
Danske Kancelli – eksempler, links til DAISY og AO. 
 

Ægteskabsansøgning 1726 for Peder Christensen Ostenfeld og Maren 

Andersdatter 
 

 Danske Kancelli, register til Jyske registre, 1726: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982375#273711,52248229  

 

 Danske Kancelli, Jyske registre, 1726, fol. 159: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273704,52247024  

 

 Danske Kancelli, Koncepter og indlæg til Jyske Registre, 1726, No. 174: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19981106#273773,52267992.  

1726 mangler i scanning. 

 

Ægteskabsansøgning 1752 for Christen Simonsen og Maren 

Pedersdatter 
 

 Danske Kancelli, register til Jyske registre, 1752: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982375#273746,52254539  

 

 Danske Kancelli, Jyske registre, 1752, fol. 216, No. 290: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273745,52254094  

 

 Danske Kancelli, Koncepter og indlæg til Jyske Registre, 1752, No. 290: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19981106#273799,52285252  

Kasseret. 

 

Skilsmisse 1813, Gartner Klug 
 

 Reg. til Registrant:  

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21609822#377108,73234656.  

 

 Registrant, fol. 150a, No. 979: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21609817#377105,73234441.   

 

 Registrantsag 1813 No. 979, PK. I8-149:  

https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=danske+kancelli+sj%C3%A6ll&b=registrant&c=
&d=1800&e=1848&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=487327&henid=487329&epid=487334&faid=11
&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=.  

 

Underdanigst Promemoria! Ved det ieg herved giver mig den Ære at remittere den mig fra 
Deres Høyvelbaarenhed under 19' d. M. tilstillede allerunderdanigst Ansøgning fra Gartner 
Frantz Klug paa Falkensteen, hvori han Ansøger om, at Egteskabet imellem ham og hans i 
Henseende til Bord og Seng fras kilte Hustrue Kirstine Boumann, aldeles maatte vorde ophævet, 
maae ieg til lige underdanigst melde, at bemelte Frantz Klug har i Dag mødt for m ig og 
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erklæret, at han paa ingen Maade kunde eller ville nogensinde meere leve i Fellig med sin 
fraskildte Hustrue, og til hvilken hans Beslutning, ieg tør fornemme, at han er meget vel 
beføiet, da det er mig nøie bekie ndt, at Konen ved Drukkenskab og plat Opførsel næsten 
aldeeles har ødelagt ham; hvorimod han nu ved Flid og arbeidsomhed anstændig ernærer sig, un 
derstøtter og opdrager sine Børn. - Da Konen strax efter Seperationen flyttede til Kallundborg, 
hvor hun endnu skal være, saa seer ieg mig ei istand til at opfylde Deres Høyvelbaarenheds 
Befaling i Henseende til hende. - 
Slagelse d. 27' December 1812. 
sign. Stabell 
 

Att: Høyvelbaaren Hr. Kammerherre og Amtmand v: Stemann Storkors af Dannebrogen og 
Dannebrogsmand. - 

Pro memoria! Herved giver ieg mig den Ære at fremsende en hertil indlever et 
allerunderdanigst Ansøgning fra Gartner Frantz Klug paa Falkensteen, med tilhørende Bilage, 
hvori han anholder om, at blive forundt allernaadigst Bevilling til Ægteskabets aldeles 
ophævelse imellem ham og hans i Henseende til Bord og Seng fraskildte Hustrue Kirstine 
Baumann.  Tillige vedlægges en Promemoria fra den constituerede Birkedommer, Byeskriver 
Stabell, hvem ieg havde paalagt at kalde Ægtefolkene for sig, for om muelig at formaae dem til 
at leve samlede i Ægteskab, hvoraf det gunstigst vil erfares, at Manden ikke har været at 
formaae til igien at leve i Ægteskab med Konen og at hun ei har kundet fremkaldes, siden hun 
er flyttet til Callundborg. 
 - Paa Grundlag haraf og da der nu er forløbet over 3 Aar, efter at disse Ægtefolk bleve 
meddelte Bevilling til Ægteskabets Ophævelse i Henseende til Bord og Seng, indstiller ieg 
ærbødigst: om ikke, efter at Konen ogsaa har været fremkaldet for hendes Øvrighed, og der om 
hendes Forhold i Separations Tiden m. v. er tilveiebragt vedkommende Sognepræsts Attest, 
Bevilling til Ægteskabets aldeles Ophævelse imellem disse Ægtefolk maatte blive udfærdiget og 
om ikke i det mindste Manden maatte forundes Tilladelse til at indlade sig i nyt og andet 
Ægteskab. 
Sorøe, den 31' December 1812 sign. P.C.Stemann 
til det Kongelige danske Cancellie. 
 
