
Kansler Claus Gjordsens register over kongeligt gods og rente 1525  
 
Rettelser og tilføjelser 
 
Udgave 1. oktober 2016 
 
Rettelser: 
 
side 112 
5. linje. ott leding →Niels bron, 3 grott leding 
 
side 356 
fra side 5v :159 → 149 
 
Til forståelse af Claus Gjordsen stilling, har Hans Knudsen oplyst, at der under Frederik 1. var tre kanslere. Den 
øverste Rigens kansler var biskop Lage Urne i Roskilde og senere efterfølgeren Joachim Rønnov, biskop i 
Roskilde. Rigens kansler var Niels Henriksen Arenfeldt, og kongens kansler var Claus Gjordsen. Ved siden af 
disse var der den tyske kansler Wolfgang von Uthenhof. Registrator Hans Knudsen, Joachim Rönnow, udvalgt 
Biskop til Roeskilde: Et Bidrag til Oplysning af Fædrenelandets Historie i Reformations-Tiden, s. 98. 
 
 
Tilføjelser til Aktstykker vedr. Claus Gjordsen: 
 

27. janaur 1523 
En Lovhævd paa Puggaards Gods i Skads Herred ved velbyrdige Mester CLAUS GORTZE Cannik i Ribe, [med 
Tingsvidne af 8 Mænd, som Wide og saae, at to Mænd, der vare M. Clauses Lovshøringe, vidnede, at de havde 
været nærværende Tirsdagen før, da M. Claus gjorde sin Lovhævd i Brøndum "med Vidnemænd og Kirkemænd, 
som han var lovlig tilfunden paa Tinge”- Skads Herredsting, Tirsdagen næst før Fruedag purificationis.Thorup 
Efterretn. om Ribe Skole 1826, S. 9-11. Regesta [7167.]  
 

Ca. 1524-32 
Fortegnelse over 16 breve på gods, som kansler Claus Gjordsen overdrog Jens Hvas i Ribe. ÆA IV, s. 415. 
 

Ca. 1524-32 
Dom af rigens kansler, formodentlig ikke Claus Gjordsen, som var kongens kansler. Item riigens cancellers dom, 
lydendes att Tordwp i Rindzherrett er Jens Nielssen och hans arffyng tiil dømt for ret bondegodz och skwlle giøre 
kronen ther skieligheed ther aff. ÆA IV, s. 415. 
 

21. juni 1524  
Claus Gjordsen (NICOLAUS GØRTZE), Provst i Ribe, beder Olauus Engelberti, Ærkebiskop i Nidaros, om at 
være hans Frænde M. Jwer Jwll behjælpelig i de Anliggender, hvorom Kongen har tilskrevet ham, og melder, at 
han har erhvervet ham Kongens Brev paa Trøndelagen. — Ex Hafnia, feria 3. post festum diui Botulphi abbatis et 
confessoris. Diplomatar. Norveg. VII. 583-84. Regesta. 11.295 
 

7. december 1524 
Claus Gjordsen havde sandsynligvis fulgt kongen på en større turne i Nørrejylland i efteråret 1524, der sluttede 
sidst i november i Ribe, inden Frederik I vendte tilbage til sit elskede Gottorp. Lensmand på Riberhus var hr. 
Predbjørn Podebusk. Endnu den 7. december har kansleren i Ribe kvitteret for hr. Predbjørns lensmandsskat, men 
herefter må han være ilet til Kolding for at være rede til det store rykind af skatteopkrævere, som nu antoges at 
forestå. Mikael Venge, Danmarks skatter i senmiddelalderen, s. 65. 
 

16. december 1524 
Claus Gjordsen kvitterer Otto Krumpen for 120 mark dansk, 6 mark lybsk i steder hvid, 14 lybske mark i god mønt, 
24 rhinske gylden og 38 lod og 3 kvint sølv, som han skulle yde af hans Kronens lens visse rente for tredjeparten af 
Tranekær og lenet på Mors. Dateret Kolding fredag næst efter Lucie. Måske er kun underskriften Claus Gjordsens.  
Rigsarkivet, Regnskaber 1433-1559, Regnskab på landehjælpen 1524, side 31r. Danske Magazin, 4. række, 2. 
bind, s. 54.  



