Allerunderdanigste Inventarium

Over

Hirschholm Slotts Meubler

Med vidre deraf dependerende

samt

De underliggende og hertilhørende

Dommestique huuse og stalde
Fra decembre maaneds udgang 1769 da

Haft forrige inventarium allerunderdanigst

er sluttet og overleveret og til ultimo dec: 1776

med

forklaring i af og tilgang samt alle andre

forandringere i værende og berørte tid

er indløben
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Det gamle store domme
Stique huus
Det 1te kammer
Firkantet bord
Gammel taboret med grønt klæde
Stand seng
nye hyller in anno 1771 forfærdiget
Det andet kammer
Skak seng for 2 personer med
Det Store Gamle Dommestique
Huus
Det andet kammer
Stribet Danziger tøys omhæng
Seng for en person med dto
Omhæng og blaae snorre
firkantet bord med stribet
Danziger tøyes bord klæde
dito paa faste fødder med
grøn raskes teppe
Ryk læders stoele
Theebord med vægdug
Træe hylle med knage
Iern kakelovn med rør
og tromle
Det 3die kammer
firkantet bord med kryds
fødder
stand seng
Ryk læders stoele
Gammel theebord uden betræk
Iern kakelovn med rør og fod
Det 4de kammer
Skakseng med grøn mackeyer
Omhæng og guule snorre
firkantet bord med kryds fod
og vægdugs deke
Ryk læders stoele
Iern kakelovn med tilhørig
Rør og foed
Nye ?triit i vinduet in ano 1771
forfærdiget
Det store dommestique
Huus
Det 5te kammer
Skakseng med stribet danziger tøyers omhæng og guule snorre
firkantet bord paa kryds foed
med grønt vægdug deken
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ryk læders stoele
gammel mahlet syeebord
iern kakelovn med tilhørig
rør og foed
iern ildtang og ildskuffe
det 6te kammer til kiøken
indrettet
derudi
skakseng med grøn vægdug omhæng og guule snorre
ordinair firkantet bord paa
kryds foed
træe stoele
gammel ryk læders stoel
træe hylle med knage
comode stoel med steen kruke
stort firkantet bord paa kryds
foed
det 7de kammer
derudi
iern kakelovn med foed
adskillige gamle og smaa ubruelige og tiildeels laquerede
vægdugger
meget gammel og udygtig firlumtus betræk
Det store dommestique
Huus
Det 6te kammer
Noget af et danziger tøyrs betræksel som af en sengs omhæng er bleven tilovers
Endeel gamle træe knapper til
senge
Gammel rød plydser borddeken
fra Cronprintzens laquay gemak
i det gl: slott
nogle smaa styker af uldne
vævet betræk
gamle ryk læders puder at lægge paa bænke, som har været brugt
til bænke i det gamle slot
Smaa iern kiiler til vedde
saugens redskab
Nota de bemeldte kiiler var for
slidt og ubrugbar, blev de afleveret til grovsmeden, og af
ham igen forfærdiget
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Store iern kiiler
Iern bolt øxer til spøytt vognene
iern bolter
Andre som har været brugt
i det store kiøken medens dend
Høysall kong Cr 6te var Cronprintz
som var næsten ubrugelig
Liden kaaber oprustnings Kiedel udygtig
Gamle store og smaa suppe kiædler
Dybe og flade dekler
Aflang kaaber fad
Dørslag
Smaa postll? former
Det store dommestique
Huus
Det 6 7de kammer
Stor kaaber fyldske med skaft
runde kaaber fade
Kaaber casteroller
h?erte pander med kaaber dekseler
dito gandske uduelig hvoraf
iernet er afslaget
Kaaber braad pande
Store suppe kiædeler
Stor gammel metal morter med
iern støder
Store og smaa iern sigter
Iern tree fødder
Udygtige iern skeer
Iern confurder
Gamle udygtige
Iern krum kniif
dito hake kniif
?st former af blik udygtig
Blik bakelse oprøyte ligesaa
gamel flaske foer
Store ildskuffer
Iern ildfork
Haaand øxe
spande tiil fugle
gamle lygtere med iern arme er efter høye ordre opslaget
paa muuren ved bemeldte dommestique huus samt material stalden og hos amtsforvaltern paa
hiørnet
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De andre 6stk er som for erDet store dommestique huus
Det 7de kammer
-meldt af hendes maytt nu høysal
Dronningen allernaadigste skienket
til hirschholms byes indvaanere
4te kantet gammel lygter
rund dto
