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Bispeborgen Hald 

 
Når man fra Viborg kører mod syd ad hovedvej A13 i Hærvejens gamle spor og lidt før det gamle 

vadested ved Non Mølle er drejet af mod Herning, har kørt en kilometer og har drejet ind ad vejen mod 

syd til Dollerup, kommer man til et af Danmarks skønneste område, Dollerup Bakker og Hald Sø. Her 

ligger indenfor en radius på 500 meter, hvad der nu kaldes De fem Hald’er.  

Det første man møder, er Hald Hovedgård, bygget af Frederik Schinckel 1787, og nedenfor i haven 

ned mod søen har forgængeren, bygget af Gregers Daa omkring 1703-12, stået. Følges vejen forbi Hald 

Hovedgårds bindingsværkslade, kommer man efter et par hundrede meter til Niels Bugges Kro, og øst 

herfor ligger voldstedet Gammel Hald smukt på kanten af søen. Vender man tilbage til Hald Hovedgård 

og vandrer ad stien mod sydøst, passerer man det såkaldte Brattingborg eller Valdemars Skanse. 

Fortsættes vandringen kommer man via en dæmning til Hald Slots ruin, liggende som en ø i Hald Sø. 

Dette er bispeborgen, det såkaldte Hald III, som der her skal berettes om. 

Voldstedet er nu næsten indhyllet i træer, og det kan være svært at forestille sig, at der engang her 

har stået en mægtig borg, et af magtcentrene i Danmark. Endnu sværere kan det være at forestille sig det 

liv og leben, der har udspillet sig på borgen, men her hjælper de bevarede skriftlige kilder i Rigsarkivet 

os, et vidnesbyrd om den gamle sandhed, at papir er stærkere end sten. 

Bispeborgen Hald tilskrives anlagt af biskop Jørgen Friis i Viborg omkring 1528-30 som et 

tilflugtssted efter de uroligheder, der fandt sted, da den protestantiske tro fra omkring 1526 begyndte at 

vinde indpas i Danmark og truede med at undergrave den katolske kirke og biskoppernes stilling som 

nogle af rigets mægtigste mænd. Ironisk nok fik Jørgen Friis ikke megen nytte af borgen. Måske lå han 

på Hald under den jyske gren af Grevens Fejde, Clementsfejden 1534-35, men langt snarere lå han med 

adelshæren i Randers.  

Med den nye konge Christian 3.s indtog i København 6. august 1536 var Grevens Fejde slut.  

Christian 3. var protestant, og han havde allerede under krigen, ja sikkert meget før, et godt øje til 

den katolske kirkes store gods, ca. en tredjedel af riget. Det var ikke noget nyt, for også Christian 2. 

havde øje på kirkegodset. Christian 3.s far Frederik 1. havde allerede 1526 afbrudt forbindelsen til 

pavestolen, og efter at landet i praksis var gået over til den protestantiske tro, sad de katolske biskopper 

på gods, som de reelt ikke havde et legitimt krav på, men snarere var en slags herreløst gods.  

Christian 3. så lejligheden til at tilegne sig kirkegodset og bruge det som middel til at betale de 

enorme udgifter, som hans erobring af Danmark havde kostet. Den 12. august 1536 lod han med de 

verdslige rigsråders nødtvungne accept de i København tilstedeværende gejstlige rigsråder, biskopper, 

fængsle, og de resterende, heriblandt biskop Jørgen Friis i Viborg, kort efter. På herredagen i København 

30. oktober 1536 lod kongen oplæse anklager mod bisperne. Hovedanklagen var, at de havde styrtet riget 

i ulykke ved ikke straks at have valgt en ny konge efter Frederik 1.s død 10. april 1533 på Gottorp, 

hvilket havde ført til Grevens Fejde. Bisperne blev også beskyldt for udsvævende livsførelse, 



magtmisbrug m.v., og kongen fik nu også den menige adels og borgernes tilslutning til, at bisperne 

skulle fratages deres embeder og kirkens gods konfiskeres af kronen. Det var i virkeligheden en politisk 

proces, som skulle legitimere kronens tyveri af kirkens gods, og der blev aldrig ført nogen retssag mod 

bisperne, og de var i øvrigt kun en lille del af rigsrådet, som havde udsat kongevalget. 

Viborg Stifts gods, som Jørgen Friis fra omkring 1530 havde administreret fra Hald, blev nu et 

kronlen, og som lensmand indsattes holsteneren Henrik Rantzau med titlen stiftsbefalingsmand. Han 

havde pant  i Hald og blev 1540 afløst af Henrik Blome, også holstener, og som også havde pant i Hald. 

Kort efter kom Blome i klammeri med Frans Dyre til Damsgård og Skovgård i en jagtsag. Dyre overfaldt 

Blomes skovfoged et par gange, den ene gang endog på Hald i Blomes overværelse hvorefter konflikten 

eskalerede. Det endte med, at Blomes folk i Dyres gård, sikkert Skovgård i Tapdrup sogn, overfaldt 

Dyres gæster, bl.a. Henrik Bjørnsen, der kort efter døde af sine sår. Blome blev stævnet at møde for 

kongens retterting i maj og juli 1541. Han mødte ikke op, men var flygtet til Holsten. 

Den danske adelsmand Christoffer Rosenkrantz blev nu lensmand på Hald og fik overdraget 

slotsloven. Han blev i 1544 erstattet af den ligeledes danske adelsmand Otte Krumpen, som var 

lensmand til 1569. Disse to sidstnævnte var da lensmænd i den periode, der her skal fortælles om.  

Man skal ikke gøre sig romantiske forestillinger om et behageligt og fredfyldt herregårdsliv på Hald 

i perioden 1541-46. Det var det  nok for lensmanden, måske også for slotsfogeden og skriveren, men 

ikke for de øvrige på slottet. Det var slet og ret et produktionssted, som det gjaldt om at pine så meget 

som muligt ud af. Det har været et hårdt sted for både mennesker og dyr. Periodevis, når der blev slagtet 

mange dyr må der have været en slem stank over stedet. Man skal heller ikke gøre sig forestillinger om 

velholdte, pæne hvidkalkede bindingsværksbygninger med smukke tegl- og stråtage, placeret bag 

velfriserede, græsklædte volde, tværtimod fortæller alle synsforretningerne kun om få huse, der var ”ved 

magt”, mens de fleste var misligholdte, så de nærmest stod for fald. Alligevel lykkedes det at få slottet til 

at fungere, og man kan kun udtrykke beundring for de hårdføre mennesker, som de har været og hvis liv, 

der her skal søges at berette om.  

 

De bygningsmæssige rammer og ruinerne 

 
Af Jørgen Friis’ borg, som Christoffer Rosenkrantz overtog, sikkert i helt uændret tilstand, er kun 

sørgelige rester tilbage. Når man ad dæmningen er nået frem til den moderne træbro bygget af 

telefonpæle, ser man resterne af borgens portbygning med to hvælvede portrum. Fra træbroen går man 

ind i borgegården ad gangen mellem volde, hvor rester af muren, der har båret en stor hvælving, stikker 

frem. I borgegården fornemmer, hvor stor borgen har været. Borgegården omkranses af høje jordvolde, 

der i nogen grad er sunket sammen og skredet ud i søen. I volden mod vest står tårnet, stort set en 

rekonstruktion, et ”vandtårn”. I østvolden ses vandporten, også en moderne rekonstruktion. I 

borgegårdens sydøstlige hjørne, indbygget i volden, står et par rekonstruerede hvælvede rum, bryggerset, 

med overdækning i en moderne betonkonstruktion. I østvolden stikker enkelte munkesten frem. Dette er 

resultatet af borgens nedbrydning 1703-12, århundreders anvendelse af resterne som stenbrud, 

ufølsomme udgravninger, tidens tand og ringe vedligeholdelse.  

Af Jørgen Friis’ borg findes ingen billeder, men ved hjælp af arkæologiske spor, synsforretninger fra 

15- og 1600-tallet samt  et prospekt af den berømte Peder Hansen Resen fra omkring 1670 kan vi få et 

godt billede af de bygningsmæssige rammer for livet på Hald i lensmandstiden 1541-46.  

 

 



 
Figur 1: 3D-model som bispeborgen kan have set ud i en meget overordnet principskitse på Jørgen Friis’ og i lensmændenes 

tid 1541-46. Borgen ligger næsten som en ø i Hald sø. Man ser fra vest og går som på  den nuværende sti på dæmningen 

ind forbi ridestalden over vindebroen til porthuset. Inde bagved ligger bisperesidensen og borgegårdshusene beskyttet af 

jordvoldene. På borgøens nordspids Randershusbygningerne, i  2016 lokaliseret som det første fund af bygninger på Hald 

i 100 år. En selvstændig bro leder ud til Randershusområdet.  

 

Jørgen Friis’ byggeri var en ombygning af den eksisterende gård til en borg. Det blev en moderne 

fæstning, bygget af en erfaren bygmester, der også kendte til vandbygning. Hovedidéen var at beskytte 

borgens bygninger mod de nymodens kanoner og et passende antal kanoner til beskydning af en 

angribende fjende. Hertil blev anlagt 7 m høje jordvolde mod land, vest- og nordsiden, lidt lavere på 

søsiden. Efter afslutningen af byggeriet hævedes vandstanden i søen omkring 1,5 meter for også herved 

at holde fjenderne på afstand. 

Adgangen skete over en vindebro til gående og en til ridende og kørende, som førte ind til 

portbygningen med tykke frontmure og bygget ind i volden, som delvist var beklædt med granitsten. I 

portbygningen indgik to hvælvede rum, hvorfra man via skydeskår kunne lægge an med skerpentinere 

mod uvelkomne på vindebroerne og på søen mod vest. Fra portbygningen kom man ind i hvælvingen, som 

førte gennem volden til borgegården. Ovenpå hvælvingen lå sikkert Jørgen Friis’ grundmurede hus, sikkert 

kun i én etage, skudsikkert i læ af volden mod vest. Fra hvælvingen var der adgang til hvælvede 

forrådskældre indbygget i volden mod syd. 

Indbygget i volden i borgegårdens sydøstlige hjørne lå bryggerset, som måske var en ombygning og 

genanvendelse af resterne af et tidligere byggeri, måske hørende til Niels Bugges borg. Ovenpå bryggerset 

lå et 8 fags hus med skriverstuen og to kamre. Indbygget i volden fra bryggerset hen mod det store 

grundmurede hus var nogle store hvælvede kældre.  

Klods op ad bryggerset lå stegerset, et 12 fags bindingsværkshus, to lofter højt, 10 eller 11 alen bredt. 

Det var et gammelt hus, som havde stået udenfor volden, og som Jørgen Friis havde ladet nedtage og 

genopsætte, sikkert fordi det lå i vejen for de nye volde. I stegerset var der nu borgstue.  

 



 
Figur 2: Stegerset, et rekonstruktionsforsøg. Bindingsværket er blot en signatur. 

