Allerunderdanigste

Meubel Inventarium

ved

Det kongl. Slodt

Hirschholm

Till Aarets udgang

Anno 1769
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Det Gamle Dommestique huus
Sølpoppens første Kammer
Firkantet bord
Gammel Taboret med grøn Klæde
Stand Seng
Det andet Kammer
Skakseng for 2 Persogner med stribet Danziger tøyer
omhæng
Dito for en person med blaa snore
Firkantet bord med do overtræk
Dito paa faste fødder med grønt stof
Ryk læders Stoele
thee bord med vægdug
Træhylde med knage
iern kakelovn med rør og tromle
Det 3die Kammer for Conditor Biørn
Firkantet Bord paa kryds fødder
Stand seng
Ryk læders stoele
Gammelt thee bord uden betræk
Iern kakelovn med rør og foed
Det 4de Kammer for do !
Skakseng med grøn Mackeis Omhæng og guule snore
Firkantet bord med krydsfoed og vægdugs deke
Ryk læders Stoele
Det Gamle Dommestique huus
Iern kakelovn med rør og foed
Det 5de Kammer for Mundskiænken
Skakseng med stribet Danziger tøyer
omhæng og guule snore
Firkantet bord paa kryds foed med
grøn raske dæken
Ryk læders stoele
gl. mahlet træbord
Iern kakelovn med rør og fod
iern ildtang
do ildstuffe
Det 6te Kammer som er indrettet til
kiøken for Mundskiænken!
derudi !
Skakseng med grøn Raskes Omhæng og gule snore
ordinair firkantet bord paa Krydsfoed
Træ stoele
Gammel ryk læder stoel
Træ hylde med knage
Comode Stoel med Steen kruke
Stor firkantet bord paa krydsfoed
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Det 7de Kammer som bruges til adskilligt!
Iern Kakelovn med foed
Adskillige gammel og smaae ubrugelige
skabe laquerede vinduger
Det Gamle Dommestique huus
Det 7de Kammer !
Noget gammel og udygtig firlumtus
betræk
Noget af et Danzigertøyer betræk som
af en senge Omhæng er bleven tilovers
En deel gammelt træ knapper til senge
Gammel ?d B??borddeken fra Cron
Printzens ta? gemak i det gl. Slot
Nogle smaa stykker af gl ulden varmt
betræk
Gamle ryk læders puder at lægge paa
Bænke, som har været brugt til bænke i
det gamle slot
Iern kiiler til ?dd? haugens ?dstal
iern boltøxer til sprøjtvognen
iern bolte
P?d?? som har hørt til det store
Kiøken ?den høyhed Kong C6 Ct?
var Cron Printz, som er næsten ubrugelig
Liden kaaber opvasknings kiedel udygtig
Gamle smaa og store suppe kiedelr
Dybe og flade Dækler
Aflang kaaber fad
Dørslag
Smaa cof? i former
Stor kaaber ?dst? med skaft
Runde kaaber fade
Det Gamle Dommestique huus
Det 7de kammer!
Kaaber Castaroller
tærte pande med kaaber dæksel
Dito gandske uduelig hvoraf iern er afslaget
Kaaber brad pande
Store suppe kiædeler
hvilket specificerede kaabertøy i alt
? 14 ? 10?
Stor gammel ? morter med iern støder
? og ?
Store og smaa iern kasser
iern treefødder
?udygtige iern skeer