brænde iern til meubler
gamle haand øxer
liden gammel seng
Ha?rer
Hugge iern
Høvler
Iern hammer
Knibtang
Brød kniif
udlægger til sauger
udygtige sauge blade
metal kloke med iern boyel
gamle kister med sort læder
over og tilhørig beslag hvorud
so? pastel toyet i det gamle
Slott har været bevaret
Toeskivede blok med polten
holt skiver samt stroppe og Iern hager
Casse med 73 blaae og hvide
Hollandske steene
gamle gardin stænger for dørre
gamel ildtang og ild skuffe
gammel udygtig ildkiste
Iern stiver til kakelovns rør
gl. ubrugelig træe hoved pustere
Store forgyldte rammer med bildverk af den sort som findes i
bilder gemaket
Det store dommestiquehuus
Det 7de kammer
glat dto med laurbær greene og
Crone over
dito gandske glat
Skakseng med forklædning og
dekne oven over har været brugt
af sall jomfru Fendingers pige
gl: udygtige lyse stager med
tilhørige dito sager
endeel gamle knapper til senge de fleeste gandske ubrugelige
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taljer til et stort seng uhr
værk
Træe camin skiærm
Stand seng
Bord plade at lægge paa buke
Kurve at sette for vinduer
klæde reke
stellage af 3de bræder paa 2 buke
1 straa seke hvorudi 2 stk gandske opraadnede uldne overdyner
Nota disse ved bemeldte kammer
til afgang anførte sorter af adskilligt er saaledes bortsolgt
ved auction efter specificationnen no 6
Nye hylder med knage in ano 1771
forfærdiget
Paa gangen uden for
Treekantet blik lygte med
glas ruder
Det 8de kammer
Iern kakelovn med behørig
Rør og foed
Det store dommestique
Huus
Det 8de kammer
Stort fürre skab med dørre for
og hyller i har været brugt til
linntøy
mindre dto ligeledes
Mezanin etage
Kammeret no 1
betræksel af gammel mahlet lærret fra skydehuuset i gangen
stort bord paa kryds foed
benke dertil
Skiærm med 4de fløye og med
grønt rask afslidt og derfor
igien med raae lærret beslagen
og graae anstrøygen
Iern kakelovn med behørig rør
og foed
Kammeret no 2
betræksel af grønt vægdug
lærret fra det gamle skydehuus
Skak seng med stribet danziger tøy samt rød raskes
Omhæng imellem hverandre me-
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leeret og med guule baand
firkantet bord paa kryds foed
Ryk læders stolele
Comode stoel med steen kruke
Iern kakelovn med tilhørig
Rør og foed
Iern ildtang
dito ildskuffe
smaa nye hyller in ano 1771 forfærdiget
Det store dommestique
Huus
Mezaninetagen
Kammeret no 3 er kiøcken
betræksel af grønt lærret
fra det gamle skydehuus
firkantet bord paa kryds foed
Træe stoel
klæde knag
liden indmuuret destileer ovn
som et stort fürfad
Kammeret no 4
Stand seng
Fiirkantet bord paa kryds foed
Ryk læders stoele
Iern kakelovn med rør og fod
Kammeret no 5
betræksel af grønt lærret
fra det gamle skydehuus
klæde knag
gammel reol med 4de rum
Kammeret no 6
firkantet bord med kryds foed
hylle
klæde knag
Kammeret no 7
firkantet borde med kryds fødder
Dto med faste fødder
Stand seng
Ryk læders stoele
Kryds skiærm
hylde med knage under
Iern kakelovn med rør og foed
Comode stoel med steen kruke
Det store dommestique
Huus
Mezanin etagen
Kammeret no 8 som med
et bræde skillerum er afdeelt
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derudi
firkantet bord med kryds foed
Ryk læders stoele
reol
Hylle
træe stoel
Kammeret no 9
gammel himmel sengested uden himmel
firkantet bord
Ryk læders stoele
reol
Dto med klæde knage
Iern kakelovn med rør og foed
Kammeret no 10
gammel himmelseng uden himmel
firkantet bord med kryds fødder
Træe stoele
Ryk læders stoel med bræket
bagdeel
Iern kakelovn med rør
hylle
Dto med klæde knage
Kammeret no 11
Stand seng indrettet til skakseng med stribet danziger tøyer
Omhæng
Stort skriver bord med brev
reol med gitterværk for enderne
firkantet bord med kryds foed
Ryk læders stoele
klæde reke
Det store dommestique
Huus
Mezanin etagen
Kammeret no 11
Iern kakelovn med rør og foed
Iern ildtang og ildskuffe
Kammeret no 12
