Allerunderdanigste Inventarium

Over

Hirschholm Slotts Meubler

Fra primo Januarii 1791 til Ultimo

December 1805 Inclusivo
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Det Gamle Store Domestig: huus
Fra det første Kammer
hyller
træe bænk med slagfødder
Fra det 2det Kammer
Skakseng med stribet dantziger tøyer
Omhæng, for 2 personer gammel og obslidt
firkantet bord paa faste fødder med grønt
rask beslagen
Ryk læders stoele
Theebord med Vægdug
Træe hylle med knage
Det 3die Kammer
Stand seng
Ryk læders stoele
Gammel søndrig Theebord
Fra Det 4de Kammer
Skakseng med gammelt grønt Marckeys
Omhæng og guule snorre
firkantet bord med faste fødder og Vægdug beslagen
Ryk læders stoele
Trilt til vinduet
Fra det 5te kammer
Skakseng med grønt stribet dantziger
Tøyer omhæng, og røde snorre
firkantet bord med grønt raskes deken
og med hvide snorre indkantet
Ryk læders stoele
Iern ildtang og iernskuffe
Det Gamle Store Domestig huus
Fra det 6te kammer
Skakseng med gammelt grønt raskes
Omhæng og guule snorre
Træe stoele
Ryk læders stoel søndrig
Træe hylle med knage under
Comode stoel med steen kruke
Stort firkantet bord paa kryds foed
Fra Det 7de kammer
Iern bolter
Gamle iern boltøxer, har været til sprøyte vognen
Nota begge dele findes i meubel kammer litr 2
Gamle lygtere med iernarme paa
Muurene ved bemeldte Domestig: huus
samt paa Cavaleer stalden og hos Amtsforvalteren
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gammel brænde iern til meubler
gammel haand øxe
hammer
Liden gammel høvl
Iern hammer
Udlægger til sauge
Mahlet kloke med iern bøyel, findes,
anbragt ved S T hr: Oberforstmeisterens dør
Gamle gardin stænger til dørre
Gammel ildtang og ildskuffe
Gammel udygtig ildskuffe
Store forgyldte rammer med bildhugger
Arbeit af den sort findes i bilde gemakt
Det Gamle Store Domestig huus
Fra det 7de Kammer
Glat dito ramme med laurber grene og
med crone svær beskadiget
dito gandske glatt, skildt fra hinanden
Standseng med forklædning og dekel
oven over
Træe Camin skiærm
Stand seng, afgivet til huusareskadronen
Bordplade at lægge paa buke
Klæde reke
Stellads af 3 bræder, og 2 buke
Hyller med knage
Paa gangen uden for
Trekandtet blik lygtere med glas
Ruder, henlagt i slottskiælderen,
Det 8de Kammer
Iern gitterværk til vinduerne
Stort fürre skab med dørre for og
hyller i har været til lintøy med
behøring beslag
Mindre dito til dito ligesaa
Mezanin Etagen Kammeret No 1
Stort bord paa krydsfod
Bænke dertil
Fra Kammeret No 2
Omhæng af stribet Dantzigertøy
samt rødt rask imellem hinanden
meeleret og med gule baand indkantet
Det Gamle Store Domestig huus
Fra det 2det Kammer
Gule læders stoele, gandske ubrugelign
Comode Stoel med steen kruke
Iern ildtang og ildskuffe
Smaa hyller med knagr
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Fra Kammeret No 3
Træe stoel
Klædeknag
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Fra Kammeret No 4
Standseng, afgivet til brug for huusarer
Ryk læders stoele
Fra det 5te Kammer
Klæde knag
Gammel reol med hyller
Fra det 6te Kammer
Hylle
Klædeknag
Fra Kammeret No 7
Firkantet bord med faste fødder
Gammel stand seng
Ryk læders stoele
Kryds skiærm
Hylle med knage undr
Comode stoel med steen kruke
Fra det 8de Kammer
Ryklæders stoele den ene i støker
Reol
Hylle
Træe stoel
Det Gamle Store Domestig huus
Fra Kammeret No 9
Gammel himmel seng med himmel
Ryk læders stoele
Reol
Dito med klæde knage
Fra Kammeret No 10
Gammel himmelseng uden himmel
Træe stoele er afgivet til huusarerne
Ryk læders stoel, søndrig
hylle
dito, med klædeknage under
Fra Kammeret No 11
Stand seng, indrettet skakseng
Stort skriver bord, med brun reol og
Gitterværk for nederen
Firkantet bord med krydsfoed
Ryklæders stoele, de 2de paa sæderne
i stykker
Klæde reker den ene med hylle over
Irenildtang og iernskuffe
Fra Kammeret No 12
Firkantet bord paa 4de faste fødder
Iern ildskuffe
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Det forfaldne blaa
Mohr
er i aaret 1805,

