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Forord
I forbindelse med mit arbejde med Hald lens regnskab 1541-46, som blev
udgivet i 2016, fik jeg interesse for Hald Slots bygningshistorie. Regnskabet
er umiddelbart kedeligt, men et nærstudie viste, at det indeholdt et væld af
oplysninger, som får livet på slottet og de bygningsmæssige rammer til at
træde lyslevende frem.
Et supplerende studie af Hald lens regnskaber 1596-1652 viste, at der
også her forelå en mængde brugbare oplysninger om slottets bygninger. Det
var specielt synsforretninger fra lensmandsskifterne men også de mange regnskaber med bygningsfornyelser og reparationer af slottet. Også en del kongelige ordrer gav oplysninger om byggerier på Hald.
I efteråret 2016 besøgte jeg Hald og opdagede bl.a. ved brug af de
foreliggende arkivalier, at der på nordspidsen af borgøen lå fundamenterne til
Randershus og Stalden ved Randershus, gemt lidt under jordoverfladen, men
synlige i søkanten. Husene nævnes i synsforretningen 1601 og er de første af
bispeborgens bygninger, der er opdaget i mere end 100 år. Det er ladegården
til bispeborgen før Jørgen Friis’ tid.
I efteråret 2016 opdagede jeg også, at der på øen syd for den nuværende
adgangsdæmning og i søbunden udenfor var spor af lensmandens stald ved
vindebroen samt slottets smedje. Nationalmuseets arkæolog Johannes Hertz
udgravede 1979-80 port-bygningen. I den forbindelse gravede han grøfter på
begge sider af adgangs-vejen, hvorved øen opstod. Det var vist et misforstået
forsøg på at illudere adgang til borgen over en lang træbro.
Ud fra de således foreliggende oplysninger og mange besøg på stedet
søger jeg at danne et billede af, hvorledes slottet har udviklet sig fra biskop
Jørgen Friis’ byggeri 1528 til 1670, hvor vi har det første billede af Hald i
Peder Hansen Resens prospekt over Mariager i Atlas Danicus.
Kronen solgte 1664 Hald til brødrene Jacob og Samuel de Lima. Jacob de
Lima døde 1687, Samuel de Lima 1703, og samme år købte Gregers Daa Hald
af Samuel de Limas enke. I årene 1703-12 nedrev han slottet og brugte
materialerne til en ny hovedbygning, som lå i haven nedenfor den nuværende
Hald Hovedgård. Her lå allerede fra omkring den nye ladegård, som ses på
Resens prospekt, sikkert opført omkring 1545 af lensmand Otte Krumpen.
Det er mit håb, at bogen kan medvirke til en bedre forståelse af Hald Slots
interessante bygningshistorie. Det er også mit håb, at den kritiske læser vil
betragte bogen som et oplæg til diskussion, påpege mine fejl og mangler og
herigennem bidrage til en endnu bedre forståelse.
Jeg takker min hustru Anna Marie Færch for tålmodig korrekturlæsning
af de indviklede bygningsbeskrivelser.
Bogen udgives med støtte fra Veluxfonden, som jeg bringer min bedste
tak.

