 

d en Fordring paa Fru Øllegaard, og allerede ved 7/n 1660 
.:t Kaj Lykke udstede et Revers til Fuldmægtigen for reste
·e Løn, som følger: 
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Rigsarkivet i København. Kommissionssagen over Kay Lykk 
konfiskerede Midler. Bilag Nr. 227. 

Jeg Key Løcke til! Randtzouholmb, kong!. maytt. befalings mand u
Aalborig slott och læn, kiendes och giør vitterligt, at ieg er schyl 
velacte mand Jørgen Nielszen siuf hundrede fieresinstiuve och fe 
rixdaller, dallern til! 96 Sk. d . beregnet, som ieg hannem effter ri 
affregning er schyldig blefluen paa hans løn til! dend 5. nouembr. -
sidstforløben. Huilche forn e 785 rixdaller ieg loff"uer och hepligter 
eller mine artruinger at betalle bemelte Jørgen Nielszen, hans arffuin., 
eller huo denne min revers aff· hannem er betroet, till førstekomme n 
dend 11. juny, nar mand schriffuendes vorder 1661. Mens saa fre m..: 
bemeldte 785 rixdr. iche daa aff mig eller mine ariruinger vorder afbet.a. 
daa loff"uer och hepligter ieg mig hermed ad der aff aarligen til! h 
11. juny schal betallis dend tilbørlige rente, nemlig 6 rdr. aff h 
hundrede, saalenge de saaledes paa rente bestaaendes blifuer, och 
vi paa enten siderne icke lenger vil! laade bemelte capital staa 
rente, schall hinanden deromb et halff aar tilforne louiigen adva _ 
och opsigis, efter buileben opsigelsze daa jeg Key Løcke eller m-
arffuinger forpligt schal verre dend neste termin deretHer offtbeme 
785 rdr. med desz eJilerstaaende och paavoxsende renter till beme 
Jørgen Nielszen eller hans artluinger, eller hu o dette breff er bet r 
ved adelig ære, goede tro och lolfues forpligt at betalle skadeszlø 
alle Maader. Till vitterlighed haver ieg dette med egen band un!! 
schreiTuet och med mit sigenet bekrefflet. 

Aeturo Kiøbenhaffuen dend 7. nouembr, 1660. 
Kaje Lyche 

L. S. d ette kinds. 

Dette breff er fornøyet paa bens kogl. mayz. wegne aff osz vnd 
schreffne commissarier aff Keyes fradømte formue. 

W. Lange. 
Paa Bagsiden : 
Velbiurdige Keje Løckes obligation paa 785 rixdalr. , dat. dend 

novembr. 1660. 

Lesl for commissarierne d. 14. october 1661. 

Det har efter alle Solemærker været en yderst vanske 
Post, Jørgen Nielsen var sat paa ved dette Allunværk, un 
saa urolige Tider, som det var i Aarene 1657- 60, hvorved -
er bleven ham umuligt at undgaa at komme med, som 
skriver i den før omtalte Ansøgning til Kongen , »1658 udi sid.s 
Suenske ruptur «, da han »hafver verret fangen och spoleret c 

Det skal dog næppe forstaas paa den Maade, at han 
gjort Tjeneste som Soldat og taget Skade paa Legemet. 

Af Fru Øllegaards Brev, som her skal anføres, se vi, at h 
Udtalelse til Kongen skal forstaas der hen, at han har m· 
sit Gods, sin Ejendom, og paa den Maade er bleven »spolert 
og da han har været »fangen «, kan det jo ikke nægtes, at 
har været med i den »suenske rupturc. 
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Rigsarkivet i København. Kommissionssagen over Kaj Lykkes 
· ,kerede Midler. Bilag Nr. 379. 

~mpel til 8 Sk. 
::::mersom Jørgen Nielisen hafver tient Keje Løche och mig under
'ne fo r jnspector paa allunverchet udj Skaane, och hand an no 
.eed stor schade, idet de suenske (eflter Johan Beeches angifvende 

--:-= at vere en borgere udj Kiøbenhaun och boede udj fiendons lande, 
~ burde betrois saadan bestilling) loed hannem fengslig anhollde 

er paa tog fra hannem huesz gods och middeller, band did med 
_ ~rrerførde, saa hafver Keje Løche och jeg lofvet hannem til nogen
~ hans schadis opreisning otte hundrede rixdaler. Huilchet ieg och 

- egen haand s underskrifft her med bekrefter. 
-iøbenhaun den 2. may 1662. 

Øllegaar Gyellenstiern . 

elle breJT er fornøyet paa hans kong!. maytz. wegne aff osz vnder
-effne commissairer aff Keyes fradømte formue. 

W. Lange . 

. aa Bagsiden : 
·orgen Nielsens Fordring paa 800 rixdr. 

-aj Lykkes Herligbed fik en brat Ende, og alle, som havde 

paa barn, kom frem med dem. Blandt disse træffe vi ogsaa 

;en Nielsen, der bar indsendt de ovennævnte Obligationer, 

"jans Krav opføres saaledes: 

trgen Nielsen credito till Keye Lycke 
efiler Obligation no. 227, dat. 7. novemb. 
660. Capital ........... . ... .. ........ . 

en te fra 11.juny 1661 til 1. may 1662 ... . 
·och efl'ter no. 228 frue Ølleganrd Gylden-

78b Rdl. > Mk. 
42 - 3 

, Sk. 
12 

stiernes obligation, dat. 16. febr. 1658 . . . 180 - • - • -

·och effter frue Øllegaard Gyldenstiems 
•estification no. 379 for skade lid ved 
all unwercket i Skaane .... . ...... . ..... . 

·och for hans resterende løn no. 3i0 .. . . 
·och forstragt frue Øllegaard Gyldenstierne 

. 21. octob. 1661 ....... ....... .... .... . 
rodte fra dato til 1. may 1662 . ...... . . . 