1

320

1

1

3
8
2
2

1
1
6
½9
1
1
3
1
5
321
5
3
1
1
3

1
3
2
4

3

gode iern confurder
gl udygtige dito
Iern ?ke knif
do h?ke knif
? ? af Blik udygtig
Blik ??sprøjte udygtig
gl flaske f?
store ildskuffer
Iern fork
K?d ogn
speeder til fugle
6 stk gl Lygter med iern arme hvilket
nu efter ordre opslaget paa Muuren ved
det gl. Dommestique huus og materiale
stalden og ved hiørnet for amtsforvalteren
Det Gamle Dommestique huus
Det 7de kammer
6 stk gl dito lygter uden arme som
Hendes mayst. D allernaadigst har skiænket b? i Hirschholm
Fiirkantet
rund dito
Brænde iern til meubler
gammle haand?
liden gl sauge
?uren
Huggeiern
høvle
Iern hammer
Knibetang
bord?
udligger til sauge
udygtige saugeblade
metal liede med iern bøyel
Gamle lister med fast læder over og tilhørig beslag, hvorudi sølv taffeltøyet i
det gl. slot har været bevart
?de blik med ?kenholt ?
? stroppe og iern hager
kasse med 73 blaae og hvide hollandske
steene
gamle gardin stænger for døre
gl ildtang
ildskuffe
Det Gamle Dommestique huus
Det 7de kammer
Gamle udygtig ildskuffe
Iern st? til et kakelovnsrør
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Gl puster
Stor forgyldte rammer med bildværk af
den sort som fandtes i bilder gemaket
Glat dito med Lauerber greene og krone over
dito gandske glat
Standseng med forklædning og dekne oven
over har været brugt af sah jomfru Fending
gers Pige
Gl. udygtige tøj for st?ger og sager
endeel gl knapper til senge de fleste
ganske ubrugelige
2de Baljer til et stor senger?værk
træ Camin skierm
stand seng
Bord plade at lægge paa buke
K?r at sætte for vinduer
Klæde deke
3de stk bræder paa 2 buke
1 str? S?eke herudi 2 stk opraaulden
over dyner
Paa gangen
Treekantet bliklygte med glassruuder
Det 8de Kammer! har været til linnetøjet
som er afleveret ! herudi
Iern Kakelovn med rør og foed
Det Gamle Dommestique huus
Det 8de kammer
Stort fint skab med døre for indvendig med hyller har været brugt til linnetøj
Mindre dito ligeleedes
Mezanin Etagen
1te kammer har været Bagernes infor
mations stue, men nu til brug for her
Purlirgius Nielsen
Betræksel af gl mahlet lærret fra skyde
De huuset i haugen
derudi
Stort bord paa kryds foed
Bænke dertil
Skiærm med 4de fløye af grønt stof
beslagen
Iern kakelovn med rør og foed
No 2 til sove kammer
Betræksel af grønt stof fra det gl
skyde huus
derudi
Skakseng med stribet Danziger tøy
og rød rask med hinanden Meleeret