9. september 2018

Ole Færch
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Resumé af slottets bygningshistorie
Syd for Viborg ligger et af Danmarks skønneste områder, Dollerup Bakker
og Hald Sø. Her ligger indenfor en radius på ca. 500 meter De fem Hald’er.
Den nuværende Hald Hovedgård, Hald V, er bygget af Frederik Schinkel
omkring 1787. I haven ned mod søen stod forgængeren, Hald IV, bygget af
Gregers Daa 1703-12. Følges vejen forbi Hald Hovedgårds bindingsværkslade
fra 1700-årene, kommer man til Niels Bugges Kro. Øst herfor ligger voldstedet
Gammel Hald, Hald II, smukt på kanten af søen. Vender man tilbage til Hald
Hovedgård og vandrer ad stien mod sydøst, passerer man Brattingborg eller
Valdemars Skanse, Hald I. Fortsættes vandringen, kommer man via en
dæmning til Hald III, Hald Slots ruin, liggende som en ø i Hald Sø, indesluttet
af volde. Det er Hald Slots bygninger, som der her skal berettes om.
Voldstedet er nu 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. Kun få
bygningsrester står tilbage, men sammen med de skriftlige kilder i Rigsarkivet
er det alligevel muligt at tegne et ret nøjagtigt billede af borgen, et vidnesbyrd
om den gamle sandhed, at papir er stærkere end sten.
Den protestantiske tro begyndte omkring 1526 at vinde indpas i Danmark
og truede med at undergrave den katolske kirke og biskoppernes stilling som
nogle af rigets mægtigste mænd. Biskop Jørgen Friis i Viborg ombyggede da
omkring 1528 Hald som et tilflugtssted.
Jørgen Friis opførte ikke Hald Slot fra grunden. Tværtimod var det en
ombygning fra foged- og avlsgård og måske bisperesidens til en borg. Allerede
1419 var der en slotsfoged på Hald Slot.
Jørgen Friis byggede portbygningen, det store stenhus med hvælvingen
gennem volden, vandporten og bryggerset. Han flyttede det eksisterende stegers
indenfor volden. Tårnet, tre gamle huse i den gamle borggård samt Randershus
og Stalden ved Randershus på nordspidsen af borgøen var eksisterende
ladegårdsbygninger, som han lod stå. Han nedrev hovedbygningen, da den
ligesom stegerset kom til at ligge i vejen for hans nye volde. Om han byggede
bryggers-ruinen i borggårdens sydøstre hjørne står hen i det uvisse.
Efter Frederik 1.s død 1533 udbrød der borgerkrig i Danmark, som først
sluttede, da den nye konge Christian 3.s indtog København 6. august 1536.
Da Danmark allerede år forinden var gået over til den protestantiske
tro,Viborg allerede 1528, sad de katolske biskopper nu på gods, som de reelt
ikke havde et legitimt krav på. Det var snarere var en slags herreløst gods.
Christian 3. så lejligheden til at tilegne sig kirkegodset 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, biskopperne, fængsle. De resterende,
heriblandt biskop Jørgen Friis i Viborg, blev fængslet kort efter. På herredagen
i København 30. oktober 1536 fik kongen adelen og borgenes tilslutning til at
fratage bisperne deres embeder og konfiskere kirkens gods.
Hald blev nu et kronlen og administrationscentrum for et stort bøndergods fra Kattegat til Mors og fra Limfjorden til syd for Viborg. Da lenet var
størst i 1544, var det kronens største indtægtskilde af lenene i Jylland.
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Frederik 2. og senere Christian 4. beordrede lensmændene til at udføre
byggearbejder på Hald. Gennem bl.a. disse ordrer, synsforretninger ved overdragelse af lenet til en ny lensmand samt store mængder af oplysninger i Hald
lens regnskaber 1596-1652 tegnes et billede af bygningerne. I alt væsentligt
forblev borgen uændret, men enkelte bygninger blev fornyet og enkelte
forsvandt eller blev flyttet i tidens løb. Det gælder f.eks. ladegården, som før
1528 lå på nordspidsen af borgøen, udenfor den daværende vold, og omfattede
Randershus, Stalden ved Randershus, et halvtagshus ved Randershus og måske
flere bygninger. Da den var gammel og ringe blev der, efter at Hald var blevet
et kronlen, sikkert o. 1545, bygget en ny ladegård, placeret ovenfor Gammel
Hald. Det er denne ladegård, der ses på Resens prospekt fra 1670, ses mens den
gamle på nordspidsen af borgøen forsvandt 1614.
Under lensmand Jørgen Friis (1596-1601) var der et større byggearbejde
på stenhuset, som sikkert blev ombygget, udvidet og forsynet med to kviste. Det
store stenhus fik måske ved den lejlighed den kamtakkede gavl, der ses på
Resens prospekt fra 1670.
Under Christen Holck (1601-11) blev kornhuset i Hobro 1606 flyttet til
Hald. Det blev placeret ved ridestalden ved vindeporten. Ligeledes i 1606 blev
kongens ridestald ved vindebroen, også kaldet lensmandens stald, nedtaget og
flyttet til et nyt sted nær vindebroen, da der drev vand ind under hestene i den
gamle stald. Den gamle ridestald var måske fra biskop Jørgen Friis’ tid.
I Knud Gyldenstjernes tid (1612-37) blev Randershus nedtaget 1614 og
brugt til forbedring af laden. Han nedtog sikkert også Stalden ved Randershus,
ogt Langstalden i ladegården. Han nedtog 1615 porthuset i den gamle borggård.
1623 nedtog han det østre hus i den gamle borggård, som blev genopbygget.
Han flyttede sine værelser hertil. Det kaldtes senere Knud Gyldenstjernes hus.
Under Jørgen Seefeld (1637-48) blev overetagen i det gamle stegers, hvor
der nu var køkken og borgstue, nedtaget og genopbygget. Stenhuset, der var
medtaget efter, at svenskerne havde hærget slottet, blev istandsat, og lensmanden flyttede sine værelser hertil fra Knud Gyldenstjernes hus. 1647 brændte
kornhuset, som var flyttet til Hald fra Hobro, og nu kaldtes Randershus.
I Frans Pogwischs tid (1648-55) blev det vestre hus i den gamle borggård
nedtaget. Det var 2 lofter høje og blev erstattet af et hus, der kun var ét loft højt.
I 1649 blev ridestalden ved vindebroen helt fornyet.
I de sidste tre lensmænds tid skete der formodentlig ingen bygningsændringer. Det gjorde der formodentlig heller ikke efter, at de Limaerne overtog
Hald 1664. På Resens prospekt fra 1670 ses, at bryggerset nu var en ubrugelig
ruin, at der ved vindebroen kun var stalden samt smedjen tilbage, mens
ladegårdsbygningerne lå ved Gammel Hald.
Desværre blev der ikke meget tilbage af slottet, da Gregers Daa 1703-12
lod det nedrive for at bruge byggematerialerne til sit nye slot, Hald IV kaldet.
Det lå i haven ned mod søen nedenfor den nuværende Hald Hovedgård. Hvad
Gregers Daa efterlod, gjorde tidens tand indhug i, og yderligere blev slottet
brugt som stenbrud, så granitkvadre m.v. blev fjernet. Resterne har været
udsat for hårdhændede arkæologiske undersøgelser, misforståede restaureringer og mangelfuld vedligeholdelse.
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Generelt om rekonstruktion af slottets bygninger
Rekonstruktionerne af Hald Slots bygningerne er i alt væsentligt baseret
på følgende:
Hald lens regnskab 1541-46, udgivet af mig i 2016.
Hald lens regnskaber 1596-1652 i Rigsarkivet. Heri specielt synsforretningerne fra lensmandsoverdragelserne i kvittansariumsbilagene samt
regnskab med bygningsfornyelser, vedligeholdelse og reparationer.
Kancelliets Brevbøger, udgivet af Rigsarkivet.
Herudover eksisterer der et omfattende materiale vedrørende forskellige
arkæologiske undersøgelser, opmålinger, geotekniske undersøgelser vanddybdemålinger, tegninger, fotos m.v. som er samlet i bogen Halds Registrant,
som vil blive lagt på min hjemmeside www.ferch.dk.
Halds Registrant omfatter bl.a. de arkæologiske undersøgelser, som den
daværende ejer af Hald, kammerherre Christoffer Krabbe gennemførte fra
omkring 1888 til 1912. Dette omfattede bl.a. hans udgravning af portbygningen, tårnet, bryggerset og bryggers-ruinen. Registranten omfatter bl.a. også
den arkæologiske udgravning af vandporten, som Nationalmuseet ved arkitekt
C.M. Schmidt udførte 1910-12, de få oplysninger, der foreligger fra Nationalmuseet ved Johannes Hertz’ udgravning af portbygningen 1979-80 samt
Nationalmuseets opmåling af portbygningen ved Gerry Keyes i 2007.
Alle væsentlige skriftlige kilder vedrørende Hald fra 1326-1664 er supplerende samlet i bogen Halds Diplomatarium, der udgives særskilt.
Ved beskrivelse af bygningerne og bygningsanlæggets placering er der
mange usikkerheder. En af disse er opdeling i ladegård, staldgård og borggård.
I de forskellige synsforretninger og i regnskaberne nævnes både ladegård,
borggård og staldgård, men hvor en synsforretning f.eks. starter med
ladegården, slås der pludseligt over i beskrivelse af bygninger, der måske eller
endog klart ikke hører hertil, uden at dette angives ved en ny overskrift. Der
kan derfor være uklarhed om, hvor en bygning er placeret.
En anden usikkerhed er, at der ikke er ensartethed i de forskellige
skriveres angivelser af bygninger og steder. I synsforretningen 1601 nævnes
Stalden ved Randershus, som ikke nævnes i synsforretningen 1612. Til
gengæld nævnes her Langstalden, som ikke nævnes i synsforretningen 1601.
Randershus på nordspidsen af borgøen blev nedrevet 1614, men navnet
Randershus blev senere knyttet til et kornhus, som blev nedtaget i Hobro og
1606 genopsat på Hald. I regnskaberne nævnes ofte reparationer af
kornlofterne, uden at det er klart i hvilken bygning, det aktuelle kornloft
befinder sig. Endelig er der enkelte specialudtryk for byggematerialer ol., hvor
betydningen ikke kendes.
Et usikkerhedsmoment er også skrivernes varierende angivelse af
bindingsværkshusenes længde. Nogle angiver antal fag, andre antal bind, og
der er flere steder gået kludder i beskrivelserne.
For at kunne rekonstruere bygningerne er det også nødvendigt at gøre
nogle antagelser. Faglængde i bindingsværk kendes ikke, og det vides ikke,
om der blev anvendt samme længde i alle bygninger og op gennem tiden. Ud
fra omtalen af Knud Gyldenstjernes hus i synsforretningerne og A.L.J.
Michelsens fund af fundamentet hertil i 1829 er beregnet en faglængde på 1,16
meter, og denne er antaget at være generel på alle bygningerne. Bygnings11

