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De i det følgende paa grundlag af haandskrifter i Ribe Katedralskoles bibliotek og i Rigsarkivet gengivne regnskaber
for Trinitatis kirke vedrørende orglets og bibliotekets indretning og vedligeholdelse i aarene 1655-1661 er saavidt vides
de ældste bevarede regnskaber for studenternes nye kirke. De
indeholder adskillige detailler af interesse baade for kirkens
og for Universitetsbibliotekets historie.
Jeg skylder min for kort tid siden afdøde ven, lektor,
dr. phil. Hans H. Fussing tak for at have henledt min opmærksomhed paa Ribe-optegnelserne, og jeg beder J. Jørgensen & Co. modtage min hjerteligste tak for den beredvillighed, hvormed firmaet tilbød at udgive manuskriptet i
anledning af 300-aaret for kirkens indvielse - Trinitatis
søndag - den 1. juni 1956.
Albert Fabritius.

I Ribe katedralskoles bibliotek findes i de saakaldte Grønlundske samlinger under betegnelsen IV. 50 a. et samlingshaandskrift som passende er blevet kaldt »Hans Nielsens Optegnelsesbog« (1). Haandskriftet er i oktav og bestaar nu af
nogle og firs blade, begyndende med fol. 12 og endende med
fol. 100; manuskriptets oprindelige størrelse kan ikke konstateres, da det ender midt i et notat om en i Wien fundet stentavle med rabbiner-navne. Indholdet er af overordentlig broget karakter - her er sager vedrørende pesthuset og børnehuset, dokumenter angaaende forskellige retssager, saaledes
om en gæld, som Melchior garver i HelsingØr havde til Trinitatis kirke, et syn fra Gentofte kirke fra 1654, hospitalspræsten Anders Mathiesen HjØrrings noget tørre skildring af
Frederik lIrs kroning, sager vedkommende præsten Esaias
Fleischer og meget andet. Paa folierne 25-35 findes det her
gengivne regnskab over Trinitatis kirkes indtægter og udgifter i aarene 1655-61, saavidt angaar orglets bygning og anbringelse og Universitetsbibliotekets indretning - det sidste
var jo som bekendt siden 1652 anbragt paa Trinitatis kirkeloft, hvor det gik fuldstændigt til grunde ved Københavns
store ildebrand i 1728.
Om haandskriftets forfatter kan ikke meget oplyses; han
var sØn af den skriver ved konventhuset Niels Pedersen, som
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1. maj 1642 blev forstander ved Vartov hospital, og som

døde 1652. Efter hans død fortsattes forstanderskabet af enken Anne Olufsdatter og sØnnen Hans Nielsen, hos hvem
hun døde i januar 1671 (2). 3. juni 1669 udgik der kongebrev om, at hans forhold som hospitalsforstander skulle undersøges (3), men resultatet kendes ikke. Undersøgelsen synes
foranlediget af rygter om uorden i regnskaberne, maaske, hvis
man tør tro hans egen fremstilling, udspredt af en mand, der
var ude efter at faa hans embede. Af sagen fremgaar det, at
man havde forlangt det hospitalsregnskab, som gik fra Philippi ]acobi 1668 til 30. april 1669 afleveret allerede 1. maj,
medens han mente at have ret til at vente til St. Hansdag
med regnskabsaflæggelsen, samt at han havde faaet udsættelse til pinsedag. 25. maj indsendte han en ekstrakt af det
paagældende regnskab, men mere foreligger ikke (4). Han
er dog sikkert blevet i embedet og levede endnu 11. februar
1678, da det fol. 71-98 optagne stykke: Danmarchis Rigens
Alder er dateret denne dag og underskrevet af »den, hvis
Haab N aaer Salighed«. Han var imidlertid død, da en kgl.
resolution af 5. juli 1690 paalagde rentekammeret at erklære
sig over en ansØgning fra Birgitte sI. Hans Nielsens, der havde anmodet om godtgØrelse for over 231 rdl., som hendes
mand 1677 havde anvendt paa syge baadsfolk og soldater,
som fra flaaden var indbragt i Pesthuset (5). - Om hans
forbindelse med Trinitatis kirke kan heller intet oplyses; kirkens bygningsregnskab sorterede under den tidligere ridefoged paa Københavns slot Frederik Frederiksen, der 25. februar 1643 blev udnævnt til bygningsskriver ved Trinitatis
kirke (6), og som først døde engang i 1660'erne (7). Hans
Nielsen har utvivlsomt haft forbindelser ved universitetet, og
da vel snarest med Thomas Bang, der 1649 var blevet ansat
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som universitetsbibliotekar, og· paa hvis vegne han aabenbart
har varetaget regnskabet.
Hans Nielsens regnskabsindtægter bestaar væsentlig af
bidrag fra kirkerne i Roskilde, Antvorskov, Frederiksborg
og Malmøhus len i henhold til det allerede af Christian IV
under 14. oktober 1636 udsendte missive til lensmændene
(8). Udgifterne er først og fremmest til orgelbyggeren Hans
Christopher Frietzsch fra Hamburg, med hvem der i august
1655 blev sluttet kontrakt (9), men iøvrigt til snedkere og
murere, tømrere og malere, guldsmede og bogbindere, dels
for reparationer og. forandringer, dels for anskaffelser til
biblioteket. Af detaillerne kan fremhæves stafferingen af
bogstolen, der blev prydet med fire vaabener - det maa være
den af Otto Thott til Næs i 1653 skænkede bogstol (lO),
der her er tale om.
Det andet regnskab, der omfatter tiden fra kirkens indvielse til november 1657, findes i Universitetets arkiv (pakke
655, diverse dokumenter vedrørende Trinitatis kirke), nu i
Rigsarkivet. Det er en opgØrelse over indtægter og udgifter
i den tid, professor SØren Pedersen Kallundborg var kirkens
værge, dvs. til hans død 25. november 1657. Det slutter sig
meget nær - i virkeligheden som et underregnskab - til
det første, idet begyndelsesposten: »Anno 1656 4. oetob.
Anammet aff D. Thoma Bangio som Hans Terehilssøn ham
haffde leveeret aff Wor Frue Kirekes penge 500« slettedaler
svarer til udgiftsposten under samme dato i Hans Nielsens
regnskab.
En mængde af disse regnskabsnotitser er vel uvæsentlige
detailler - der er dog oplivende momenter som oplysningen
om, at messehagelen var for snæver i halsen til den velærværdige magister Jens Justesen Berg, paa hvis »indstendig Be-
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giering« den blev gjort videre, samtidig med at der anvendtes
1 1/2 lod guldknipling dertil, hvilket sidste maaske mindre
svarer til den yderst tarvelige og simple levemaade, for hvilken han ellers roses (11).
Regnskabsnotitserne giver samlet nye oplysninger om københavnske haandværkere og om den sidste afpudsning af
den kirkebygning, hvortil Christian IV nedlagde grundstenen
7. juli 1637, og som 1. juni 1656 i overværelse af Frederik
III blev hØjtideligt indviet af Sjællands biskop Hans Svane
med prædiken paa dansk af hofpræsten Hans Dideriksen
Bartsker og en latinsk oration af professor Thomas Bang.
Haandskrifterne gengives i det fØlgende med originalernes
ortografi, dog uden hensyntagen til deres anvendelse af smaa
og store bogstaver. I det ledsagende navneregister er notestoffet indarbejdet.
Noter:
(1) Samlingerne er registreret af overbibliotekar R. Paulli for den
af Videnskabernes Selskab nedsatte haandskriftkommission (registratur i Det kgl. Bibl.). Identifikationen af forfatteren er bekræftet
ved hjælp af hans hospitalsregnskab 1668-69, jfr. nedenfor under
4. - (2) Oluf Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse III,
1881, 73 f. - (3) Kbh. Dipl. VI, 506. - (4) Indlæg til Sjællandske
Registre 3. juni 1669, nr. 340. - (5) Rentekammerets kongelige
resolutioner 5. juli 1690. - (6) Kbh. Dipl. III, 245. - (7) Han
levede 1661, men var død i 1668, Kbh. Dipl. I, 754, II, 830. - (8)
Kancelliets Brevbøger 1635-36, 645. - (9) Niels Friis i Historiske
Meddelelser om København 4. II, 53-96. - (10) Svend Dahl: Universitetsbibliotekets Bygninger gennem Tiderne, 1932, 19. - (11)
Wiberg II, 133.
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Hellig Trefoldighedtz Kirchis regnskab, paa hvis sl. Dr. Thomas
Bang hafver annammidt och igen udgifvet til detz fornødenhed saavel paa orgelverchet som paa bibliotechet
fra den 27. octobris ao: 1655 och til den 30. martij ao: 1661.