 

I nordenden af borgegården, som 1601 kaldtes den gamle borgegård, lå tre gamle huse, og de var 

uden tvivl også fra før Jørgen Friis’ tid og lå der altså også nu 1541-46. Det østre hus var 18 fag, 2 lofter 

højt, med tegltag og med skorsten og jordkælder (ølkælder). Der var maltloft over den gamle borgstue. 

Det var altså her, at borgstuen lå, før Jørgen Friis ombyggede Hald. Det vestre hus var 16 fag, 2 lofter 

højt, med tegltag. Det søndre hus var et 8 fags porthus, 2 lofter højt, tegltag, forsynet med to skorstene. 

Det var altså her porten var til borgegården før Jørgen Friis’ tid. Borgegården var stenpigget. På tårnet 

sad et ur, et sejerværk, så man kunne følge tiden.  

I vestvolden stod tårnet. Det var i fire stok. Nederst stok var fangekælderen, helt uden vinduer. 

Herover fangetårnet og herover to stok med hvælvede lofter og skorsten og murede kaminer. 

Hvis sagnet om Jørgen Friis taler sandt, men som ingen skriftlige kilder definitivt bekræfter, er det 

sikkert i et af disse stok, han har siddet fængslet. Tårnet har en diameter på ca. 12,5 meter og en 

murtykkelse på ca. 3,3 meter. Fundamentet og væggene i fangekældren var bygget i kampesten, de 

øvrige mure var en pakstensmur med siderne udadtil og indadtil udført med munkesten, mellemrummet 

opfyldt med kampesten, teglstumper og mørtel. Det nederste af den jorddækkende ydermur var, efter 

undersøgelser udført af to inspektører fra Nationalmuseet sidst i 1800-tallet, fuget, og da volden antages 

anlagt af Jørgen Friis, og man efter inspektørernes opfattelse næppe ville ofre en fugning på en mur, der 

skulle dækkes af jord, var deres antagelse, at tårnet var fra før hans tid. Også tårnets noget akavede 

placering i volden, som historikeren Ole Degn, Viborg, har påpeget, kunne pege i samme retning. Da 

dronning Margrethe skænkede Hald til Viborg bispedømme i 1393, var et at vilkårene, at borgen skulle 

nedrives, men det er et stort spørgsmål om det rent faktisk skete m.h.t. tårnet. Da Christoffer Krabbe 

restaurerede tårnet 1901-06 konstaterede han, at det var næsten umuligt at skille munkestenene fra den 

bagvedliggende kassemur, så måske konstaterede man det samme i 1393 og lod tårnet være. 

 

 

 



 
                                                                 Figur 3: Tårnet, et rekonstruktionsforsøg,  

                                                                   kampestensfundamentets tykkelse og pælefunderingen usikker 

 

 

På nordspidsen af borgøen, uden for voldene, lå Randershusområdet. Randers har ikke noget at gøre 

med byen Randers, men betyder noget, der lå i udkanten, i randen, her i randen af borgen. Her lå selve 

Randershus, som var et 12 fags hus, 2 lofter højt med stentag og skorsten. Ved siden af lå stalden ved 

Randershus, 24 fag, 1 loft højt. Både Randershus og stalden herved var uden tvivl gamle huse fra før 

Jørgen Friis’ tid, som blev brugt til kornlager og stald men også indeholdt beboelsesrum. Betegnelsen af 

huse som 2 lofter højt betyder, at huset var i to etager, med loft over stueetagen og førstesalen. Nu om 

dage ville man nærmest skrive, at huset var i 1½ etage med udnyttet tagetage. Lofterne var vigtige, da de 

var en betingelse for, at man kunne lagre varer og holde dem tørre.  

 

 



 
Figur 4: Randershus, et rekonstruktionsforsøg. Bindingsværket er blot en signatur. Halvtagets placering usikker. 

 

 

 

 
Figur 5: Stalden ved Randershus, et rekonstruktionsforsøg. Bindingsværket er blot en signatur. 

 

 

Ladegården lå 1528 på nordspidsen af borgøen og omfattede Randershus, Stalden ved Randershus 

og måske flere bygninger, som endnu ikke er fundet.  I skiftet mellem lensmændene Henrik Rantzau og 

Henrik Blome 1540 blev de enige om at bygge et nyt fæhus, da de eksisterende var meget ringe. Det sket 

sikkert ikke grundet al den ballade, der var omkring Henrik Blome, der flygtede til Holsten efter en 

drabssag. Efterfølgeren Christoffer Rosenkrantz var kun lensmand 1541-44 og fik sikkert ikke bygget 

noget. Da Otto Krumpen blev lensmand 1544, kom Hald ind i et roligere gænge, og på dette tidspunkt 

fik Hald tilført større mængder af landgildekorn hidrørende fra den straf, som bønderne fik for deres 

deltagelse i bondeoprøret i Skipper Clements fejde, en underafdeling af Grevens fejde. Han indså sikkert 

hurtigt, at den gamle ladegård var i dårlig stand, ikke kunne rumme de større kornmængder og i øvrigt lå 

dårligt. Det blev utvivlsomt i hans lod at bygge en ny ladegård. Den blev placeret ovenfor Gammel Hald, 

og man ser den her på Resens prospekt fra o. 1670.  

Det østre hus var på 22 fag og indeholdt spiltove til heste og kokrybber og desuden to kamre med 

skorsten. Det nørre hus var oksestald, 29 fag med loft, sikkert til hø og halm. Det søndre hus var på 22 

fag og var også forsynet med skorsten, så her har der også boet ladegårdsfolk. Laden var på 30 fag. 

Herudover var der en smedje på 5 fag og en stald til lensmandens heste på 18 fag, placeret ved 

vindebroen.  

 Dette var de bygningsmæssige rammer for livet på Hald 1541-46. Lad os nu se på, hvad der var af 

inventar, lagre og dyr på slottet og herefter berette om menneskene og livet indenfor rammerne. 

 

 



Inventarium 17. november 1541 
 

Det er så heldigt, at der blev lavet en nøje gennemgang af alt af værdi på slottet kort efter, at Christoffer 

Rosenkrantz havde overtaget slottet, et såkaldt ”Inventarium”. Den 17. november 1541 indfandt sig en 

række personer på Hald for at registrere værdierne, der skulle overdrages efter den forrige lensmand 

Henrik Blome. Det var adelsmændene Christoffer Gøye, der mødte i stedet for faderen, rigshofmester 

Mogens Gøye, Erik Nielsen til Kollerup, Erik Skram til Tjele, Christoffer Johansen til Drendrup, 

Mogens Justsen til Lundgaard, velbyrdige Poul Veiger, samt Svend Jude, der var foged på Hald samt 

Jacob Jude og  Christiern Jude, der formodentlig begge var skrivere, sig på Hald. Registreringen var 

vigtig, for alt hvad der var, skulle lensmanden gøre regnskab for ved udgangen af næste regnskabsår og 

ved fratrædelse.  

 Man startede naturligvis med det mest værdifulde, kornet og fødevarerne. Kornet blev, selv om Hald 

lå i Viborgmålets område,  mærkværdigvis opgjort i Sjællandsmål, hvor der gik  48 tønder på en læst, i 

Viborgmålet var det 24 tønder. Af rug var der 13 læster og 11 tønder, dvs. 635 tønder. Af  malt var der  

21 læster 5 tønder, dvs. 1.008 tønder og endelig var der af havre 3 læster 3 tønder, dvs. 147 tønder. Disse 

korntønder havde et rumindhold, der i nutidig mål var 139,1 liter. Hvor disse i alt 1.790 tønder korn 

befandt sig, melder historien ikke noget om, men malten var sikkert på maltloftet over den gamle 

borgstue i den gamle borgegård. Så var der 1.915 sider godt flæsk, 140 sider magert flæsk, 86½ 

oksekroppe, 1.233 fåre- og lammekroppe idet  90 blev regnet for 100!, samt 60 gåsekroppe. Af smør var 

der 5 læster og 3 tønder, og her gik der nok 12 tønder på en læst, så i alt var der 63  tønder.  Så var der 

saltet sild 7 tønder, honning 5 fjerdinger, dvs. 1 ¼ tønde. Tørre torsk androg 37½ vorder a 10 styk og 1 

torsk, altså 376 styk,  hvilling 1.250 styk, skade rokker 1½ snes, altså 30 styk, ”sunde og magre” 5 snese, 

100 styk, 1 tønde  tørre sild og endelig  salt 4 tønder. Heller ikke her fortælles, hvor varerne var anbragt, 

men det var utvivlsomt i de hvælvede kælderrum indbygget i sydvolden. Det ejendommelige ”sunde og 

magre” er svømmeblære og mave i fisk. 

   Herefter går man over til at berette om inventaret i hovedbygningen, det store grundmurede hus. 

 I fadeburet: 7 gode bolsterdyner, 5 halvslidte do., 9 bolster hoveddyner og 3 andre lærreds hoved 

dyner, 2 læder dyner, 8 gode vadmels dyner, 15 halvslidte do., 15 gode sengeklæder og 1 halvslidt 

engelst do., 3 tynde tæpper, det ene halvslidt, 22 halvslidte sengeklæder, 19 gamle forslidte sengeklæder, 

som ikke duede, 9 gode skindtegen (skind?), 5 halvslidte do., 5 par gode hollandsk lærreds lagener med 

to ”skrå”, 2 par do., det ene med 3 ”skrå”, det andet med 2 ”skrå”, 15 par gode pecklins lagener og 8 par 

do., som var forslidte og ikke duede. 5 silkesyede lange bordduge,  gode og dårlige, 3 lange” tveskieftet” 

hollandslærreds duge, en af dem halvslidt. En skivedug (borddug) af ”tveskieftet” hollandslærred, den 

ene med 2 våben, og 2  andre skiveduge af hollandslærred, den ene med våben. 2 gamle små 

håndklæder, det ene vævet med blå tråd. 3 flamske hyndevår, 5 gamle hynder, 2 gamle messehagler, 10 

og 20 alen groft uskåret lærred. 8 store messing-mollinger (fade) og 4 små bækkener, 5 små hele kedler 

og 2 defekte, 1 gammel kobbergryde, 1 tinkande, 4 små messing-lysestager og 3 gamle skabe, 2 

kedelskeer af jern, 1 trefod, 2 gamle kister, 1 lysekiste, 2 messing-bordkranse, 4 små salsicken 

(smørskåle). 1 sennepskværn, 1 hornlygte med bund af messing, 1 stor sølvvægt, 5 små brandjern, 1 

ildske, 6 skiver (tallerkner). I skrivekammeret, sikkert at forstå som lensmandens, ikke slotsskriverens 

kammer var der 2 forgyldte kalke og 2 forgyldte diske af sølv, 1 lille skab med to låse, to gamle rygkister 

uden lås, 1 skakskrin. I spisekælderen var der 3 tønder smeltet talg og 8 styk usmeltet do., 8 tønder ister 

(indvoldsfedt). 2 jernbolter med 6 fellinger, 1 halsjern, 2 kobber-trisser, 5 bismerpund voks, 3 

jernstænger, 3 bismervægte, 1 skærekniv, 1 lyngle, 20 deger lamme- og kidskind á 10 styk, dvs. 200 

styk, 4 gamle borgstueduge af groft lærred. I mjødkælderen 27 tønder mjød, som var fulde. Vi møder 

altså her 4 rum, hvor der var inventar tilhørende lenet: Fadeburet, skrivekammeret, spisekælderen og 

mjødkælderen. De 27 tønder mjød har været nok til nogle ordentlige fester. 