dybden antages at have været omkring 8 meter, etagehøjden ca. 3 meter, og
det antages, at tagene har haft ca. 45 graders hældning.
Med hensyn til bygningernes placering i situationsplanerne er der også
nogen usikkerhed hidrørende fra, at vanddybden i søen i tidens løb har været
ændret flere gange, men uden at vandspejlsniveauet nøjagtigt kendes. men kun
kan skønnes. Der er også usikkerhed som følge af, at voldene i tidens løb er
sunket sammen, men der har også været gravet i dem.
Endelig er der en væsentlig usikkerhed om, hvorledes bryggers-ruinen
skal opfattes og om stenhusets konstruktion.
Tegninger med rekonstruktioner af bygninger er udført i gratisprogrammet Sketchup Free, som desværre indeholder et begrænset materialevalg og
begrænsede muligheder for at tegne nøjagtigt.
Terminologi
Ved beskrivelsen af bygningerne anvendes følgende terminologi, der i alt
væsentligt har udgangspunkt i synsforretningerne og regnskaberne.
Stenhuset: Det store grundmurede hus over hvælvingen.
Porten: Portbygningen, som var sammenbygget med stenhuset, men skellet
herimellem kendes ikke.
Nordre og søndre portrum i portbygningen.
2 fags porthus ved vindebroen.
Bygfældig, brøstfældig, at en bygning eller en bygningsdel var i dårlig
tilstand.
Forhavet, medtaget, slidt.
Muret mellem stænger, dvs. bindingsværk med felterne (tavlene) udfyldt med
murværk i modsætning til lerklinede tavl.
Ved magt, vel ved magt, det vil sige i god stand, i orden.
Forfærdiget, udført, lavet.
Ben, stolper i bindingsværk.
Stibber, sikkert skråbånd i bindingsværk.
Fruerstuen, var ikke et enkelt rum men en samlet betegnelse for flere rum.
Vindebroen, var ikke kun betegnelse for selve broen, men for broen og et
større areal på landsiden.
Skellet, forskelning, udvendig tætning af tegltage med mørtel.
Hængt med sten, dvs. tagdækning med tagsten.
Hængt med strå, dvs. tagdækning med stråtag af rør eller tagrør.
Hængt med sten og strå, dvs. tagdækning med tagsten, indvendigt tætnet med
strå, udvendigt skellet.
Runddelen, dvs. tårnet.
Når Christen Snedker selvanden udførte et arbejde, havde han en mand med.
når han selvtredje udførte et arbejde, havde han to mand med. Selvfjerde og
selvfemte tilsvarende.
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Baggrunden for Jørgen Friis’ borgbyggeri
Da Frederik 1. blev kronet som konge i Danmark 26. marts 1523 i Viborg,
lovede han officielt at beskytte og bevare den katolske kirke, men uofficielt
hældede han mere og mere til den protestantiske tro. Hans søn prins Christian,
der var hertug i Slesvig-Holsten, var allerede var gået over til den protestantiske
tro. I 1526 brød Danmark med pavestolen og udnævnte en biskop uden
godkendelse fra paven. Omkring 1526 kom Hans Tausen til Viborg og begyndte
at prædike protestantisk. Han blev kongens kapellan og var dermed beskyttet,
og borgene i Viborg sluttede sig til den protestantiske tro for at komme af med
den forhadte katolske kirke. Præster i hele landet gik over til den protestantiske
tro. Munke og nonner blev trængt ud af kirker og klostre. Det var en revolution.
I 1528 synes Viborg helt at være overgået til den protestantiske tro. 17. marts
1529 skrev Jørgen Friis til kongen, at borgene nu i disse dage havde nedbrudt
alle kirkerne i Viborg undtagen domkirken. Situationen var blevet mere og mere
faretruende og Jørgen Friis var gået i gang med byggeplaner.
Hvilke tanker lå bag byggeriet, hvem var han bange for? Borgen er
tydeligvis anlagt til beskyttelse mod kanonild, men borgerne i Viborg, som
traditionelt er udlagt som Jørgen Friis’ hovedfjende, havde næppe adgang til
kanoner, så hvem var det, at Jørgen Friis ville beskytte sig imod? Kongen eller
adlen, som var ude efter stiftets gods? Eller var byggeriet en panikhandling, en
urealistisk overreaktion? Byggeriet på Hald er et mysterium. Adskillige
historikere har også villet tillægge Jørgen Friis opførelsen af Spøttrup på samme
tid, også som et tilflugtssted, men den skrøne har historikeren Mikael Venge for
kort tid siden aflivet i sin bog Bispeborgen Spøttrup.
Arild Huitfeldt fortæller i sin Danmarks Riges Krønike, at biskop Jørgen
Friis 1528 lod opbygge Ny Hald, og det er efter traditionen det Hald, der nu
ligger som en ruin på borgøen i Hald sø.
Administrationen af Viborg Stifts gods var senest Franscisi 1529 flyttet fra
bispegården i Viborg til Hald, hvilket formodentlig er et tegn på, at byggeriet på
borgen var afsluttet eller fremskredet. Se Halds Diplomatarium 9. dec. 1532.
I august 1536 viste det sig, at alle Jørgen Friis’ bestræbelser på at sikre sig
gennem borgbyggeriet havde været forgæves. De to adelsmænd Peder Ebbesen
Galt og Axel Juul havde 12. august 1536 fået kongens ordre om at fængsle ham
ligesom de resterende øvrige bisper, som forberedelse til Recessen 30. oktober
1536, hvor Reformationen blev afsluttet og al kirkeejendom konfiskeret af
kronen. Det blev dog sikkert kongens hærfører Johan Rantzau, der 20. august
1536 var i Viborg ifm. overtagelse af bispernes gods i Jylland, der kom til at
fængsle Jørgen Friis, men sikkert i samarbejde med Peder Ebbesen Galt og Axel
Juul, der også var i Viborg.
Efter traditionen sad Jørgen Friis fængslet på Hald, og ifm. herredagen maj
1537 i Viborg blev han opsøgt på Hald af Axel Juul og vidnede overfor denne
og lensmanden Henrik Rantzau på Hald om et dombrev, som han havde beseglet
med en corniol, mens han endnu var biskop. Efter traditionen sad han i næsten
to år i sit eget fangetårn, inden han 9. august 1538 på Eskær i Salling i
overværelse af bl.a. broderen Christian Friis underskrev et brev om, at han ville
være Christian 3. huld og tro og ikke føre sag mod ham pga. fængslingen. Han
var dog sandsynligvis frigivet længe før den tid, og hans ophold på Hald har
sikkert kun været en mild husarrest.
13