1
2
1
1

1

1
3
2
2
1

1

1
324

1
1

1
1
2
1
1

1

5

og med guule baand omkantet
Firkantet bord paa kryds foed
ryk læder stoel
Comode stoel med steen kruke
Det Gamle Dommestique huus
Mezanin Etagen no 2
Iern kakelovn med rør og foed
iern ildtang
dito ildskuffe
No medecament kammeret
Betræksel af grønt lærred fra det gl
skyde huus
Firkantet bord paa kryds foed
Træ stol
Klæde knag
Liden indmuuret destileer ovn som ?
stort ?fad
No 4 for Conditor Biørn !
Stand seng
Firkantet bord paa krydsfoed
Ryk læder stoele
Iern kakelovn med rør og fod
No 5
Betræksel af grønt lærred fra det gl
skyde huus
Klæde knag
Gammel skab med ?
No 6 for Conditor Biørn
Firkantet bord
Hylde
Klæde knag
Det Gamle Dommestique huus
Nr 7
firkantet bord paa Kryds fødder
dito med faste fødder
Stand seng
ryk læder stoele
Kryds Skiærm
hylde med knage under
Iern kakelovn med til tilhørig rør og
foed
Comode stoel med store kryds
No 8 er afdeelt med skillerum!
firkantet bord
Ryk læder stoele
Reol
hylde
træ stol
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Nr 9 for sølv Poppen
gl himmel seng stod ud himmel
firkantet bord
Ryk læder stoele
reol
dito med klæde knage
Iern kakelovn med rør og foed
No 10 for Lars Friis
gl himmel seng stod uden himmel
firkantet bord med kryds fødder
træ stol
Ryk læder stol hvoraf bagdelen afbræket
Det Gamle Dommestique huus
Mezanin Etagen Kammere no 10!
Iern Kakelovn med rør
hylde
dito med klæde knage
No 11 for kiøken skriver
Stand seng indrettet til skakseng med stribet Danziger tøyes omhæng
Stort skrive bord med brun reol og
Gitter værk for enderne
Fiirkantet bord med kryds foed
Ryk læder stoele
Klæde rækr
Iern kakelovn med rør og foed
iern ildtang
dito ildskuffe
Kammeret No 12
Betræksel af vægdug paa væggene
fastslagne
Firkantet bord med kryds fødder
Do med 4de faste fødder
Iern kakelovn med rør
iern ildtang
ryk læder stoele
hylde med knager under
No 13 til Mosheim !
betræksel af vægdug paa væggene fastslagne
skakseng med blaae Mackeis omhæng
og hviide snorre
Det Gamle Dommestique huus
Kammer No 13
Firkantet bord med kryds fødder
ryk læder stoele
Iern kakelovn med rør
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iern ildtang
paa gangen udenfor
Blik ? ? lygte plader
Kammer No 14,15,16.17. og 18 !
Er over slotsforvalterens værelser
og som allernaadigst til brug forundt,
d? h? ? forrige slotsforvalter
Andreassen ? har ladet indrette og til
separation fra de andre, samt at forvare
er den almindelig passage, der ellers vilde
falde midt i bygningen, følge ?
med 2de smaa bræt skillerum i gangen
med dørre og et vindue over hvor
lysningen falder igennem her ?d?
for?
Kammeret No 14
betræksel af grønt mahlet vægdug paa
væggene fastslagen
Iern kakelovn med rør paa 4 iern
fødder
No 15 en liden sahl
betræksel af væglærred med perle
snorre anstrøgne
Det Gamle Dommestique huus
Mezanin Etagen! Kammeret No 16
betræksel af gl guult og blaat lærred en
?nde som den anden meleeret og paa væggene fastslagen
No 17
Betræksel af gl blommet vægdug paa
væggene fastslagen
Iern kakelovn med tilhørig rør og
tromler paa 4 stand fødder
Kammeret No 18 !
betræksel af blaae massieret lærred
paa væggene fastslagen
derudi
Liden Iern kakelovn med tilhørig rør
paa 4 store fødder
I Slotsforvalterens bolig needenunder
bliver til Inventarium at anføre efterfølgende
først i daglig stue
fordæk vinduesrammer hver med 6 store
engelske glasruder a 2 fag
mahlede skabe under vinduerne med
tilhørig hængsler laas og nøgle
Stor iern kakelovn med 2de tromler