Indtegc:
Pendinge annammidt af hæderlige och
hØylærde mand dr. Hans Svane archiepiscopo, som hans hØyærværdighed
hafver paa vederschedelige thider ladet
lefvere, effter velb. her cantzelers sI. her
Christian T homessøns ordre til bibliothechens reparation
anno 1655 den 27. octobris annammir
penge
124 sldr.
anno 1656 den 24. martij annammit til
den ny regendtz kirchis och bibliothechetz arbeide penge
76 sldr.
Den 4. mai j iligemaade annammet til
89 dr. l mk.
bemelte brug penge
Summarum annammit af hans hØyærværdighed penge
289 sdr. l mk.
[bl. 25 b]
Pendinge annammit af dr. Petro Scavellio
til den Hellig Trefoldighedtz kirchis
biugnings fornødenhed
Anno 1656 den 3. septembris annammidt, som blef befunden at schulle til
sI. dr. Lauridtz Mortenssøn være lefverett paa sin kirchis veigne penge
196 sldr.
Anno 1657 den 1. septembris annammit for hvis som sin kirche resterer med
til anno 1654 penge
41 dr. l mk. 6 sko
Summarum annammidt af dr. Petro Schavenia penge
237 dr. l mk. 6 sk.
II

Pendinge annammidt af m. Jacob Finche
kirche-verger til Vor Frue kirche til orgelverchet i den ny Hellig Threefoldighedtz kirche
Anno 1656 den 14. augusti annammit
penge

900 sIdr.

Summarum hujus lit supra.
Penge annammidt af Hans T erchildtzøn
kircheverger til Vor Frue kirche, som
blef lefveret effter dn. reetaris och professo[rum} anordning och forstracht til
at indkiØbe thØmmer for til det orgel i
den ny Hellig Threfoldigheds kirche
Anno 1656 den 4. ocrob. annammit
penge
500 dr.
Summarum hujus lit supra.
[bl. 26a}
Pendinge annammit af Jens Claussøn
skrifver paa Roes-kilde bispegaard, som
hand af kircherne der paa lennet adskillige rhider hafver indsamlet til Hellig
Threfoldigheds kirchis biugnings fornødenhed
Anno 1656 den 6. septemb. annammit
penge

300 dr.

den 30. ocrob. annammir penge

600 dr.

anno 1657 d. 4. januarij annammit penge

400 dr.

d. 28. aprilis annammit penge
Summarum annammit af Jens Claussøn
penge
1305 dr. 2 mk.
Pendinge annammidt af Johan LauridtzØn, som ilige maade ere jndsamlede af
Roeskilde leens kirchers beholdning och
igen Iefverede til Hellig Threfoldigheds
kirchis biugnings fornødenhed
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Anno 1656 den 28. septemb. annammit
penge
den 6. octobris annammit penge
Summarum annammit af Johan Lauridtzøn penge'
[bl. 26b}
Pendinge annammidt af Haagen AndersØn, som ochsaa ere sambiede af Roeskilde leens kirchers beholdning til Hellig Threfoldighedts kirchis biugnings
fornØdenhed
Anno 1656 den 10. novembris annammit penge
anno 1657 den 31. martij annammit
penge
Summarum annammit penge
Pendinge annammidt af Jacob HanssØn,
som ere jndsamblede af Anderskous leens
kirchers beholdning til Hellig Threfoldigheds kirchis biugnings fornødenhed
Anno 1657 den 3. januarij annammit
penge
Summarum hujus ur supra.
Pendinge annammit af Slagslund, VexØe
och MolØf kircher[s} halfve beholdning
och saa igen lefverede til Hellig Threfoldigheds kirchis biugnings fornødenhed
Anno 1657 den 19. januarij annammit
af Sten Berthelssøn, som er af Slagslund
och VexØe kirchers halfve beholdning
penge

100 sIdr.

[bl. 27a}
Den 25. januarij annammidt af Oluf
Olufssøn i MolØf, som er MolØf kirchis
halfve beholdning penge

187 sIdr.

250 sldr.
450 sldr.
700 sldr.

550 sldr.
350 sldr.
900 sldr.

450 sldr.