Ruinresterne
Af Jørgen Friis’ Hald, nu kaldet Hald III, er kun få rester tilbage, idet
borgen i årene 1703-12 blev nedbrudt og en del af byggematerialerne genbrugt
ved Gregers Daas opførelse af en ny hovedbygning m.v. til det vi nu kalder Hald
IV, liggende ca. 800 meter vest for Hald III. Det er forløberen til det nuværende
Hald V, opført af Frederik Schinkel en smule nord for Hald IV. En del granit
fra nedbrydningen af kirker i Viborg, som havde været brugt på bispeborgen
Hald ses nu sikkert i fundamentet og i havemurene på Hald V. Ladegården lå
dog jf. Resens prospekt allerede 1670 på det sted, hvor Gregers Daa byggede
Hald IV.
De fysiske spor, der eksisterer og skønnes at være fra Jørgen Friis’ Hald er:
• Voldene, enkelte steder med uidentificerede murrester i nord-østlige hjørne
i borggården samt et murstykke i sydvolden.
• Stenhuset – ubetydelige rester af væggene i hvælvingen fra portbygningen
til borggården.
• Rester af portbygningen med gruber i.f.m. vindebroer for kørende og
gående, nordre og søndre portrum, begge overhvælvede, men hvoraf kun
er bevaret mindre stykker, fundamentet for kraftige vægge til portrummene, hvori ses to skydeskår, en kvaderstensfront strækkende sig mod
nord fra portbygningen mod tårnet og mod syd og øst fra portbygningen
hen mod bryggers-ruinen i borggårdens syd-østlige hjørne, heri to
skydeskår. Portbygningen blev udgravet af Christoffer Krabbe i 1889 og
1979-80 af Johannes Hertz og opmålt i 2007 af Garry Keys, Nationalmuseet, og supplerende opmålt og restaureret af Jørgen Frandsen i 2014.
• Ruinen af et meget kraftigt bygværk, der ved C.M. Smidts restaurering
(betontag og genopførte hvælvinger) og 2009 (ovnen). ca. 1911-13 kaldes
bryggers, men næppe oprindeligt har været dette. Placeringen i volden er
lidt ejendommelig. Kaldes i det efterfølgende bryggers-ruinen.
• Vandporten, genopbygget og restaureret 2011.
• Fundament til Randershus og Stalden herved, som jeg lokaliserede i 2016.
Tårnet skønnes at være fra før Jørgen Friis’ tid, opført af Niels Bugge.
Ud over ruinresterne er det muligt at danne sig et indtryk af, hvordan Hald
har set ud i perioden 1528-1662 gennem Hald lens regnskaber med mange
synsforretninger fra lensmandsskifterne og mange detaljer fra regnskab med
byggeri, vedligeholdelse af slottet samt kongelige missiver.
Halds først kendte udseende findes på Peder Hansen Resens kobberstik
med prospektet af Mariager, hvor Hald mærkværdigvis er indsat. Borgen ses fra
vest, tegnet uden perspektiv og hensyn til indbyrdes afstande. Ladegården lå
tydeligt nær Gammel Hald, voldstedet Hald II. Her ovenfor byggede Gregers
Daa 1703-12 ny hovedbygning til Hald IV. Billedet er fortegnet mht. hvilke
huse, der var synlige fra vest. Man har ikke kunnet se borggårdens grundflade.
Resen har sikkert benyttet sig af en hjælper, der har tegnet det, han vidste, der
lå, ikke det han kunne se. Ved nærstudie af Resens prospekt ses tydeligt et
unummereret bygningsværk, som stikker ovenud af volden syd for bryggerset,
nr. 2. Det må være bryggers-ruinen. På nordsiden af stenhuset er der et
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unummereret hus eller en tilbygning. Det kunne være stegerset, indtegnet med
en lidt skæv placering, eftersom dette sikkert lå ved sydvolden mellem stenhuset
og bryggerset. Signaturforklaringen angiver smedjen som nr. 8 og stalden som
nr. 9, men tegningen viser en tredje bygning uden nummer. Der er gået kludder
i nummereringen og angivelsen af bygninger ifm. kobberstikkets tilblivelse.
Vandspejlet i Hald Sø skønnes af hensyn til Non Mølle at have ligget i ca. kote
8.85 DNN. Der må derfor have været et meget sumpet og lavvandet område
nord for voldene med synlige fundamenter af Randershus-husene og ligeledes
vest for voldene, som tegneren har forbigået.
I Kgl. Bibliotek, Thott 692 fol., findes en i blyant tegnet udgave af Hald
Slot fra 1600-årene. Den har måske dannet grundlag for Resens prospekt, men
viser ikke bryggers-ruinen og det unummererede hus på nordsiden af stenhuset.

Udsnit af Resens prospekt af Mariager. 1670. Kgl. Bibliotek.
Signaturforklaring efter et prospekt ”tegnet efter Resen”, som findes på Viborg Museum:
1. Porthuset hvorunder nogle gamle øde og ubrugelige kældre med en vindelbro.
2. Rudera af det gamle bryggers.
3. Den gamle fruerstue.
4. Lysthuset.
5. Den nye fruerstue.
6. Fangetårnet bygget 1528 af bisp Jørgen Frijs (til Tausanum Borgm. Hegelund og Viborg
borgere, mens han kom selv først derudi sig til liden både.
7. Vold omkring slottet.
8. Smedjen.
9. Stalden.
10. Brattingborg.
11. Slotsladegården.
12. Hald skov.
13. Gammel Hald, som er bygget ved år 1300 (Hr. Bugge).
14. Slotsmøllen. (Non Mølle).
15. Søen.
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Udgangspunktet for Jørgen Friis’ borgbyggeri
Da Jørgen Friis i 1521 efterfulgte Erik Kaas som biskop i Viborg, overtog
han blandt stiftets gods også Hald Slot. Kun får spor viser, hvorledes slottet
så ud på den tid. Det var formodentligt en avls- og fogedgård, hvor biskoppen
nogle gange har opholdt sig i en hovedbygning. Han havde også en gård i
Viborg. Situationsplanen har formodentlig været som vist i nedenstående
skitse. Nr. 1. er den formodede hovedbygning. Den skønnes nedbrudt, da Jørgen
Friis anlagde voldene. Nr. 2., 3. og 4. er de tre faldefærdige bygninger i ”den
gamle borggård” som ses i synsforretningerne 1601 og 1612. Deres eksistens
1521, størrelse og placering skønnes rimelig sikker. Nr. 5. er stegerset, 12 fag,
2 lofter høj, som Jørgen Friis ved byggeriet omkring 1528 flyttede indenfor
voldene. Placeringen er baseret på et skøn. Nr. 6. og 7. er Randershus og Stalden
ved Randershus, som jeg lokaliserede i 2016. De lå her 1601 og også må have
ligget her i Erik Kaas’ tid. Ved synsforretningen 1601 kaldes de gamle huse.
Randershus blev nedbrudt 1614 og materialerne anvendt til Stalden ved
Randershus blev formodentlig nedrevet samtidigt, eller faldt sammen af sig
selv.