Herefter gik man over i stegerset. Her var der 3 gode kålgryder, 7 brådne, 3 gryder med fødder, 4 

brådne gryder, 1 stor kobberspand og 1 lille bradepande, 1 kedel på 5 tønder, 1 kedel på ¾ tønde, 5 gamle 

små kedler, 2 mortere med stødere, den ene brådden, 5 kobber stolper, 11 gode tinfade, 7 gamle tinfade, 9 

gode og 2 gamle tintallerkener, 2 store brandjern med tunger, 2 skabe, 1 buløkse, 1 jernskovl og 1 bradespid 

uden fødder, 1 brandfork. 

Fra stegerset gik man ind i bryggerset, og her var der overraskende lidt inventar: 1 bryggepande, 4 

gode og 2 ubrugelige ølkar,  1  køleklæde og 1 håndkedel. Hvad der var i det tre gamle huse i den gamle 

borgegård samt i Randershus og stalden herved,  melder synsforretningen intet om, men det var sikkert 

maltlager, men også kornlager. 



Nu gik man i gang med at se på våbenarsenalet i tårnet og i de to blokhus på volden. Her var der et 

stort arsenal, som beskrives detaljeret, sikkert fordi det repræsenterede en meget stor værdi og var 

afgørende for forsvaret af slottet. De beskrives med løse kamre til krudtladningen og ”halve” eller 

”dobbelte” afhængig af ladningens størrelse og som færdige/ufærdige afhængig af, om de var brugsklare 

eller ej. Der var i hovedsagen 3 falkonetter, 2 falkoner, 1 dobbelt skerpentin, 1 støbt mersebøsse af jern, 

58 halve hagebøsser, 11 dobbelte færdige hagebøser af stål, 4 dobbelt færdige hagebøsser af kobber med 

stokke, 1 kobberstykke (stykke, det vi nu vil kalde kanon) med 5 piber, 3 forme af jern til hagebøsser, 3 

halve hagebøsser færdige, 1 halv hagebøsse ufærdig, 5 forme til halve hager, 3 kobberforme til falkonetter, 

3 kobber ”maade” til kobber hagebøsser, 1 form af kobber til samme hagebøsser, som støber 5 lod. Tillige 

4 krudtsække af læder, 4 ”skiøfler” til falkonetter, 1 jernkæde til vandmøllen. 4 micker til skerpentiner, 1 

kiste med blylodder til falkonetter, 1 gammel krudtkiste nederst i tårnet, 1 skibsstykke, færdigt med 2 

kamre, 11 jernbolter til bøsser, 2 fiske til skerpentiner, 1 andet lidet skibsstykke ufærdigt, 13 jernkloder, 

store og små (ammunition), 10 murankere og noget af et gammelt sejerværk,1 jernbue til en hvælving, 30 

stykker smeltet bly, 36 stykker tavlebly, 60 kloder jern (ammunition), 3 tønder krudt til falkonetter og stort 

skyts, ½ tønde kiørnkrudt, det som godt er, 3 ”skibe kabel”, en af dem gammel, 2 kvarter slanger af jern 

uden stykke (slange dvs. kanon), 2 stenbøsser og 1 støbt bøsse med kammer uden stok, 1 klokke, 2 tønder 

tjære og 1 tønde beg på volden. 2 færdige skerpentiner og 1 i blokhuset. 1 stort stykke kaldes Silkeborg 

liggende i det andet blokhus , 1 stenbøsse uden kammer, 1 stykke liggende i borgegården, 1 sejerværk med 

klokke.  

Slottets ur, sejerværket, har åbenbart siddet i eller på tårnet. Eftersom der omtales et stykke af et 

gammelt sejerværk, har dette sikkert siddet et andet sted end i tårnet, måske i en tidligere hovedbygning, 

som blev nedrevet, for hvis et sejerværk var opsat af Jørgen Friis i et nybygget tårn omkring 1528 kunne 

det næppe være blevet gammelt og kasseret i 1541. 

I smedjen udenfor slottet var der 2 smedesteder, 1 håndhammer, 1 forhammer, 1 sidehammer, 1 

fusthammer, 5 ”brødde”, 2 nøgler tov, 1 opstandende nøgle tov, 2 spærhager, 5 tænger, 2 beller 

(blæsebælge), 1 kulbørste og 1 fyrspid, 1 sandske, 1 buglænke, 1 halslænke, 1 underlag og ”øve” jern. 

 I ladegården var der 20 plovøksne, 14 unge stude, 22 køer, 2 kvier, 1 tyr, 3 vognkleppere, 2 unge øg, 

3 foler, 2 ødelagte  heste, som Henrik Blome havde efterladt, 3 hesteplage, 9 gamle vildøg, 4 mærføl, 44 

gamle svin, 13 unge svin, 13 grise. 1 færdig vogn med tilbehør, 1 færdig plov med tilbehør, 7 oksehuder. 

Hvad der var af korn  i laden af ladegårdens avl, skulle der gøres regnskab for. 

 På Asmild Kloster var der 10 plovstude, færdige, 3 andre stude, 2 studekalve, 7 malkekøer, 6 kvier, 4 

kviekalve, 3 får, 3 svin, 2 vognkleppere, 1 færdig vogn med tilbehør. Hvad der var af korn  skulle der gøres 

regnskab for. Asmild Kloster fik den tidligere Børglumbisp Stygge Krumpen i len efter hans løsladelse i 

juni 1542, men her ved synsforretningen den 17. november 1541 hørte gården under Hald. 

 Ud fra synsforretningen 17. november 1541 og den senere synsforretningen i 1601 kan man næsten 

tegne et naturtro billede af, hvordan Hald har set ud 1541-46.  

Noget af skytset, der indgik i arsenalet jf. ovennævnte synsforretning 17. november 1541 har sikkert ikke 

været meget anderledes end de nedenstående.  

 

 
Figur 6: Skerpentin, Michael Mortensens Dansk Artilleri.               Figur 7: Hagebøsse, Michael Mortensens Dansk Artilleri. 

   

 

 

 



 
Figur 8: Skibsstykke efter A, Fabricius, Illustreret Danmarkshistorie for Folket, bind 2, side 28. Tegnet af den berømte 

tegner E. Rondahl i 1904.  

 

 

Menneskene på slottet og i ladegården 
 

Efter Reformationen 1536 rykkede kongens lensmænd ind på den tidligere bispeborg ved Hald Sø. Hald 

Slot blev administrationscentrum for det store Hald Len, der ved oprettelsen og målt på visse rente 

(landgilde) blev kronens største indtægtskilde af lenene i Jylland og også havde gods i det geografisk 

største område. Hald Slot  blev et regnskabslen, og det indebar, at lensmanden skulle administrere lenet 

for kongen, aflægge regnskab herfor og modtog et vederlag herfor. Hald Len var en stor forretning, og 

administrationen krævede mange ansatte. I 1540'erne var mere end 50 personer beskæftiget af Hald Slot.  

 

Lensmanden 
 

Øverst i hierarkiet på slottet stod lensmanden, og dem var der to af i perioden 1541-46. Den første 

var Christoffer Rosenkrantz, den næste Otte Krumpen. Christoffer Rosenkrantz blev lensmand i 1540, 

hvor lensmanden Henrik Blome flygtede til Holsten som omtalt ovenfor. 

Christoffer Rosenkrantz blev lensmand i forår/sommer 1540. Han var søn af Ejler Stygge 

Rosenkrantz til Hevringholm og Kirsten Gyldenstjerne, og var født omkring år 1500 og døde 1565. Han 

var 1532 køgemester hos fætteren, biskop Stygge Krumpen,  og blev i 1535 sammen med sin bror taget til 

fange af grev Christoffer. I 1536 var han hofsinde hos Christian 3. og nævnes i Recessen 1536. Fra 1537-

52 var han forlenet med Sæbygård, 1538-39 høvedsmand på Gotland, 1541-44 lensmand på Hald og 

stiftslensmand i Viborg Stift. I 1544 købte han Lynderupgård på samme tid, som han forlod Hald. Han har 

sikkert opholdt sig en del på det vigtige slot Hald, bl.a. fordi kongen stadig frygtede, at slottet skulle falde 

i hænderne på udenlandske krigsfolk.  

Otte Krumpen til Skøttrup (nu Trudsholm, Kastrup Sogn, Gjerlev Herred) var søn af Jørgen Krumpen 

og Anne Rosenkrantz. Otte Krumpen blev første gang gift omkring 1521 med Drude Krummedige, datter 

af rigsråd Peder Lykke og Kirsten Høg. Otte Krumpen bar 1514 kronen ved Christian 2.s kroning, anførte 

med succes felttoget mod Stockholm i 1520 og fik ridderslaget efter byens overgivelse. Under Frederik 1. 

blev han lensmand på Helsingborg, kom i rigsrådet og deltog i flere diplomatiske missioner. 1525 førte 

han et tog til Gotland, som han tog fra Søren Nordby. Herefter var han lensmand på Tranekær, som han 

under Grevens Fejde unødvendigt overgav til grev Christoffer og blev dennes lensmand på Ålholm. Senere 

var han fange i Mecklenburg, og fik med besvær Christian 3.s tilgivelse, da han vendte hjem. 1542 blev 

han atter rigsråd og fik diplomatiske opgaver. I 1544 fik han Hald Slot i forlening. Otte Krumpen har 

sikkert grundet sine mange hverv og egne ejendomme sjældnere opholdt sig på Hald. Det var et godt ben, 

og han fik halvårligt 300 mk. for hvervet, 20 gange så meget som hans foged.   

 



 
Figur 9: Når lensmanden blev kaldt til mønstring, typisk i Viborg,  skulle han møde til hest med harnisk og sværd. A. 

Fabricius, Illustreret Danmarkshistorie for Folket.  

 

 

Personalet inden og uden porten 
 

Efter lensmanden kommer vi til slottets almindelige personale, og her skelnedes der nøje mellem 

personalet inden porten, dvs. på selve slottet, og personalet uden porten, dvs. i ladegården. Personalet inden 

porten var slotsfogeden, slotsskriveren, svendene, portneren, kokken, kældersvendene, fadeburskvinder 

og diverse andre, mens personalet uden porten var folkene i ladegård med ladefogeden i spidsen.  

 

Slotsfogeden 
 

Næstøverst i hierarkiet på Hald efter lensmanden stod slotsfogeden, som havde ansvaret for slottets 

daglige drift. Vi kender et par stykker af fogederne i perioden 1541-46. Jacob Jude var foged på Hald 17. 

november 1541, hvor han, deltog  i registreringen af inventarium som omtalt ovenfor.  Han blev  mellem 

1. februar og 16. marts 1535  stævnet at møde for kongen i Viborg sammen med Søren og Simon 

Pedersen og deres medfølgere, som tjente biskoppen i Viborg. De blev stævnet for at have brudt ind på 

Dalsgård i Dommerby Sogn, Fjends Herred, grebet fæsteren Knud Andersen og borttaget hans ”foeller” 

(foler - drægtige hopper). Dette må være sket under Clementsfejden. Han forlod sikker Hald i 1545 og 

var 1545 og 1551 i kongens tjeneste som kaptajn på et orlogsskib. Han boede ovenpå bryggerset i et 8 

fags hus og fik foruden kost og logi 15 mk. halvårligt i løn samt 6 jyske alen engelst, 5 alen grovkæde og 

5 alen sardug til klædning.  