Summarum annammit af fore trende
kircher paa KiØbenhafns leen penge
287 sldr.
Pendinge annammidt af Niels Pederssøn,
som ere indsambiede af MalmØe huussis
leens kirchers halfve beholdning och igen
anvendt paa den ny Hellig Threfoldighedtz kirchis biugnings fornødenhed.
Anno 1657 den 22. januarij annammit
penge
450 sldr.
Summarum hujus ut supra.
Pendinge annammidt af Jørgen Sø/renssØn, som ere sambiede af Frederichborgs
leens kirchers beholdning igen lefveret
och anvendt til Hellig Threfoldigheds
kirchis biugning, som de resterede med
for anno 1656
Anno 1661 den 30. martij annammit
penge
177 sldr.
Summarum hujus ut supra.
[b1.27b]
Summa summarum ofver ald forskrefne
indtegt, som er annammidt til Hellig
Threfoldighedtz kirchis biugnings fornødenhed pendinge
6196 sldr.
Wdgift imod forskrefne indtegt och
opbørssel.
W dgifvidt penge til orgelverchet at lade
giøre och forferdige.
Anno 1656 den 4. octobris lefveret m.
Sø/ren Pedersøn, som er anvendt paa det
ny orgel verchis fundament udi Hellig
Threfoldigheds kirche, for hvi1che hand
lofver at giØre regnskab for penge
500 sldr.
Den 14. augusti betalt Hans Christopher
Frietsch orgelbøger paa det orgelverch
900 sldr.
Hellig Threfoldighedtz kirche penge
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6 sko

Den 12. novemb: betalt Hans Christopher
orgelbøger paa regnschab penge
Den 24. novemb: betalt Hans orgelbøger
paa regnschab penge

600 sldr.

Anno 1657 den 4. februarij afbetalt Hans
orgelbøger for orgelverchet i H. Threfoldigheds kirche

450 sIdr.

450 sldr.

Summarum anvendt paa orgelverchet
penge
2900 sldr.
[bl. 2Sa}
Wdgifvidt penge til Friderich Friderichssøn ridefoeget.
Anno 1656 den s. septemb: lefveret Frederich Frederichssøn til kirchens arbeidtz
foIch penge

300 sldr.

Den 11. octobris lefveret Frederich Frederichssøn til at afbetale sI. Jacob MadtzsØns efftedefversche for murmesteren,
disIigeste at betalle stenhuggeren och
Anders wacht, penge
451 dr.
Anno 1657 den 12. julij afbetaltt Frederich Frederichssøn den resterende summa
penge paa hans regb. penge
Den 26. septemb. betaltt Frederich Frederichssøn paa hans fordrende af Hellig
Threfoldighedtz kirche penge

150 dr.

Den 12. novembris Iefveret Frederich
FrederichJSøn hans resterende fordring
for Trefoldigheds kirchis biugning
effter hans ofverlefverede och qviterede
regnschabs formelding til philippi jacobi
1657 penge

142 dr.

150 dr.

Summarum lefverit Frederich Frede1192 sldr.
richssøn penge
[bl. 2Sb}

W dgifuidt penge til kremmere for
vare, som er kommen til kirchens brug.
Ao. 1655 den 15. octob. af Johan Ludwig bekommet 20 1/4 allen grøn rasch li
21 h mk.
12
1 decker pergament
1 lod grøn silche
13 h6 allen rØd fløyell
7
d. 12. novemb. af Hans Wilhelm Skrev e
bekommet
24 1 h all. grøn rasch li 2 1 h mk.
15
Ao. 1657 den 11. febr. af Johan Ludvig
bekommet
7 allen fin sort klede li 22 mk. er
36
12 1 h allen rasch li 2 1 h mk.
7
2 allen bul dawidt li 20 sk.
2 allen dvellich il 12 sk.
21 allen lidtzer li 4 sk.
1
1 allen canifas il 20 sk.
43 /4 allen thyrchische grofgrøn li 4 mk.
4
1 kappe baand
3 allen flor enten baand li 4 sk.
d. 3. julij af Hans Wilhelm Skreve bekommet
18
30 1 /4 all. grøn rasch li 21 h mk. er
1 lod grøn silche
113
Summarum betaltt kremmerne
[bl. 29a}
V dgifvit penge til kaabersticheren.
Anno 1656 den 13. augusti betalt Hans
Andreis Grechs for 10 sølf bladde at
stiche i fundatz bogn hØrende til Hellig
Threfoldigheds kirche derfor penge
Summarum hujus ut supra.
W dgifvidt penge til guldsmeden.
Ao 1656 den 27. junij betalt Anders

dr. 2
6
1
dr. 2

mk. 10 sk.
mk.
mk. 12 sko
mk. 4 1 h sk.

dr. 1 mk.

4 sko

dr. 3 mk.
dr. 3 mk.
2 mk.
1 mk.
dr. 1 mk.
1 mk.
dr. 3 mk.
1 mk.

8 sko
8 sko
4 sk.
4 sk.
8 sk.
12 sko

dr. 3 mk. 10 sk.
1 mk. 8 sk.
dr. 2 mk. 12 1 h sko

22 dr. 2 mk.

Nielssøn guldsmed for en bog at beslaa
med sølf, penge
Ao 1657 den 5. junij betalt Anders
Nielss. guldsmed for tho bibeler at beslaa med sølf, penge

Summarum gifvidt guldsmeden penge
Vdgifvidt penge til bogbinderen
Ao. 1654 den 11. maij betalt Peder Jacobsøn for fire bøger in folio, femb in
qvarto at indbinde udi pergament penge
betalt Caspar Arladt for en tre bog, som
kom paa bibliotecket penge
betalt Caspar Arladt for effterskrefne bøger at indbinde for 7 nomenclat: i grøn
pergamente in qvarto
[bl. 29b}
for 2 nomenclatoribus i rØd pergamente
1 bog in folio med reen papir
1 stor foliant bunden i rØd fIøyel
1 foliant med reen papir forgyldt i røed
rysch leer
for 6 catalogis, som henger paa skabene
i bibliotecket
Anno 1658 den 14. junij betalt Caspar
Ar/adt for effterskrefne bøger at jndbinde
12 folianter i blaa papir a 11/2 mk. er
4 qvarter i blaa papir a 1 mk.
6 octaver i papir a 10 sk.
3 bøger, de 2 i pergam.ent, den ene
papir
1 bog hefftet och beschaaren
1 bog papir beschaaren
Noch indbunden 7 qvarter i pergament
a 21 /2 mk.
1 octav udi pergament

17

32 dr. 2 mk. 12 sko

25 dr.
57 sldr. 2 mk. 12 sko

5 sldr.
2 sldr.

2 dr.

12 sko

2 mk.
2 mk.
1 dr. 2 mk.

8 sko
8 sk.

1 dr. 2 mk.
1 mk.

8 sko

4 dr. 2 mk.
1 dr.

3 mk. 12 sko
1 mk. 17 sko
1 mk.
3 sko

4 dr. P/2 mk.
1 mk.

Betalt Peder Jacobsøn for effterfølgende
bøger at indbinde
Bellum trojanum historisehe besehrifvelse at binde
Herrens klagemaall
Seola erueis i blaa papir
1 ehriste1ig ligprædiehen
Den rette Ausburgisehe confession
Danicorum monumentum i hvid pergament
Betalt Christen Pederss. for 9 registre at
indbinde
Summarum gifvidt bogbinderne for bøger at jndbinde penge
[bl. 30a}
W dgifvidt penge til muurmesteren

1 mk.
l mk.
1 mk.
1 mk.
1 mk.
1 sldr.
1 dr. 2 mk. 12 sko
29 sldr. 2 mk. 8 sk.