Halds situationsplan før biskop Jørgen Friis’ byggeri.
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Byggeplanerne
Jørgen Friis har naturligvis tilkaldt en bygmester, og han og biskoppen har
stået overfor en række spørgsmål og byggetekniske udfordringer. For Jørgen
Friis var hovedsagen utvivlsomt hurtigst muligt at få Hald bygget om til en borg,
hvor han kunne søge tilflugt, hvis begivenhederne i Viborg blev for truende, og
dette har været hans ideoplæg til bygmesteren. Han har naturligvis ønsket at
opnå dette for færrest mulige omkostninger. Bygmesteren kunne være den
senere kongelige bygmester Morten Bussert. Han udbyggede senere
Aalborghus Slot med jordvolde med indbyggede kældre efter samme principper
som Hald. Senere forestod han diverse byggearbejder på kongens gård i Viborg
1544-45 som det fremgår af Hald lens regnskab 1541-46, s. 113r.

Forsvarsstrategi – forborg
På den tid begyndte kanoner at blive almindelige som angrebsvåben, og det
blev bestemmende for borgens udformning som et kanonbaseret forsvarsbyggeri, dvs. at kanonernes formål var defensivt. Forsvaret bestod principielt af
grav, vold, spærremure og vindebro, og formålet var at holde fjenden ude.
Kanonerne i deres forskellige former tjente kun til at understøtte dette formål.
Principperne for angreb på borge med kanoner ses i nedenstående skitse.

Skydning mod en bastion fra kanoner beskyttet af jordfyldte kurve. Efter Diego Uffano:
Archely, Frankfurt a. Main 1614. Kongelig Bibliotek.
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Omkring 500 meter øst for den nuværende Hald Hovedgård ligger nogle
jordvolde, som i folkemunde benævnes Brattingborg eller Valdemars Skanse.
Der er ingen synlige bygningsrester. Der er foretaget flere arkæologiske
undersøgelser, men mængden af fund er ganske ubetydeligt og har ikke givet
noget svar på, hvordan jordvoldene skal tolkes, og hvornår de er anlagt.
Slots- og Kulturstyrelsen skriver om Brattingborg: ”Det ældste af voldstederne ved De fem Hald’er, Brattingborg, er formentlig opført i 1200-tallet.
Anlægget ligger på en bakkeskråning og består af to firesidede banker. Den
ene banke var sandsynligvis til forsvar, den anden til beboelse. Brattingborg
blev formodentligt opgivet, da Niels Bugge i midten af 1300-tallet opførte sin
borg nogle hundrede meter sydvest herfor”. Tolkningen er mærkelig. Hvorfor
skulle man anlægge en borg som et lille skævt voldsted på en skråning, når
der var mange andre mere egnede steder i nærheden. Hvis der var en borg,
ville den også have efterladt betydelige fund.
En anden tolkning fra Viborg Museum går ud på, at Brattingborg er anlagt
af Valdemar Atterdag som opstillingssted for en blide til angreb på borgen
Hald i 1372, som da ejedes af Gotskalk Skarpenberg. Han var den afdøde
Niels Bugges svigersøn og var en af oprørerne i det sidste adelsoprør mod
Valdemar Atterdag.
Museets tolkning var i første omgang, at bliden skulle beskyde adgangsdæmningen ud til borgen. Det var før jeg opdagede Randershus-bygningerne
på nordspidsen af borgøen, hvilket helt ændrer opfattelsen af borganlægget.
Efter min opdagelse ændrede museet tolkningen til, at bliden skulle ramme
selve borgen.
Begge museets tolkninger må afvises. For det første er afstanden ud til de
steder på borgøen ude i søen, hvor Niels Bugges borg kunne ligge, omkring
400 meter. En sådan kastelængde ville kræve en af Europas største blider, som
næppe blev slæbt op til Hald. For det andet brugte Valdemar Atterdag kun
blider mod byborge. For det tredje ville man placere en blide nærmere borgen.
For det fjerde ville det være let at tvinge borgen til overgivelse uden at bruge
en blide. Den trods alt mindre styrke på måske 50-100 mand, der kunne være
på borgen, kunne let holdes stangen af en begrænset styrke på højst et par
hundrede mand, indtil den overgav sig. Ingen historiske dokumenter - f.eks.
årbøgerne - fortæller om indtagelsen af Hald med blide, kun folkeviserne
beretter herom. Alt tyder på, at Gotskalk Skarpenberg tvunget af omstændighederne, måske efter en kort belejring, måtte sælge Hald til Valdemar
Atterdag, selv om ordet salg nok skal opfattes som en alternativ sandhed.
Min egen teori er, at der måske nok er et gammelt voldsted på stedet, men
at dette af biskop Jørgen Friis blev udnyttet til en forborg eller måske kun som
en ikke fuldført forborg i forbindelse med ombygningen af Hald til en borg
omkring 1528. Selv om borgens kanoner kunne holde en angriber på afstand,
var bygmesteren bange for, at kraftigt artilleri som kartover kunne nedskyde
portbygningen, idet der kun var 200 m til land mod vest. Han foreslog derfor at
anvende det gamle voldsted som forborg. Brattingborg blev suppleret med
jordfyldte kurve til beskyttelse af kanonstillingerne. Fra de to niveauer kunne
man beskyde adgangen til Hald fra alle retninger. Supplerende foreslog
bygmesteren efter inspektion af Non Mølle at hæve vandspejlet i søen 2 alen.
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Brattingborg eller Valdemars skanse anvendt som forborg. Et rekonstruktionsforsøg.