Niels Mogensen var slotsfoged 1545, og til påske fik han for et halvt års løn 15 mk. samt 6 jyske alen 

engelst, 5 alen grovkæde og 5 alen sardug til klædning og det samme Mikkelsdag. Han havde mange 

praktiske opgaver, bl.a. indkøb af forskellige varer f.eks. humle, fisk, tovværk og andet til slottet. Han har 

sikkert efterfulgt Jacob Jude. 

 

 

Slotsskriveren 
 

Der var 2 skrivere på slottet, 1 men én af dem var sikkert den ansvarlige. Slotsskriveren førte 

regnskab med alt, der gik ind og ud af Hald Slot i naturalier og penge, skrev breve, udarbejdede 

årsregnskabet  m.m.  Skriveren noterede,  når en tønde blev slået op, hvilket betragtedes som et 



forbrug, hvornår der blev slagtet, og hvad der blev taget ud af kældrene med nøje angivelse af dato, 

mængde og formål.  Ligeledes køb af klæde og forbrug heraf. Skriveren holdt styr på bøndernes 

betaling af stedsmål, sagefald og salg af korn, smør, fedt, huder m.v. Skriveren skulle også holde styr 

på betaling af lønninger til slottets personale, både penge, klæde og sko. Bønderne kunne ofte ikke 

betale deres landgilde, så der måtte føres regnskab over restancer. Efter 1542 fik skriveren  en særlig 

opgave med at holde styr på de landgildeforhøjelser, som kronens selvejerbønder blev idømt som straf 

for at have deltaget i bondeoprøret i Clementsfejden 1534-35. Skriveren stod også for at  skrive de 

kongelige  skatter og den landehjælp, som det adelige rigsråd nådigt bevilligede kongen at måtte 

opkræve af bønderne. Da skriveren var på Mors 1544-45 i den anledning, måtte lenet betale for 2 

tønder øl til de svende, der fulgte med ham. 2 Han har sikkert ikke været særligt velkommen, siden han 

skulle have følge af svendene. 

Når regnskabsåret fra Franscisi til Franscisi, 4. oktober til 4. oktober, var omme skulle han skrive 

årsregnskabet og aflevere det hos kongens rentemester Jørgen Pedersen i Ribe med opgørelse over 

indtægter og udgifter samt varebeholdningerne, der nu var til stede på slottet, inventarium. Det har krævet 

en utrolig dygtig mand at holde styr på lenets enorme indtægter af penge og bl.a. korn, der blev afregnet i 

forskellige skæppestørrelser i de forskellige herreder og skulle omregnes til Viborgmål og sammentælles 

i romertal – uden regnemaskine. Dygtige var skriveren, lensregnskabet viser ikke mange fejl. I hvert fald 

den ene skriver boede også ovenpå bryggerset.  

Vi kender nogle af slotsskriverne. Den ovennævnte slotsfoged Jacob Jude var ud af flere Jude-er 

med tilknytning til Hald, måske brødre eller fædre og sønner. Chrestiern Jude deltog  sammen med 

Svend Jude ved synsforretningen 17. november 1541. De var da sikkert begge skrivere på Hald. 

Christiern Jude havde også været i Jørgen Friis’ tjeneste og fik omkring 20. marts 1535 pas til selvtolvte 

at drage hjem fra kongens orlogsskib. Anders Jude var 1545 svend på Hald. Der nævnes også en enkelt 

gang en Niels Jude.  Svend Jude, der deltog også i synsforretningen 17. november 1541, fik 10. juni 

1542, lørdag efter Hellig Trefoldigheds søndag, brev på Testrupgård i Rinds herred på det vilkår, at han 

skal sørge for de syge i Testrup Hospital og bruge hospitalets visse og uvisse indkomst hertil. Han 

efterfulgte her formodentlig Hans Michelsen, der nævnes i Testrup i regnskabet 1541-42. 3 

Svend og Jacob Jude forlod næsten samtidig Hald, måske i en personaleudskiftning, men snarere 

som en belønning, eftersom i hvert fald Svend Jude 1545-46 fortsat gjorde forretninger for lenet. Her 

købte han på vegne af lenet 15 læs hø til hofsindernes heste af adelsmanden Jon Madsen Viffert på 

Torstedlund i Hornum herred. Måske var der også en bror Søren Jude. I hvert fald betalte rentemester 

Jørgen Pedersen 6. december 1546 5 mk. til Søren Jude. Disse Jude-er var måske i slægt med Niels Jude, 

foged på Restrup 1536, Jep Jude i Busted 1484 og 1515 og Peder Jude, herredsfoged i Hellum herred 

1556 og 1571. Jude var dog et ret almindeligt navn og betyder vel nærmest jyde. 

Peder Skriver var slotsskriver 1543-44 og hentede da 1 fad stål i Aalborg. Han var da kun  den ene 

af to skrivere, den anden var sikkert nedennævnte Jørgen Skriver. I hvert fald fik to skrivere deres halve 

årsløn til Mikkelsdag 1544. Der har  ikke været skriver på Spøttrup. 

Jørgen Skriver var slotsskriver 1545, og han fik da til påske og Mikkelsdag 15 mk. i løn samt 6 alen 

engelst, 5 alen grovklæde og 5 alen sardug til klædning.  

 

 

 

Svendene 
 

Efter fogeden og skriveren i hierarkiet ”inden porten” på Hald kom svendene, og af dem var der omkring 

25. Deres hovedopgave var vel at stå for slottets forsvar. Til forsvaret af Hald  havde de i tårnet og i 

blokhusene på voldene et righoldigt arsenal af  forskellige slags kanoner - falkonetter, skerpentinere, 

stenbøsser og skibsstøcker og de mindre hagebøsser. Det store arsenal bundede i frygt for, at 

udenlandske krigsfolk skulle komme til landet og overtage slottet. Christian 2. og hans fæller spøgte 

stadig, selv om Christian 2. sad fængslet på Sønderborg Slot. Man har holdt vagt på voldene, og 

portneren har holdt vindebroerne oppe og sørget for, at ingen kunne snige sig ind på slottet. Svendene 

har selvfølgelig også til hest ledsaget lensmanden, når denne skulle på rejse. Ud over disse opgaver 

havde svendene også praktiske opgaver i den daglige drift, hvad deres navne fortæller om. Michel Smed, 

Christiern Dyreskytte, Jens Skrædder, Bendix Bøsseskytte, Christiern Brygger, Christiern Kældersvend, 

Niels Vogter, Christopher Portner, Turi Kælderdreng. En enkelt tysker, Gerd Tysk var også blandt dem. 

Svendene fik 10 mk. i løn halvårlig, samt 6 alen engelst, 5 alen grovklæde og 5 alen sardug til 

beklædning. Af de mange okser, der blev slagtet på slottet, blev en del huder gjort i sko, og de blev også 



tildelt svendene. Lønnen faldt til påske og Mikkelsdag, så her har der nok været fest på slottet. Lavest i 

hierarkiet "inden porten" stod de 12 arbejdsfolk.  Borgkokken Pug fik dog 12 mk., så han var tydeligvis 

velanskrevet. Han medhjælp Hans kokkedreng fik 4 mk. Christen kældersvend fik 10 mk., mens hans 

medhjælper Turi fik 5 mk. Slotssmeden Søren fik også 10 mk. De to ølbryggere Christiern og Søren fik 

hhv. 6 og 5 mk. De to dyrevogtere Jens og Jep fik hver 5 mk. Fadeburspigen Anne fik 4 mk., og lavest 

var Christoffer portner, der fik 3 mk.   

Christoffer Rosenkrantz på Hald fik 27. marts 1542 besked om at klæde sig i kongens farver. 

Kjortlen skulle være askegrå, skåret med vidde efter et tilsendt mønster. I ærmet skulle der gå to streger 

sort og hvidt, den sorte streg ved det askefarvede, den hvide ved ”rimet”. Kapper og hatte skulle være 

askefarvede, hoser og trøjer efter eget valg. Når Christoffer Rosenkrantz mødte op ved hoffet kan hans 

dragt have være noget lignende som nedenstående, der var hofsinders dragt. 

 
  

          
Figur 10: Hofdragt 1547, Mogens Gyldenstjernes arkiv, Rigsarkivet. 
 

 

Svendene på Hald har måske til dagligt brug været klædt som vist i nedenstående billede, men som det 

fremgår af nedenstående pløjede man med okser på Hald. 
 

 
Figur 11: Pløjning, fra Jacob Ulfeldts jordebog 1584. 

 
 

  
 



Ladegårdsfolk - "uden porten" 
 

Ladegården "uden porten" på Hald Slot lå umiddelbart før vindebroen. Den var centrum for 

produktionen på de marker, som blev drevet direkte under Hald Slot. På ladegården var der kun 10 

personer, som sikkert hovedsagelig passede dyrene mens hovbønder dyrkede ladegårdsjorderne. Folkene 

var gennemgående ringere aflønnet end arbejdsfolkene ”inden porten”, det velkendte fænomen, at jo 

nærmere man er magtens centrum, jo bedre er lønnen. De fik kun penge, ikke noget klæde som svendene 

gjorde. Øverst stod Bertel Ladefoged. Han fik 6 mk. til påske. Plovmanden, som ikke havde noget navn, 

fik 4 mk., men plovdrengen bare fik 8 skilling til en skjorte. Det samme fik Poul arbejdsdreng. Slottet 

drev fiskeri i Hald Sø og Per fisker fik 4 mk., hans fiskerdreng Lars fik 2 mk. Mælkedejen Karen fik 3 

mk. og hendes medhjælper Maren Mælkepige fik 2 mk. De to kvinder har taget sig af malkningen af  

køerne og produktionen af smør. Endelig var der en vogndreng samt Jens Orum (Worm), som ikke 

havde et specificeret arbejde.  

 

 

Hald som produktionsenhed. 
 

Lensmandens opgave på Hald var at drive så mange penge og så mange naturalier som muligt ud af 

lenets bøndergods og herefter sende mest muligt til kronens slotte til kongens nytte. Det var i stor stil til 

Koldinghus, hvor kongen ofte befandt sig i det, der dengang var et rejsekongedømme, hvor kongen 

opholdt sig på forskellige slotte, hvor han fandt behag i at opholde sig, eller hvor hans tilstedeværelse var 

ønskelig eller nødvendig af politiske grunde. Også inddrivelse af tiender var lagt i hænderne på 

lensmanden, ligesom han også opkrævede stedsmål, når der kom en ny mand i en gård og endelig 

sagefald, dvs. bøder for lovovertrædelser.  