Da Kirstine Borneman, som for nogle Aar siden er skildt ved sin Mand Frands Wilhelm Kloe har 
andmelt sig for mig, at hendes Mand, som for nærværemde Tiid er Gartner paa Falkensteen, 
ønsker at indgaae i nyt Ægteskab; saa finder jeg det rimeligt at han udbetaler hende aarlig 
hvad hendes Andsøgning lyder paa, om hans Formue dertil kan tilrække; men de han er 
fraværende, og jeg altsaa ikke har talt med ham, saa tillades det mig hverken at 
recommendere eller disrecommenrede denne Andsøgning. - 
Kallundborg d. 9de. April 1813. - 
Holst - Præst. 
 

Underdanigst Promemoria! Da jeg paa S. T. Hr. Byeskriver Stabells mig giv ne Efterretning: i 
underdanigst Følge det Kongl: Danske Kancellies Skrivelse af 19de. f. M. efter den Kongelige 
Anordning, skulle tilveiebringe 2d e. Beviiser, nemlig fra Præsten, og fra min fraskildte Kone 
Kirstine Bormann /: som for værende Tiid er hos Hattemager Kempfer i Kallundborg :/ om hun 
vilde tillade mig at indtræde i Nyt Ægteskab: herpaa have ieg anmodet hende derom, for om 
muelig vi ved Præsten kunde blive Enig at gaae sammen igien, eller hun vilde give mig det 
ommeldte Beviis; men hun benægtede, at gaae med og vilde heller ikke give sin tilladelse 
Attest, med mindre ieg vilde tilstaae at give hende 100 Rdr. i Rigsbanks Sedler Aarlig, skiøndt 
hun desuden ey vilde have mig om ieg dog var klædt i Guld: dette ieg søger med genlagte 
Attest, underdanig at beviise mit udsagn. Da nu saaledes 4 Aar er hengaaet vi ere skildt fra 
Bord og Seng, og ieg haver paataget at forsørge og Opdrage alle vores sammenavlede Børn, med 
min saare liden fortieneste Hun derimod have Huuset og alt hvad vi Ejede: saa Bønfalder jeg om 
naadig Tilladelse at indtræde i Nyt Ægteskab. 
Underdanig Falkensteen d. 12' Febr. 1813 
sign. Klug 
Gartner 
Att: Høivelbaarne Hr. Kammerherre Amtmand von Stemann Storkors Dannebrog 
 

13.02.1813:  



At Gartner Klugs Kone Kirstine Bormann, som for værende Tiid hos Hattemager Kempfer i 
Kallundborg, haver Erklæret sig, at hun vilde følge med til Præsten, paa Klugs Anmodning, eller 
Give sit Beviis, at han maatte træde i Nyt Ægteskab; med mindre han vilde give hende 100 Rdr. 
Rigsbanksedler Aarlig Endksiøndt hun dog ikke ville have ham om han og var Klædt i Guld. - 
m.f. udladelser - dette vil vi om maatte forlanges til Tinge, under vor Eed Bevidne. - 
Slagelse den 12te. Fabruar 1813 - 
sign. C. Lau, Hattemager, Medea Margrethe Lau - 
huusmend af Bierbye Mark Lars Larsen, Christen Tommesen, Lars Christens 
 

30.03.1813: 

Ærbødigst Promemoria. 
I følge Deres Velærværdigheds Ordre meldes, at ligesom ieg ved Sorøe Amts Bevilling af 12 Aug 
1809 siden den Tid har været adskildt fra min Mand Frands Klug i Slagelse, fra Bord og Seng, 
saaledes skal ieg endvidere være villig til at give mit Samtykke til vort Ægteskabs aldeles 
Ophævelse, naar han forbinder sig til at give mig, saalænge vi begge leve, frie Huuslye i 
Slagelse af 1 Stue og 1 Kammer, med Kakkelovn og Skorsteen, uden at være til felleds med 
nogen, samt aarlig levere mig: 1 Tdr. Rug, 2 Skp. Byg, 2 Lispund Flæsk, 1 Lispund Færsk Kiød, 
12 Læs Tørv og i Penge 5 Rigsbankdaler. 
Kallundborg den 30te. Marti 1813. 
Kierstine fød Bormann 
med paaholden Pen 
 
Carrerger Leonhardt Sennelsen. 
 
