
     Afskrift 

    CJ 4 [.] Hans Hendrich Hundt 

    1778 af Bragernæs udi Aggershuus 

    Stift, Bevilling at maa være Instrument- 

tist udi bemelte Bragernæs og Strømsøe 

    Byer, samt Eeger og flere Præstegielde som 

    ham af Instrumentisten udi Christiania 

    ere overdragne – 

     dateret 

   Christiansborg Slot den 15 
de

 April 1778  

 

Vi Christian den Syvende af Guds Naade, Konge 

til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug 

udi Slesvig, Holstein, Stormarn, Dytmarsken og Oldenborg, 

Gjøre alle vitterligt: At eftersom Hans Hendrich Hundt 

af Bragernæs udi Aggershuus Stift  i vort Rige Norge, for os 

allerunder danigst haver anddraget, at ved Contract af 26
de 

 Ju 

ly 1775 har Instrumentisten i Vor Kiøbstad Christiania Peter 

Høeg for sig og Hustrue afstaaet Supplicanten og Hustrue endeel 

af hans District nemlig: Bragernæs og Strømsøe Byer, samt følgen 

de Præstegielde: Eger, Lier, Hurum, Røgen, Modum, Sigdal, 

Sandsvær, Numedahl, Rimgerige og Hadeland at betiene 

og lade betiene med Musique i hans Sted, og samme at til 

træde til egen Disposition og Raadighed med samme Ræt 

som ham det er forundt, alt saa længe Peter Høeg eller 

Hustrue lever, og uden deraf at betale noget aarlig, men 

at han er uvis paa at beholde samme i Fald Høeg eller  

Hustrue ved Døden skulle afgaae førend han da den, som kom 

til at suxedere dem, maaske enten ikke ville afstaae det, 

eller og paastaae Betaling derfor; Thi have vi efter fornævn 

te Hans Henrich Hundts derfor allerunderdanigst giorts 

 

[s 2]  

Beføyning og Begiæring samt den fra os Elskelig Hr Al 

brect Philip Levezan, Ridder,  Vores Kammerherre og Stifts 

behandlingsmand over Aggershuus Stift, og Amtsmand over Ag 

gershuus Amt derover indhentede Erklæring, allernaadigst be 

vilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at han, som 

har de egenskaber, som udi Indføds Retter ere fastsatte, 

maae være Instrumentist i forbemeldte Bragernæs og Strøm- 

søe, saavelsom foreskrevne Præstegielde, og der med hans Folk 

og musicalske Instrumenter, for billig Betaling, til Bryllup 

per, Barseler og andre Vertskaper opvarte og betiene dem, 



som hans Tieneste kunde behøve og begiære, saalænge han sig 

derud inden tilbørligen og forsvarligen skikker og forholder, des 

ligest have Vi og allernaadigst bevilget at hans Hustrue, 

efter hans Død, maa holde Svende og Drenge, til at op- 

varte med Musique udi meerbemeldte District, samt 

at han og hans Hustrue efter hans Død maa nyde de 

Rettigheder og Sportler, som andre Instrumentister i Vores  

Riger og Lande allernaadigst ere tillagde; Forby dendes al 

le og en hver herimod eftersom forskrevet staaer at hindre, 

eller udi nogen Maade Forfang at giøre under Vor Hyldest 

og Naade. 

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores Kongelige 

Residence Stad Kiøbenhavn den 15. April 1778  

Under Vor Kongelige Haand og Signet 

   Christian Rex 

   [...]                

        Luxdorf G Aagaard 

 

Hans Hendrich Hundt af Bragernæs udi Aggershuus 

 

[s 3]  

Stift Bevilling at maae være Instrumentist udi be- 

meldte Bragernæs og Strømsøe Byer, samt Eger og  

flere Præstegielde som ham af Instrumentisten udi  

Christiania ere aller underdanigst læst for Retten 

paa Eger Prestegielde Høst Ting d 22
de

 Novbr. 

1780; og paa behørige Stæder extraheret og indført .- 

     [....] [...] Sorenskriver Darjes 

    Svaghed som Constitueret 

       Petersen 

Foreviist i Retten paa Modum den 8.
de 

Decbr 1806. 

      Stochflett.- 

   At forestaande er en rigtig Afskrift af den 

   mig foreviste Originale Bevilling, blive her- 

   ved Notarialiter bevidnet under min Haand og 

   Segl. Drammen den 27. July 1813. 

 

       Lyche 

 

 

 
 