Lenets område var stort. Da lenet var størst i 1544, havde det gods i 18 herreder. Det var det gamle 

stiftsgods, som kronen havde stjålet fra Jørgen Friis, samt forskelligt krongods i de samme områder som 

stiftsgodset, eller i tilgrænsende herreder, som kronen havde valgt at lægge under Hald, når det var 

opportunt, f.eks. når en lensmand døde. Gennemgangen af Hald Lens regnskaber 1541-46 viser, at 

omkring 732 gårde af stiftsgodset og 390 gårde af krongodset, i alt ca. 1.122 gårde ydede til Hald, da lenet 

havde sit største omfang i 1544. Lenet var da kronens største indtægtskilde af lenene i Jylland målt på visse 

rente. (landgilderne). Selv om alt gods  under Hald nu var krongods, vedblev man i jordebøgerne at skelne 

mellem det tidligere stiftsgods og det gamle krongods.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Herreder, hvor Hald Len 1541-46 havde gods, er vist med farver. 
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 Fra dette kæmpe område strømmede naturalier og penge til Hald fra bøndergodset som landgilde og 

tiende. De vigtigste naturalier var korn og smør. Otte Krumpens regnskaber 1544-45 og 1545-46 viser, at 

lenet fik ca. 13.500 skæpper byg, 9.000 skæpper rug og mel og 800 pund smør. Skæpperne var 

Viborgskæpper á 18,55 liter, og pundene var ca. 7,0 kg. Viborgtønden var på 7,5 skæpper, 139 liter, og 

hvis kornet blev lagt i tønder, ville det svare til ca. 3.000 tønder. Det har krævet stor lagerplads. I de 

perioder, hvor landgilden blev leveret, har der været et leben af bøndervogne til Hald, hvor kornet blev 

kørt til kornhuset og afmålt i Viborgskæpper og smørret langt i tønder i de kolde kælderhvælvinger. Ikke 

alt korn kom dog til Hald, dertil var de geografiske afstande i lenet for store. Kronen havde da også et 

kornhus i Hobro og købte sig også til lagerplads andetsteds, bl.a. i Nykøbing Mors, og korn blev sejlet 

herfra til Kolding efter at være blevet gjort i malt. 1½ læst korn, 18 tønder, blev efter kongens ordre 

leveret til den tidligere Børglumbiskop Stygge Krumpen, som efter sin løsladelse i 1542 havde fået 

Asmild Kloster i len. Hvornår på året de forskellige landgildeydelser blev leveret vides desværre ikke. 

Måske skete det efter en kalender, som det kendes fra Tyskland. 

 

 
Figur 13: Heidelberger Sachsenspiegel, side 9r: øverst lammeskat 1. maj, Valborgsdag (det grønne træ). Derunder 

afgift af urtegårdstræer og vinstokke 25. maj, Skt. Urbansdag ( arbejdsklædning). Midterst kødafgift af okse, kalv, 

ged og hane 24. juni (Johannes Døber), kornafgift  13. juli, Skt. Margarethas dag (ved at lænke Djævelen) og sidst 

afgift af gæs, urter og rodfrugter betegnende Wurzmesse, 15. august. 

Lenet havde dog mange andre naturalieindtægter end korn, som blev leveret på Hald. Et vigtigt 

emne var skovsvin, som en del bønder ydede som en del af deres landgilde. I Otte Krumpens regnskab 

1545-46 nævnes 266 flæskesider fra slagtning og herudover 18 sider slagtet specielt til kongen under 

hans ophold  i Viborg. Der var altså blevet slagtet 142 svin i regnskabsåret. Skovsvinene blev typisk sat 

på olden i skovene i september, når det var oldenår, og sikkert leveret på Hald ved juletid. Flæskesiderne 

blev saltet, og hertil blev der indkøbt salt i store mængder, enten til saltning i lage eller tørsaltning. 

Tilsvarende blev der leveret lidt over 50 køer, som blev gjort i det, man kaldte nøddekroppe. En stor 

indtægt var også lam, specielt fra kongens tiende, 1545-46 var det lidt over 1.200 lammekroppe. Endelig 

indgik af animalske produkter 333 gæs. Både svin, køer, lam og gæs blev saltet. Slagtningen 1545-46 var 

dog for intet at regne mod de 607 svin, heraf 40 ladegårdssvin, der blev slagtet på slottet  jf. Christoffer 

Rosenkrantz regnskab 1541-42.  

Slagtningen af de mange dyr har været en stor opgave for personalet på slottet, og der har været et 

større leben, i den forbindelse.  Mange bønder ydede høns som landgilde, men disse nåede ikke frem til 

Hald. De blev sikkert solgt lokalt, eller der blev ydet penge i stedet. Nogle bønder ydede honning, ål og 

sild som landgilde, men det spillede ikke den store rolle i lenets indtægter. 

Huderne af de mange dyr blev ”barket”, dvs. garvet ved at blive lagt i vand, som havde trukket 

garvesyre ud af bark. Til garvningen var der et stort stenkar, men hvor det var placeret nævnes ikke, og 

det blev overset ved synsforretningen 17. november 1541. Måske stod det udendørs i borgegården med 

et trælåg, for det har sikkert lugtet grimt. I regnskabet 1541-42 nævnes 6 huder, som blev gjort i sko, par 

eller enkelt, samt 14 huder, som blev gjort i 12 par støvler og sko.   

 Michel Nielsen i Mønsted blev i regnskabet 1545-46 betalt for ”Lim” dvs. mørtel samt kalk til 

kongens bygning i Viborg samt til stenkar, og stenkarret stod uden tvivl på Hald. 

  I Lysgård herred,  var der myremalm i jorden, og her leverede en del bønder jernkloder som en del 

af deres landgilde. De gravede myremalm op af jorden, tørrede den og brændte den i en slags højovne og 



resultatet blev grove kloder. Kloderne blev på Hald videreforarbejdet og gjort i plovjern, dørjern, søm 

m.v. Ekstrakten af Otte Krumpens regnskab 1544-45 viste, at der ved regnskabsårets udløb, søndag før 

Dionisi dag 1545,  var 252 kloder på slottet. 

Man skal sikkert forestille sig, at bønderne er kommet kørende til slottet med deres korn og smør på 

en lille vogn som vist i nedenstående skitse. 

 

 

  
Figur 14: Bonde på vej med kærre. 

 

Gårdfogeder 

 
Administrationen af Hald Len skete ikke udelukkende fra slottet. Både på Spøttrup, Halkær og 

Lynderupgård havde man gårdfogeder.  

På Spøttrup hed gårdsfogeden Mads Staphensen. Han nævnes  til påske 1545 og Mikkelsdag, men fik 

kun 10 mk., men samme mængder af klæde som fogeden på Hald. Aflønning fra Hald Len vidner om, at 

Spøttrup hørte under Hald. Under sig har han haft et personale på en halv snes personer. Lønnen til folkene 

på Spøttrup blev også betalt fra Hald. I regnskabet 1541-42 var det en post på 39 mk., og ved 

sammenligning med summen på Hald tyder det på, at der var et personale på 10-15 personer.  

 På Lynderupgård havde Hald også en gårdsfoged. I Christoffer Rosenkrantz regnskab 1541-42 

nævnes Peder Nielsen i Lynderupgård, og han gav landgilde nogenlunde som de øvrige tidligere 

stiftstjenere. Rasmus Christensen i Lynderupgård beskyldte 2. juni 1542 Peder Sørensen i Resen for at 

have voldtaget hans datter.   

 På Halkær havde Hald også en foged, en official, men hans navn kendes ikke i perioden 1541-46. 

 

Delefogeder 
 

Under Hald Slot var desuden i hvert herred tilknyttet én eller to delefogeder. Delefogederne var kongens 

repræsentanter på herredstingene, og navnet kommer af, at de stod for fordeling - en særlig form for 

retslig tiltale - vedrørende kronens bønder. Det kunne være fordeling pga. restancer for landgilder og skat 

men også f.eks. mord. Delefogederne havde også andre opgaver. Når en bonde døde, skulle der holdes 

skifte, og når en ny skulle overtage et fæste, skulle der betales indfæstning. Hvis man forbrød sig mod 

loven, blev man fordelt og måske idømt en bøde for at lade sagen falde, kaldet sagefald. I disse sager 

havde delefogederne også en rolle. I Hindborg Rødding og Mors Sønder herreder nævnes delefoged 

Anders Jensen i Ejstrup. I Mors Nørre herred var der Poul Bonde. I øvrigt nævnes i herrederne: 

Middelsom: Niels Knudsen, Fjends: Michel Nielsen, det var vist ham der leverede lim og kalk til Hald, 

Nørlyng: Anders Justsen i Lindum, Lysgård: Peder Andersen i Haurbak (lidt syd for Kjellerup). I  Rinds 

var der to delefogeder: Lars Christiernsen i Tulstrup og Niels Poulsen i Vester Tostrup. I Gislum herred 

var der også to: Lars Iversen i Svoldrup og Niels Olufsen i Ømark. Slet: Anders Christiernsen i Frejstrup. 



Års: Jens Sørensen. Hellum: Anders Christiernsen. I Fleskum herred var der også to: Christen Nielsen i 

Håls og Jens Andersen i Gudumholm. Sidstnævnte var også foged på Gudumholm, men havde også 

arbejde for Hald og stod bl.a. for lenets bundgarnsfiskeri i Kattegat.   

Til opsyn med kronens skove under Hald havde lenet skovfogeder, og der nævnes bl.a. skovfogeden 

Niels Gram 1. september 1541.  

 

 

 Ladegårdsdriften. 
 

 Ladegården lå som nævnt uden for borgens volde med marker mod vest ud til heden, mod nord op 

til Herningvejen og mod øst over til Hærvejen. Det er de store marker nord, vest og øst for den 

nuværende Hald Hovedgård.  Hovedgårdens hartkorn på den tid kendes ikke, men det har nok svaret til 

10-15 pænt store bøndergårde. På ladegården blev der produceret en del naturalier. I Otte Krumpens 

regnskab 1545-46 var det 2 læster 3 skæpper rug, som er 363 skæpper. Avlen af byg havde giver 13 

pund (á 15 skæpper) og 6 skæpper, svarende til 201 skæpper, mens havren havde givet 1½ læst og 21 

tønder, svarende til 699 skæpper. Af smør havde ladegården givet 1½ tønde, svarende til 27 pund á ca. 7 

kg.  

De mange dyr i ladegården blev fordret med havre i store mængder. 1544-45 blev der brugt 103½ 

tønder til slotsfodring og 27 tønder til fodring af hofsindernes heste. Desuden 15 tønder til fodring af 

gæs og det mystiske begreb hundmog. Der har altså været en stor gåsesti i ladegården. Der må have 

været en hel del gæs, siden der både 1544-45 og 1545-46 blev brugt 10 tønder havre hertil. 4 

Besætningen har formodentlig nogenlunde svaret til, hvad der var da Christoffer Rosenkrantz 

overtog Hald Len i.h.t synsforretningen af 17. november 1541. Der var da i  ladegården 20 plovøxen, 14 

ungstude, 22 køer, 2 kvie og 1 tyr, 3 vogenkleppere (til hesteforspand), 2 ungøg, 3 foler, 2 ødelagte 

heste, som Henrik Blome havde efterladt, 3 hesteplage, 9 gamle vildøg, 4 merføl, 47  gamle svin, 13 

unge svin och 13 grise, køreklar vogn med tilbehør, 1 køreklar plov med tilbehør samt 7 oksehuder. I 

Christoffer Rosenkrantz regnskab 1541-42 indgår 40 ladegårdssvin, som blev slagtet ”af stien”.  

