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Det gamle store domme
stique huus
hvoraf de første 8te kammere
i underste: saavelsom 13
Kammere i mezanin etagen
Tillige med Conditoriets kiældre
Det gamle store Dommesti
que huus
I følge hans høyvelbaarenhed hr
Ober hoff Marchallen grev von
Holsteins ordre af dato 26 maii
a: p: er bleven indrettet til beboelse for hr kammerherre og
Ober forstmester Harnsted fra
befinder de ved bemelte kammeres
efter skrævene henhørende meubel
sager henbragt til slottets
3die pavillions underste etage
i kammerne No 1 og 2 i forvaring til vidre: undtagen kakkelovnene samt meublerne til
Væggene, som ved kammerne er
forblevne, hvilke tillige siden
med kammernes forandring og
nu befindende indretning, nøyagtig bliver at forklare og
er forre skrævene meubel sager saaledes som følger
Fra det 1te kammer
Firkantet borde paa Fredensborg
Gammel Taboret med grønt
klæde heel opslidt og der
over stribet danziger tøy
af et borddeken indrettet
stand seng
hyller
træe bænk med slag fødder
Det gamle store Domme
Stique huus
Fra det 2de kammer
Skak seng for 2 personer med
stribet danziger tøyer omhæng gammel og forslidt
dito med dito omhæng, nota
sengestedet paa Fredensborg, og
Omhænget mangler
firkantet bord med stribet dan
ziger tøyer deken bordet paa
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Fredensborg og dekenet som ved
Kammeret No 1 pag:310 er meldt
forbrugt at overtreke en taboret med
Dito paa faste fødder med
grønt raskes deken
Ryk læders stoele
Træe hylle med knage
Theebord med vægdug
Det 3die kammer
Firkantet bord paa Fredensborg
Skak seng
Ryk læders stoele
gl: søndrig thebord uden vægdug
Fra det 4de kammer
Skakseng med grøn Mackeyes
Omhæng og guule snorre
firkantet bord med faste fødder og med vægdug beslagen
Ryk læders stoele
Nye ?ritt i vinduet
Det gamle store domme
stique huus
Fra det 5te kammer
Skakseng med grøn stribet danziger tøyers omhæng, og røde foroven
firkantet bord med raskes
deken og med hvide snorre indkantet
Ryk læders stoele
gammel mahlet theebord paa
Fredensborg
iern ildtang og ildskuffe
Fra det 6te kammer
Skakseng med gammel grøn
Raskes omhæng, og guule snorrer
Firkantet bord paa kryds foed
paa Fredensborg
Træe stoele
Ryk læders stoel søndrig
Træe hyller med knage under
Comode stoel med steen kruke
Stort firkantet bord paa kryds
foed
Fra det 7de kammer
iern bolter
gamle iern boltøxer til sprøjte
vognene
gl: lygtere med iern arme
er efter høye ordre opslaget paa
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muuren ved bemeldte Dommestique huus samt paa Cavallier stalden og hos amtsforvalterens
gl: brænde iern til meubler
gamle haand øxe
Det gamle store domme
Stique huus
Fra det 7de kammer
Narver
liden ganmel høvl
iern hammer
udlægger til sauger
metal klæder med iern bøyel
gamle gardin stenger til dørre
gl: ildtang og ildskuffe
gammel udygtig ildskuffe
Store forgyldte rammer med
Bildværk, af den sort der findes i bilder gemaket
Glat dito med laurbær grene og crone over beskadiget
dito gandske glat skildt fra hinanden
Stand seng med forklædning og
dekel oven over, har været brugt
af sal. Jomfru Fendingers pige