Her Otte Krumppenn  fick quittantz paa jc xx marck danske vj marc lb (lybsk) vtti steder huider, xiiij 
lb (lybske) marc i gode mynnth, xxiiij rinske gyldene oc xxxviiij lodt sølf iij quinttenn sølff, som hanndt 
schulle giffue aff hans kronnens lens visse rennte for tridie parth aff tranneker oc the lenn i morss. Datum  
Kollingh Anno etc. mdxxiiij ffredagen nest efter Lucie. Nicolaus Gortze annammet pendingene.  
Laurintius Ølmand annammet pendingene.  
 

5. januar 1525 
Frederik 1. afsender fra Gottorp en ordre til kansler Claus Gjordsen på Koldinghus ”At i straks sender det 
allermeste I har af skatten (Kroningsskatten på 100.000 gylden), som I på Vore vegne har forsamlet og oppebåret, 
så at det er her inden otte dage”. Kongen befalede, at kansleren skulle beordre lensmanden på Koldinghus til at 
lade tre eller fire af sine svende ledsage sekretæren og pengene til Gottorp, så de ”de bliver vel forvarede”. Mikael 
Venge, Danmarks skatter i senmiddelalderen, s. 67. Henvisning til RA, Danske  Kancelli, Breve fra Kongen til 
Kansleren.  
 

6. januar 1525  
Kong FREDERIK befaler Provsten i Ribe, den Kongelige Cantsler, Mester Claues Gordzsen, Provsten i Otthens, den 
Kongelige Rentemester, Mesther Anders Glob og Ridder Holgerd Rosenkrandis, Embedsmand paa Koldinghus, at 
indføre hans Secretær, Mester Jesper Brochmann, i St. Jørgens Hospital og Capel i Kolding, saafremt Sognepræsten 
sammesteds, Niels Schriffuer, formedelst Overtrædelse ikke længer kunde beholde det i Forlening. - Gottorp Slott, 
Hellige tre Konunger Dag. Danske Magazin VI. p. 7-8. Regesta 1, [7477.] 
 

6. januar 1525  
Kong FREDERIK befaler sin Cantsler, Provst i Ribe og Magister Nic. Gordzsen at overgive Mester Jesper 
Brochmand (St. Jørgens) Hospitalet (i Kolding), hvis Vidnerne mod Nielss Schriffuer (Sognepræst sammesteds) 
havde Ret. - Ex castro regio Gottorp, ipso die trium Regum. 
Danske Magazin VI. p. 8. Regesta [7478.] 
 

11. januar 1525 
 

Quittantzer  paa lanndthielpenn vtii fynn Stigtt 
 

Hr. Peder Lykke fik kvittering på 1.299 mark 11 skilling 1 album af landehjælpen af Nyborg len, Hindsholm 
len og ”toffuindth”. Dateret Kolding torsdag efter Helligtrekonger 1525. Skrevet og underskrevet af Claus Gjordsen 
Rigsarkivet, Regnskaber 1433-1559, Regnskab på landehjælpen 1524, side 8r. Danske Magazin, 4. række, 2. 
bind, s. 38. 

Her  Peder Lycke fick quittantz paa  xiij c  xl  viiij marck xj β i album aff landth hielpenn aff nyborg lenn 
hindzholm lenn oc tofindth Szom handth haffuer antuordeth paa regennskab Datum Kollinge quinta feria post trium 
regum Anno etc. Mdxxv. Nicolaus giortze. 
 

13. januar 1525 
Mester Laurids Ølmand fik kvittering på 5.650 mark af landehjælpen af  Fyn og ”Lawindt”. Dateret Kolding lørdag 
efter Helligtrekonger 1525. Skrevet og underskrevet af Claus Gjordsen. Rigsarkivet, Regnskaber 1433-1559, 
Regnskab på landehjælpen 1524, side 8r. Danske Magazin, 4. række, 2. bind, s. 38. 