betræksel af vægdug paa
væggene fastslaget
firkantet borde med kryds fødder
dto med fire faste fødder
Iern kakelovn med rør
Iern ildskuffe
Ryk læders stoele
hylle med knage under
Kammeret no 13
betræksel af vægdug paa væggene fastslaget
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Skakseng med blaa mackeys
Omhæng og hvide snorer
firkantet borde med kryds fødder
Ryk læders stoele
Iern kakelovn med rør
Iern ildtang
Paa gangen udenfor
Blik vandt eller lyse plader
Kammerne no 14.15.16.17 og 18
er over slotts forvalterens
værelser og som allernaadigst til brug forundt, hvilke og
til separation fra de andre med
2de smaa bræde skillerummer i gangen med dørre for samt vinduer
over til lysning er fors?ent
Det store dommestique huus
Mezanin etagen
Kammeret nr 14
betræksel af grønt mahlet
vægdug paa væggene fastslagen
Iern kakelovn med behørig rør
og iern foed
No 15 en liden sahl
betræksel af væglærret med
perlefarve anstrøyen
Kammeret no 16
betræksel af gammel guult og
blaat lærred, en ?de om, den
anden meleret og paa væggene
fastslagen
Kammeret no 17
betræksel af gammel blommet
vægdug paa væggene fastslaget
Iern kakelovn med behørig
Rør og tromle samt iern foed
Kammeret no 18
betræksel af blaa massereret lærred paa væggene fastslaget
Iern kakelovn med tilhørig
Rør og iern foed
I slotsforvalterens boelig
neden under bliver følgende
til inventari at anføre
I daglig stuen
fordek vinduer med engelske
glas ruder
mahlede skabe under vinduerne
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Det store dommestique
huus
slots forvalterens boelig
i daglig stuen
een med hængsler ogskubrigler
samt behørig laas og nøgler
Iern kakelovn med behørig
Rør og 2de tromler samt iern foed
Sove kammeret dernæst
fordek vinduer med engelske
glas ruder
mahlede skabe derunder med
tilhørige dørre og beslag
Stor iern kakelovn med tilhørig rør og 2de tromler samt
Iern foed
2de smaae kammere
fordek vinduer med engelske
glas ruder i begge kammere
Iern kakelovn med tilhørig
Rør og fødder
2de andre kammere
Iern kakelovn med tilhørige
Rør og tromler samt iern fødder
Papiere vindues rammer i det
ene kammer papieret søndrig
I kiøkenet
Stort firkantet bord paa faste fødder med 2de skabe
under
samt dørre for og tilhørig beslag
hylle oven over
Træe reek til linn
fast lamel at lægge kiædeler paa
Det store dommestique huus
Slottsforvalterens boelig
I Kiøkenet
Træe benk
Spiis kammeret
Træe reker til tinn
hyller
Øll kiælderen
hyller
Øll ?adder
I gaarden
Sviine stier
Nota det øvrige er gandske forraadent og nedfalden
Gaase stie
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Hønse huus
Brænde skuur
Nota det øvrige af for bemeldte dommestique huus er
Gartneren til beboelse allernaadigst forundt
derudi
Iern bielægger oven
og udi mester smeedens skur
som med det gamle laureer eller
drive huus er tilbygt
Iern bilægger ovn fra det
gamle slott
endnu i bemeldte gamle laureer
huuss
Iern vindovn med behørig
Rør og fødder
Mezanin etagen
Kammeret nr 20
Det store dommestique huus
Mezanin etagen
Kammeret no 20
Skakseng med rød mackeys
Omhæng og guule snorre
Firkantet borde paa kryds
fødder
ryk læders stoele
Iern kakelovn med rør
Iern ildtang og ildskuffe
klæde knag
Kammeret no 21
Skakseng uden omhæng
firkantet bord med kryds foed
og grøn raskes samt vægdugs teppe
Ryk læders stoel
Iern kakelovn med rør og fod
Iern ildtang
Kammeret nr 22
Skakseng for 2 personer med
grøn raske omhæng og guule baand
firkantet bord paa kryds foed
Ryk læders stoele
Iern kakelovn med rør
Klæde reke med hylle over
Kammeret no 23 er kiøken
stort skab graae anstrøgen
fra princesse Charlottes laquay gemak
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firkantet bord med hylle under
Træe stole
Brun comode stoel med
steen kruke
klæde reke
Det store dommestique huus
Mezanin etagen
Kammeret no 24
Stand seng
firkantet bord paa kryds foed
Ryk læders stoel