1007 Rdl. 3 Mk. 12 Sk. 

800 Rdl. • Mk. • Sk. 
265 - > --

150 
4 - 2 

2217 Rdl. l Mk. 12 Sk . 

som modsiaaende Debet bliver opført følgende Regnskab 

:gsarkivet i København. Kommissionssagen over Kaj Lykkes kon
:-ede Midler. I. 

;orgen Nielsøn debito for annam mit af!" Ranzoubolms vnderliggende 
=ergodtz. 
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Egerneborg ................ . .. ... . ...... . 
Lindewads mølle .......... ..... ...... ... . 
N och annammit afi Matthi s Hasze, som 

hannem i gien se ttes til credito ..... . . .. . 
Noch annammit i betahling noget guld ock 

zueller, han nem an· frue Øllegaard Gyl-
denstierne war pandsat, taxirit for . . ... . 

Ann ammit aff commissionens cassa ...... . 

913 Rdl. 3 Mk. 20 Sk. 
770 > - • -

183 )) - 9 

336 - 1 - 12 
8 - 3 - 19 

De fre m- og tilbagevisende Nu mre v ed de enkelte Poster ere udelad te. 

Denne Udligning af Værdierne synes Jørgen Nielsen at Il 
været tilfreds med, idet ban findes at have indgivet i Kaj Lyk 
Bo den ne Genera lkvittering: 

Rigsarkivet i Kj øbenhavn. Kommissionssagen over Kaj Ly 
konfiskerede Midler. Bilag Nr. 379. 

Jmod no. 4 och no. 35, som bel øber capital 
och renten ti l! dend 24. juny .. . .. ... .. .. 1099 Rdl. > Mk. 6 Sk.. 

Herimod er mig naadigst udj betaling be
vilge t een gaa r ved Rantzouhollm, kaldes 
Egerneborg, och bedrager landgilden med 
et hundrede suins olden.. ... ............ 915 l 6 

Kommer mig saa af denne Post. . . . . . . . . . . 189 5 > -
Noch efter np. 88 tillkommer ieg . . . . . . . . . 800 > - > -

E r tilsammen. . . 983 R dl. 5 Mk. • S -

Herimod begierer ieg underdan igst til betalings udlæg Lind 
mølle, som ligger t ill Rantzouholm, som skylder aarlig X pund -
1 pund byg. Jørgen Nielszen. 

ppria. 

Y deriigere gør Jørgen N i el sen Krav paa 2000 R dl. fo r 
Rejse, han har foretaget til Vestindien ; men det fremgaar -· 
af Boets Behandling, om han har fa aet dette Krav dækket, e 
om det er afvist . 

Jørgen Nielsen havde sikkert hellere modtaget sit Tila 
haYende i kontante Penge end i Jordegods, et Aktiv, som 
næppe paa dette Tidspunkt passede ham at sidde inde me 
alle Tilfælde skiller han sig meget snart af med baade Ei::
borg og Lindevads Mølle, som det vil ses af nedenanførte _ 
drag af Fyns Landsthings S kj øde- og Panteprotokoller : 

Udskrift af Fyenbo Landstings Skjøde- og PanteprotokoL 
Folio 34. 

Onsdagen den 15. Aprilis 1663 bleiT lest Jørgen Nielszen, borger 
Kiøbenhaffn, hannsz schiøede til! welbr. Niels Banner vdgiiTuen, ly 
paa en mølle i Fyenn, som hannem i sin betailing effter Keye er w -
i Salling herret, Aabye sogen, kaldes Lindwadtz mølle, som Ch 
Jør gensen smed paaboer, schylder aarligen thi phnd. mehl och 1 :;: 
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"Om Frederich Banner och Christian Banner for dennem och deris 
~;:~ ger til ewindelig eigendomb schal nyede och beholde, epter som 
fader dend fuldkommen och nøyachtig betald haffner. 

_ .... cterit H affniæ 31. Marty 1663. 
wnnder Jørgen Nielsens egen haand och Zeigell. • 

Bind II. Folio 38. 
nsdagen den 27. Maj 1663. Er lest erlig och velb. mannd Niels 

-.er til Røedkielde, Kong!. Mayts. befahlingsmand paa Hagenschow, 
vdgiffuene obligation och pandtebreff til Jørgen Nielsen, indvaner 
~iøberh affn , lydende paa 600 Rdl. in specie, hannd ti l Jørgen Niel-
er schyldig worden for en mølle liggendes i Salling heJTit wdi 
ye sogenn, kaldes Lindewatz mølle, hang hannem atl"k iøft haff"uer, 
-chal erlegges wdi KiøbenhaiTn til dend 11. Juny førstkommendes, 
-orgen Nielsen derfor til forsichring pandtsett samme mølle, at om 
::: !"o rhaabning pengene hannem iche til dend forscluefl"ne termin 

.:: bleff, da myndighed haffue dend t il brugelig pandt at maa 
:n e och beholde, indtil aldting worder clai·giort och hand eller 

-~ arffwinger sclladesløs atlbetaldtt, mens om Jørgen Nielsen heller 
r rendtepenge end indkampsten afT møllen, da schal hannem er

-~ i Kiøbenhaffn til dend 11. .Juny 1664 36 rdl. in specie med for
:-t':fne hoedstoel 600 rdl. w ed adelig ære, gode troe och lo11"ne ; waar 

it Haffniæ 31. Marty 1663, bekrefftigee med Niels Banners egen 
och Zeigell. 