Ryk læders stoele
Hylle med knage under
Fra Kammeret No 13
Ryk læders stoele
Iernildtang
Firkantet fyrrebord paa krydsfoed med
Ramme om
Det Gamle Store Domestig huus
Fra Kammeret No 13
Smaa firkantet borde paa krydsfødder
afgivet til brug for huusarescadronen
fast reol, med klædeknag paa begge sider
Gammel udygtig omhæng til skakseng af
Rødt rask
Træe commode stoel af ypern og brille
med grønt og guult brocadell beslagen
Grønt fildter gardin med iernstang
Træe kryds skiærm
Gammel og slidt blaae raskes gardin
Høyryggede stoele med rød dammaskes
Overtræk, og slidt, og i støker
Gammel taborett med lærred, gandske i støker
og forraadent
dito med grønt klæde ligesaa i støker
Firkantet fyrre skab med dør, indvendig med hyller, hvortil nøglen mangler
firkantet bord med dreyede piller, graa
anstrøgen
Liden reol med 3 hyller
Dito større med 3 hyller
Gammel Comode taborett, med lærret heel og raadent
Søndrig guld læders stoel
Blik wandt eller lyse plader til gangen
ere henlagt i slottets kiælder
Videre følger de i bemeldte Domestique
huus, for S T herr Oberforstmeister Linstorffs
Værelser, som nu findes beskreften
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Det Gamle Store Domestig huus
Det første værelse i underste etage
til gaden for S.T. hr Oberforstmesteren
Betræksel paa væggene af lærret med
Perlefarve anstrøgen
Gammel iern kakelovn med rør, og
Iernfoed, samt tromle
Det 2det Værelse dernest
Betræksel paa væggene af blaa vatret
Mohr, fra 4de Pavillions underste etage
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aftaget og med nytt
grønt pagier med
border paa det gamle
foer
Lærret paaklistret,
for S T herr
oberforstmester
Lindtow
Paa det blommet
pagier
er i aaret 1805 nytt
graa figureret pagier
paaklistret, for S T
herr
Oberforstmester
Linstow
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Litr: I nb. med ubleeget lærrets foret
2 etage kakelovn med tilhørig rør
og tromle, paa træe fødder
Det 3die værelse til haugen
Betræksel paa væggen af grøn Tryket
Pagier, med ubleeget lærret underforret, paa væggene fastslaget
Iern kakelovn med rør, og foed samt
Tromle
Det 4de værelse til dito
Betræksel paa væggene af blommet
Tryket pagier, og med lærret underforret
Iern kakelovn i 3dele med behørig
Rør, og 4de iernfødder fra kammeret
No 34 i 4de Pavillions 2de Etage
Det 5te værelse til dito
Betræksel af blaa blommet pagier
med raa lærret underforret paa væggene
Gammel iern kakelovn med rør og iern
foed samt tromle
Det Gamle Store Domestig
huus
Det 6te værelse til haugen
Betræksel paa væggene af guul halv
silke dammask med lærret underforret, fra 4de pavillions underste etage
litr H i slottet
Gammel kakelovn med rør og staae
fødder, samt tromle, fra kammeret No 33
i 4de pavillions 2de etage
Det 7de værelse til gaden
Betræksel paa væggene af blaa vatret
mohr, med ubleget lærret underforret
fra 4de pavillions underste etage litr I
2 etage kakelovn, fra litr HH i ouerbygningen, med en Nye tromle
Det 8de værelse til gaden
Betræksel paa væggene af guul halvsilke Dammask med ubleeget lærret
underforret, fra litr H i 4te pavillions
underste etage, med forgylte lister indfattet
Nye mahlede støker over dørrene
2 etage kakelovn, med rør og tromle,
paa træe fødder
Mezanin etagen
Det første kammer No 1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
3