klæde knag
Kammeret no 25
Bord paa kryds foed paa buke
dto paa buke
Kammeret no 26
Skakseng med rød raskes
Omhæng og hvide snorer
firkantet borde paa kryds
fødder
Ryk læders stoel
Iern kakelovn med behørig
Rør og foed
Kammeret no 27
Stand seng
Slagbænk
firkantet bord med kryds foed
Ryk læders stoel
træe stoel
klæde reke
kammerne no 28.29 og 30
er gartner Pflüger overladt
til gevekster og hauge sager
at forvare og udi hvert kammer
en kakelovn med behørig rør
og foed er
dog er de 2de ovne nedtagen
Det store dommestique huus
Mezanin etagen
og bruges paa canalen i glas
huuset, hvorfra de alletider
kand transporteres
Nota hvadellers i forbemelte 3de kammere af borde
og stoele har været er ble
ven indeelt i de andre kammere hvor fornøden givedes
Kiælderne nedenunder
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Dend første er hoffbagernes
1te kiælder som er med aaben
Skorsteen hvorfra bagerovnenene ind til næste kiælder
er anlagt og hvorfor en iern
dør med tilbehør
derudi
liden indmuuret syde kiædel
Brød reol
grissel
Iern rage
Brød skuffe
Et lidet kammer derved
Stand seng
Bord med kryds foed
Ryk læders stoel udygtig
hylle med knage
Det 2det bage kammer
Stort bord med ramme om at
slaa brød op paa
Borde af rue bræder sammen slagen
Brød reol med løse bræder
Det store dommestique huus
Hoff bageriets 2te kiælder
Deye truy med dekel samt over
fald og hengsler
Træe benk
Ryk læders stoele
Iern kakelovn med rør
Dend 3die er Mell kammeret
Stor meel kiste med 4de rum
hyller
Det 4de brød kammeret
Stor brødskab med 3de hyller
Slag bord
fast bord
benk
reol
hylle
Conditoriets kiældere
Den bestaar af 3de kiældere i ensvite hvoraf den ene med stor
aaben skorsten med 3de indmuurede confurder og en li
den suker bagerovn er forsvunnet
1te kiælder
Stort bord paa kryds foed
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dto paa buke
Ryk læders stoel
dend anden kiælder
Langt bord paa buke
lident dto paa kryds foed
Iern kakelovn med rør og foed
Dend 3die kiælder
Bord paa buke
Træe stoele
Nye vandrende in an 1771 forfærdiget
Det store dommestique huus
som tilforn har været brugt
til slottets fornødense
hvilket i forrige inventari
af 1769 findes anført med pag 354
derudi
Stor indmuuret kaaber kiædel
liden dito har været fortinnet
store beslagne gl: vandkarr
dito mindre
dito mindre
dito i staver
dto gamle
dito gandske ubrugelige
gamle beslagne vandrender
dito ganske ubrugelig
vand tragt med iern baand
gamle ballier med iern baand
hvoraf de 2de er søndrig
dto mindre med iern baand
gammel tree benede vaske
Ballier med træe baand hvoraf
en udygtig og i staver
Ordinair ovale ballier med
Træe baand
gandske gamle vandspande
med iern baand næsten udslidt
og søndrige
dto med træe baand
stopper med iern Baand udygtig
dto med træe baand
vasker eller banke bænke
nota disse foranførte poster er
med auction bortsolgt efter specificat no 6
Det store dommestique huus
?k som fra rulle kammeret
er heer indsatt
Store firkantede borde paa
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Kryds fødder
Stort stryy iern med 2de bolter
firkantet kurve at bære
vask udi
gamle rulle klæder
nye rulle med tilhørige
4de rulle stoker
gamle blaa klæder stryge
Klæder
gl: strygge iern hver med 2de
bolter
Nota disse bemelte strygge klæder og stryggeiern blev r?l
efter höye ordre dend 4de feb
1769 indsendt til oldfrue Franchen, men blev in anno 1770
tilbage leveret
Stor reol med 4 rum
Nota denne er bortsolgt ved
action efter specification no 6
Rullekammeret herved
som in anno 1771 er bleven indrettet til stald med nye spiel tove
samt krybber og heker for ma
teriall hesterne
Derved finde som fra forrige
Material stald ved pag 340
forrige inventari var andført
Hirschholm
Dend 31. decb 1776
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Saaledes allerUnderdanigst
Forfattet
H Fielstrup
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