Byggeprogram
Efter overvejelserne om forborg har Jørgen Friis i samarbejde med den
kyndige bygmester nok formuleret et byggeprogram, som kunne være:
•
•

•
•
•
•
•

Hald skal ombygges til en borg placeret på den eksisterende halvø,
beskyttet af jordvolde mod kanonild.
Borgen skal indeholde bisperesidens, administration for stiftsgodset,
nødvendige servicebygninger, lagerbygninger til korn samt kælderrum til
”kolde” fødevarer, flæsk, kød, fisk, smør m.v.
Jordvoldene lægges op omkring det eksisterende tårn og bryggers-ruinen.
Eksisterende ladegård og andre bygninger bevares i videst muligt omfang.
Da borgøens afstand til land mod vest og nordvest er lille, skal der etableres
en passende forborg.
Borgen skal forsynes med passende muligheder for beskydning af
angribere fra land- og søside.
Nye bygninger og volde m.v. skal yde passende modstandskraft mod
kanonild og beskyttelse for personalet.
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•
•
•
•
•

Vandspejlet i søen skal hæves, så borgen ligger på en ø.
Adgang til borgen skal ske via en vindebro til en portbygning med
forbindelse til borggården.
Til daglig adgang til søen for fiskeri og til et slagtehus skal der indbygges
en vandport i volden mod øst.
Vandforsyning baseres på søen, en brønd nær bryggerset og den eksisterende i den gamle borggård.
Der skal etableres et passende antal ”hemmeligheder”.

Efter forundersøgelse af jordbunden – mulighed for direkte fundering eller
pælefundering og vandspejlets beliggenhed – præsenterede bygmesteren nok
biskoppen for en model af borgen, som kunne opfylde byggeprogrammet.
Biskoppen og bygmesteren blev enige om, at jordvoldene skulle have et sådant
omfang, at alle de ønskede bygninger kunne være indenfor voldene. Det
accepteredes, at de gamle bygninger Randershus og Stalden ved Randershus og
måske andre små gamle ladegårdsbygninger i nærheden, som vi ikke kender til,
heraf kom til at ligge udenfor. Mod vest og syd skulle der være en 15 alen høj
jordvold svarende til en topkote på ca. 18 DNN og 13 alen høje jordvolde på de
øvrige sider svarende til en topkote på ca. 16,0 DNN. Hermed kunne en ny
bisperesidens og hovedparten af service- og magasinbygninger på borgøen
beskyttes mod kanonbeskydning.

Bygmesterens model af borgen kunne måske have set sådan ud. Ladegårdsbygningene i
Randershusområdet nord for nordvolden ikke vist. Se efterfølgende skitse af situationsplan.

Adgang til borgen skulle ske via en vindebro ind til en portbygning i to
etager, bygget med tykke frontmure og skydeskår for falkonetter og skerpentinere og med forbindelse til borggården via en hvælving under den nye
residens. Frontmuren skulle være 3 alen tyk i kampesten. Der skulle være en
vindebro til kørende og ridende samt smal vindebro til gående. Ophejsningen af
vindebroerne skulle ske med spil placeret i etagen over porten. Vindebroerne
skulle være i en niche i frontmuren med skrå glacis for at hindre adgang fra
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søsiden ved undersiden. Herudover 4 skydeskår i nordre og søndre portrum i
portbygningen og 2 med adgang fra hvælvingen. I etagen over porten skulle der
være skydeskår i muren. Loftet over spilrummet skulle være i niveau med
voldkronen mod vest og syd således, at forsvarere herfra i ly af frontmuren mod
vest kunne skyde ned på angribere på dæmningen og hurtigt kunne komme
rundt på voldene skærmet af palisader (stakitter). Ved portbygningen skulle der
være en trappe, der kunne bringe folk fra portbygningen op i overetagen og ud
på volden. Til adgang til skydeskår 5 og 6 foreslog bygmesteren gange i volden
med forbindelse fra hvælvingen og trappen. Adgang ud til det lavtliggende
område nord for voldene kunne klares med en stenvase og en simpel træbro.

Situationsplan af Jørgen Friis’ Hald 1528, et rekonstruktionsforsøg.

1. Stenhuset
2. Stegerset
3. Bryggers-ruin
4. Bryggerset
5. Slagtehuset

6. Tårnet
7. Østre hus i gl. borggård
8. Porthuset i gl. borggård
9. Vestre hus i gl. borggård
10. Randershus, i ladegården
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11. Stalden ved Randershus i ladegården
12., 13. Formodede ladegårdsbygninger
14. Vindebroen
15. Randershusbroen
16. Bispens stald

Den eksisterende hovedbygning skulle nedbrydes, da den kom til at ligge i
vejen for nordvolden. I stedet skulle der bygges en ny grundmuret hovedbygning, to lofter høj ovenpå en hvælving fra portbygningen til borggården.
Portbygningen til den eksisterende borggård, et 8 fags hus, samt det østre
og vestre hus i borggården på hhv. 18 fag og 16 fag (som fremover kaldtes den
gamle borggård) blev han enig med bispen om at lade blive stående, da bispen
kviede sig stærkt ved udsigten til de store udgifter ved et nybyggeri.
Det gamle stegers, et 12 fags hus, ville komme til at ligge under nordvolden, og det foreslog han nedtaget og genopsat langs sydvolden, lige indenfor
stenhuset.
Ved siden af stegerset lå resterne af et tidligere byggeri, formodentlig fra
en af bisperne før Jørgen Friis, nu indbygget i voldens syd-østlige hjørne, og
det forslog bygmesteren anvendt til kolde lagerrum m.v.
Bryggerset foreslog bygmesteren udført som en 8 fags bindingsværksbygning med kamre til slotsfogden og slotsskriveren m.v., placeret i et indhak i
volden nord for bryggers-ruinen.
Stald til biskoppen og svendenes heste foreslog han måske placeret ved
vindebroen, hvor lensmandens ridestald nævnes 1601. Et spor af en sådan stald
er dog aldrig fundet eller nævnt nogen steder.
I forbindelse med den store hvælving foreslog bygmesteren, at der skulle
være hvælvede kælderrum med adgang fra overetagen i stenhuset. Nordre og
søndre portrum i portbygningen, der var mest udsatte ved en kanonbeskydning
fra vest og syd, og ikke fik megen jorddækning af volden skulle beskyttes ved
granitbeklædning af volden.
Det eksisterende tårn lod man stå, selv om det fik en akavet placering i
volden. Tårnet var fra Niels Bugges borg, et nybygget tårn ville man givetvis
ikke have placeret på dette sted. I en tid, hvor jordvolde var den effektive
beskyttelse mod kanonild, ville det også være unaturligt og ufornuftigt at ofre
kolossale omkostninger på et tårn med de store murtykkelser. Tårnet var måske
kun i to etager og blev nu ombygget til at være i fire etager med kamre med
skorstene for opvarmning. Muren var i kampesten med en ydre skal af
munkesten. Den var mod vest 3 alen tyk, men mindre mod øst i de øverste to
stok, som ikke kunne beskydes, og her blev der to kamre med mange vinduer.
Skallen af munkesten lod man bestå, selv om stenene ikke var særligt
modstandsdygtige ved kanonbeskydning. I de to øverste etager placeredes
sværere kanoner (skibsstykker) for beskydning i tre retninger, nemlig mod
nordvest langs med volden mod nord, mod vest ud mod søen i retningen ind
mod søbredden på ”den anden side” og endelig mod øst med retning direkte
mod vandporten.
På toppen af volden mod vest og syd skulle nedgraves en palisade (stakit)
af kraftigt tømmer til beskyttelse af skytter med hagebøsser, så svendene kunne
bevæge sig i ly hen til tårnet og til to blokhuse på volden. Voldene skulle have
en kronebredde, så svendene hurtigt kunne komme rundt, og der skulle være en
eller flere trapper i nærheden af porthuset med forbindelse til hvælvingen og de
hvælvede kældre med skydeskårene og til borggården. På volden var desuden
to blokhuse af kraftigt tømmer, hvori skulle være skerpentinere.
Til daglig adgang til søen for fiskeri og til slagtehuset udenfor porten skulle
der indbygges en hvælving i volden mod øst, en vandport. Den skulle sikres
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med dobbelte kraftige døre og skydebomme, og slap nogen alligevel igennem,
kunne de beskydes fra tårnet.
En hemmelighed blev placeret ved vindfanget til tårnet. De øvrige
hemmeligheder skulle bl.a. placeres bekvemt ved stenhuset, stegerset og
bryggerset. Hemmelighederne i den gamle borggård lod man stå.
De gamle huse i Randershusområdet nord for voldene, Randershus og
stalden herved, som indgik i ladegården, lod man også blive stående, selv om
de lå ubekvemt, og terrænet udenom dem ville blive lavtliggende, når
vandspejlsniveauet i søen blev hævet som planlagt. Adgangen til
Randershusområdet etableredes via en stenvase og en ny, simpel træbro.