Mester Lauris Øllmann Fick quitantz paa vjm ijc  march paa reghenschap Szom hand haffuer vpboret i fynn och 
Lawindt som handt i befalling  haffuer Datum Kolling Sabbatto proxima post trium regum Anno etc.  mdxxv. 
Nicolaus Giørtze  
 

17. januar 1525 
Mester Hans Sørensen, der sikkert var bestyrer af Helligåndsgården i Ribe på Claus Gjordsens vegne, fik 
kvittering for 1.530 mark i landehjælp af kirkerne i Harsyssel, som han overdrog på Claus Gjordsens vegne. 
Dateret Kolding, tirsdag efter Marcellus pape.Rigsarkivet, Regnskaber 1433-1559, Regnskab på landehjælpen 
1524, side 16v. Danske Magazin, 4. række, 2. bind, s. 45. 

Mester Hans Sørensen fick quittantz  paa ijm xxx march danske aff kirckerne i harsysell som handt antuorde 
frann seg paa mester claus giortzens  vegnne. Datum Kolling 3a feria proxima post 
 

19. januar 1525 
Mester Axel Juul fik kvittering på 500 mark, som han overdrog på vegne af Laurids Ølmand af landehjælpen af 
Hindsgavl på Fyn. Dateret Kolding torsdag efter Antonius abbas. Skrevet, men ikke underskrevet af Claus Gjordsen,  
Rigsarkivet, Regnskaber 1433-1559, Regnskab på landehjælpen 1524, side 8r. Danske Magazin, 4. række, 2. 
bind, s. 38. 



Mester axell iwll ffick quittanns paa vc marck Szom hanndt antuordet fran seg  paa mester Laurs olmandtz 
vegnne aff landthielpenn i fynn i hintzgigauel len. Datum Kolling  quinta feria post anthonij Anno etc.  mdxxv. ther 
fick mester axel myn quitants pa ut supra.  
 
 
 

8. april eller 9. oktober 1525 
Mester Morten Krabbe fik kvittering på 250 mark af landehjælpen af Vendelbo stift. Sankt Dionisi dag 1525. Skrevet 
og underskrevet af Claus Gjordsen. Rigsarkivet, Regnskaber 1433-1559, Regnskab på landehjælpen 1524, side 
7r. Danske Magazin, 4. række, 2. bind, s. 38. 

Mesther Morthen Krabbe ffick quittants paa iij c  marck paa regnskab aff  landthielpen aff  vendelbaa 
stijgt datum otthonie jpso die sti dionisij Anno etc. mdxxv. Relator nic(olaus) gortze cancellarij. 
 
 

Ca. 22. februar 1525 
Kong Frederik sender fra Gottorp kansler Claus Gjordsen en ordre om at sende rykkerskrivelser til Jylland "og andre 
små lande'', hvorfra skatten ikke var indløbet. Som pression henvistes til kautionisterne af rigsrådet, der lå indmanede 
i Rendsborg. Kansleren skulle på ny skrive til Mogens Gøye om "bagparten" af skatten, men at man trods alt var nået 
til restancerne antyder dog nogen fremgang. Kun om det skånske skatteprovenu hedder det ikke særlig optimistisk, 
"at det må og fremkomme af Skåne'', som det åbenlyst ikke var sket endnu. Mikael Venge, Danmarks skatter i 
senmiddelalderen, s. 68.  
 

24. februar 1525 
Plattysk. Wulf Pogwisch, ridder, tilskriver Kongens Kansler Nicolaus Gortze om 1460 mark danske, som han 
havde tilgode hos kongen. Datum die Mathie mdxxc iar vppe Segarden 
Rigsarkivet, Danske Kancelli, Indkomne breve 1524-31, seddelregistratur 14-19, internetopslag 24. 
 