 Når man ved forårstid kører fra Herningvejen ned mod Hald Hovedgård, kan man forestille sig, 

hvordan ladegårdsfolkene har været i gang med at pløje  med okseforspand som på  nedenstående 

billede. Også på Asmild Kloster blev der pløjet med okseforspand. 

 

 

 
Figur 15: Pløjning med stude, efter tilladelse fra Daic.dk - Kvægsider. 

 

Tærskning af kongens tiendekorn i ladegården var et omfattende arbejde. 5 Tiendekornet af Fjends 

herred var i Christoffer Rosenkrantz første regnskabsår 1541-42 leveret ”på skaft”,  dvs. som neg. Det 

blev tærsket i laden og 12 byskæpper heraf blev udtaget i ugen før fastelavn 1542. En byskæppe var 6 

Viborgskæpper, så tiendekornet havde givet 72 skæpper á 18,55 liter, 1.335 liter. Nok en tærskning af 

tiendekorn fra  Fjends herreds gav 18 byskæpper, 108 skæpper, 2.003 liter. Kornet var rug eller byg. 

Fjends herred havde altså givet omkring 3.338 liter korn, en overraskende stor mængde.  

 1542, mandag efter Invocavit (1. søndag i fasten) tog man 13 byskæpper fra tærskningen af 

Nørlyng herreds tiendekorn ud af laden og fredag før Laurenti dag (10. august)  tog man 16 pund rug 

fra Nørlyng og Fjends herred ud af laden. Et pund var 15 skæpper, så det var 240 skæpper. 

Tærskningen havde ladegårdsfolkene utvivlsomt udført med plejl i løbet af vinteren. 

 I Otte Krumpens regnskab 1544-45 nævnes mængder af samme størrelsesorden.  

 



 

Husholdningen på Hald 
 

Til det store personale på omkring 50 personer på slottet og i ladegården har der været en meget stor 

husholdning. Råvarerne hertil kom dels fra de landgildeydelser, som bønderne leverede til Hald og fra 

ladegårdens drift, og faktisk blev en ret stor del heraf brugt i husholdningen på Hald. Slottet kunne dog 

ikke selv levere alle råvarerne og f.eks. fisk blev købt i store mængder.  

Et eksempel på, hvad der årligt blev brugt på slottet, finder man i ekstrakten af Christoffer 

Rosenkrantz’ regnskab 1543-44. Af rug var der fortæret 14 læster 4½ pund 6 skæpper, svarende til 1.333 

skæpper svarende til 24.736 liter. Hvis 50 personer  skulle dele dette, fik hver 1,35 liter hver dag året 

rundt. Byg blev gjort i malt til ølbrygning, og heraf var der brugt 38 ½ læster og 2 pund, svarende til 

128.581 liter. Hvis 50 mand delte dette, brugte hver mand dagligt 7 liter hver dag året rundt. Måske var 

forbruget pr mand mindre, for også kongens hofsinder på besøg fik af øllet. Havre blev der ikke brugt 

noget af i husholdningen bortset fra lidt, der blev lavet i havregryn.  

 

 
Figur 16: Ølbrygning efter Olaus Magnus. 

 

 

I øvrigt var forbruget på slottet i 1543-44 i hovedtræk, idet også kongens hofsinder i et ikke 

nærmere bestemt omfang indgik: smør 20 tønder, honning 5 tønder, 864½ flæskesider, 72 nøddekroppe 

(køer), 1.048 lam, 290 gæs, 14½ tønder saltede sild, 2½ tønder helt, 14½ tønder ål, 2 tønder sund og 

mager, 2 tønder hornfisk, 1.700 flyndere, 22 tønder saltede torsk, 157 tørrede torsk, 680 hvilling og 88 

skadebrokker. Forbruget af hvilling var dette år særdeles lavt, senere nævnes i et år køb af 6.000 hvilling. 

Til saltning af kød m.v. var brugt 25 tønder salt og til brygning af øllet var brugt 12 læster malt á 12 

tønder, altså 144 tønder. Det er der blevet store mængder af øl ud af, men det var også nødvendigt, for øl 

udgjorde en stor del af det, der skulle til for at slukke tørsten, og rent drikkevand var et problem. Byggen, 

som var gjort i malt blev opbevaret på maltloftet, som lå over den gamle borgstue i det østre hus i ”den 

gamle borgegård”. 

Ikke alt øl blev dog brygget på stedet. Hamborgerøl blev købt ved Jens Sagelmand i Randers,  hos 

Magrethe Jespers og Jens Lerke i Viborg. 1 læst øl - 12 tønder - blev købt af Anders Trane i Viborg. 

Ølbrygningen fandt sikkert sted i kælderen under det østre hus i ”den gamle borgegård”.  

Rugen blev gjort i mel, og heraf blev der bagt brød i bageovnen, som var nederst i 

bryggersbygningen. Der blev i regnskaberne nøje gjort rede, for hvor meget mel, der var brugt til 

bagning og hvornår. I regnskabet 1544-45 var der bagt af 13 læster, 4½ pund og 1 skæppe rug til 

”slotstæring”, 1 læst 1 skæppe til kongens hold, og 4 læster 3 pund til kongens gård i Viborg. 6  

Resultatet af bagningen var ofte såkaldte små brød. Malingen af kornet skete sikkert i Non Mølle, i 

hvert fald nævnes det ikke på Hald. Bunden af en ovn fra dengang , delvist rekonstrueret kan stadig ses i 

ruinen af bryggerset i borgegårdens syd-østre hjørne. Det vides dog ikke med bestemthed, om det har 

været en bageovn, eller om den har været anvendt til maltgøring eller til begge dele.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17: Bageovnen, foto gengivet efter tilladelse  fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Slottet havde sin egen fisker, der drev fiskeri i Hald sø, men hvad der kom ud af det nævnes ikke i 

regnskabet over husholdningen. Slottet havde også skovfogeder, og det er sikkert dem der blev bundet 

skovgarn til, sikkert til fangst af harer, men fangsten nævnes heller ikke i husholdningsregnskabet. Heller 

ikke hjortevildt nævnes, men det havde en helt naturlig årsag. Kongen elskede selv at gå på jagt og vogtede 

nøje over vildtet. Det, der blev skudt, blev sendt til hoffet, og ve den der forbrød sig mod kongens eneret 

på jagt i kronens skove. 

Til opbevaring af ”kolde fødevarer”, saltede flæske- ko- og lammesider m.v., var der i voldene, 

sikkert med forbindelse til bryggerset, indbygget hvælvede kældre. Af disse er der indtil nu ikke 

fundet spor, men at de har eksisteret fremgår af Resens prospekt fra omkring 1670. Resen skriver her, 

at der under porthuset var nogle gamle, øde og ubrugelige kældre. Da Christoffer Rosenkrantz overtog 

slottet i 1541, var her som omtalt ovenfor bl.a. 1.915 sider godt flæsk, 100 sider magert flæsk, 86½ 

nøddekroppe, 1.233 fåre- og lammekroppe, og selv om varerne kunne pakkes, og dyrene dengang var 

mindre, må det alligevel have krævet meget store kælderrum. Saltningen foregik i stegerset. 

Husholdningen på Hald omfattede også i en vis grad Teglgården i Viborg, hvortil der blev sendt 

mængder af fødevarer. Også til bispegården i Viborg blev der bagt brød på Hald.  

En særlig opgave for husholdningen på Hald var levering af varer og fremstilling af mad, når kongen 

med følge aflagde besøg i Viborg. Herom senere.  

 Folkene indtog deres mad i borgestuen, som lå i nordenden af det omtalte 12 fags stegershus nord 

for bryggerset. Stegershuset havde det egentlige stegers eller køkken i sydenden, ind mod bryggerset og 

borgstuen i nordenden. Borgstuen var et lille rum, omkring 7 x 7 meter med skorsten og kakkelovn og 

var forsynet med borde og bænke.  

 Slottet var på flere områder ikke selvforsynende, men måtte købe varer andetsteds. Fisk blev der 

købt meget af, bl.a. i Nibe, i Ringkøbing hos borgmester Iver Nielsen, i Skagen og overraskende også i 

Holstebro. Med den lange afstand til Hald må fisken være saltet og kørt til Hald i tønder. Humle blev 

købt mange steder, i Ribe, i Husum, i Hobro, i Viborg hos borgmester Niels Andersen, der også var 

storkøbmand. En enkelt gang skete købet helt nede i Lübeck. Humlen blev købt både i sække og i tønder. 

En stor artikel til husholdningen var salt, som var det eneste kendte konserveringsmiddel. Hos Hans 

Husum i Aalborg købte man sydesalt, måske fra Læsø, men der blev også sydet salt østkysten ved Øster 

Hurup. Fra København blev leveret Bay-salt. Et enkelt år nævner forbrug af 135 tønder salt. På Hald 

blev jernkloder af myremalm, leveret af bønderne som landgilde, gjort til dørjern og plovjern, men stål 

blev købt i fade á 600 styk.  

Diverse indkøb af køkkenudstyr, røde fade m.v.  foregik i Viborg, hvor man bl.a. havde 

købmændene, borgmester Niels Andersen og Jens Høeg som handelspartnere.   

 

 

 



Fiskeriet under Hald.  
 

Hald Len var omgivet af vand på næsten alle sider og  gennemskåret af åer. Retten til fiskevandet 

tilhørte lenet, og her drev lenet fiskeri til supplering af de fisk, der blev indkøbt i store mængder til den 

daglige kost på Hald. Hald Len havde også egen fisker i Hald sø, men som omtalt ovenfor findes ingen 

oplysninger om, hvad der kom ud af det. Lenet fiskede helt og ørreder i Låstrup å. På Lynderupgård, 

Spøttrup  og Halkær blev der også fisket helt, som blev saltet og sendt til Hald. Ved Resen saltede 

lenets delefoged Anders Jensen sild til slottet. Lenet stødte i Fleskum herred ud til Kattegat, og her 

forestod fogeden Jens Andersen på Gudumlund fiskeri af vårsild og hornfisk med bundgarn til lenet. 7 

Gudumlund var forlenet til den afsatte biskop Jørgen Friis’ søster Anne Friis, men fogeden arbejdede 

åbenbart også for Hald. For at undgå, at der blev stjålet fisk fra garnene, måtte Jens Andersen i 

regnskabet 1545-46 betale 16 mk. til folk, der vogtede over garnene 

 Anders Jude, en af de mange Jude-er på Hald, der fortsat var i tjeneste på Hald, saltede 1545-46 

10 tønder sild ved Nibe og stod samme år for opkøb af saltede torsk. Samme år stod Svend Jude for 

indkøb af 6 tønder saltede torsk. Selv om han nu var fæster på Testrupgård i Rinds herred, udførte  han 

fortsat arbejde for Hald.  