Camin skieærm
Stand seng, der ere paa Fredensborg
Bord plade at lægge paa buke
Klæde deke
Stellads af 3de bræder og 2 buke
Nye hyller med knage
Paae gangen uden for
Treekantet bliklygter med
glas ruder, henlagt i kiælderen
No143 under pag: 295 i forvaring
Fra det 8de kammer
iern gitterværk til vinduerne
Det gamle domme
Stique huus
Fra det 8de kammer
Stort fürreskab med dørre
for og hyller i med behørig beslag før været brugt til linntøy
mindre dito til dito ligeledes
Mezanin etagen
Kammeret no 1
Stort bord paa kryds foed
Benke hertil
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Skiærm paa 4de fløye med rue
lærret beslagen og med perle
farve graae anstrøyen paa
Fredensborg
Kammeret No 2
skakseng med stribet danzigertøyer omhæng samt rødt
rask imellem hinanden meleeret
og med guule snore indkantet
Nota sengestedet paa Fredensborg
firkantet bord paa kryds foed
ogsaa paa Fredensborg
guldlæders stoele gandske ubrugelig
comode stoel med steen kruke
iern ildtang og ildskuffe
smaae hyller med knage
Fra kammeret No 3
firkantet bord paa kryds foed
paa Fredensborg
Træe stoel
Det gamle dommesti
que huus
mezanin etagen
fra det 3die kammer
klæde knag
fra kammeret No 4
stand seng
firkantet bord paa kryds foed
paa Fredensborg
ryk læders stoele
fra kammeret No 5
klæde knag
gammel reol med hylle
fra kammeret No 6
firkantet bord med kryds foed
paa Fredensborg
hylle
klædeknag
fra kammeret No 7
firkantet borde paa kryds fødder paa Fredensborg
dito med faste fødder ligesaa
gammel stand seng
Ryk læders stoele
Kryds skiærm
Hylle med knage under
Comode stoel med steen kruke
Fra det 8de kammer
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firkantet bord paa kryds foed
paa Fredensborg
Ryk læders stoele den ene i stykr
Reol
hylle
Træe stoel
Det gamle store domme
stique huus
Fra kammeret No 9
Gammel himmel seng med himmel
firkantet bord paa Fredensborg
Ryk læders stoele
Reol
dito med klæde knage
Fra kammeret No 10
gammel himmel seng uden himmel
fiirkantet borde paa kryds
fødder paa Fredensborg
Træe stoele
Ryk læders stoel søndrig
Hylle
dito med klæde knage under
Fra kammeret No 11
Stand seng indrettet til skakseng hvortil det stribet danziger tøyers omhæng mangler
Stort skriver bord med brevreol og gitterværk for ruderne
firkantet bord paa kryds foed
Ryk læders stoele, de 2de paa
sædet i styker
Klæde reker der ere med
hylle over
iern ildtang og ildskuffe
Fra kammeret No 12
firkantet bord med kryds fødder paa Fredensborg
dito med 4re faste fødder
Det gamle dommesti
que huus
fra kammeret No 12
iern ildskuffe
ryk læders stoele
hylle med knage under
fra kammeret No 13
firkantet borde med kryds fødder
paa Fredensborg
ryk læders stoele
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iern ildtang
nok forrefindes som ny i listen
Inventarii regnskab var anførte
derudi:
Nytt firkantet fürre bord paa
kryds foed med ramme om
smaa firkantede borde paa kryds fødder
fast reol med klæde knager paa
begge sider
Gammel omhæng til skakseng af
rødt rask
Træe comode stoel af ypern træe
og brillen med grønt og guult
brocadelle beslagen
grøn fiildter gardin med behørig
iern stang
træe kryds skiærm