Onnsdage n dend 10. Juny 1663 bleff lest Jørgen Nielsen indwoner 
benhaffn. hans schiøde wdgitruen til Otte Krag, lydende paa en 

"' i Salling herret i Rantzowholmbs sagen och birch, kaldes Eigne
om Jens Jachobsen paaboer, schylder aarligen l' /• pundt byg, 1 

;> smør, 1 boelgaldt, 1 Mk. 5 Sk. 1 alb, 1 Mie lysegarn , 1 føed nød, 
~. 2 Mk. g-ri , med schoufT til 100 suins oldenn, hannem epter Keye 
Lykke) er vdlagt, och hannem er nu alT Otte Krag fornøyed och 
t schal derfor følge hannem och hans arff\vinger for eigendomb, 

_r ha ncis egen ha and och zeigel, alf Gabriell J achobsen , quest- och 
us·forwaldter, och Niels Andersen, thøyhuus-schritl'uer, til witter

vnderschreffuee och forzeiglett. 
:Ja teriet Kiøbenhaffn dend 19. May 1663. 

3 eraf fremgaar det ikke, · hvorvidt han har fa aet mere eller 
_,.~ re for ' disse Ejendomme end den Pris, for hvilken han lod 

em udlægge. 1) 

- L indeuads Mølle blev i Svenskekrigen 1658 Møllerens Dyner op
:rede af Svenskerne, som vilde undersøge, om ikke Pengene vare 
:e i dem. Fjerene kastedes i Aaen, og Vaarene brugtes som Heste-
-;ener. Ogsaa mange and1·e Steder søgte Fjenden efter Penge i de op
itede Dyner og lod derefter Fjerene flyve bort. Ved selv at op
'le en gammel Dyne og kaste Fjerene omkring uden for Gaarden 

;;e mangen en snild Bondemand sin Gaard fra Plynd1·ing; thi 
- der var Spor af Sengefjer udenfor, gik Svenskerne i Almindelighed 

i den Tro, at der ikke var noget at fiske. Deraf kommer Ordspro
, Det ser ud, som Svenskerne har været her«. 

::;;gneborg, som herved kom i den fra Souverainitetshistorien be
::e Rigsraad Otto Krag Ct 1666) til Egeskov og flere fynske Herre

Eje, er senere kommen ind under Baroniet Trolleborg. I Nu
- er Eigneborg en Avlsgaard paa ca. 260 Tdr. Land, 30 Tdr. Hart-
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Hvorvidt Jørgen Nielsen efter Kaj Lykkes Fald har h: 
noget med Allunværket i Skaane at bestille, er mig ubekj e= 
men antagelig har dette næppe varet ret mange Aar, siden 
i Aarene derefter søgte om en anden Ansættelse. Jeg har Yæ_ 
saa heldig at finde en egenhændig Ansøgning i Rigsarkivet -
Jørgen Nielsen af 15h 1667 til Kongen om Amtsskriverembe 
t Hagenskov Amt og det ene Borgmesterembede i Assens. 
denne Ansøgning findes Griffenfeldts egen Paategning og L 
ledes egenhændige Underskrift samt Niels Banners Erklæ 
om Sagen , hvilket alt anføres her ordret efter Originalerne : 

Rigsarkivet. Koncepter og Indlæg til fynske aabne Breve Nr 
1667 1/s. 

Nr. 9. Stpl. En rixort. 
Stormectigste konge, allernaadigste arve herre. 

Eders konge!. majeslet ville værdis dette mit underdanigste an 
udi naade at anhøere. huorledis, efter at ieg, eders kong!. majes!. -
fødde undersatte, udi tuende fejder saa som først in anno 1644, da 
betientte artigleriet udi Skaane, och siden 1658 udi sidste Suenske r u 
hafver verret fangen och spoleret och der efter baared underdani 
haabning, ieg saa som andre eders kong!. majest. indfødde och 
undersalter nogen condition udi eders kong!. majest. tieneste frem 
nyde kunde. Saa eftersom ieg forfarer, att velb. mand Niels Ba~ 
hafver bekommet dend størstedeelaf Hagenskou slotts ampt til ej en 
och eders kong\. majst. nu behøfver een ampt-skrifver til skalt 
och dett øfrige af arnplets indkomme att indfordre och oppeberge. 
needfalder ieg for eders kong!. majest. udi dybeste devotion och 
underdanigst beder, eders kong!. majest. af høj medfødde kon_ 
clementz och naade allernaadigst ville behage mig derhen til sted 
jnstruere og bestille, saa vel som, eftersom dett eene borgerm _ 
sæde udi Aszens for nogen tiid siden er blefven leddigt, eders ko 
majest. allernaadigst mig dett ochsaa derhoos forunde ville. Jeg 
med største fliid och troskab som een troplictskyldig och fattig, 
underdane vide och søge eders kong!. majest. nytte och gau n af yd 
efne och formue. Aller underdanigst forventende eders kong!. m _ 
naadigste och milde suar, huorfor gud allermectigste skal blifve 
kong!. majest. och det gandske kongelige arfvehuusis riige och 
lønn. och ieg stedsze indtil døden med lif och blod 

Eders kon g!. majest. allerunderdanigste. 
troplictsky ldligste undersalte och ydmygeste ti -

Jørgen Nielszen, manu propria. 

Hans kong!. mayestet vil herom haffve Niels Banners udførli".. . 
klæring til videre naadigste resolution . Dat. Fridrichsborg slot de-
iuly anno 1778. P. Schumac 

Kiøbenhaun dend 15. July anno 1667. 

Buis herom vnderdanigst till hanz kong!. maylt. suppliceri 
holder sig udj sandhed an. En af borgernesirere er ved døde~ 
gangen udj Aszens, och vell b høffuede i det sted en skickelig 
huorved Byen kunde komme udj en goed stand. Huad ellers -
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uerens bestilling udj Hagenschouffs Ambt angaar, da er der endnu 
mbtschdffuer, som udj 6 aar dedz sted hafuer forvaltet, saauel med 

~-;J. maytt. paabudede skatter och contributioner som andre meer 
eg, huorfor mig siunist hest, att band endnu samme bestilling 
e bequemligst betiene, efl'tersom hannem herridz besehaftenhed 
bekient er. Var derfor paa det allerunderdanigste aff hansz kongl. 