1
2

1

1

1
329

1

1
1

1

1

2
2

8

og iern fødder
sove kammeret Dernæst!
fordæk vinduersrammer hver med 6 engelske
glasruder a 2 fag
Det Gamle Dommestique huus
slotsforvalterens bolig!
Mahlede skabe under vinduerne med
tilhørig beslag og 2de døre med laas og
nøgle til
Stor iern kakelovn med 2 tromler
og tilhørig rør paa iern fødder
tvende smaa kammere inden for
ligeledes med fordæk vinduer med engelske glas ruder a 2 fag
Iern kakelovn i begge kammere med
tilhørig rør og tromler paa store fødder
2de andre kammere hver med en iern
Kakelovn med rør og tromler og tilhørig
iern fødder
Pagiers vinduesrammer i det ene
kammer med pagier søndrig 2 fag
Kiøkenet
Stort firkantet fürre bord paa faste
fødder med 2de skabe under, rød anstrøjen
med tilhørig hængsler laas og nøgle
Hylde oven over
Træ reke til tinn
fast bænk at lægge kiedeler paa
Træ bænk
Spiesekammeret
Træ reke til tinn?
Hylder
Øll kielderet derved
Træ hylder
Det Gamle Dommestique huus
I Slotsforvalterens værelser
og kielder
Bord at lægge og ølltønder paa
I gaarden
sviine stiee
gaase stie
lidet hønse huus
brænde skuur
Det ovrige af forbemeldte Dommestique
Huus er Garteneren til beboelse allernaadigst forundt
derudi
Iern biilægger ovn
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og udi vasker ? staar, som ved
det gamle laurer eller drive huus ere tilbygt
Iernbilægger ovn fra det gl. slot
Endnu ere udi bemte slot gamle laurerhuus
Afskr in et 1749 ved hrr Oberst Eucksted anskaffed nye ovne sammesteds bleven
opsat
Iern vindovn med berørign rør og fødder
Nota Kammeret No 20 ? ved Slotsforvalterens værelse, oven paa, i Mezanin
Etagen
derudi
Skakseng med rød Mackeis omhæng og
guule snore
Firkantet bord på kryds fødder
Ryk læder stoele
Iern kakelovn med rør
Det Gamle Dommestique huus
Kammeret No 20
Iern ildtang
ildskuffe
Stand seng
Kammer No 21
Skakseng uden omhæng
Firkantet bord paa kryds foed med
grøn rask og vægdugs dæke
ryk læder stoele
Iern kakeloven med rør
Iern ildtang
No 22! har været i brug af af førster
Marsihall Bohn
Skakseng for 2 personer med grøn
raskes omhæng og guule baand
Firkantet bord paa kryds foed
ryk læder stoele
iern kakelovn med rør
hylde med klæde reke
No 25 førster Marsihalls kiøken
derudi
Stort skab graaet anstrøgn fra Prinsesse Charlottes laqiey gemak
Firkantet bord med hylder under
Træ stoele
Commode stoele med steen kruke
Klæde reke
Det Gamle Dommestique huus
Kammeret No 24
stand Seng
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fiirkantet bord på kryds foed
Ryk læders stoel
klæde knage
No 25 for Laquerer Munthel
bord med Kryds foed
dito paa 2.
No 26 for dito
skak seng med rødt raskes omhæng og
hvide snorre
fierkantet bord med kryds fødder
ryk læders stoele
træ Stoel
Iern Kakelovn med rør og foed
No 27 for førster Marsihall Bohn
Derudi
Stand seng
Slag bænk
fiirkantet Bord med kryds foed
ryk læders Stoel
Træ Stoel
klæde reke
Iern Kakelovn med rør
Nota denne Kakelovn er efter Hendes Majestæt
Dronningens ordre indkaldt til Kiøbenhaun in Ano
1768 d 21 Dec til den tydske bagger i ?huuset på
Norre gaden
Det Gamle Dommestique huus
Summarum No 28, 29 og 30!
er Gartneren Flÿger overladt til ?
? og hauge sager at forvare og udi
hvert kammer en iern kakelovn med
tilhørig rør, i alt
dog er kakelovnene af de 2de kammere
needtagen og bruges paa Canallen i
glas huuset hvorfra de alletider
kan transporteres
Nota hvad ellers i disse 3de kammere
af borde og stoele har været er inddeelt
i de andre kamere hvor det har ?
fornøden
I første hoff Baggerie!
1te kiøken med aaben skorsteen hvor
fra bagger ovnen indtil næste kiælder
er anbagt og hvorfor en iern dør med
tilbehør
derudi
liden indmuuret syde kiedel
brød reol
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grissel
iern rage
Brød skuffe
Kammeret derved
Stand seng
Bord med kryds fod
Ryk læder stol udygtig
Hylde med knage
Det gamle dommestque huus
I baggeriet
Det andet bage kammer
Stort bord med ramme om at slaae brød
op paa
Borde af rue bræder sammenslagen
Brød reol med løse bræder
Deye truy med dekne samt overfald
og hængsler
Træe bænk
Ryk læders stoele
Iern kakelovn med rør
I meel kammeret
Meelkiste med 4de rum
hylder
I brød kammeret
Brød skab med de hyller
slag bord
fast bord
bænk
reol
hylle
Conditoriet
Der bestaar af 3de kieldere ensuite
hvoraf den ene ere med aaben skorsteen
3 indmuurede Confurder og en liden ?
? baggerovnen er forsynet
1te kielder
Stort bord paae kryds foed
Det gamle Dommestique huus
Conditoriets kielder
1te kielder
Bord paa buke
Ryk læders stoel
Det 2de kammer
Langt bord paa buke
liidet dito paa kryds foed
Iern kakelovn med tilbehør
Det 3die kielder
Borde paa buke
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Træ stoele
..
Hvilke ovenmeldte meubler og andre
anførte inventarii sager er bleven efterseet og saaleedes som forfattet rigtig
befunden, hvortil ieg allerunderdanigst
forpligter mig at være hendes kongl:
Maijtt min allernaadigst Droning
ansvarlig
Datum Hirscholm
H:Fielstrup
D 31 decembr 1769
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