gl: blaa rasker gardin opslidt
høyryggede stoele med rød dammaskes overtræk, betr. gandske opslidte og i stykr
gammel taboret med lærret gandske
i styker og forraadent
Det gamle dommestique
huus
Fra kammeret No 13
dito med grønt klæde ligesaae
firkantet fürre skab med dør
indvendig med hyller hvortil
nøglen mangler
firkantet bord med dreyede
piller graae anstrøyen
liden reol med 3 hyller
dito større med 3 hyller
gammel comode taboret med lærret heel opraadent
søndrig guldlæders stoel
Paae gangen udenfor
Blik vandt eller lyse plader
Henlagt i kiælderen No 143 under
Pag:295
Vidre følger de i bemeldte Dommestique huuss for hans velborrenhed her kammer herre
og ober forstmester Harnsted
indrettede værelser, ligesom
samme nu findes beskaffen
og i behørig stand sedt som
følger
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Det 1te værelse i underste etage
til gaden eller alleen
betræksel paa væggene af nye lærret
med perle farve anstrøgen
gammel iern kakelovn med rør
og foed samt en nye tromle
Det andet værelse dernest
betræksel paa væggene af
Det gamle dommestique
huus
det andet værelse
blaae vatret mohr fra 4de pa
villios underste etage litr I i
slottet pag: 91 hertil taget i
brug og med ubleeget lærret
underforret
Nye anskaffet 2 etagie kakkelovn med tilhørig rør og
Tromle, paa træe fødder
Det 3die værelse til gangen
Betræksel paa væggene af
grøn tryket pagier med ubleget lærret underforret, af
nye anskaffet
Iern kakelovn med rør
og foed samt nye tromle
Det 4de værelse til dito
Betræksel paa væggene af
nytt blommet tryket pagier
og med nytt lærret underforret
og paa væggene fastslaget
iern kakelovn i 3de deele
med behørig rør og 4de iernfødder fra kammeret no 34
i 4de pavillions 2de etage pag:
206 med en dertil nye forførdiget tromle, hertil taget i brug
Det 5te værelse til dito
Betræksel af nye blaa blommet
pagier med nye raae lærret unDet gl. store dommestique
huus
det 5te værelse til gangen
derforret og paa væggene fastslaget
gl: iern kakelovn med rør
og iern foed samt en nye tromle
Det 6te værelse til gangen
Betræksel paa væggene af
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Aftaget og hen
lagt i forvaring

Aftaget og henlagt

guul halv silkedammask
med lærret underforret fra
Hde pavillions underste etagie litr H i slottet pag: 93 hertil taget i brug
gammel kakelovn med rør
og iern fødder samt tromle
fra kammeret no 33 i 4de pavillions 2de etage pag: 207 hertil
taget i brug
det 7de værelse til gaden
betræksel paa væggene af blaa
vatret mohr med ubleeget lærret
underforret fra kammeret litr T
i 4de pavillions underste etage
pag: 91 hertil taget i brug
2 etagie kakelovn fra litra
HH i overbygningen pag: 90 med
en dertil forfærdiget nye tromle hertil taget i brug
Det 8de værelse til gaden
Betræksel paa væggene af guul
halv silke dammask med ubleeget
lærret underforret fra kammeret
Det gamle store dommestique
huus
litra H i 4de pavillions underste etage pag: 93 hertil taget
i brug
nb. med forgyldte lister indfattet
nye 2 etagie kakelovn med behørig rør og tromle paa træe fødder
mezanin etagen
det 1de kammer eller No1
betræksel af gl. mahlet lærret
fra skydehuuset i ?