15. marts 1525 
Otthe Borckenhusze tilskriver Kongens Kansler Mester Claus Eggertszen angaaende Udfærdigelsen af et Brev, 
som Kongen har lovet han på Sevendborgh Byskat og givet Biskoppen af Vendsyssel Befaling om. Ssreffuet vdj 
Szegeberge onsdagh eeffther remiscree ano xxv.  
Rigsarkivet, Danske Kancelli, Indkomne breve 1524-31, seddelregistratur 14-19, internetopslag 25. 
 

22.marts 1525 
Stygge Krompenn, episcopus Burglanensis, beder Kongens Kansler Nicolaus Gjortzenn komme til ham den næste 
Dag, da han har nogle Kongens mærkelige Ærinder at give ham tilkende. Ex Fobbedslett die mercurii post Benedicti 
anno mdxxv.  Rigsarkivet, Danske Kancelli, Indkomne breve 1524-31, seddelregistratur 14-19, internetopslag 28. 
 

3. juni 1525 
Andreas Glob beder Kongens Kansler Nicolaus Gørtze fly dem flere Penge samt forskaffe Salt til Salteriet på 
Falsterbo. Fra Lejren har han ingen andre Tidender, end at Kost og Spisning formindskes i Byen (Landskrone) 
mer og mer. Ex Haffnia vigilia penthecostes anno etc. mdxxv.  Rigsarkivet, Danske Kancelli, Indkomne breve 1524-
31, seddelregistratur 14-19, internetopslag 37. 
 

26. november 1525.   
Rigsraaderne Iwer Munck, Biskop af Riipe, OFFUE BIILDE, Biskop af Aarss, og Ridderne PREDBIØRN 
PODERUSK, JACHIM LYCKE, OFFUE WINCENTZ og MAGENS MUNCK svare Kong Frederik (der havde 
ved sin Cantsler Mester Claus opfordret Rigsraadet at afsende Nogle med Fuldmagt til Segebergh eller Borsshollm 
for at handle med de Lybske og Stæderne om Gutland og Borenhollm), at, da de vare saa faa forsamlede, kunde 
de ikke forandre Noget i hvad der desangaaende sidste almindelige Herredag i Kjøbenhavn var bestemt. — Arusiæ, 
dominica proxima post Katherinæ virginis. Nye Danske Magazin V. p. 22-21. Regesta 1, [7593.] 
 

17. marts 1529 
Brev fra Jørgen Friis til kansler Claus Gjordsen, dateret Spøttrup 17. marts, onsdag efter dominicam in passione, dvs 
onsdag efter 5. søndag i fasten, om restance på kongeskatten. Brevet er vanskeligt at forstå, da det involverer fem 
forskellige personer på forskellige steder og på forskellig tider, Jørgen Friis, hans kansler Antonius Bryske på 
Spøttrup, hans foged Poul Stigsen Hvide på Hald og på bispegården i Viborg samt de to kongelige kancellisekretærer 
og skatteopkrævere landsdommer Jens Hvas til Kaas og  Christiern Hvid. 
Jørgen Friis forklarer i den påklæbede seddel, at han allerede 14. dage før Mikkelsdag – dvs. 15. september 1528 
havde indbetalt 1.466 mark af restancen.  