_ .t. begierendis, att hand naadigst vilde meddeele hannem confir
:.!o n derpaa ligeved eders kong!. rnaytt. andre ambts betienter. 

l>a tum Hafniæ d. 30. July anno 1667. 
Eders kongl. mayst. allervnderdanigste thiener 

Niels Banner, propria. 

Bagpaa: 2 samtidige Paaskrifter :) 
? . 67. Jørgen Nielszøn o b. br. d end 1. aug. 
:orgen Nielsen om amptskriffverie i Hagenskov ampt. 

Egenhændig Origi nal paa et Folioark med Peter Schumachers lige
- egenhændige paategning.) 

om det var at vente efter Niels Banners Udtalelse, blev 
~ ikke Amtsskriver, men allerede 1/s 1667 foreligger Kongens 
~ævnelse til Borgmester i Assens : 

. a. w., at wi naadigst haf'uer tilsebicbet oc forordnet, saa och 
-::1ed tilsebicher oc forordner Jørgen Nielsen til at were borgmester 

r kiøbsted Asszens. Vdj huilcken hans bestilling hand schal were 
so m sin absolut souveraine arfue konge oc herre huld oc troe, 

is oc woris kon g!. arfuehuusis ga fn oc beste i alle maader søege, 
·- oc ramme, saauelsom schade oc forderf af yderste magt, efne oc 

e hindre, forekomme og afuerge oc sig ellers schiche og forholde. 
et sig en erlig, troe och oprigtig borgemester eigner oc wel anstaar. 

ser delished schal hand sig i alle maader rette oc forholde effter 
~d, hand os giort oc soerit hafuer. Thi biude wi derfore hermed 
d aller samptlige borgerseiJabet oc jnduohneme der sammesteds, at 

meldte Jørgen Nielsen for deris borgemester agter oc holder. 
_: etc. 

Hafn, 1. aug. 67. 
:::mer sec. Schum. ordre. 

Bagpaa med samme haand : 
~ O. B. F. 

Jørgen Nielszøn at were borgmester i Asszens. 
Hafn d. 1. aug. 67. 

R. 

oncept i Rigsarkivet : Koncepter og Indlæg til fynske aabne Breve.) 

Jet nære Forhold , som Jørgen Nielsen havde staaet i til 
Lykke som Sekretær og Fuldmægtig, har næppe været 

.ig for ham ved Ansøgning om kgl. Ansættelse, men p?a den 
=n Side synes han at have staaet i meget venskabelig For
=.else med en Mængde adelige og meget formaaende Mænd, 
-~ es den førnævnte Otto Krog, Otto Bille, Niels Rosenkrantz 
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og mange andre. Hertil kommer, at, som vi saa af Ansøgnin a 
Jørgen Nielsen heller ikke har undladt at henvende sig til Gri ffc
feldt. Det ene med det andet synes at kunne have bødet 
den gamle Skygge fra Kaj Lykkes Tid. 

Af Arkivalierne fra Assens se vi saa i Tidsrummet efter 
1667 den ny Borgmester stadig deltagende i Forhandlinge. 
og førende Forsædet i Raadet. Han synes stadig at være ae 
beslaaet med Penge, endog en Mand som Niels Banner ko 
Gjæld til ham, og efter Niels Banners Død se vi Jørgen Niel~ 

faa Dækning i Jordegods for sit Tilgodehavende. 

Udskrift af Fyen bo Landstings Skiøde- Panteprotokoller: 
Bind V. Folio 3: 

Onsdagen den 29. November 1671 blef lest een commissary ud. 
forretning efter s!. Niels Banner och fru Anna Catharine Jørgensda 
Schult for 437 rdL 3 ort, de til borgemester Jørgen Nielse n udj A _ 
hafver skyldig vert, hvorfore hannem er udlagt efterskrefne jorde" 
udj Fyn, i Assens ambt, Turup sogn, Blangstrup, Jens Pederssøns bo 
skylder aarlig l pund biug, udi Niels Pederssøns gaa rd ibdm. 11/2 p 
bi ug, 22 skepr. arre, 1 fa ar , 12 s k., 1 daler, er til ha abe hartkorn 11 -
4 skpr. 2 fk. 2 alb. Var daleret Odense den 10. Octob. anno 1 
Under herr Henrich Lindenous och Peder Brockenhuses haand 
se i gl. 

Bind VII. Folio 
Onsdagen dend 17. Juli anno 1678. Nr . 149. Jørgen Nielsen Bo _ 

mester i Assens hans schiøde til welfornehme Gabriel Jacobsen. · 
Ma: spisemester paa Bremmerholm paa effterschreffne jordego -
Fyhn, vdj Assens ampt vdj Thurup sogn i Blaugstrup, Jens Pede. 
schylder aarlig l pund biug, vdj Niels Pedersens gaard ibdm. l ' /2 
biug. 22 schpr. are, 4 faar, 2 sk. och 1 daller, huilched jorde 
Gabriel Jacobsen haffuer nøyaglig betaldt for 463 rdl. 2 mk .. och 
det nyde och beholde effter sedvanlig stil etc. 

Dat. d. 5. Julj ao. 1678. Jørgen Nielsen m. p. p. (L. : 
Folio 

Onsdagen dend 4. February 1680. Kiendis ieg Gabriel Jaco 
Kong!. Mayt. spisemester paa Bremmerholm och kirche-verge til B. 
roerholms kirche udj Kiøbenhafn, och giør hermed vitterligt, a· 
hafuer ofrdragit och afbendet saa och hermed afhender fra mi« 
alle dennem, som efter mig ved arf noget her udj sig ville tileigne 
min kiere suoger Jørgen Nielsen, forige borgm. udj Assens effterschr 
jordegoedtz, som er paa schiffte och dehling vdlagt efller afgangn -
velb. Niels Banner och hans afdøde frue , velb. frue Anne Catrine Se 
- nemblig udj Fyhn efller samme vdlægs- och schiødebrefs videre 
hold, dat. Ottense d. 10. Octobr. ao. 1671. 