heel ubrugelig
betræksel paa væggene af
mahlet vægdug fra litr G i
4de pavillions underste etage i
slottet pag: 94 hertil taget i brug
gammel iern kakelovn med rør
og foed, hvortil de ene tromle fra
kakelovnen i kammeret No 29
Pag: 209 fra 4de pavillions 2de
etage hertil taget i brug
Kammeret No 2
Betræksel af grønt lærret fra
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Aftaget og henlagt
i forvaring

Aftaget og henlagt
i forvaring
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det gamle skydehuus gandske ubrugelig
Betræksel paa væggen af gl:
guule skiildrede strøe tapeeter
med sølv udi tillige med nogle
styker grønne dito indimellem
fastsadt samt oven over trykede
papier fra et cabinet i 4de pavillions
underste etage pag: 90 hertil taget i brug
Gammel iern kakelovn med en nye tromle
Det gamle store domme
Stique huus
Kammeret No 3
Betræksel af grønt lærret fra det
gamle skydehus i haugen gandske ubrugelig
Betræksel paa væggene af gammel
vægdug fra kammeret under for litr ff
i øster side fløyes underste etage
Pag: 97 hertil taget i brug
Gammel kakelovn med behørig rør
og tromle
Kammeret No 4
Betræksel paa væggene af vægdug adskillige coulleurer fra kammeret litr G i 4de pavillions underste etage pag: 94 hertil taget i brug
Gammel iern kakelovn med rør
og foed samt en nye tromle
Kammeret No 5
Betræksel af gl. grønt lærret
fra det gamle skydehuus gandske ubrugelig
iern kakelovn med rør og iern
foed fra kammeret no 66 i 2de pavillions tagkammer pag 232
Nota iern ovn er nedtaget og hensadt
i hoff bageriets kiældre i forvaring
Kammeret no 6 er ledig
Kammeret no 7
iern kakelovn med rør og iern
Det gamle store domme
stique huus
Kammeret No 7
foed, samt en nye tromle
Kammeret No 8 som forhen med
et brædeskillerum har været afskilt, men nu bleven afbræket og
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bræderum til andet brug emplyeret
Gammel iren kakelovn med rør
og iern foed, fra sove kammeret inde for No 66 i 2de pavillions tagkammer pag: 248 hertil taget
i brug
Kammeret No 9
gammel iern kakelovn med behørig
rør og foed samt en nye tromle
Kammeret No 10
Betræksel af vægdug paa væggene fastslagen
gl. iern kakelovn med rør og foed
Kammeret No 11
Betræksel af vægdug paa væggene fastslaget
Gl. iern kakelovn med rør og foed
Det 12de og 13de kammer
Efter forrige inventarii som var No 3
og No 4 er med den nye indrettning
og forandring gandske bortfalden
hvorudi det første No 3 fandtes
liden indmuuret destileer ovn
som et stort fürfad
og fra No 4
iern kakelovn med rør og foed
Det gamle store dommestique
huus
mezanin etagen
nota forrestrokene 2de poster er taget i forvaring i hoff bageriets kiælder
nok befinder fra forbemeldte værelsers indretning i underste etage kammer 3 ff
iern kakelovn til overs som i hoff
Bageriers kiældre i forvaring findes hensadt og derved under pag: 333
behørig findes anført
herefter følger forrige Conditoriets kiælder som i sidste inventarium
findes anført under pag: 348 hvilket ligeledes ifølge S T hr ober
Hoff marchallen grev von Holsteins
ordre af dito 26 may ap? er indrettet
til kiælder for hr kammerherre
og oberførstmester Harnsted, og
er de derved forhen anførte meubbel sager taget i forvaring i slottets 3die pavillion i underste etage
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og er samme som følger
Dend 1te kiælder
Iern confurder i skorstenene
liden gammel iern rør fra
Baggerovnen
Nota disse findes og hensadt i bageriets
Kiældere i forvaring
Stort bord med kryds foed og
skuffe under
dito paa buke
gl. ryk læders stoel
Skab med dørre for og indvendig
med skuffer hvortil nøglerne mangler
Det gamle store dommesti
que huus
conditoriets 2de kiældere
langt bord paa buke
lidet dito paa kryds foed paa
Fredensborg
gammel iern kakelovn med rør
denne ovn findes hensadt i hoff
baggeriets kiældere i forvaring
dend 3die kiældre
bord paa buke