Han indleder brevet med at referere til et tidligere brev, sikkert fra 7. marts 1529, hvor han havde tilkendegivet, at 
han gerne ville afvikle resten på den måde, at Jens Hvas fik 1.600 mark og så selv skulle opkræverde  restancer, som 
det havde været Jørgen Friis umuligt at inddrive.  
Efter indledningen skriver Jørgen Friis, at han blev opsøgt af Christiern Hvid om onsdagen og om fredagen, før denne 
drog bort, betalte han ham 500 mark og sendte bud til Spøttrup efter 325 mark, som nu igen var hos Antonius Bryske 
der. Af ovenstående breve af 13. marts 1529 fremgår, at Christiern Hvid 13. marts 1529 opholdt sig på Koldinghus 
og herfra skrev breve til kongen og kansler Claus Gjordsen om Jørgen Friis’ regnskab og restancer.  
Under hensyn til rejsetid må Christiern Hvid nok have opsøgt Jørgen Friis onsdag den 3. marts, modtaget de nævnte 
500 mark fredag den 5. marts, er afrejst til Koldinghus i en af dagene herefter og ankommet hertil senest 13. marts.  
Jørgen Friis fortæller, at han og hans fogeder, som havde registeret på restancen, ikke kunne komme til stede i de 
dage – og det var vel fra 3. - 5.marts, men at han nu har både penge og register og beder oplyst, om han skal sende 
det til Kolding, når kongen kommer dertil, så han kunne få endelig kvittering.  
Han noterer, at ”Vi formode, at Jens Hvas efter Vor skrivelse skulle have anammet det jenne med det andet af Os 
”och viide I vell sellffuer, att mestter Christiernn Hviidt handler icke møget på Vortt beste”, men dog er ham vel 
vitterligt, at han opbar af Vor præst i Gunderup 30 mark af restanser den samme dag, han for udaf fra Os”. Dette 
synes at referere til 30 mark, som præsten Jens Melsen i Gunderup i Fleskum herred havde betalt af sin restance til 
Christiern Hvid, inden han drog bort fra Viborg, en restance, som Jørgen Friis havde truet præsten med, at det han 
ikke betalte ham, ville kongen opkræve. 
 

12. december 1529 
Kansler Claus Gjordsens brev til ærkebiskop Olaf i Trondhjem om kongens sekretær, Mester Jesper Brochmanns 
sendelse til kong Gustav i Sverige for at forhandle om Vikens tilbagegivelse til Norge, men har måttet vende hjem 
med uforrettet sag, og at der skal forhandles nærmere herom på et møde i København førstkommende sommer, 
hvortil ærkebispen ventes. Han forklarer ham, at kongen ingen skyld bærer for den skade, Hr. Vincents Lunge har 
tilføjet ham eller kirken, meddeler efterretninger om  Christiern 2. og hans søn, om tyrkernes indfald i Ungarn og 
Øsrige m.m. Gottorp, in profesto Luciæ virginis. Norske Samlinger I. S. 339-40. Regesta 1, [7941.] Diplomatarium 
Norvegicum (volumes I-XXI). Kilde: Efter Original på papir i norske Rigsarkiv (Münch. Saml. No. 2767). Helark. 
spor af udvendig forsegling. (Trykt i Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. I S. 339-41). b.IX s. 655, Nummer: 648. 