Anno 1657 den 5. septemb: betalt Andreis Frich och Niels Søfrensøn muurmestere for 1512 allen muur at dØnniehe
for all. 4 sk. er

94 1 h dr.

Anno 1656 den 10. deeemb. betalt Andreis Frich formedelst hand hafver igennem brut muuren, som bielcherne ere
igennem stungen, som orgelverchet henger paa, derfor

10 dr.

Summarum gifvidt muurmesterne for
arbeide penge
Vdgifvedt penge til dreyeren
Anno 1655 den 14. novembris betalt
Jens Dreyer for threi thræstolle til biblioteehet
Summarum hujus at supra.
W dgifvidt penge til tømmermanden
Anno 1657 den 12. septembris betalt
Christen Nielssøn thØmmermand for hvis

18

1041 h sldr.

6 sldr.

hand paa Anatomi-huusset hafver forferdiget

15 dr.

Anno 1658 den 5. maij betalt Christen
Nielss. thØmmermand for hvis hand effter
M. Berthels befalning hafver arbeidet

15 dr.

Summarum gifvidt thØmmermanden
penge
Wdgifvidt penge til kleinsmeden

30 sldr.

Anno 1656 den 14. julij hafver Søfren
Anderssøn anfanget at arbeide paa Hellig Threfoldigheds kirehis arbeide
[bl. 30b}
giort 20 laase til stolene i kirehen a 6
mk.
den 23. oetob: en haspe paa laagen ud
til Landemerehett
En klineke til samme dør
den 27. dito seherpet to muurbrechere
Noeh seherpet en liden jernstang
En schinne paa it stort muurbaand
Skerpet 7 stoere jernstenger
Skerpet 2 muurbreehere
Skerpet 4 smaa muurbreehere
Noeh skerpet 3 muurbreehere
Den 5. novembris giort 4 bolte med
ringe og spletter, som kom til bielcherne
under orgelverchet
Den 22. dito beslagen en dør under alteret med laase oeh hengsler
Sømb dertil
Giort it par hengsle for døren til orgelverehet
Sømb dertil
Giort en laas for døren til orgelverehet
Sømb dertil

30 dr.
l dr. l mk.
l mk.

2 mk.
3 mk.

4 sko
8
4
8
8
8

sko
sko
sko
sko
sko

l mk.

12 sko

2 dr.

12 sko

3 dr. 3 mk.
8 sko
2 dr.
l mk.

8 sko

2 dr.
4 sko

Den 3. decembris giordt tho par hengsle
med stabler och netnagler for tho trævinduer ved jorden i thaarnet derfor
Sømb dertil
Anno 1657 den 16. februarij giordt en
laas for professorernis stoel i choret
[bl. 31a}
den 18. marrij giort en laas och hengsler
for den anden dør under alteret derfor
Sømb dertil
den 29. junij giort 4 jern ofver rendestenen ved thaarnet
dertil 8 sømb li 1 sk. for
den 18 julij giort en ny nøgel til en stol
den 3 octob: flyt en laas til rette for
thaarns døren ud til Landemerchet giort
ny meen luchelser udi ind gerichtet och
slog den paa derfor
den 4 novemb: brød en laas af laagen
ud til Canniehestredet och flyde den til
rette och slog den for derfor
Betalt bem.te Sø/ren Anderssøn kleinsmed effter en anden forteig~else for
hvis hand hafver arbeidet for bibliotechet
Ao 1655 den 10 augusti brød tre klineher
af skabene ved den syndre side och forflyttet dennem paa dørene, disligeste
kiØbt sømb dertil
den 16 septemb: brød laasen fra bibliotechet och giorde to ret schifver derudi
disligeste beslog tre tillin, som sperlagen
henger paa med jerngafler
sex skruer dertil
giort 4 gaardine stenger och tho muurstifter dertil
20

l dr. 2 mk.
8 sko
1 dr. 2 mk.

3 dr. 3 mk.
8 sk.
3 dr. 2 mk. 14 sko
8 sk.
1 mk.

1 mk.

8 sk.

12 sk.

l mk.

8 sk.

l mk.

8 sko

l dr. 2 mk.

3 mk.
l dr. 1 mk.

giort 2 gardine stenger for vinduerne
derfor
[bL 31b]

l dr.

Anno 1656 den 25 januarij brød laasen
af it schab paa salen paa den søndre side
och fløt den
Brød laasen fra schillerommet paa bibliotechet och giort it rØr udi reglen och
flyde thrygelen til rette derfor
Den 6 julij blef giort sex gardine stenger paa bibliotechet som vaar udi lengden 26 alen derfor
disligeste er giort 14 schruer dertil derfor
Hafver hand numereret 14 nØgler til sI.
dr. Jesper Brochmmzdtz schabe paa bibliotechet derf:
Summarum gifvidt kleinsmiden for
arbeid, som er giort til Hellig Threfoldighedtz kirchis och bibliotechens fornødenhed penge

12 sk.

2 mk.

4 dr.

3 dr.

Ao 1656 den 30 maij betalt Thobias
Frum maller for it crucifix band hafr
færdiggiort effter her cantzelers och rectoris ordre derfor

7 dr.

Summarum betalt mallerne for arbeide
penge
[bl. 32a]
21

3 mk.

8 sk.

3 mk.

8 sk.

67 dr. 2 mk. 10 sk.

V dgifvidt penge til malleren
Ao 1655 den 23 augusti betalt Hendrich
Stappost for 4 vaaben som hand paa bogstollen paa bibliotechet hafr mallet

Den 20 junij betalt bem.te Thobias Frum
maller for tho billeder gandsche at forgylde

8 sko

131 h dr.
23 sIdr. 2 mk.

Wdgifvidt penge til snedieher oeh bilthuggere
Betalt Titus Lubbeke effterskrefne
Ao 1655 in julio er udtagn af tho sehabe fire hylder och igen andre jndsat for
hver Il /2 mk. for sømb och sehabene at
forandre l dr. 2 mk. er
jn Augusto tho skabe forandret oeh netnagler aftagn oeh igen flyt til rette derfor
Noeh forferdiget fire sehabe
Giordt it bord i det ene vindue derfor
Giort it bord fast med lister
Noeh effter en anden fortegnelse betalt
bemelte Titus Lubbeke
Giort en ramme om it eomrafei, den
sOrt giordt och det anslaget derfor
Giort 16 par bretter hvor udi er register
skrebne oeh er anslagen paa hver sehab
for parret 12 sk. er
forandret it rom i jt sehab
Noeh forandret tre rom derfor
Er udtagn to rom och schabet Igen anderledes forandret
Giort femb ny rom udi it skab il. 2 mk.
for sØmb 12 sk. er
Betalt Peder Kieldtzøn Snedieher effterskr.
to lister och breder paa bibliotechet derfor
for to sehof lader i it skab
for it foderal til en bog
[bl. 32b]
Betalt Maren sI. Lauridtz snediehers effterskrefne
tho kors fødder bestilt derfor
22

3 dr.

l dr. 2 mk.
l dr.
l dr. 2 mk.
l mk.