træe stoele
vand rende
nok følger forbemeldte kiælderes
saaledes som samme nu findes
forandret og indrettet, neml:
Dend første er kiøkken med
stor aaben skorsteen og 2de
Nye indmuurede iern confurder
derudi
Anretter benk af tyke bøgge
planker og endnu under et skab
med 2de dørre for, og behørig beslag
Vask i vinduet af fürre træe
med dekel over samt behørig
hængsler
Kammeret inden for hvorudi fin
des indsat
dito paa den anden side ligeaa
et lident kammer paa den anden side
af gangen ligesaa ledig
Mezanin etagen
Kammerne n 14.15.16.17 og 18
Det gamle store dommestique
huus
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mezanin etagen
hr over slotts forvalterens værelser
og som allernaadigst til brug
foruundt hvilke og til separation fra de andre, med 2de smaa
bræde skillerummer i gangen
med dørre for samt vinduer
over hvor lysning falder igennem er for?ent
Kammeret no 14
Betræksel paa væggene af
grøn mahlet vægdug
iern kakelovn med behørig rør
og iern foed
No 15 en liden sahl
Betræksel paa væggene af
Væglærret med perlefarve
anstøgen
Kammeret No 16
Betræksel af gammel guul og
blaaet lærret, en, bande over
den anden meleeret og paa
væggene fastslaget
Kammeret No 17
Betræksel af gl: blommeret vægdug paa væggene fastslagen
iern kakelovn med behørig rør
og tromle samt iern foed
Kammeret No 18
Betræksel af blaae masseret lærret paa væggene fastslagen
Det gamle dommesti
que huus
no 18
iern kakelovn med tilhørig rør
og iern foed
slotts forvalterens boelig
neden under
I dagli stuen
Fordek vinduer med engelske
glas ruder
Mahlede skabe under vinduerne med hængsler og skubriigler
samt behørig laas og nøgle
Iern kakelovn med behørig rør
og 2 tromler samt iern foed
Sove kammeret dernæst
Fordek vinduer med engelske
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glas ruder
Mahlede skabe derunder med
Dørre og tilhørig beslag
Stor iern kakelovn med tilhørig
Rør og 2de tromler samt iern foed
2de smaae kamre
Fordek vinduer med engelske glas
Ruder i begge kammerne
Iern kakelovne med behørig
Rør og fødder
2de andre kammere
Iern kakelovne med behørig rør
og tromler samt iern fødder
Pagier vinduer rammer i det ene kammer
I kiøkenet
Stort firkantet bord paa faste
fødder med 2de skabe under og
Det gamle dommesti
que huus
slottforvalterens boelig
I kiøkenet
Dørre hermed tilhørig beslag
hylle oven over
Træe reke til tinn
fast benk at lægge kiædeler paa
gammel træe benk
Spiiskammeret
Træe reker til tinn
Hylle
Øll kiældrn
Hyller
Øll ladder
I gaarden
Svine stier
Gaase stie
Hønse huus med halv tag ved
enden af vasker huuset
Brænde skuur
Nota det øvrige af bemeldte
Dommestique huus er gartneren
til beboelse allernaadigst
foruundt
Iern bielæggerovn
og udi mester smedens skur
som med det gamle laureer huus
er tilbygt
Iern bilæggerovn fra det gl: slott
endnu i bemeldte laurer huus
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Iern kakelovn med rør og fødder
Det gamle store dommestique
huus
mezanin etagen
kammeret no 20
skakseng med rød mackeyes
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
ryk læders stoel
iern kakelovn med rør og foed
iern ildtang
kammeret 22
firkantet bord paa kryds foed
ryk læders stoele
iern kakelovn med rør
klæde reke med hylle over
kammeret No 23 er kiøken
stort skab graa anstrøgen
taget i brug med kammeret No 10
i vester side fløye underste
etage i slottet og der under
pag. 69 behørig anført
firkantet bord med hylle under
træe stoele
gammel bruun comode stoel med
steen kruke
klæde reke
Det gamle store dommesti
que huus
mezanin etagen
kammeret No 23
fürreslagbenk fra kammeret
no 27 hernest, hertil taget i brug
kammeret No 24
stand seng
firkantet bord med kryds foed
ryk læders stoel
klæde knag
kammeret No 25
bord paa kryds foed
kammeret No 26
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skakseng med rød raskes omhæng og med hvide snorrer hvortil