Reuerentiam debitam et honorem cum omni officiorum promptitudine. Kere naadige herre verdis ethers naade 
attwide fore nye tydinge alt vdi thendne neste forgangen szommer haffuer thendt Tur ckiske keyszer met szin magt 
och kriig velldeligenn indtaget alldt Vngernns landt, vndertagit ith slott som thendt konningis drodning er opaa 
huilckenn konning szom bleff slagenn tillfornn, ther samme Turcker  kriigede ther sworligenn paa landet, och en 
partt haffuer och szaa  thendt konning Hanss som er nu indfalldenn till venscab met Turckerenn  och samme 
konning Hanss vpkastte seg tillfornn emodt Fferdinandum etc. Och thend tiidt att Turckiske keyszer haffde saa 
(szom føre berørdt er) indtagett Vngernn drog handt neder vdi Østterriige [nu vdi forgangene sommer 1) for en 
stadt kalldis Viennen och ther handt haffde haffdt sitt  leyere for samme stadt och haffde giordt ther stoer schade 
och thesligeste fick och szaa stoer schade, vdi en halluff monedtzs tiidt och icke kunde vinde samme stadt tha 
vpbrende handt sitt leyere handt ther fore stadenn beslaget haffde och sziidenn vpdrog tillbage igenn och indt vdi  
Vngernn till en stadt kalldis Offwe och szomme mener att handt ther  vill ligge vdi sitt vintterleyere. Sender ieg 
ethers naade och szaa en  copie aff ith breff szom Turkiske keyszer forscreeff och loedt sende  till thend forscreffne 
konning Hanss (som endt nu haffuer en partt aff  Vngern) førendt Thurkiske keyszer ther inddrog. Maa ethers 
naade  och szaa viide att here och szaa sziigis for nye tydinge att thendt  christne keyszer schall vere nederdragen 
vdi [Tudske landt 2) [Vallandt 3) och schall dog haffue [ladet 2) belegget Venedienn bade tell landt och vandt  
Och ther saa mener szomme at thendt Turckiske keyszers aenslag er  szaa att handt vill drage the Venetianer till 
vndtsetting och byestandt.  Verdis ethers naade och szaa attwiide att kongelige maiestatis var naadigiste herris 
secreterer mester Jasper Brochmann haffuer verit nu hoess  Sueriigis konning, konning Gustaff om mange var 
naadigiste herris  erinde och huerruff och thesligiste att Viigenn maatthe komme till Norriigis kronne igenn, dog 
attliguell bleff ther om endt nu jngenn endelig beslutting giordt, Men bleff berammit och fortaget ith moede 
attschulle  beszøgis met noger aff Danmarcks, Norriigis, och Sweriigis riigers raadt etc. och tyckis meg møgit 
gaffnligtt attwere, att ethers naade och szaa met the andre gode herrer Norriigis riigis raadt [samme 2) berammede 
moede besøge villde vdj Køpenhaffn oc tha ther forhandle huadszomhelst thesse trinde riiger kunde komme till 
gaffwen nytthe och byestandt. Och endt vdi dag ieg thalede met kongelige maiestat om thendt vsamdrecttighedt 
som ethers naade och her Vincentzs emellom kommenn er sagde kongelige mait. att ther szom her Vincentzs 
haffde giordt ethers naade eller kirckenns priuilegier nogenn forfang tha haffuer handt icke ther paa  hanss naadis 
beffaling etc. Verdis ethers naade och szaa attwiide att thet er her nu alldelis stille om konning Christiernn vdi saa 
maade att handt hollder seg vdi en stadt kalldis Lyra och hanss søn holldis till  Meckellenn. Kere naadige herre 
andre nye tydinge er here icke nu ieg ethers naade scriffue kandt men ieg haaber till gwdt att vii vdi neste 
tillkomendis sommer komme huer andre perszonligenn till ordtzs och  tha haffuer ieg mange honde erinde attgiffue 
ethers naade tillkende som  ieg icke nu i szaa maade ethers naade tillscriffue kandt men vdi hues maade ieg aff 
myn formue, vdi thenne landzs eende kandt vere ethers naade till villig och tienniste schall ethers naade ther till 



alldtiidt beffinde meg redebonn och vspardt. Cum his jn Christo vestra reuerendissima paternitas feliciter valeat jn 
eternum. Datum Gottorp in profesto diue Lucie virginis anno virginej partus mdxxix. Vestre reuerendissime 
paternitatis humilis capellanus Nicolaus Gørtze. 

Tillegg: Udskrift: Reuerendissimo jn Christo patri domino Olauo ecclesie metropolitane Nidrosiensis  
archiepiscopo necnon apostolice sedis legato domino suo generosissimo 

Tillegg: Bagpå med ærkebispens skrivers hånd: Sigfridj. 
1) Fra [ tilskrevet i margenen med henvisning hid. -  tilbage 
2) Igjen udslettet. tilbage 
3) Tilskrevet overlLinien. 

 
17. december 1529 

Tyge Krabbe tilskriver Kongens Kansler Claus Gjordsen med Fremsendelse af Rustningsliste for Sjælland og 
Smaalandene. Vegholm Fredagen for Sti Thome. Ao. mdxxix. Rigsarkivet, Danske Kancelli, Indkomne breve 1524-
31, seddelregistratur 14-19, internetopslag 64. 
 