6

Betræksel fra væggen, af heel ubrugelig
gl. mahlet lærret er henlagt paa loftet
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Det Gamle Store Domestig huus
Mezanin etagen første kammer No1
Betræksel paa væggene af mahlet vægdug,
fra litr G i 4de pavillions underste etage
Gammel iern kakelovn med rør og foed
Hvortil en tromle fra kakelovnen i kammeret no 29 4de
pavillions 2de etage
Kammeret No 2
Betræksel fra væggene af grønt lærret
gandske ubrugelig, er henlagt paa loftet
Betræksel paa væggene af gl: guule
skildrede strøe tappeter med sølv udi
tillige med nogle str grønne dito derimellem
fastsadt, samt oven over tryket eller mahlet
Pagier, fra Cabinettet i 4te pavillions
underste etage
Gammel iernkakelovn med tromle
Kammeret No 3
Ubrugelig betræk fra væggene af
grønt lærret, er henlagt sammesteds paa loftet
Det gamle vægdug er Betræksel paa væggene af gammel vægdug
i aaret
fra kammeret indenfor litr ff i østreside
1805 aftaget, og igen
fløyen underste etage Pag 93
med
Gammel kakelovn med behørig rør, og
Grønt pavier med,
tromle
border
paaklistret forelærret
Kammeret No 4
paaBetræksel paa væggene af vægdug adskilKlisteret for her
lige coulleuerer fra kammeret litr G i 4de paviloberlions underste Etage
Fortmr Linstow
Gammel kakelovn med behørig rør og tromle
Vægdug er i Aaret
samt foed
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1805 ligeledes
aftaget
Og igen med
figureret
Pavier paa nytt
forlærret
paaklistret for herr

Kammerjuunker
Linstow
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Det Gamle Store Domestig huus
Kammeret No 5
Ubrugelig betræk af grønt lærret, er
aftaget og sammesteds paa loftet henlagt
Iern kakelovn med rør og iernfoed fra
Kammeret No 66 i 2de pavillions tagkammer
Nota i bageriets kiælderen henlagt
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Kammeret No 6 ledig
Kammeret No 7
Iern kakelovn med rør og iernfoed
samt tromle
Kammeret No 8
Gammel iern kakelovn med rør og en iern
Foed, fra sovekammeret ved No 66 i 2de
Pavillions tagkammer
Kammeret nr 9
Gammel iern kakelovn, med behørig rør
og foed samt tromle
Kammeret No 10
Betræksel af vægdug paa væggene fastslaget
Gammel iern kakelovn med rør og foed
Liden indmuuret destileer ovn som et stort
fyrfad er udygtig og forbrændt
Kammeret No 11
Betræksel af vægdug paa væggen fastslagen
Gammel iern kakelovn med rør og foed
Fra det 4de Kammer
Iern kakelovn er afleveret til iernhandleren
i en se?len Pag 259
med rør og iernfoed
243