S sk.

1 mk.

S sk.

3 dr.
12 sk.
l mk. S sko
2 mk.
2 dr. 2 mk. 12 sk.

l mk. 12 sk.
l dr.

l dr. 2 mk.

2 mk.

2 fødder under en slagschifve derfor
l dr.
for l stige trappe
3
For tho bredder med trinde hul paa til
locomenterne udi thaarnet a 8 sk.
l
For 30 eegefielle til bøgerne som henger
paa schabene a 6 sk. er
2 dr. 3
Ao 1656 den 4 junij betalt Hendrich
Langemand bildhugger
thvende thræ billeder
7 dr. 2
Betalt Willum snedicher f. et crucifix
2 dr. 2
Summarum gifvidt snedichere och
32 dr. 3
bildthuggere penge
Vdgifvidt penge til hæderlige och hØYlærde mand M. Berthel Bartholinus
Ao 1657 den 24 decembris lefveret til
hæderlige och hØylærdt mand M. Berthel
Bartholinus effter erlig och velb. herris
och strenge ridders nu sI. her Christian
Thomesøn cantzelers befalning och excellentissimorum d. d. professorum begiering
200 sldr.
til kunst cammersedtz biugning penge
Anno 1658 den Il maij endnu lefveret
m. Berthel Bartholinus til kunst cam [bl.
33a}mersedtz biugning
300 sldr.
Summarum vdlefveret til kunst cammersedtz biugning penge
500 sldr.
Vdgifvidt penge til hæderlig och hØylærd mand m. Rasmtts Poulsøn
Anno 1661 den 11 junij lefveret til magistrum Erasmum Pauli Windingium,
kirche verger til Hellig Threfoldigheds
kirche af de penge, som hos sI. dr. Thomas Bang vaar til ofvers af biugningen,
penge
636 sldr.
Summarum hujus ut supra
W dgifvidt penge udi adskillig maader

4 sk.
mk.

mk.
mk.

4 sk.

mk.
mk.

mk.

4 sko

Anno 1654 den 9 januarij betalt Thomas
Rasmussen Walgesteen for 14 bøger som
ere catalogi ofver Brochmanni bibliotech
at beslaa med messing a 2 mk. er
Anno 1656 den 30 may gifvidt tho karle, som bar crucifixet fra Christianshafn
til cantzelers och siden derfra til Hellig
Threfoldigheds Kierche derfor penge
[bl. 33b}
den 26 augusti betalt Thomas RasmussØn Walgesten for fire catalogis paa bibliotechet, som blef med messing beslagen
Anno 1657 den 13 junij betalt Anders
Gaden for fire spender, hand paa it
foderal hafr anslaget derfor
Den 6 julij betalt til Anders Pedersøn
som hand hafde udlagt den dag orationen holdtis paa bibliotechet først 6 karle,
som stod for porten under och ofven a
lort er 9 mk., noch trei karle, som ringede 2 mk. 6 sk. er
Betalt Maren Sitenslagers for bogstollen
paa bibliotechet at far nisse
Anno 1659 den 29 aprilis betalt David
blytecher effter rectoris och professorum
ordre thvende aaringers deputat hand af
Hellig Threfoldigheds kirche aarlig er
hev ilget penge
Betalt Daniel Lorn glaser efter bevis for
hvis hand hafver flydt paa bibliotechet
Anno 1660 den 30. novembris betaltt
Poul Larssen glaser for hvis vinduer hand
hafver flyedt paa bibliotechet
Anno 1661 den 7 augusti betaltt til Anders Pedersøn klocher for [bl. 34a}
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7 sldr.

1 mk.

8 sko

3 dr.

1 dr.

2 dr. 3 mk.

8 sk.

6 sk.

33 dr.

30 dr.
3 dr. 1 mk.

2 dr. 3 mk.

4 sk.

adschilligt hand effter S10 forreignelse
hafde paa bibliotechets veigne betalt
penge

8 sldr.

12 sko

Summarum vdgifvidt udi adschillig maader penge
91 sldr. 2 mk. 6 sko
Summa Summarum ofver ald forskrefne wdgift er
penge 5807 slette daller 2 marck 41/2 schilling.

[bl. 34 b og 35 a indeholder en ekstrakt af regnskabet, som her udelades}.

Trinitatis kirckes
regnskab paa huis
S. M. Sewren Pederssøn
professor haffuer, som
kirehewerger forvalted
Indtægt

SIdr.

Anno 1656 4. oetob. anammet aff D.
Thoma Bangio som Hans Terchilssøn
ham haffde leveeret aff W or Frue kir500
ekes penge
Mag. Johannes Vandalinus lovede at betale for Comelii Petri leyersted 20 r. dr.
Anno 1657 28. feb. anammet aH Hans
Terchelssøn aH Vor frue kirekes penge
250
Mester Albret Kongens bygmester sehaI
giHve for sin hustrues leyersted
Anammet for kIocherne
2
den 3. mart. anammet for Andreæ Statii
studiosi Ieyersted 24 rix dr. er
36
For klockerne
2
d. 2. april anammet for S. Dirick Fuirens
leyersted 200 r. dr. er
300
d. 29. jul. anarnmet for Hylleborg Dorotheæ barns nedsettelsse
9
For kloekerne
2
d. 5. aug. for Jens Christenssøm leyer30
sted 20 r. dr. er

26

mk.