29. december 1529?  
Ane Gjordsen, Otte Brockenhuuus’es, tilskriver sin Broder Kansler Claus Gjordsen, at hun er bleven tilsagt af Morten 
Stenpikker (Busser) til at fraflytte Slangerupkloster til Nytaar, beklager sig i den Anledning og udtaler Ønske om faa 
Eskebjerg i Forlening i Stedet imod Vederlag m.m. Uden Dato. Slangerup des ersten med wckens in dem winachten. 
Original med Segl. Rigsarkivet, Danske Kancelli, Indkomne breve 1524-31, seddelregistratur 14-19, internetopslag 
65. 
 

10. maj 1530 
Nicolaus Gørtze skriver til Ærkebiskop Olauus af Nidaros, at Rygtet 10. Maji. ganske vist, som Hr. Niels Lycke 
har sagt ham, har gaaet, at han vilde gaa over paa Kong Christierns Parti, men at det hverken har fundet Tiltro hos 
Kongen eller hos de danske Rigsraader. - Hwswm, 3. feria prox. post dominicam Jubilate. Diplomatar. Norveg. 
VII. 725-26.  Regesta II, nr. 12.805. 
 

Ca. 4. august 1530 
Fortegnelse over 16 breve, som kansler Claus Gjordsen overdrog til Jens Hvas i Ribe. ÆA IV, s. 415. 
 

4. august 1530 
Fortegnelse over 12 breve, som kansler Claus Gjordsen indlagde i tårnet Folen på Kalundborg torsdag efter Peders 
dag. ÆA IV, s. 418. 
 

27. april 1530 
Nicolaus Gorizsse, decanus Hafnensis, altare s. Jodoci alias quatnor doctorum et vicariam ejusdem in ecclesia 
collegiata Hafnensi dno. Andree Johannis confert. - Haffnis, quinta feria post f. divi Marci evang. Rørdam, 
Kjøbenhavns Kirker og Klostere, Tillæg S. 194-95. Regesta II, nr.13.008. 
 

3. december 1530 
Claus Gørtze, Degn i Kjøbenhavn og Kongens Kansler, mageskifter ”Degnens Have” til Kjøbenhavns Stad med 
en Ejendom ud mod Stranden. Køpnnehaffnn, løuerdagen nest epther s. Andree ap. dag. Rørdam, Kjøbenhavns 
Kirker og Klostere, Tillæg s. 191-92.  Regesta II, nr. 12.914. 
 

Omkring juni 1531 
Item ther som nogle aff Dan. riges raadt icke endnu erre framkomnæ tiill Kiøpenhaffn, tha haffuer kon. Ma:t 
befallet her niells lycke at han schall befalle Mester Ckaus giprtsen, nans nades canceller, at han strax wforrøffuet 
schall forskriffe thennom at komme med alderførste wden all forsømmelse at besøge forne herredag, oc tesligste 
giffue thennom tilkiende wdj schriffuelse at the schulle hladhe ferdigge giørre oc hollde tillstede theres rwstningh 
mett, harneske och werighe, Saa the siidde ther met altingeste tiill redhe met, om noget kommer effther som 
beuilliget bleff i Kiøpnefaffne, som screffuit stander. Giffuet wppaa nyborig Slott Mandagen nest effther hans 
Baptiste dag aar mdxxxj wnder wort kon. Ma: t. tiill Danmarck Signete. Mandat. pr. Regi Maiestatis. A. Heise. 
Dokumenter til belysning af] Forhandlinger paa Herredagene og i Rigens Raad under Kong Frederik I. Aar 1531. 
Danske Magazin, 2,6, s. 108. 
 
 4. oktober 1531 
Mogens Gøye, Ridder meddeler Kong Frederik, at han sender Kansleren et fra Hr. Mogens Gyldenstierne 
modtaget Brev om Forholdene i Norge, hvor den gejstlige Stat med deres forædlige Handel vil skille Kongen 
ved Land og Rige, samt tilskriver ham om forholdet med Mogens Munck og [Viborg Landsting]. Screffuet paa ..  