1

1

1

1
1
1

1
1

1

Det Gamle Store Domestig
huus
Herefter følger forrige Conditoriets
kiældere, som nu er til kiøken for
S T herr oberforstmester von Linstoff
og er de derved herfra anførte meubel
Sager taget i forvaring i slottets 3die
Pavillion i underste etage, og er samme som
følger
Fra 1ste kiælder
Iernconfurder fra skorsteenen
Stort bord paa krydsfoed med skuffe
under
dito paa buke
liden gammel iern dør fra bagerovnen
Gammel ryk læders stoel, søndrig
skab med dørre for og indvendig med
skuffer hvortil nøglerne mangler
Conditoriets 2de kiælder
Langt bord paa buke
Den 3die kiælder
Bord paa buke
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Træe stoele
Vand rende
Nok følger forbemeldte kiælders
saaledes som samme nu findes forandret
og indrettet. nemlig
Dend første er kiøkken med stor
aaben skorsteen og 2de indmuurede
Iern Confurder for S T hr oberforstmester
anretter bænk af fyrtræ bøge planter
og neden under et skab med 2de dørre for med beslag
Det Gamle Store Domestig huus
Kiøken i kiælderen for S. T. herr
Oberforstmesteren
Vask i vinduet af fyrretræe med dekel
over og behørig hengsler
Kammeret indenfor hvorudi findes intet
dito paa den anden side ligesaa
et lidet kammer paa den anden side af
gangen ligesaa ledig
Endnu som anskaffet til S.T. hr Oberforstmesterens værelser i underste etage
forsats vinduer med engelske glas
a fag 4de vinduer
dito i mezanin etagen a fag 2 vinduer
Mezanin etagen
Kammeret No 14,15,16,17. og 18
Er overslottsforvalterens værelser, og som
allernaadigst til brug forundt: hvilket og
til separation fra de andre med 2de smaae
bræder skilleramme i gangen med dørre for
samt vinduer over til lysning er fordret
Kammeret No 14
Betræksel paa væggene af mahlet vægdug
Iern kakelovn med behørig rør og
Iern foed
Kammeret No 15 en liden sahl
betræksel paa væggene af vægdug
med perlefarve anstrøgen
Kammeret No 16
betræksel af gammel guul og blaat lærret,
en bande om den anden meeleret fastslagen
Det Gamle Store Domestig huus
Mezanin etagen
Kammeret No 17
Betræksel af gammel blommet vægdug paa væggene
fastslagen
Iern kakelovn med behørig rør og tromle samt
iernfoed
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2de smaa kamre
Fordek vinduer med
Engelsk glas rude
2 fag
Iern kakelovn med
rør og fødder 2
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Kammeret No 18
Betræksel af gammel blaa masseret lærret paa
Væggene fastslagen
Iern kakelovn med tilhørig rør og iernfoed
Slottsforvalterens boolig neden under
I daglig stuen
fordek vinduer med engelske glas ruder
Hvilke ere udvendig foresadt, og af gl forfalden blyvinduer hensadt paa samme loft i forvaring
Mahlede skabe under vinduerne med hængsler og
skudrigeler samt laas og nøgler
Iern kakelovn med behørig dør, og 2 tromler
samt iernfoed
Sovekammeret dernest
fordek vinduer med engelske glas ruder
hvilke ligeledes ere udvendig indsadte, og de
gamle forfaldne blye vinduer ligeleds forfaldt
paa loftet i forvaring
Mahlede skabe under vinduerne med dørre
og tilhørig beslag
Stor iern kakelovn med tilhørig rør og 2de
Tromler, samt iernfoed
2de andre kammere
Iern kakelovn med behørig rør, og tromler
samt iernføder
nota den ene kakelovn er opsadt i slottes østreside
fløyes underste etage litr B Pag 97
Pagiers vinduers rammer i det ene kammer
I Kiøkenet
Stort firkantet bord paa faste fødder med
2de skabe under og dørre for med tilhørig beslag
Det Gamle Store Domestig huus
Slottsforvalterens boolig
I kiøkenet
Hylle over bordet
Træe reke til ting
Fastbenk at lægge kiædeler paa
Gammel træe benk
Spiise Kammeret
Træe reker til ting
Hyller
Øll Kiælderen
Hyller
Øll lader
I gaarden
Svine Stier hvoraf den ene ere forfalden og ubrugelig
gaasestie
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hønsehuus med halvtag ved enden af
vaskehuuset
Brænde skuur
nota det øvrige af bemelte Domestique
huus, som forher fornævnt for gartneren
er nu til beboelse allernaadigst forundt holtzførster Schæffer. derudi
Iern bilægger ovn
dito bilægger ovn i folkenes kammer
nota en af foreskrev Ovne som sprukne og
ubrugelig er nedtaget og hensadt i slottets
overbygnings kiælder i forvaring
Stor iern kakelovn med tromle, rør og iernfod
fra 4de pavillions underste etage lit efter
S.T. herr Oberhoffmarschall Hauchs ordre der
i steden opsadt
Iern vindovne med rør og fødder
Iern kakelovne med behørig rør og fødder
fra mezanin etagen kammere No 28 og 29 pag
er af forrige gartner her taget i brug
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1 vægdug