I Assentz ampt vdj Turup sogen i Blangstrup Jens Pedersens 
schylder aarlig en pund biugh , och vdj Niels Pedersens gaard .,. 
schylder aarlig 11

/• pund biug, tiufne och 2 schepr. are, et faar, L 
och en dl. Widere efter sædvanlig schiøde still. 

Dalum Kiøbenhafn d. 8. January ao. 1680. 
(L. S.) Gabriel Jacobsen egen ._ 
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ærkeligt nok synes Jørgen Nielsen ikke at have haft fast 
i Assens som Borgmester; i ethvert Tilfælde synes hans 
ikke at have opholdt sig der til Stadighed, eftersom alle 

• Børn, mindst 7, e re fødte i København og døbte i Hol
Kirke, hYilket skete i Aarene fra 1662 til 29/n 1677, da 

· !dste er døbt, og kort Tid derefter har Borgmesteren taget 
-'"- ked. Han deltager nu ikke mere i Forhandlingerne, og 

.n ny Borgmester udn ævntes 23/4 1678, siges der om Jørgen 
to. at han »efter Ansøgning er fritagen for alt Hverv som 

.~ester « . 

agle Aar senere døde Svigerfaderen, den gamle Gabriel 
sen, og Jørgen Nielsen blev Ejer af hans Gaard, Nr. 66 i 
Kongensgade, der i Grundtaxten af 30/ 10 1689 er sat til 335. 

æl. Registre XXII 349. 50 skjøder Kong Frederik III 1% 
!il Jørgen Nielsen "indvaaner i København en Gaard ved 

-~ens Kanal »; men om denne Jørgen Nielsen er identisk med 
~amme Borgmester er maaske tvivlsomt. 
-~m før nævnt, havde Jørgen Nielsen Bryllup 30/s 1658 med 

borg Hieronimusdatter, som da var Enke efter en Pouel Jensen. 
fi k 2/2 1663 Skjøde paa Begravelsen Nr. 15 i Holmens 
. hvor Familien i ca. 150 Aar begravede deres døde. 
te Skjøde findes her ordret aftrykt efter Originalen, som 

eksisterer i Familiens Eje. 

Paa forreste Side staar: 
E: iendis ieg Niels Oluffsen Ko : Ma: Accissemester, ock Kiercke

-- fo r Bremerholms Kiercke ock witterligt giør, at ieg paa Kierckens 
-.e hafl"uer soldt och affhændet, ock nu med dette mit obenne Breff, 

T ock affhænder, til Erlig, Dydrig ock Gudfrygtige Quinde Wold
Hieronimusdatter Sal. Povell Jensens efnerlefluerske; I et Begraff

- ock Leyersteds wdi Corret i forbet: Bremerholms Kiercke Nr. 15') 
un hafl"uer ladet hendis Mand wdi begratrue ; For huilke Leyer
te : Woldborig Hieronimusdatter hatfur erlagt ock betalt til mig 

· ierckens Weigne - fyrgetiutrne ock femb Rixdaler, huer Daler til! 
-il!ing Dansk, huilken Begratruelse ock Leyersteds, hun eller hindis 

ger hereffter maa nyde, bruge ock beholde, for En egen frj 
_eris [Børns]2) Begratruelse steds wden nogen modsigelse. Som 

-~ det nyder der Sammesteds. - Ock maa hun naar hindes løster 
en Ligsteen legge lade - 13 puot: lang, ock 10 quorier bred, 

mme Begratruelse wdi sin Circumferenz ock Storerlighed er, der
t befri Dog sca l hun eller hindes Artruinger werre forpligt, naar 
e Graff igien, skal obennis, da at giffue til Kiercl;:en for et gammel! 

- E llufue Rixdaler ock En Ort ; Saa ock for et lidet Lig - halfl 
Rixdaler, ock En halfl' Ort. 
-iel Jacobsen lod mure en Grav •Nr. 19• til s ig , hvortil et pamnaJet Epitaphium . 
som er anført i Paranthes. er utydeligt og udviske t. 
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Til wendisbyrd Kierckens Zeigell wnderstrøgt, ock med Egen h 
wnderskretfuet. 

Dalum Kiøbenhaftn den >2 < February Anno 1653. 
Niels Ollulf e~ 

Paa bageste Side staar: 
Anno 1681 den 2den Jauuari er dette BretT fornyet og d 

bekom Kircken 3 Daler. - Egen haandt. 
Gabriel Jacobsen K')[yng]. Egen Ha -

Anno 1712 den 26de Aprilis er dette Begraffuelsested forn y 
Monsieur Christian Gierløf og betalt Ellufue Rixdaler ock 24 
Fornyelse. Teyt. Hart 

Anno 1732 d. 25de April Er denne Begravelse fornyet af Hr. 
-s tian Gierløf og betalt Elleve Rixdaler og 24 Sk. til Fornyelse. ':' 

Kue k:: 

Uagtet denne Begravelse nu var forfalden til Kircken. saa a -
dog Fornyelsen derpaa ifølge Det Høje Admiralitets- og Commis a: 
Callegie Decision af 1 hujus, paa Vilkaar, at den angaar fra d. 
Martii Ao. 1774, samt at Ejerne af denne Begravelse hver Gang 
Fremtiden Aabnes og Liig derudi nedsættes, foruden den efter Sk' 
Indhold for Aabnelsen erlæggende Summa, endvidere betales al 
kastninger der maatte medgaae, for at optage og igen istandsæt·t 
Stykke af Alter-Foden der maae optages paa det Liigene udi Begra• 
kand nedkomme, 

Altsaa qvitteres hermed for den af Jfu. Ellen Catrine Gierlø• 
foranførte Vilkaar anaromende Fornyelse. Elleve Rixdaler, Een 
og Aatte Skilling 

Kiøbenhavn d. 10de Decbr. Ao. 1778. E. 