Byggeriet.
Byggeriet har krævet en kyndig bygmester med indsigt i vandbygning, idet
forudsætningen for borgen var, at man efter afslutning af byggearbejdet kunne
hæve vandspejlet i søen godt et par alen således, at borganlægget i højere grad
var en ø. Det har krævet stor erfaring at vurdere afstrømningen fra søen ved Non
Mølle. Hvor hurtigt kunne vandspejlet hæves? Der er ud fra afstrømningen ved
Non Mølle, søens areal og diverse forudsætninger foretaget en beregning, som
viser, at vandspejlet kunne hæves 1 meter på 40 dage. Det har bygmesteren
vidst, og det peger på, at det har været en af de fremmeste i landet. Det kunne
være den senere kongelige bygmester Morten Bussert (?1480-1552), som 1523
boede i København og 1542 stod for byggearbejder på Københavns slot og 1547
på Aalborghus, men det kunne også være en kollega, som arbejdede efter de
samme principper, som da var ved at vinde frem for borgbygning. Specielt de
tanker, der ligger til grund for udformningen af Aalborghus – et anlæg beskyttet
af en voldgrav og jordvolde samt en tyk forsvarsmur ud mod Limfjorden,
rondeller indbygget i voldene, hvælvede forrådskældre i voldene samt driftsbygninger inde bag voldene kan meget vel tænkes at være inspireret af byggeriet
på Hald eller at bygge efter samme principper, som ligger til grund for Hald.
En af de første ting, bygmesteren måtte tage stilling til, var en tidsplan.
Hvordan skulle man gå frem, i hvilken rækkefølge skulle delarbejderne udføres
under hensyn til vejrlig, arbejdskraft m.v.
Det første, man gik i gang med, var utvivlsomt at forbedre vejen ud til
borgøen, så de mange materialer kunne bringes herud. Næste led har sikkert
været muldafrømningen af byggefelterne til stenhus og portbygning, stegers og
bryggers. Den afgravede muld har man sikkert lagt midlertidigt i dynger i
området. Herefter er man gået i gang med pælefunderingen og slyngværket
under portbygningen og granitfronten. Bygmesteren har måske selv medbragt
rambukken. Herefter fundamenterne og væggene af kampesten og kvadre til
portbygningen, den store hvælving, de hvælvede kælderrum, vandporten og
stegerset. Vindebroen til kørende blev monteret, således at man kunne køre ind
i borggården.
Herefter er fulgt murværk af munkesten i stenhuset samt alle de nye
skorstene. Herefter gik tømrerne i gang med bindingsværket i bryggers og
stegers, bjælkelag i det store grundmurede hus, tagværket til bryggers, stegers
og det store grundmurede hus, hvorefter murerne murede ”imellem stængerne”
i bindingsværket og oplagde tegltagstenene. Så isatte tømreren døre og vinduer
og glasset blev isat af glarmesteren. Kakkelovnsmesteren installerede kakkel-
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ovnene i biskoppens opholdsrum i stenhuset, i de andre opholdsrum, samt i
borgstuen i stegerset.
Efter at hvælving, portbygning og hvælvede kælderrum var færdige
begyndtes opfyldning af voldene, startende med, at man fjernede den lille vold
i borggården, der havde omgivet forgængerens borggård. Afslutningsvist
monteredes granitbeklædningen på volden mod vest og syd et stykke op for
beskyttelse af portrummene, der ikke fik megen jorddækning. Efter færdiggørelse af voldene blev palisaderne nedgravet i voldkronen fra portbygningen
til tårnet og videre til voldens nordvestre hjørne. Her placeredes det ene blokhus,
mens det andet blev lagt på voldens nordøstre hjørne. Nu var borgen klar til
brug, biskoppen installerede sit skyts, og bygmesteren tog nu fat på at hæve
stigbordet ved Non Mølle, så borgen nu lå i en sø.
Efter et par måneder var det klart, at bygmesteren havde regnet rigtigt m.h.t.
vandstanden i søen, men byggeprojektet havde givet mange andre bekymringer.
For at minimere omkostningerne havde biskoppen krævet, at borggården skulle
være meget lille, og bygmesteren havde derfor måttet bygge underetagerne i
bryggerset, stegerset og portbygningen samt det store grundmurede hus ind i
voldene. Han vidste, at dette ville give fugtproblemer, og havde allerede under
byggeriet set at, vandet drev ned af voldene og ind mod husene, og at de
vandrender, han her havde anlagt, nok ikke ville være en holdbar løsning. Han
havde også set, at voldens fod blev lagt tæt op ved fundamentet til det østre og
det vestre hus i den gamle borggård, hvilket også bekymrede ham stærkt.
De hvælvede kældre, der var bygget ind i voldene bekymrede ham også.
Vandet ville sive ned gennem volden, og med det store jordtryk frygtede han, at
hvælvingerne kunne falde sammen. Vandet kunne han ikke gøre noget ved, han
rådede ikke over gode metoder til fugtisolering. Han overvejede at tjære
hvælvingerne udvendig men valgte at lægge et lerlag ovenpå. Det flade dæk
over portbygningen forsynede han med en træbeklædning, som gjordes tæt som
et skibsdæk og med afløb via trærender til udspyere. Med hensyn til jordtrykket
havde han søgt at lave foranstaltninger, så det vandrette buetryk ved foden af
hvælvingerne kunne optages, men var det nok? Hvælvingerne holdt sikkert en
god tid, men efter Resens prospekt fra omkring 1670 var de faldet sammen.
Endelig var han bekymret for den store granitfront i forbindelse med porthuset.
Granitfronten var en ca. 2½ alen bred mur opbygget af kampesten, men ud mod
søen beklædt med granitkvadre. Muren var funderet – sikkert helt eller delvist
på pæle med en fundamentskote henved 3 alen under det nye vandspejl og nåede
1 alen op over vandspejlet. Tæt ved oversiden af muren begyndte jordvolden at
rejse sig til en højde af op til 15 alen. Han vidste, at vægten af jorden ville give
et vandret tryk på frontmuren, og havde han nu truffet de rigtige foranstaltninger
herimod? Med disse bekymringer i bagagen drog bygmesteren bort, efter at
have modtaget sin slutbetaling, og det var nok i sommeren 1532.