2

2

2

sko

d. 27. aug. anammet for kloekerne offver
H. Caneellers Hig
Anammet som i taulen giffvet er fra begyndelssen indtil Dom. 26. post Trin.
penge

3

80

3

Summa Summarum
Indtægt 1216 SI. Dr. 1 mk. Blis sko
Wdgifft
Anno 1656 13. oct. 7. nov. 27. nov. giffvet Bertel Beyer ae Anders Kock tømmermænd for arbeid til orgel verekit
effter beviis N. A.
d. 7. oct. giffvet Bent Knudssøn for 4
tylter 20 alln Gullands tømmer a 241 /2
dr. effter beviis N. B.
In octobri giffvet Hans Bastian for 22
eege bielcher a 4 r. dr. effter beviis N. C.
d. 10. nov. giffvet Niels Nielssøn Lund,
oc Peder Christenssøn sauskærere for arbeid efter beviis N. D.
d. 24. dee. oc an. 1657 20. febr. giffvet
Poul Christenssøn tømmermand for tømmerhuus til seyer verehet med bieleker
ae tømmer oe loffte offven oc neden om
bekled, oc trappe til opgangen effter beviis N. E.
Ann . 1657. 4. apr. giffvet Poul tømmermand for 2 liigbaare effter bevis N. F.
Anno 1656 4. decemb. giffvet Anders
Pederssøn for huis hand til kirchen udlagt haffde effter beviis N. G
Anno 1656 7. aet. giffvet wognemænd
for 4 tylter tømmer at age fra Christians
Haun i 16 læss a 24 sko
Giffvet 4 plidtz karle som ud drog tøm-

165

96
132

1

3

21

2

12

7

14

6

3

14

meret aff haaben oe slæbede det paa vognene oc afflagde det paa kirehegaarden
huer 1 ort
d. 15. oct. giffvet 6 plidtz karle for 18
eegebielcher at udtage aff hooben oe,
legge paa vognene oe afflegge igien paa
kirekegaarden huer 1 ort
Giffuet vognmendene for samme 18 eege
bieleher at age fra Christians Haun i 18
læs a 24 sko
d. 21. oet. giff.t vognmænd for 4 eege
bieleher at age fra Christians Haun i 3
læs a 2 mk.
Giffvet 5 plidtz karle for samme træer
at udtage oplegge ae afflegge huer 1 mk.
d. 23. oet. giffvet for 1/2 tyIt 12 alln træ
til stilling
Vogn leye
Sum. Lat.

Giffvet for 8 tylter firskuden deeler som
Willum snedker kiØbte til at beklæde
wereket a 8 1/2 mk.
Giffuet for 6 tylter Bleginds planker til
lofftet pa verehet a 4 1/2 Dr.
wognmand for dem at age fra Christians Haun i 5 læs a 20 sko
Plidskarl som dem paa lagde oe afflagde
d. 27. oet. giffvet for et aff eegetræerne
som var forrodnet fra kirehegaarden ud
paa Christians Haun at age oe it andet
igien at indføre wognleye
Plidtzkarlen som hialp der til
d. 27. novemb. giffvet tømmermands
svenne til driehe penge

28

1

2

2

6

3

1

2

1

1

1

2

12
459

1

6

2
1

4
12

2

8
12

17
27
1

3

Oluff jesperssøn giffvet for 600
lectesØm a 21 h mk. udtagen til
stilling, loftet etc. paa orgel ver· N. X.
ehet
3
3
Noch for 100 Loffte sØm
12
1
Ham AltinghuselZ for 2 stØCher træ til
4
seyermageren diter beviis N. H.
l
An. 1657 20. feb. giffuet Poul tømmermands svenne til drieke penge
1
d. 19. mart. giffvet Anders Toersse1l for
et 20 aln træ ae 2 halffve at sausehære
1
ae en dele med 4 snid
d. 4. apr. giffvet for 60 legte sØm som
4
kom til Poul tømmermands arbeid
1
d. 11. maji giffuet de 4 seyermagere som
besierede seir verehet
6
Giffuet Anders Pederss for ringen fra
1. jun. an. 1656 til H. 3 kongers dag an.
1657 item for brød ae wiin til kirehen
ae andet dfter regensehab ae beviis N. J.
2
4
ae N.K.
46
Anno 1657 9. jul. giffuet for en halff
2
2
baaed steen til broen paa gaden
At op age i 3 læs
3
6
For at læsse paa
2
d. 17. jul. giffuet for 5 læs steen
3
1
For at opage
1
d. 18. jul. giffuet broeleggeren for 55
faune broe offven ae neden
10
For broe sand den 22. jul. til vognman8
dro
6
3
d. 2. novemb. giffuet Ham HanssØn
skredder for messe haglen at forwiide i
halssen dfter Mag. jens justsøm indstendig begiering
_ _1_____
1_ _ _ __

Sum. Lat.

134

3

10

Giffvet for 11/2 Lod guldknipling der til
a 7 mk.
Giffuet Anders Pederssøn effter regnschab oc beviis N. L.
Noch giffuet Anders Pederssøn for ringen fra fredagen effter H. tre kongers
dag oc paa hans lØn effter Bewiis N. L.
Giffuet Peder Kieldssøn snedker for arbeid effter beviis N. M.
Giffuet Bertel Bejer tømmermand for atbeid effter bewiis N. N.
Giffuet Oluff Buchmand for sØm effter
beviis N. O.

Sum. Sum.
Lignet och lagt udgifften mod indtegten
befindes jndtegten meere end udgifften
som Kirstine S. Mag. SØrens huos sig
baffuer kiercken til behold penge
Naeh rester for Cornelii Petri leyrsted
Och for Mester Albret bygmesters konis
leyrsted

2

2

8

41

3

5

16
20
6
2
683

533 sldr.
30 sldr.

2
1

9 sk.

Lest, efterregnet, ae approberet paa Consistorio den 23. januarii aar
1658.

REGISTER OG NOTER
Navnene er anbragt paa fornavn med henvisning fra egentlige slægtsnavne; professioner er optaget i registret. I henvisningerne er fØlgende forkortelser kommet til anvendelse: Kbh. Dipl. = Kjøbenhavns Diplomatarium, ed. o. Nielsen (I-VIII, 1872-87). - Marquard = Kjøbenhavns Borgere 1659, ed. E. Marquard (1920). Ramsing = H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728
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red. af Merete Bodelsen og Povl Engelstoft (I-III, 1947-52). Wiberg = S. V. Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie (I-III, 1867-71).
Albret (Albert) Mathiesen (d. 1668), kg1. bygmester (Weilbach, II,
354), 26, 30.
Altinghusen, se Hans.
Anders, vagt, 15.
Anders Gaden, messingarbejder, boede 1659 i LØvstræde (Marquard,
53, 119), 24.
Anders Kock, tømmermand - maaske den Anders tømmermand, der
1659 boede i sI. Hans Michelsens vaaninger (Strandstræde) (Marquard, 66, 131), en Anders tømmermand havde 1661 en gaard
med en hesremØlle i Skidenstræde (Kbh. Dip1. I, 750), 27.
Anders Mathiesen HjØrring (1609-78), præst ved Vartov hospital,
7.