Ifølge Det Kongelige Admiralitets- og Commissariats-Collegie R_ 
deret af 19de .Januarii 1796 er Fornyelsen modtaget paa oven 
Vilkaar ved Alter-Fodens Istandsættelse i Tilfælde af Liigs Begr 
fra 2den Martii 1774 til Aarsdagen 1794 med Elleve Rixdaler 2~ 
herpaa qvitteres. 

Kiøbenhavn den 20de Jannari 1796. 

I Holmens Kirkens Kapel findes en Mængde Metalplader 
Inskriptioner fra Begravelserne i Kirken, men mærkeligt 
findes ikke en eneste Plade fra nogen af Kisterne i Begravel
N r. 15 og 19, der tilhørte den her omtalte Slægt, hvilket k 
tyde, paa at disse Begravelser ikke har været eftersete sa rr: 
med de øvrige. Det vilde have sin store Interesse for Fa 
at vide, hvad der stod paa flere af Kisterne i disse Begra\ 
og ikke mindst paa Jørgen Nielsens, da man muligen der k 
finde oplyst, hvor og naar han var født osv. Men at faa 
vene undersøgt nu vilde rimeligvis støde paa forskellige Va
ligheder, blandt andet Bekostningen. 
' ) K m aa vist b etyde Kyn g, som under Tiden tilføjes h ans Navn. 
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borg Hieronimusdatter boede 26/1 1656 »ndi Skipperstræde 
~ " og kaldes da "W oldborg Pouels « .1) 

erede 24/s 1661 findes » \Voldborg Hieronimusdatter, Jørgen 
::~ s e , at være begravet i Holmens Kirke. Maaske det er 
::e Anledning, at hendes Mand giver 75 Slettedalere til 

g Altertavlens Bekostning, hvilket paa den Tid har været 
.: stor Sum. Frederik III gav 1663 i samme Øjemed 171 

,_.aler og Viseadmiral Bjørnsen 58 Sdl. 1664. - Jørgen 
:::1 synes ikke at have haft Børn med sin første Hustru, og 
- heller ikke længe, han forblev hensiddende i Enkestand; 
m vi have set, holdt han allerede Bryllup anden Gang 
2 med Karen Gabrielsdatter. Med hende havde Jørgen 
er ret talrig Børneflok, som vi ville opholde os et Øjeblik 

.:a flere af dem have efterladt sig Afkom til denne Dag. 
Deres ældste Barn var Datteren Kathrine, der maa være 

:663, men Daabsdagen er ikke funden. Hun blev gift 
·ens Ebbesen i Slagelse, der 15/s 1664 blev Raadmand og 

-~66 blev Borgmester i nævnte By. I dette Ægteskab var 
·-~ 2 Sønner, som i Aarene efter 1702 vare i Huset hos 

iørløff. Hun bar 5/t 1690 et Barn til Daaben i Slagelse. 
Den anden Datter Valdborg blev døbt 7/to 1664 i Hol
Kirke; Faddere vare: » Velb. Otto Krog2

), Niels Andersen3) 

Hasze4), Ellen Gabriels5) Lisebeth Albrit Dyszendorps6) 

-~ dele von Delnn 7)«; begravet 24/9 1705, 41 Aar gammel og 

Sæl. Registre XXIII. 741. 

Ela n var paa den Tid meget formaaende, og mulig er dette, at 
;;: ræder som Fadder, et Tegn paa, at han var Jørgen Nielsen en 
E Beskytter. 

Tøjhusskriver og vel Jørgen Nielsens gode Ven. 

a n blev Tøjhusskriver paa Kjøbenhavns Tøjhus 81/s 1649 og 
Hør ved Krigskassen 24/t 1661 ; i Maj 1681 blev han Assessor i 
~rcollegiet, 10/s 1683 i Kancellikollegiet og 12

/3 1683 Justitssekretær 
·esteret Han nævnes endvidere som Fattigforstander i Holmens 

. "' som Informator hos Prinsen. Mathias Hasze var en velstaa· 
a nd, der under Kjøbenhavns Belejring ydede Kongen betydelige 

- d. for hvilke han fik udlagt Jordegods. Hans Hustru var Marie 

ormoderen. 
:::n af Stadens 32 1\'Iænd, var Vinhandler og ejede flere Gaarde i 
=havn . 
:l un Val' en Datter af Johan v. Delden et 1619) og Villumke v. 

- - Hendes første Mand var Adam Bødker, der skænkede Prædike-
og en Lysekrone til H~lligaands Kirke, som hendes anden Mand, 

14 

J 
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»blev nedsat I den Murede begrafuelse I Sacristiet•. Hu n 
1695? gift med Arnoldus Rasmussen Hofgaard 1), Præst 
kjøbing og Rørbæk i Ods Herred. Han var Student fra ::... 
1672 og fra Kjøbenhavn 28/ 6 1675, Præst i Skuldelev og Se! e 
1682 og endelig 31/o 1683 i Nykøbing til sin Død, 71 Aar ga 
11

/4 1720 og begravet »udi Coret sønden ved Alleret 19/4 
c) Datteren Ellen blev døbt 1 7/ n 1665 i Holmens Kirke. 

dere: »Vel b. Ottho Bilde2
), Rentemester Steen H undorph , · 

Gabriels, Fru Karen Moldt og Abel Kathrine3) , Hans Han: 
H u n blev gift med Raadstue- og Byslui ve r i Slagelse 
»Kjøbenhavns Akademis Fuldmægtig « Peder Andersen 
der er Tid boede i Slagelse, men vistnok senere i Kjøbe 
og efterlod sig ogsaa Børn, som vi senere kommer tilba_ 

d) E n Søn, Gabriel, blev døbt 4/2 1667, ligeledes i Holmen_· 
Faddere vare: » Velb. Niels Rosenkrantz 'l) ,og Gabriel J ac-