sengestedet er i styker og mangler
firkantet bord paa kryds foed
ryk læders stoele
træe stoel
iern kakelovn med rør og foed
kammeret No 27
stand seng
slagbenk anført med No 23
her oven for
firkantet bord med kryds foed
ryk læders stoel
træe stoel
klæde knag
iern kakelovn med rør og foed fra
kammeret No 2 i 3die pavill. Pag 76 her
til taget i brug
Det gamle store dommesti
que huus
mezanin etagen
kammerne no 28.29 og 30
er gartner Pflüger overladt
til gevbekster og hauge sager
at forvarer og udi hvert
kammer en nye kakelovn med behørig rør og
fødder i alt
dog er de 2de ovne nedtagen og bruges paa Canalen
i glas huuset hvorfra
de alletider kand transporteres
kiælderne nedenunder
den første er hoff baggerie
1te kiælder som er med aaben skorstene hvorfra
Baggeriovnen indtil næste
Kiælder er anlagt og hvorfor
en iern dør med behør gandske forrusten og uduelig
Liden indmuuret syde kiædel
Brød reol hyllerne forraadent og
mangler
Grissel
Iern rage
Brød skuffe
Et lidet kammer derved
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Rigtig hidført

Gammel stand seng
Det gamle store domme
stique huus
hoff baggeriets kiældre
et lidet kammer
gammel bord med kryds foed
ryk læders stoel udygtig
hyller med klæde knag under
den ene
det andet er bagge kammer
stort bord med ramme om
at slaa brød op paa
stort bord med fast foed
og skuffe under
1
dito af rue bræder med
buke under
1
brød reol med løse bræder
dege trug med dekel samt
overfald og hensler
gammel træe benk
ryk læders stoele gandske søndrig
gammel iern kakelovn med rør
det 3die er meel kammer
stor meel kiste med 4de rum
hyller
dend 4de er brød kammeret
stort brød skab med 3 hyller
klap bord
fast bord
bord med kryds foed
benk
reol
hylle
Det gamle store domme
Stique huus
Hoff baggeriets kiældre
Nok befandtes som i sidste
Inventaris finder pag: 358 og
de der anførte 35 standsenge
Stand senge af rue bræder
sammenslagne
Vidre som fra hr kammer herrer og ober forstmester
Harnsteds værelser er bleven
til overs og her i forvaring
hensadt
gl: iern kakelovne med
Rør og fødder
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Det Gamle vaskehuus
Ved bemeldte dommestique huus
derudi
Stor indmuuret kaaber kiedel paa 1½ tønde
gl: beslagen vandkar udslidt
og næsten ubrugelig
dito mindre ligesaa
gl: beslagen vandtønder ubrugelig
vand tragt med iern baand
noget beskadiget
gl: ballier med iern baand
gl: vand spand med iern baand i staver
store firkantede strygge
borde paa kryds fødder
gammel stort strygge iern
med 2de bolter
firkantet kurve at bære vask
udi
Det gamle vaske huus
Gamle rulle klæder
en rulle med tilhørige 4de
rulle stoker
gl: blaa klæder strygge klæder
gl: strygge iern hver med 2 bolter
gl: kaaber halv tønde kiædel
fra vasker huuset i kurhaugen
Pag 350 hertil taget i brug
gl: iern treefoed dertil
gl: træe hylle med knage
Rulle kammeret herved
som in anno 1771 til materiel
stald er indrettet herved findes
gl: beslagne haure tønde
20 littde bismer
4rr littde Bismer
gl: ubrugelig iern balløxe
vandvogn med 2de beslagne store
vand tønder og en tragt gammel
og næsten uduelig
material vogn til sand og andre
materialer med tilhørige vogn
bræder
gl: kalk vogn med behørig kiste
blokvogne som paa træværket
er heel forraadeet søndrig
og defeit
Nota: disse foranførte vogne fin-
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des hensadt i vogn remisen i kurhaugen i forvaring
…
Saaledes som foranførte beskrivelse
der bestaar af 378 Pagina, omformelder,
er ieg tid efter anden af borgmester
Arff efter hans excellence Gr. Geheime
Raad og amtmand Levetzows ordre
bleven overleveret de til Hirschholm
Slot henhørrende inventarii sorter
hvortil ieg efter allerunderdanigst
Pligt, bliver ansvarlig ligesom og til nu mig
overleverede beskrivelse
Hirschholm den 12de maj 1780.
Johan Barthold Hintzpeter
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