Anders Nielsen, guldsmed (d. o. 1675), boede 1659 i Skoboderne
(Marquard, 52, 54, 118; BØje: Danske Guld og SØlvsmedemærker
før 1870, 39), 16 f.
Anders Pedersen, klokker ved Trinitatis kirke, fik 1665 bevilling paa
en bryggergaard, han havde bygget i Rosenborggade, hvor han

endnu boede 1668 og 1670 (Kbh. Dipl. II, 826, III, 633, VI,
530 f.), 24, 27, 29 f.
Anders Toersen, savskærer, boede 1659 i Teglgaardsstræde (Marquard, 43, 108), 29.
Andreas Statius, immatrikuleret 1656, student fra Bergen, 26.
Andreis Frich, murermester, boede 1659, 1661 og endnu 1668 paa
Købmagergade, var 1648 oldermand for murerlauget, da han paa
laugets vegne gav fuldmagt til Frederik IILs valg (Marquard, 46,
113; Kbh. Dipl. I, 663, 667, 701, 749, II, 825), 18.
Anne Olufsdatter (d. 1671), gift med hospitalsforstander Niels Pedersen (s. d.).
Arkitekt, se Albret Mathiesen, Thomas Rasmussen Walgenstein.
Arlaud, se Caspar.
Bang, se Thomas.
Bartholin, se Berthel.
Bartsker, se Hans.
Bastian, se Hans.
Bent Knudsen, tØmmerhandler, 27.
Berg, se Jens.
Bertel Beyer, tømmermand, boede 1659 i Farvergade (Marguard, 34,
100), 27, 30.
Berthel Bartholin (1614-90), professor, som antiquarius regius leder
af kunstkammeret, 19, 23.
Beyer, se Bertel.
Billedskærer, se snedker.
Birgitte, Hans Nielsens, 8.
Biskop, se Hans Svane, Hans Wandal, Jesper Brodllnand, Laurids
Mortensen (Scavenius).
Blytækker, se David.
Bogbinder, se Caspar Arlaud, Christen Pedersen, Peder Jacobsen.
Brochmand, se Jesper.
Buchrnand, Kirsten Jesperdatter, gift med SØren Pedersen Kallundborg (s. d.).
Bygningsskriver, se Frederik Frederiksen.
Caspar Arlaud (Arladt), bogbinder, boede 1659

Hyskenstræde

(Marquard, 23, 92), levede endnu 1664, da han medunderskrev et
andragende fra lauget (Carl P. Nielsen og Rasmus Berg: Dan-·
marks Bogbindere, 1926, 51), 17.
Christen Nielsen, tømmermand, formentlig den brandsvend, der 1659
boede i Peder Hvitfeldtstræde, hvor han nævnes endnu 1689, han
ejede sidstnævnte aar 3 vaaninger i St. Gjertrudsstræde (Marquard,
48, 114; Kbh. Dip!. II, 827, III, 710, 730), 18 f.
Christen Pedersen, bogbinder, maaske den Christian bogbinder, der
nævnes 1645 (Carl P. Nielsen og Rasmus Berg: Danmarks Bogbindere, 1926, 34), ses ikke i fortegnelsen 1659, 18.
Christen Thomesen (Sehested) (1590-1657), kongens kansler, Il,
23 t., 27.
Citharslager (Si~enslager), se Maren.
Cornelius Petri (d. 1656), sikkert den C. N., der 6. maj 1654 blev
immatrikuleret som dimittend fra Odense gymnasium, Wanda!
var hans privatpræceptor, 26, 30.
Daniel Lom, glarmester, boede 1659 (Daniel Lou) i Pustervig (Marquard, 123), vel identisk med den Daniel Glarmester, hvis enke
1661 ejede et hus i Rosengaarden (Kbh. Dip. I, 758), 24.
David, blytækker, boede 1659 og endnu 1668 i Grønnegade (Marquard, 128; Kbh. Dipl. I, 762, II, 834), 24.
Didrik Fuiren (1621-56), begr. 21. januar 1656 i Trinitatis kirke,
26.
Drejer, se Jens.
Esaias Fleischer (1633-97), sognepræst ved Helligaandskirken, 7.
Fincke, se Jakob.
Fleischer, se Esaias.
Frederik F'rederiksen, ridefoged paa Københavns slot, bygningsskriver
ved Trinitatis kirke, fritoges 14. maj 1642 for byens tynge, havde
1643 en bryggergaard, fik 29. jan. 1651 skøde paa en del af Trinitatis kirkegaard, boede 1659 og endnu 1661 paa Købmagergade
(Kbh. Dip!. I, 754, II, 830, III, 231, 245, 358; Marquard, 53,
119), 8, 15.
Frick, se Andreis.
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Frietzsch, se Hans.
"From, se Tobias Frum.
Fuiren, se Didrik.
Gaden, se Anders.
Garver, se Melchior.
Glarmester, se Daniel Lom, Poul Larsen.
Greyss, Johan Andreas, se Hans Andreis Grechs.
Guldsmed, se Anders Nielsen.
Haagen Andersen, paa Roskilde len, 13.
Hans Aldnghusen, 29.
Hans Andreis Grechs, kobberstikker (Weilbach I, 396), 16.
Hans Bastian, maaske (?) den skipper Hans B., der 1659 boede
Kompagnistræde (Marquard, 95), 27.
Hans Christopher Frietzsch, orgelbygger fra Hamburg (se Niels
Friis i Hist. Medd. om Kbh. 4. II, 53-96), 9, 14 f.
Hans Dideriksen Bartsker (1611-61), 1651 kgl. konfessionarius,
1659 biskop i Viborg, 10.
Hans Hansen, skrædder, boede 1659 i Landemærket, ligesaa 1661,
1668 og endnu 1689 (Marquard, 59, 123; Kbh. Dipl. I, 758, II
836), 29.
Hans Svane (1606-68), ærkebiskop, IO, 11.
Hans Terkilsen (formentlig død før 1667), kirkeværge ved Vor
Frue, underskrev 1648 fuldmagten til Frederik III.s valg og 165859 borgerskabets forskellige andragender, medlem af de første 32
mænd, boede paa Gammel torv (Marquard, 37, 103; Kbh. Dipl.
I, 663, 667, 691, 697, 701, 705, 709, II, 814; Ramsing IV, 57),
12,26.
Hans Wandal (1624-75), professor, biskop, 26.
Hans Wilhelm Skreve (Schreve), kræmmer, var medunderskriver af
borgerskabets andragender 1658-59, samt af de 32 mænds artikler, boede 1659 i Skoboderne (Marquard, 52, 118; Kbh. Dipl. I,
692, 698, 710), 16.
Henrik Langemand, billedskærer, formentlig identisk med Henrik
Lageman (Weilbach II, 208), 23.