Borgmester Mathias Hansen, lod opsætte. (Christi an IV' Frille, li. 
Madsdatter, var vistnok en Datter af Borgmester Mathias Han e-

1) Han h avde 7/7 1697 til Daaben en Datter, der blev kaldt Ila 
som bl ev baaren >af Præstegvindens Søster, som hafl"ver Signr 
Andersen Stub, Raadstue- og Byskriver i Slagelse og Kjøbenhaff 
demiens fuldm egti gn, og den dydælskende Matrone Ane Tøn i 
som h affver Signr. Niels Laurid sen, Handelsmand her i Nyk jo 
hos e. Hun døde 31/2 A ar gammel og blev begravet i Sakristiet · 
Men han havde en anden Datter , der »var fød t 22/t Hi9!1 om 
Morgen ved 3 Slet og Christnede 27/t og kaldet Nla ren . Anne P. 
bers i Højby bar Barnet , og Ri gine Jensdatter, som h afver deo 
li ge og vellærde Mand Hr. Holger Nielsen Aretander vice S o~o=
til Nykøbing og Rørvig, stod hos •. Desuden havde han m -
Da tter til, f. 19

/ 4 170:!, og-;aa kaldet Karen, som senere skal oml 
noldus Holgaard var gift anden Gang m ed Marie Isacksdatter, d 
hans Død 14

/9 1723 ægtede Mons. Morten Krøyer af Jersie. 
2) Dette er rimeligvis den Otto Bille til Bangsbo, hvis Na v:: 

paa Souverænitetsakten 1661, han (en Søn af Sten Bille til B 
va r Amtmand paa Koldinghus 1672 og var en Tid Hofjunker h 
ning Sophie Amalie. Af Vagtmeldingerne ses, at Otto Bille 
Kjøbenh av n i August 1665, men han kan jo atter have været i 
staden i November. E n a nden Otto Bil le til Billesbølle i Fyn 
af Sten Bille til Kj ærsgaard, men er iøvrigt meget lidt kjend t. 

8
) Skrev aldrig sit Tilnavn. H u n var en uægte Datter af e

vo n der Wisch, og hendes Mand , Proviantskriver Hans Hansec. 
sønderjydsk Bondesø n fra Egnen omkring Løgu m Kloster, der 
Død fik Tilnavnet >Osten <. 

4
) Til Holbækgaa rd , Stovgaard og Alsted i Rougsø Herred, * 1 _ 

gift med Berte Skeel. (Alle deres Børn døde som smaa.) Han 
kede sig under Kjøbenhavns Belejring, blev 1667 udnævnt til 
havns Kommandant. Det var under hans Ledelse med en Arbe 
paa 3000 Mand, at de gamle Volde fik den Skikkelse, som vi h~ 
dem i vore Dage. Niels Rosenkrandz kjendes som en ikke bio. 
ket tapper, ja, sand h eltemodig dansk Adelsmand, men ogsaa c 
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_:J. Gabriels, Mette Mathies Datter1) og Hylleborg Bertil Jen-
50 c . - Han har sikkert været velkommen, denne Søn, og 
=en har været stor, da han allerede døde kun » 1 Aar 4 Maa-

_;:r og 14 Dage gammel«, og blev begravet 2fs 1668 om Aftenen. 
:: En anden Søn, Gabriel, blev døbt 9fs 1669 s. S. Faddere: 
bri el Jacobsen, Abraham Vocter3), Ellen Gabriel Jacobsens, 
a Alberth Heluecks4) og Ellen Claus Jørgensens«. Ogsaa 

::e Søn maa være død i en tidlig Alder, eftersom han ikke 
es i Skiftet efter Faderen. 

: 5h o 1671 døbtes Anna Beathe s. S. Faddere: »Ellen Gabri
id tzela Laurits Eskilds, Catrine Knud Valters, Magister Hans 

· ") Mathias Melhorn, Johan Nielsen og Frederik Pipping «. 
maa være død i Aarene omkring 1700. Muligen har hun 

~t gift en kort Tid forinden. 
5 Og endelig er Rachel døbt s. S. 29

/ 11 1677. Faddere: »Anna 
::'r-en Vestesens 6) og Marie Hasses 7

); Mos. Vinterberg, Hans 
_ og Christen Beck «. Hun var efter Faderens Død med 
.:eren i Slagelse i Huset hos Søsteren Kathrine i en 3 Aars 

_ forinden hun blev gift med Chr. Gjerløff. 
Disse fem Søstre overlevede deres Fader og findes deltagende 

_jjft et efter ham 1695. 
Borgmester Jørgen Nielsen døde allerede 1692 og blev begravet 
i Holmens Kirke i Begravelse Nr. 15. I Kirkebogen anføres 
~et tydeligt, at han da var 54 Aar gammel, hvorefter han 
de være født 1638, hvilket imidlertid ikke kan være Til
et, eftersom han selv skriver i sin Ansøgning til Kongen, 

.::an deltog i Krigen 1644 og da betjente Artilleriet. Notitsen 
- kebogen er fejl, hvis Skylden saa har været, han maa 

r af saadan Rang, at han vandt Udlændinges Beundring for sin 
.: bag det nuværende Hotel d'Angleterre, og endelig som en for sin 

almindelig hum an Mand . 
. -\ntagelig førnævnte Mathias Haszes Datter. 
Han var Medinteressent i det Sukkerværk, der 18

/ • 1657 fik 20 Aars 
:-et af Kongen paa et Sukkerraffinaderi. 