.. Slot Schandelborg d. Francisi dag aar etc. xxxj. Hoslagt Brev fra samme til Kongens Kansler Mester Claus 
Gjordsen om at læse Hr. Mogens Gyldenstiernes indlagte Brev fra Kongen samt skikke ham det til Hænde igen. 
Screffuet paa Schandelborg .. Francisij dag etc. 1531.  
 

23. oktober 1531 
Mogens Munck tilskriver Kongens Kansler Mester Claus Gjordsen om hvor løs Almuen er, siden Kong Christiern 
og Per Stubs Skrivelse er kommet dem i Hænde, og om 14 spejdere, der kom til Ribe Vor Frue Dags Marked, og 
siden har gjort mytteri i Viborg og Hemmersøssell. Screffuet paa Palsgordt pa thij ix m: confruer dag aar mdxxj .   
Rigsarkivet, Danske Kancelli, Indkomne breve 1524-31, seddelregistratur 14-19, internetopslag 111. 
 

24. oktober 1531 
Joachim Rønnow, udvalgt biskop i Roskilde beder Nicolaus Gjordsen Kgl. Kansler skaffe ham Stadfæstelse paa 
nogen Ejendom til Foreweylegord paa Langeland. Ex curia nostra Roschildense postridie beati Severini ep. anno 
1531.  Rigsarkivet, Danske Kancelli, Indkomne breve 1524-31, seddelregistratur 14-19, internetopslag 113. 
 

13. november 1531 
Joachim Rønnow, udvalgt biskop i Roskilde beder Nicolaus Gjordsen Kgl. Kansler skaffe ham kgl. Forskrift til Ottho 
Krumpen, kgl. Embedsmand paa Tranekjær, at han skal være Foreweylegord Gods og Ejendom ubevaret. Ex curia 
nostra Roschildense feria 2a. proxima festum sti Martini epi.  anno 1531.   
Rigsarkivet, Danske Kancelli, Indkomne breve 1524-31, seddelregistratur 14-19, internetopslag 125. 
 

30. september 1531  
(Lørdag efter St. Mikkels Dag). Andvorskov. Ander Bilde til Mester Klavs Gjordsen, kgl. Kansler, og Mester 
Johan Fris, kgl. Sekretær, baade tilsammen og hver besynderlig: Beder dem fremsætte paa det bedste for Kongen, 
at han ikke efter Kongens Skrivelse sender til Gottorp de Penge, hvormed han skulle undsætte Kongen af sit Len; 
thi efter den Lejlighed´, som nu sig her i Landet begiver, kan han ikke undvære nogen af sine Svende, men maa 
have dem hos sig at tage Vare paa hans Heste og Harnisk; men naar han kommer til den Herredag i Nyborg, som 
Kongen har udskrevet vil han have Pengene med sig. Danske Magazin, 4,6, s. 30. 
 

Før 1532 
Item biscop Iffuer Mwnckes quittantz paa noget guldt, som m. Clawes Giortzen oc m. Gundi Lange lontehe aff 
hannom, och mæler theris breff dødt oc machtesløs. ÆA, Registratur over Breve i Ribe Kapitels Arkiv 1553 (og 
senere), s. 426.  
 
 30. april 1537 
Christian 3. meddeler Eske Bille, rigsråd og embedsmand på bergenhus, at han for rigsråd, ridder Johan Ran´tzaus 
bøns skyld har forlenet Lauritz Norman, der først tjente kansler mester Claus Giordtze, og side Johan Rantzau som 
foged på Krogen, med kronens gård Størdle i Norge, på livstid. Skrevet i vor købstad Viborg mandag efter Cantate 
Søndag. Danske Magazin IV, s. 67-68.  
 
 

1542 
Niels Juls till Astrup papir reuersall paa breffue hand haffuer anamitt aff Christoffer Rosenkrantz liudendis paa jit 
jord wed Lyxszby ør, huilcket hand beplicther sig att føre tilstede egien om paaeskis. War daterit mdxlij. ÆA II, 
Register på Viborg Stifts breve, Hornum herred, s. 293. (Denne jord i Løgstør havde tidligere været givet til Claus 
Gjordsen). 
 
 
 
 
 


