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Stormægtigste 

Allernaadigste Dronning 

 

I allerdÿbeste underdanighed understaar ieg 

mig allerunderdanigst at ansöge Derres  

Maÿ
tt
 = at det allernaadigst maatte 

behage Derres Maÿ
tt
 af allerhöÿeste 

Kongl. Naade = allernaadigst at forbedre 

min aarl: udviisning af brænde - 

allerunderdanigst forrestellende Derres: 

Maÿ
tt
  at ieg hiedintill ved de aller 

-naadigst nÿtte 5 store læs brænde haver 

udstaaet megen kuld og frost efter 

-som samme nÿ meget kand forslaa her ./. 

hvor om vinteren,./. som er bekiendt for en 

u=lidelig kuld og frost,    og siden 

det, desuden allernaadigst haver behaget 

Derres Maÿ
tt
 at befalle, at ieg herefter 

allerunderdanigst skald beflidte mig paa, om 

vinteren at conservere saa megen garten 

geiveg. som mugl=er till aller hoyeste hoff 

holning, og til den ende efter allernaa 

-digste ordre er indrettet, de 4
de

 kammere 

i enden af dommestique huuset, nest 2
de

  

kiældre, under samme med kakkelovne udi 

samlet og et værelse i nederste etage af 

bÿgningen = till lauerbær og andre træers 

Concervation om vinteren 

 

till hvilke bem
te
 kakkelovne som hied 

-indtill nÿ haver været= höÿ fornödent 

behöves endeel brænde, og ieg u=mugl- 

af min ringe udviisning, kand miste 

det aller ringeste=imens allerunderda 

-nigst wild ansöge Derres Maÿ
tt
 at 

mig i det allerringste allernaadigst 

maatte ennu vorde tiltag 3 stort: 

læs brænde Aarl = som var i aldt 

till all höÿfornödent brug, aarlig 8
te
 

store læs brænde 

ÿder mere vild ieg allerunder 

-danigst ansöge Derres Maÿ
tt
 at mig 

allernaadigst maatte underfahre den 

höÿe kongl=naade, som ellers alle og  

enhver af derres Maÿ
ts
  betiente 

allernaadigst nyde = neml = at  

dend mig aller naadigst tillagt udviis- 

ning maatte ligge lades vorde af bön 
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-derne lovet og hiem fördt = ieg som 

ellers tilforn hiedintill, af min ringe 

fattigdom, selv haver maattet betale 

for min, udviisning, at lade skove og  

hiem förre, som ieg nu u=muglig 

længer kand udstaa, mens i aller 

dybeste underdanighed forvendter enog 

naadigst recolution og i dybeste ab 

-mision for bliver 

 Derres Maÿ
tt
  

                     Stormægtigste allernaadigste 

                     Dronnings  

                     allerunderdanigste 

                     og ringest? 
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