Bekjendt Kunstner . 
. -\lb. Haelvegh, kgl. Kobberstikker . 
Doktor Hans Leth, begravet 10

/• 1688 i Trinitatis Kirke, og Hustru 
":rrn 2/s 1676. · 

Søren Vestesen var Cancelliforvalter og efter Jørgen Nielsens Død 
=e for Karen Gabrielsdatter. 
Hun maa være Mathias Hasses Hustru, som hed Marie Kohl. 

14* 
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mindst have været 10 Aar ældre, ja, maaske nærmere hem·-
20 Aar ældre end der angivet. 

Efter Jørgen Nielsens Død bleve hans efterladte Familie, Ka 
Gabrielsdatter og hendes ugifte Døtre, ved at bo i Fædrenegaa: 
den i Kongensgade, hvor de endnu bo 1694. 

Præsident i Borgerretten, Claus Hartvigsen, fik 29/s l 
kgl Befaling til at skulle bringe Skiftet efter Jørgen Nielsen 
Rigtighed efter Loven. Dette Skifte findes nu i Provinsarki 
i Kjøbenhavn og udviser en samlet Sum paa ca. 6000 Rdl. e 
som svarende til vore Tider repræsenterer en Kapital af 
120,000 Kr. Da Karen Gabrielsdatter er bleven Enke vil h 
:. tinge sig i Kost«, men af »moderlig Bevaagenhed « vil hun ~ 

holde sin da umyndige Datter Rachel hos sig, »indtil hun 
komme i Mands Værge «. Jørgen Nielsens Enke »geraadet 
saadan Svaghedstilstand « at hun ikke kunde være mellem an 
Mennesker og døde kort efter 1710. 

Om Borgmester Jørgen Nielsens Liv og Virksomhed i -
sens vil der ganske sikkert kunne findes adskilligt, som k -
fortjene at fremdrages , men min Tid har ikke tilladt mig 
gøre de fornødne Undersøgelser til at konstatere dette. 

En Del af Jørgen Nielsens Efterslægt findes paa den ve 
ede Stamtavle. Et fuldstændigt Slægtregister vilde tage alt 
megen Plads og ikke have tilsvarende Interesse. 
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l -- ---~ - l l l l 
1 Ka thrine Jørgensdatter 
• 166å gift med Jens Eh
besen , Borgmes ter i Sla
golse der havde mindst 

2 Valborye J ørgensdalter , 3 E llen J orgensdatter, • 4 
• 1664, t 1705, gift tli9o , 1665, gift med Peder An
Arnoldus Rasmussen Hof- dersen Stubbe , Kjøben
gaard , Præst i Nyk øbing havns Akademis Fuld-

Gabri el Jorgen· 
sen, • J 667, 

5 Gabriel Jørgen · 
sen , • 1669, t før 

1694. 

6 Anna B eothe 
J ørgensdaller, • 
1671 t omkrin g 

7 Rachel Jørgensdatler, 
• 1677, t 1732, gi ft 1702, 
Christian GierløiT, Borger· 
repræsentant i Kj øben· 

t 1668. 

to Sønner. i OJs Herred , t 1720. mægtig. 
l l 

-1 -----~---

Maren Hofgaaard 2 Karen Hofgaard, 
• 1699. • 1702, t 1758, gift 

1) Chr. Hansen R i
ber, Degn i Højby 
(ug Søn af Præsten 
I-Ians Riber) 2) Præ
sten E. Colstrup i 

Præstø. 
l 

l 

l 
1 Anne Pe
dersdaller 
Stubbe t 

1773. 

l 
1 Hans Riber 

Urtekræmmer i 
Kj øbenhavn. 

2 Valdborg Riber 
g Conrad Dobler, 
Vinkypper i Kj ø-

benhavn . 

l 
2 Andreas 

Stubbe, Stu
dent 1723, 
Baccalav . 

1733. 

l l 
1 Peder 2 J ørgen 
GierløiT, GierløiT, 
* 170H, • 1104, 
t 1777. t 1768. 

Fuldstændigt Slægtregister findes i •Slægten Gier løfT• af F Hjort. 

1700. 

l 
Chri· 

l l 
s lian 

Gierl øiT, 
• 1706, 
t 1785, 

g.Maren 
Mon toft. 

4Gatiel 
GierløiT, 
• 1707, 
t 1747, 

g. Ane 
Marie 

Bersøe. 

5 JohanGier
løff, • 110n, 
t 1800. Por· 
cellænshand 
ler , g. El se 
Marie I-Ian· 
sen , Søs ter 

til Øhlenslæ
gers Moder. 

6 Karen 
Gi erløiT, 
• 1710, 
t 1710. 

l 
Rachel Gierl~ IT . • 1758, t 1850, 
g. 1785, Andreas Hj o• t , Eta tsraad 

og Amtmand , • 1749, t 1835. 
l 

Frederik Hjort, Etatsraad og Kas -
serer i Kan celliet, • 1797 , t 1869, 
g. 1827, Elisabeth F enger, • 1798, 

-t 1847. 
l 

Andreas Hjort, cand phil. Gaard 
ejer , • 1830, t 1887 , 1!- 1862, 

Ane Marie Andersen , • 1833. 
l 

Frederik Hjort , • 186ll, g. 26/• 

1891 , Anna de Thurah , • "l• 1864, 
Ejer af Baaeegaard. 

l 
Andreas Hjort, • 10/• 1892 

Avlsforvalter. 

havn, • 1667, t 1743. 

l l 
7 Ellen 8 Povl 
Kathri· GierløiT, 

ne Gier- * 1713, 
løJT, t 1714. 

• 1711 , 
t 1795. 

l 
l 

9 Povl 
GierløiT, 
* 17t:J, 
t 1786, 

g Maren 
Fusing. 

l 
10 Anna 
Margre
the Gier· 

l ø IT, 
• 1716, 
t 1741. 
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