1
1

3
1

2

2

Det Gamle Store Domestig huus
Mezanin etagen
Efterskrevne Kammere ere efter ordre til indquartering for huusarofficeren afleveret
Kammeret No 20
Skakseng med rød mackeys omhæng og
guule snore er gammel og møllæd
Firkantet bord paa kryds fødder
Ryk læders stoele
Iern kakelovn med rør
Iernildtang og iernskuffe
Klædeknag
Kammeret no 21
Skakseng med omhæng
Firkantet bord med krydsfoed
Ryk læders stoel
Iern kakelovn med rør og foed
Iernildtang
Kammeret No 22
Firkantet bord paa krydsfoed
Ryklæders stole
Iern kakelovn med rør
Klæde reke med hylle over
Kammeret No 23 er Kiøken
firkantet bord med hylle under
Træe stoele
Nota begge borde efter ordre i brug ved huusar
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Escadronen
Gammel brun comode stoel med steen krukke
Klæde rekke
Fürre slag bænk
Kammeret No 24
Stand seng efter ordre i brug ved huusarescadronen
Firkantet bord paa kryds foed ligesaa
Det Gamle Store Domestig huus
Mezanin etagen
Kammeret No 24
Ryk læders stoel
Klæde knag
Kammeret No 25
Bord paa krydsfoed
Kammeret No 26
Rød raskes omhæng med hvide snorre
til en skakseng, er gl: og mølædt
firkantet bord paa krydsfoed
Ryk læders stoele
Træe stoel
Iern kakelovn med rør og foed
Kammeret No 27
Stand seng er i brug ved huusarescadronen
Firkantet bord med kryds foed ligesaa
Ryk læders stoel
Træe stoel
Iern kakelovn med rør og foed
Kammerne No 28.29. og 30 som
Forhen har været for gartnerne er kakelovnene af ham fra kamerne No 28 og 29
forflyttet til hans værelser i underste etage
og der anført Pag;: kammeret No 30
Som nu efter ordre er for hr holtzførster
Schæffer
Iernkakelovn med rør og iernfødder
Kiælderen neden Under
Dend første er hoffbaggerie
første kiælder som er med aaben skorsten
hvorfra baggerovnen indtil næste kiælder
er omlagt, hvorfor er iern dør, gandske
forrusten, og uduelig - derudi
Liden indmuuret syde kiædel
Det Gamle Store Domestig huus
Hoffbaggeriets kielder
1te kiælder
Grissel
Iern rage
Brød skuffe
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Et Lidet Kammer Derved
Gammel standseng
Gammel bord med kryds foed
Ryk læders stoel, udygtig
Hyller med klæde knager under den
ene
Det 2det er Bagge Kammer
Stort bord med ramme om, at slaae
brød op paa
Stort bord med fast foed og skuffe under
dito af rue bræder med buke under
brød reol med løse bræder
Deye trug med dekel samt overfald
og hængsler
Gammel træe bænk
Ryk læders stoele, gandske føndrig
Gammel iernkakelovn med rør
Den 3die er Mel Kammeret
Stor meelkiste med 4de rum
hyller
Den 4de er Brød Kammeret
Stort brød skab med hyller
slag bord
Fast bord
Bord med kryds foed
Bænk
Reol
Hylle
Stand seng af rugbræder er afgivet til
Huusarescadronen
Gammel iernkakelovn med rør og fødder ligesaa
Det Gamle Vakse huus
Ved bemeldte Domestique huus
derudi
Stor indmuuret kaaber kiedl paa
1½ tønde
gl; beslagne vandkar, udslidt og
næsten ubrugelig
Dito mindre ligesaa
Gl: beslagne vandtønder ubrugelig
Vandtragt med iernbaand beskadiget
Gamle ballier med iernbaand
Gl: vandspand med iernbaand i staver
Store firkantede borde paa krydsfødder
Gl: stort strygge iern med 2de bolter
firkantet kurve at bære vask udi
aldeles ubrugelig
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Gamlg rulle klæder
Ege rulle med tilhørign 4de ruller
i støker
Gamle blaae klæder strygge klæder
Gl. strygge iern hver med 2de bolter
Gammel kaaber halv tønde kiedel
Gl: ierntrefoed dertil
Gammel tæe hylle med knage
Iern kakelovn med rør foed fra
Vestrefløyes 2de etage kammeret No 51
Rulle Kammeret herved som in
anno 1771 til materiel stald er indrettet
hvorved findes
Gammel beslagen havre tønde
20 ltt bismer
4 ltt bismer
gammel ubrugelig iern boløxe
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Hirschholm
Den 31de December 1805
Saaledes allerunderdanigste
Forfattet
Ved J B Hintzpeter
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