 

 

Håndværkere, arbejdsfolk m.v. 
  

 Hald Slot havde et stort personale, men i en del tilfælde måtte man have hjælp udefra. Til 

vedligeholdelse af slottet betalte man 1545-46 for tømmermænd og savmænds arbejde på slottet. Også 

en murer var der brug for, og Thames Murmester i Almind, Vranum sogn  betalte sin landgilde med 

murerarbejde på slottet. Mørtel og kalk til slottets stenkar blev leveret af Michel Nielsen i Mønsted, 

der sikkert var lenets delefoged i Fjends herred. Til vedligeholdelse af slottets store jordvold betalte 

man 1544-45 en voldemester og graversvend for arbejde. En kakkelovnsmester reparerede 1544-45, 

kakkelovnen i borgstuen.  

Slottet havde også et ur, et sejerværk, som en mand 1544-45 kom for at smøre. En kedelsmed 

reparerede 1544-45 kedler i stegerset. I regnskabet 1544-45 nævnes også en udgift til skibsbygger 

Søren Bardsen, som havde tjæret en stor pram og 3 både. Det har måske været til fiskeri i Hald sø. 

Lenet stod for færgedriften over Sallingsund og Vilsund færger og delefogeden Poul Bonde betalte 

1545-46 hhv. 30 og 32 mk. for diverse materialer og reparationer, nogle store beløb. Til driften af 

færgerne opkrævede lenet sundkorn af Mors Nørre og Mors Sønder herreder, ca. 10 læster, svarende 

til 120 tønder, og det var byg eller malt. Herredsfogeden Godske Jensen i Mors Sønder herred 

arbejdede også for lenet, og 1544-45 betalte han de to skippere Anders og Niels Nielsen for fragt af 

kongens malt fra Nykøbing Mors til Kolding. Han måtte i den forbindelse betale for at få skibet lettet 

over grunden ved Løgstør.  

Til høst af hø i bl.a. Kjølsen kær og kornhøst på Viborg mark engagerede lenet folk. I regnskabet 

1544-45 betalte lenet en øxendriver 1 side flæsk for at drive okser til Ribe. Af de mere spektakulære 

udgifter betalte lenet indimellem for sendebude. Regnskabet 1544-4 viser, at lenet i forbindelse med 

kongens ophold i Viborg i 13 nætter betalte  Tames Wolf 1 mk. for om natten at bære kongens brev fra 

Viborg til dronningen, som opholdt sig på  Silkeborg slot.  

Slottet havde  ikke egen skomager, og 1545-46 betalte lenet Jep skomager i Viborg 23 skilling for 

at gøre 5 huder i 24 par dobbelte sko. To skomagere i Dommerby, Keld og Jep Pedersen, fik 12 

skilling for at gøre 8 par dobbelte sko på slottet og for at smøre og berede huder. Peder Bossen, 

remmesnider, sikkert i Viborg, fik 1544-45 1 side flæsk for arbejde. Morten Bødker i Viborg fik 1545-

46 3 mk. og 2 skilling for at skære 980 tøndebånd og lægge dem på tønder. Tønderne købte man, men 

tøndebåndene gik åbenbart til. 

 Efter regnskabet 1544-45 betalte lenet hakkelsesmanden Per Ibsen for 53 dages arbejde og 

hakkelsesmanden Jens Mogensen for 24 dages arbejde, begge til 1 skilling i dagløn. Det drejede sig 

sikkert om at skære hakkelse til hestene. 

 Til de mere uhyggelige udgifter, som lenet havde, var aflønningen af mestermanden i Viborg, som 

i regnskabet 1545-46 fik ½ side flæsk.  

 

 



Teglgården 
 

En stor post i Hald Lens regnskab var driften af teglgården i Viborg. Det er sikkert Søndre Teglgård ved 

enden af Søndersø, som biskop Erik Kaas 1523 fik 1523 overladt og i 1536 sammen med stiftsgodset 

blev  lagt under Hald. Mursten og tagsten til Jørgen Friis’ byggeri på Hald stammer måske herfra. 

Til teglgården blev der sendt store mængder af flæskesider, brader kokød, lammekroppe, gæs, gryn, 

smør, fisk m.v., ligesom der også på Hald blev bagt brød til Teglgården. Produktionen blev ledet af en 

teglmester til en dagløn på 4 album, og han havde 4-5 teglstrygere og en vognsvend i arbejde til en 

dagløn på 2 album, det halve af hans løn. 8 Et personale til at stå for køkken og madlavning nævnes ikke. 

Lenet solgte 1541-42 mursten for 85½ mk., formodentlig svarende til 6.000 styk. I regnskabet 1543-44 

indgik salg for 30 mk. for mursten, formodentlig svarende til 2.500 styk. I regnskabet 1545-46 solgtes 

1.000 mursten til Erik Krabbe for 4 daler, og 1.000 til fogeden Peder Lassen på Asmild Kloster, uden 

tvivl sten fra teglgården.  

 

 

Spinde-, binde- og vævekvinderne 
 

Lenet sendte også arbejde ud af huset. En særlig opgave gav man til spinde- og bindekvinder i omegnen 

af Hald. Kvinderne udførte arbejdet som hjemmearbejde, og det foregik på den måde, at de fik udleveret 

materialer og spandt og bandt på akkord. Hamp blev udleveret i pund, som var ca. 7,05 kg, eller i mark, 

som var 0,294 kg, og som der gik 24 af på et pund. Hamp blev også leveret til kvinderne i enheden sten, 

hvor 1 sten hamp var 16 mark. Akkorden var typisk 2 album, dvs. 2/3 skilling for at spinde 1 mark hamp. 

Hvilken dagløn kvinderne kunne få ud af det vides ikke, men ved sammenligning med kvinderne i 

ladegården, som fik omkring 4 mk. for et halvt år svarende til ca. ¼ skilling pr dag var spindekvindernes 

dagløn formodentlig omkring 1 album, 2/3 skilling. Kvinderne spandt og bandt fiskegarn, ruser, radgarn 

og bundgarn og vævede vadmel og sække. I regnskabet 1545-46 havde lenet ca. 15 kvinder i sving. Jens 

Hollands kone fik 8 skilling for spinde og tvinde et fiskegarn, og regnes der med hun har kunnet tjene 

2/3 skilling pr. dag, har arbejdet varet 12 dage. Kirsten Friis fik 22 skilling for 1½ pund at spinde, 

svarende til 31 dages arbejde efter samme regnemetode. Maren Pugs, sikkert borgkokken Pugs kone, 

Maren Hansdatter i Rind, Mette i Mostgård, Maren Dyreskyttes, sikkert slotsvenden Christiern 

Dyreskyttes kone og Maren Eriksdatter i Asmild fik alle 1 mk. for  arbejde svarende til 24 dages arbejde. 

Maren Pedersdatter spandt 1 pund ”voltov” til garn til den forhøjede pris på 1 skilling for 1 mark. Maren 

Madsdatter i Finderup, Karen i Stanghede og Dorthe i Viborg  udførte arbejde for hhv. 6, 12  og 13 

skilling. Maren vævekone i Skals fik 20 skilling for 40 alen vadmel og sække, som hun vævede.  Der 

blev  bundet 120 favn radgarn til fiskeriet til en udgift på 5 mk., men hvem, der havde udførte dette 

kæmpearbejde, nævnes ikke.  Der blev også bundet en såkaldt vodkalv til voddet til slotsfiskeriet til en 

udgift af 13 skilling. 

 

 

Købmændene i Viborg, Aalborg og Ribe m.v. 
 

Hald Len var selvforsynende på mange områder, men der var dog en del ting der måtte købes, og det 

skete i stor stil hos købmændene i Viborg. Lenet havde også forskellige varer, som kunne sælges, og 

her brugte man også købmændene i Viborg.  

En af de største handelspartnere i Viborg var borgmester Niels Andersen, som også var 

storkøbmand.  I regnskabet 1545-46 nævnes mange store køb hos Niels Andersen: 4 læster humle, 9 7 

stykker sardug á 7 mk., 2 stykker hollandsk lærred á 24 alen, hvert stykke kostede 9 mk., 1 stykke 

brunt engelsk, 35 sjællandske alen hos Niels Andersen og 6 læster øl. 10 Papir til slottets og stiftes 

behov 19½ bøger, men slotssvenden Christiern Skals købte samtidigt 12 bøger i Kolding, han har 

sikkert haft et ærinde på Koldinghus. 1 bog var 24 ark. Når kongen var i Viborg, blev der købt store 

mængder finere kolonialvarer, krydderier, specialøl og vin, og det skete i stor stil hos Niels Andersen, 

som nærmere omtalt nedenfor under Kongens hold i Viborg. 1544-45 solgte lenet til Niels Andersen 

og Jens Lerke 33 saltede og 28 tørre kohuder, 11 og 1545-46 solgte man til dem 15 tønder smør, 670 

lodne og 80 klippede lammeskind samt 180 risbidder (skind af fisken kulmule) samt mindre mængder 



af  talg, køkkenfedt, ister, voks og honning. At Niels Andersen og Jens Lerke nævnes sammen er 

sikkert ikke udtryk for, at de har handlet i fællesskab, men at skriveren har slået poster sammen. 

 En anden stor handelspartner i Viborg var købmanden Jens Lerke. I regnskabet 1541-42 blev 15 

huder  sendt til Jens Lerke til garvning til støvler og sko til svendene på Hald, så han har også lavet 

andet end at være købmand.  12 I regnskabet 1545-46 købte lenet hos Jens Lerke 3 læster og 8 tønder 

øl, 4 fade stål, 1 sten hamp, 13 1 lispund og 7 markpund hør, 36 alen brunt engelskt samt 11 jyske alen 

engelsk til svendehoser. Under kongens ophold i Viborg betalte lenet Jens Lerke for 48 kander tystøl. 
14 

Lenet solgte også varer til Jens Lerke. I 1541-42 blev 42 saltede øxnehuder, 7 saltede kohuder og 

38 tørre kohuder solgt til Jens Lerke og Christen Olufsen i forening. 1541-42 købte Jens Lerke 1 tønde 

ister (indvoldsfedt).  

 En anden stor handelspartner i Viborg var den nævnte Christen Olufsen. Af ham købte man bl.a. 

humle og stål. Stålet blev ofte købt i enheden fade, som indeholdt 600 styk, men nogle gange også blot 

et antal styk. Det må have været relativt små stykker, men hvad stålet skulle bruges til melder historien 

ikke noget om, men det var til smedning  Der har været mange opgaver i smedjen, hvor stålet kunne 

bruges til hestesko, plovjern, markredskaber, søm, dørhængsler  m.v. Til Christen Olufsen solgte lenet 

også en enkelt tønde smør 1545-46. 15 

 Der var flere købmænd i Viborg, som lenet handlede med i mindre målestok. Hos Jens Høg i 

Viborg købte lenet 1545-46 3 sten hamp til ruser og garn til slotsfiskeriet. 16 og 2 lispund hør.  Hos 

Hans Fynbo i Viborg købte lenet 1545-46 3 tomme tønde 17. Hos Anders Trane købte lenet 1545-46 1 

læst øl. 18  

 Det var dog ikke udelukkende Viborg-købmænd, som lenet handlede med. Faktisk handlede lenet 

utrolig meget med borgmester Hans Husum i Aalborg, som også var storkøbmand, og måske var den 

største handelspartner. Hos ham købte lenet bl.a. humle, Lyneborg salt, Baysalt, hamp og stål.  