34

Henrik Stappost, maler, formentlig identisk med Henrik Rappost
(Weilbach, III, 16), 21.
Hilleborg Dorothea, 26.
HjØrring, se Anders Mathiesen.
Hospitalsforstander, se Niels Pedersen.
Isenkræmmer, se Oluf Jespersen Buchmand.
Jacob Fincke (1592-1663), professor, 12.
Jacob Hansen paa Antvorskov len, 13.
Jacob Madsen (d. før Il. okt. 1656), murermester, 15.
Jens, drejer, maaske død før 1659, da Jens drejers enke "paa Thuchthuset« nævnes i MØntergade (Marquard, 125), 18.
Jens Christensen, 26.
Jens Clausen, skriver paa Roskilde bispegaard, 12.
Jens Justesen Berg (1610-84), Trinitatis kirkes første sognepræst,
9,29.
Jesper Brochmand (1585-1652), biskop over Sjællands stift, 21,24.
Johan Lauridsen paa Roskilde len, 12 f.
Johan Ludewig, kræmmer, medunderskrev 30. okt. 1658 andragendet
om stadens ophØjelse til rigsstad, boede 1659 og 1661 paa Amagertorv (Stenboderne) (Marquard, 51, 118; Kbh. Dipl. I, 701,
752), 16.
Jørgen SØrensen paa Frederiksborg len, 14.
Kallundborg, se SØren Pedersen.
Kansler, se Christen Thomesen (Sehested).
Kirkeværge, se Hans Terkilsen.
Kirsten Jespersdatter Buchmand, gift med SØren Pedersen Kallundborg (s. d.).
Klejnsmed, se SØren Andersen.
Klokker, se Anders Pedersen.
Kobberstikker, se Hans Andreis Grechs.
Kock, se Anders.
Kræmmer, se Hans Wilhelm Skreve, Johan Ludewig.
Lageman, se Henrik Langemand.
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Laurids Mortensen (Scavenius) (1589-1655), professor, 1653 biskop
over Sjællands stift, hans kirke er saaledes Roskilde Domkirke, 11.
Lauridtz snedker, enke: Maren, maaske den Maren snedkers, som
1659 boede paa Gammel torv, 1661 og 1668 i Vesrergade (Marquard, 40, 111; Kbh. Dip!. I, 744, II, 821), 22.
Lorn, se Daniel.
Lubbeke, Liibbeke, se Titus.
Ludewig, se Johan.
Lund, se Niels Nielsen.
Maler, se Henrik Stappost, Tobias Frum.
Maren Lauridtz snedkers, se Lauridtz.
Maren Sitenslagers - en Niels sittenslager nævnes 1659 bag NØrrevold (Marquard, 43, 110), 24.
Melchior, garver i HelsingØr, 7.
Messingarbejder, se Anders Gaden.
Murermester, se Andreis Frick, Jacob Madsen, Niels sørensen.
N iels Nielsen Lund, savskærer, 27.
Niels Pedersen (d. 1652), hospitalsforstander i Vartov, 7 t., gift med
Anne Olufsdatter (d. 1671), 8.
Niels Pedersen paa MalmØhus len, 14.
Niels SØrensen, murermester, vel den N. S. som 5. juni 1650 paa
murerlaugets vegne gav fuldmagt til prins Christians valg, boede
1659 i St. Pedersstræde (Marquard, 42, 107; Kbh. Dip!. IV, 791),
18.
Oluf Jespersen Buchmand (d. før 12. aug. 1659), Isenkræmmer, svoger til SØren Pedersen Kallundborg, familien boede 1645 paa
Amagertorv, han underskrev forslaget om privilegierne og andragendet om rigsdagen (Kbh. Dip!. I, 692, 701; Ramsing II, 57),
29 f.
Oluf Olufsen i MaalØv, 13.
Orgelbygger, se Hans Christopher Frietzsch.
Otto Thott (1607-56) til Næs og Eriksholm, rigsraad, 9.

Peder Christensen, savskærer, 27.
Peder Jacobsen, bogbinder, 17 j.
Peder Kjeldsen, snedker, boede 1659 i Christen Bernikowstræde,
ligesaa 1661 og 1668 (Marquard, 129; Kbh. Dip!. I, 762, II,
834), 22, 30.
Peder Scavenius (1623-85), professor, generalprokurØr, 1661 universitetets rektor, 11.
Poul Christensen, tømmermand, boede 1661 og 1668 ved Vester vold
(Kbh. Dipl. I, 743, II, 820), 27, 29.
Poul Larsen, glarmester, vel den Poul Glarmester, der 1668 ejede et
hus i Rosengaarden (Kbh. Dip!. II, 836), 24.
Professor, se Bertel Bartholin, Hans Wandal, Jacob Fincke, Laurids
Mortensen (Scavenius), Peder Scavenius, Rasmus Poulsen Vinding,
SØren Pedersen Kalundborg, Thomas Bang.
Præst, se Anders Mathiesen HjØrring, Esaias Fleischer, Jens Justesen
Berg.
Rapost, se Henrik Stappost.
Rasmus Poulsen Vinding (1615-84), professor, 23.
Savskærer, se Anders Toersen, Niels Nielsen Lund, Peder Christensen.
Scavenius, se Laurids, Peder.
Schreve, se Hans Wilhelm.
Sehested, se Christen Thomesen.
Sitenslager (Citharslager), se Maren.
Skriver, se Jens Clausen.
Skrædder, se Hans Hansen.
Snedker (billedskærer), se Henrik Langemand, Lauridtz, Peder Kjeldsen, Titus Lubbeke, Willum.
Stappost, se Henrik.
Student, se Anders Statius, Cornelius Petri.
Sten Berthelsen iSlagslunde, 13.
Svane, se Hans.
SØren Andersen, klejnsmed, boede 1661 og 1668 i Skidenstræde (Kbh.
Dip!. I, 751, II, 827), 19 f.
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SØren Pedersen Kallundborg (1607-57), professor, gift 1639 med
Kirsten ]espersdatter Buchmand (1614-59), jfr. Oluf Jespersen,
9, 14, 26, 30.
Thomas Bang (1600-61), professor, fra 1649 tillige universitetsbibliotekar, 8, 10, 11, 23, 26.
Thomas Rasmussen Walgenstein (d. 1681), fysiker og arkitekt
(Weilbach III, 464), 24.
Thott, se Otto.
Titus Lubbeke, billedskærer, Titus Lybeck boede 1645 i Ny Kongensgade og er vel identisk med den Titus snedker, der 1659 boede
paa MØnten, 1661 sammen med Peder maler til leje i MØntergade
(Kbh. Dip!. I, 761, VI, 232; Marquard, 61, 126), 22.
Tobias Frum, maler, 21.
Tømmerhandler, se Bent Knudsen.
Tømmermand, se Anders Kock, Bertel Beyer, Christen Nielsen, Poul
Christensen.
Walgenstein, se Thomas Rasmussen.
Wandal, se Hans.
Willum, billedskærer og snedker. En Willum snedker boede 1645
Vestergade (Kbh. Dip!. VI, 271), 23, 28.
Vinding, se Rasmus Poulsen.
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