Til S.T. Hr. Borgmester Fuglede. 
 

09.04.1813: 

Da Kirstine Borneman, som for nogle Aar siden er skildt ved sin Mand Frands Wilhelm Kloe har 
andmelt sig hos mig, at hendes Mand, som for nærværende Tiid er Gartner paa Falkensteen, 
ønsker at indgaae i nyt Ægteskab; s aa finder jeg det rimeligt at han udbetaler hende aarlig 
hvad hendes Andsøgning lyder paa, om hans Formue dertil kan tilstrække; men da han er 
fraværende, og jeg altsaa ikke har talt med ham, saa tillades det mig hverken at 
recommendere eller disrecommendere denne Andsøgning. 
Kallundborg d. 9de. April 1813. - 
sign. Holst - Præst 
 

09.04.1813: 

Underdanig Promemoria: Efterat ieg gavde affordret Kirstine Bormann, Gartner Klugs 
separerede Hustrue, den ved Deres Høyvelbaarenheds gunstbehagelige Skrivelse af 23de. f. M., 
befalede Erklæring, formedelst hendes Mands Ansøgning om deres Egteskabs aldeles 
Ophævelse; har ieg modtaget samme, under Dato 30de. f. M; og under Dags Dato, H r. Pastor 
Holsts Attest, som herhos følger. og har ieg i øvrigt den Ære at remittere, de mig tilsendte 
Documenter. 
Callundborg den 9de. April 1813. - 
sign. Fuglede 
 

Til Høyvelbaarne, Hr. Kammerherre og Amtmand de Løvenskiold, Ridder af Dannebroge. - 
 

13de April 1813: 

Promemoria! Indsluttet har jeg den Ære at remittere den ved Deres Høivelba arenheds 
behagelige Skrivelse af 18de. f. M. modtagne Ansøgning fra Gartn er Klug med Bilag, hvori han 
anholder om Egteskabets Ophævelse med hans separerede Hustrue Kirstine Bormann i 
Callundborg, samt tillige at lade følge hendes over denne Ansøgning indhentede Erklæring og 
vedkommende Sognepræstes Attest om hendes Forhold i Separationstiden. - 
Holbek Amtscontoir 13de April 1813. 
 
sign. Løvenskiold 
 



Til Hr. Kammerherre Amtmand Stemann Storkors og Dannebrogsmand. - 
 

Klug – 1844 ægtepagt 
 

Danske Kancelli; Kancelliets Testamentprotokol, 1844: 

 DAISY: 

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=danske+kancelli&b=testamentprot&
d=1844&e=1844.  

 

 Register:  

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21609704#374347,72513880  

 

 Selve protokollen, sag. nr. 141: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21609698#374348,72514101 

 

 

07.09.1787 beskikkelse for Chr. V. Lund som kapellan hos sin far 
 

 Danske Kancelli, Navnereg. embedsudnævnelser: 

1787: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17142310#182610,31001620 

 

 Danske Kancelli, Jydske registre, 1787 mv.: 

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?c=&a=danske+kancelli&b=registre&d=1773&e=1
799 

 

 Danske Kancelli, register til Jydske register, 1787: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19985225#274219,52500361 

 

 Danske Kancelli, Jydske registre, 1787, fol. 180a: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19985220#274218,52499762 

 

 Danske Kancelli, Koncepter og indlæg til, 1787, nr. 360: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19985228#274263,52523745  

31.10.1794 beskikkelse som sognepræst til Vr. Velling-Skjern 
 

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=danske+kancelli&b=testamentprot&d=1844&e=1844
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 Danske Kancelli, register til Jydske register, 1787: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19985225#274223,52501660  

 

 Danske Kancelli, Jydske registre, 1787, fol. 579, No. 609: 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19985220#274222,52501588  

 

 Danske Kancelli, Koncepter og indlæg til, 1787, No. 609:  

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=danske+kancelli&b=registre&c=&d=1773&e=1799&f=&g=&
h=&ngid=&ngnid=&heid=2376&henid=2378&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=1&sort=4&dir=a&gsc=&in
t=&ep=&es=&ed=  

Ikke scannet. 
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