1545-46 købtes 4 læster humle, 2 læster salt, 4 fade stål, 19 5 fade stål til smedning, 1 tønde og 5 

knipper hør. 20 

Af Ribe-købmanden Simen Sørensen købte lenet 1541-42 bl.a. humle. Hos Hans Sørensen og 

Peder Krog i Ribe købte man også humle 1544-45. 21 Humle blev også købt af en mand i Husum 

1544-45. 1545-46 købte lenet 4 læster humle i Hobro. Andre varer blev købt i f.eks. Holstebro.  

 Lenets overskud af korn blev solgt til købmænd. I 1545-46 solgtes 12 læster rug til Claus Cortsen 

i Flensborg.  

 

 

Svende i borgleje 
 

Når kongens krigfolk, f.eks. søfolkene, ikke var på havet om vinteren grundet is og kulde blev 

mandskabet lagt i borgleje rundt omkring i købstæderne men også på kronens slotte, bl.a. Hald. Borgleje 

betød slet og ret, at slottet skulle give kost og logi til krigsfolkene og deres heste, indtil farvandene igen 

var åbne. Borglejet kunne omfatte en snes personer, og så har der været trangt på Hald, men måske mere 

muntert i borgstuen, hvor krigsfolkene kunne berette om deres oplevelser.  

 

 

 

Kongens bygning i Viborg 
 

 En stor post i regnskabet på Hald Len i årene 1541-46 var byggeri på kongens gårdsbygning i 

Viborg, som uden tvivl var Gråbrødreklosteret. I 1539 nedsatte Christian 3. en kommission, der skulle 

finde ud af, om klosterets bygninger, som munkene var blevet trængt ud af, skulle bruges til rådhus eller 

hospital. Kongen stadfæstede 2. okt. 1540, at bygningerne skulle bruges til hospital. Inden bygningerne 

blev overladt til hospitalet, synes kongen imidlertid selv at have benyttet dem i nogle år. I klosterets 

udløberfløj mod øst var der en herskabelig beboelse med to store rum flankerende en forstuegang i 

stueetagen, samt en 18 meter lang sal ovenpå. Den østligste del af fløjen og den øverste etage med salen 

er bygget på én gang og sandsynligvis opført med det formål at fungere som bolig for kongen, når han 

var i Viborg. Formodentlig er byggeriet planlagt af Christian 3., der blev kronet i Viborg 1535.  



I  regnskabet 1541-42, 1542-43 og 1543-44 indgår en del ret store udgifter til tømrere, snedkere, 

savmænd, glarmester, murermester, kalkslager, tækkemænd og folk i teglgården. Det nævnes ikke til 

hvilket formål. Det  kan være  til ombygninger og reparationer på Hald Slot, men  kan måske også være 

til byggeri på kongens gård. 

I regnskabet 1544-45 er det tydeligt, at der er blevet arbejdet på bygningen i Viborg. Der blev betalt 

190 mk. dansk og 16½ mk. lübsk for 744 tylter savdeller, deller og brædder, og med et tylt lig 12 styk er 

det den betragtelige mængde på 8.928 styk, endvidere 60 stykker ”vognskodt” til snedkerværk, 51 

kringler bastrod (sikkert lindebast til tovværk). Der blev betalt for blokke og tov til at trække sten op på 

murene med, kalktrug, skovle, huggejern til stenhuggeren, fragt og vognleje samt 20 stykker glas, det 

beløb sig til 9½ mk. og 16 daler, og endelig udgjorde kalk og mørtel 344 mk. og smedning 7½ mk. 

I regnskabsåret 1545-46 blev 34½  kloder myremalm udsmeltet til vinduesjern samt  til dørjern og 

”støster” til stegerset i bygningen i Viborg. Der blev indkøbt 77 stykker glas og 7½ pund tin og Jørgen 

glarmester Viborg fik 96 mk. for at ordne 206 vinduer. Snedkeren kostede 73½ mk. og smedningen 15½ 

mk. Til tagdækning blev indkøbt 500 vingesten til en pris af 3½ daler. Tømmermændene og 

savmænderne fik 72 mk., murmester og kalkslager 64 mk.  Der blev betalt 90 mk. for 60 læster, dvs. 720 

tønder lim (mørtel) og kalk til bygningen. I specifikationen af udgifterne nævnes, at Christen Klejnsmed 

havde fået 2½ mk. for 2 låse til salen i huset.  

 

 

Kongebesøg i Viborg 
 

En speciel opgave fik Hald Len, når Christian 3. var i Viborg for at afholde herredage og  retterting. 

Christian 3. boede normalt ikke på Hald men i Kongens Bygning i Viborg, det tidligere 

Gråbrødrekloster. Ved disse besøg var det lenets opgave at sørge for kongens ”hold”, dvs. forplejning og 

vidererejse, eller hvis kongen ville på jagt. I perioden 1541-46 kendes der ikke til, at kongen skulle have 

taget ophold på Hald slot, men 8. august 1558 udstedte han et brev på Hald, og har da nok opholdt sig på 

slottet nogle dage. 1567, 1578 og 1587 under Frederik 2., sikkert efter ombygning og udvidelse af 

hovedbygningen, boede kongen og dronningen med følge nogle gange på Hald. 

Danmark var dengang et rejsekongedømme, hvor kongen ikke boede fast noget sted men rejste rundt 

mellem slottene. Følget var enormt. Til rejse fra Aalborg til Aarhus anden pinsedag 1542 skulle 

lensmændene stille med 150 vogne. Fra Aarhus skulle kongen videre til Viborg, sikkert til kroningen af 

sønnen på landstinget. På en udateret seddel i regnskabet 1541-46 nævnes udgifter til kongens hold på 

1.048 ½ daler, 57 mark lübsk og 2.108 ½ mark dansk, et astronomisk beløb. Udgifterne harmonerer ikke 

med f.eks. udgifter til kongens hold i Viborg i de nedennævnte 13 nætter. Det astronomiske beløb hører 

sikkert til prins Frederiks hyldning på landstinget i Viborg Trefoldigheds søndag 1542. Videre detaljer om 

besøget er desværre ikke bevaret, kun melder regnskabsåret 1541-42, at lenet  hos borgmester og 

købmand Niels Andersen og hos købmand Jens Lerke købte 15 kander tystøl, 22 og at Hans Michelsen i 

Testrup købte ½ tønde smør i forbindelse med kongens hold i Viborg. Lenet ejede Testrupgård med 

hospitalet, og kongen yndede at komme her for at gå på jagt, når han var i Viborg. Det er måske derfor 

Hans Michelsen er blandet ind i sagen. Da kongen rejste på Fyn i 1543, skulle hver lensmand stille med 

500 vogne.  

I 1545 var kongen i Viborg i 13 nætter. Der blev da fra Hald leveret 217 sider flæsk, 9 fedesvin, 2 

nøddekroppe, 29 okser, 1 ko, 200 lammekroppe og 170 gæs. Hvad Hald kunne præstere var dog langtfra 

nok, og der blev på lenets regning købt store mængder af specialiteter. Blandt de store poster var 8 ammer 

vin, 1 tønde Hamborgøl og 18 tønder Danstøl. Endvidere blev der bl.a. hos borgmester Niels Andersen, 

der også var købmand, købt salt, sukker, ingefær, peber, spidskommen, muskat, rosiner, spanskgrønt, 

hvedemel og risengryn. Med betaling af vognleje fra Aarhus til Viborg, diverse smedearbejde, tre indkøbte 

fedesvin, slagterløn, dragere og vognmænd, hø til hestene mv. løb lenets udgifter til indkøbene op i 121½ 

daler og 181½ mark. Idet en daler var 3 mark, var det i alt 546 mark dansk, et ret stort beløb. Til 

hofsindernes forplejning blev der leveret 120 sider flæsk, 10½ lammekroppe, 7 nøddekroppe, 5 okse og 

52 gæs. 23 Til hofsindernes ophold i Viborg og senere på Hald i 39 nætter købte lenet bl.a. 12½ tønder 

saltede sild og 136 læs hø til hofsindernes heste.  Når Christian 3. rejste videre fra Hald var det ofte til 

Testrupgård i Testrup sogn, Rinds herred, lidt nord for Viborg, hvor han opholdt sig nogle dage og gik på 

jagt inden vidererejse mod f.eks. Aalborg. Han havde her dronningen med sig. 

 

 



 

 

Afslutning 

 
Et gammelt ordsprog siger, at evigt ejes kun det tabte, og det gælder også bispeborgen Hald, men måske 

får vi lidt af det tabte tilbage. I hvert fald har A.P. Møllerfonden generøst skænket 50 millioner kroner til 

en bedre formidling af historien om De 5 Hald’er, og man kunne håbe, at det her lykkes at få den 

enestående historie om livet på den gamle bispeborg i den første lensmandstid til igen at træde ud af 

fortidens glemsel.  
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Mønt og mål 
 

Mønt og mål nævnt i artiklen stemmer ret nøje overens med Svend Aakjær, Maal, Vægt og Taxter i 

Danmark, og Poul Rasmussen, Mål og vægt, og var i hovedsagen som følger: 

 

Danske penge 

1 daler     = 3 mark 

1 mark     = 16 skilling. 

1 album (hvid)  = ⅓ skilling. 

 

 

Lübsk mønt 

1 mark     = 1,6 mark dansk. 

 

Smør 

1 læst     = 12 tønder = 216 pund. 

1 tønde    = 18 pund = 126,98 kg. 

1 (let)pund    = 7,05 kg. 

 

Korn, Viborgmål 

 

Byg og rug 

1 læst    = 24 tønder 

1 tønde    = 139,1 liter. 

1 tønde    = 7½ skæpper 

1 skæppe   = 18,55 liter 

1 byskæppe   = 6 skæpper 

 

Havre 

1 læst    = 48 tønder 



1 tønde    = 139,1 liter. 

1 tønde    = 7½ skæpper 

1 skæppe   = 18,55 liter 

1 byskæppe   = 6 skæpper 

 
Ole Færch. Født 1946 i Sønderup. Akademiingeniør, HD. Har bl.a. arbejdet med kildeudgivelserne Kansler Claus Gjordsens 

register over kongeligt gods og rente 1525, Aalborghus lens jordebog 1562 og Diplomatarium Hornumense, tingsvidner, breve og 

andre dokumenter fra Hornum herred, Nibe og Nørholm birk, og har desuden skrevet en række bøger med slægts- og lokalhistorisk 

indhold. Hjemmeside www.ferch.dk. 

  

 
Figur 18: Ole Færch 
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