Jordarbejdet
Jordarbejdet for anlæggelsen af borgens volde har i datidens målestok
været af gigantiske dimensioner. Jorden blev utvivlsomt taget i bakken
umiddelbart vest for borgøen, hvor terrænet den dag i dag har en mærkelig
konveks form. Udkørslen foregik måske gennem det lille vandhul ved starten
på adgangsdæmningen, som dengang måske var slottets gamle sandgrav, men
nu er en sø som følge af, at vandstanden i Hald Sø er blevet hævet. Jordarbejdet
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har krævet kørsel med mange vogne. Dette kunne biskoppen pålægge bønderne
på stiftets gårde i form af den såkaldte ægt. Ægt var en ugedagstjeneste, men
om den kunne kræves 52 dage på et år, vides ikke.
Jordmængden i voldene er ud fra nogle valgte forudsætninger om det
oprindelige terrænniveau og voldenes oprindelige højde groft beregnet til
40.000 m3.
Arbejdet blev sikkert udført med vogne som vist i nedenstående billede,
trukket af heste eller okser. Ladets volumen er ca. 1 m3. Fuldt ladet med sand til
overkanten af sidefjælene svarer det til en vægt på ca. 2 tons. Så tungt et læs har
hverken forspand eller vejanlæg kunnet klare, formodentligt kun en tredjedel.
Regnes der med en tredjedel kubikmeter pr vogn svarer dette til ca.
120.000 vognlæs. Antages det, at en bonde har kørt 8 læs pr dag svarer det til
15.000 arbejdsdage.
Hvis jordarbejdet varede 2 år, og der blev ydet ægt 52 arbejdsdage pr år,
svarer de 15.000 arbejdsdage til, at der i gennemsnit skulle være 144 bønder,
som kørte. Da bispegodset omfattede ca. 732 bøndergårde synes det ikke
urealistisk, at 144 af dem blev afkrævet ægt 1 dag om ugen i 2 år til kørsel af
jord til Halds volde. Måske gik det på skift og mest ud over de gårde, der lå
nærmest Hald, mens fjernereliggende gårde slap billigere. Ud over kørsel med
jord er der kørt sten, kalk, tømmer m.v. til borgbyggeriet, så bønderne blev
sikkert udnyttet til det yderste. En retssag fra 1574 viser, at Jørgen Friis krævede
ægt af gårde i Ravnkilde i Aars Herred, 57 km fra Hald, og det har utvivlsomt
været til byggearbejdet på Hald.

Stiv arbejdsvogn, rekonstruktion på Slesvigs vognsamling af fund på Borringholm, dateret
lidt før 1370, H: 115 cm, B: 170 cm, L: 270 cm. Vognstangen er 250 cm lang. En noget
lignende vogn ses i en tegning i rigsråd Jacob Ulfeldts jordebog fra 1588.
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Borggården
Volden
Volden blev sikkert anlagt med en højde på ca. 9 meter mod vest og syd
og 7,5 meter mod nord og øst. Bredden var ved foden mod vest og syd ca. 30
m og 25 m mod nord og øst. Kronen af volden havde sikkert en bredde på ca.
2 meter for, at svendene hurtigt kunne komme rundt i forbindelse med
forsvaret af borgen. Volden er nu sunket noget sammen og flere steder skredet
ud i søen, specielt sydvolden ved bryggers-ruinen og østvoldens nordøstre
hjørne. Voldens tilstand ses på Nationalmuseets koteopmåling nedenfor.

Nationalmuseets koteopmåling 1972.

På volden var der 2 blokhuse, og heri var der ved synsforretningen 17.
november 1541 skerpentinere, hvad vi nu ville kalde mindre kanoner.
Blokhusene lå sikkert på voldens nordvestre og nordøstre hjørne som supplement til den beskydning af fjender, der kunne iværksættes fra tårnet. Angreb
fra søsiden kunne imødegås af skytter med hagebøsser på øst- og sydvolden.
På volden var der 1601 stakitter. Det var uden tvivl tætstillede stammer,
en palisade, nedgravet i voldkronen mod vest og syd for, at svendene kunne
færdes uset og beskyttet mod beskydning med hagebøsser fra landsiden. 1601
var volden nogle steder skredet ned, og blokhusene og stakitterne udenfor var
helt øde og forrådnede. Hverken blokhuse eller stakitter nævnes i de næste
synsforretninger. Derimod nævnes flere gange, at volden var nedskredet.
I regnskabet 1596-97 nævnes, at en kvist var bygget ud på volden, ud over
hvad kongen havde givet ordre om. Det må forstås sådan, at der var en kvist
både på nord- og sydsiden af stenhuset, hvori kongen og dronningens værelser
lå. Disse lå ovenover hvælvingen. Af synsforretningen 1612 fremgår, at der
fra kvistene var udgang til volden. Det betyder, at volden her ikke har nået
meget op over niveauet for overkant af hvælvingen i det store stenhus.
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Blokhusene har sikkert haft samme karakter som dette ved Heddal Stavkirke, Norge, men
har været mindre og måske haft jorddækning på noget af væggene.

I regnskabet 1617-18 fik Jensen i Nonbo 1 mark for et rækværk på volden
ved tårnet. Beløbet fortæller, at rækværket har haft en begrænset udstrækning.
Der ikke er tale om en palisade. Man har villet sikre folkene mod nedstyrtning.
For at komme op på volden fra borggården måtte der være trapper. Ligeledes
1617-18 fik Jens Jensen af Haverslev betaling for en terræntrappe fra borggården op til døren i kvisten på tårnet, samt terræntrapper videre herfra op på
volden mod syd og nord. Opgangene blev beklædt med græstørv.
Flere steder blev der lavet skår ind i volden til hemmeligheder, latriner,
som der var et stort behov for med mange mennesker på slottet. I regnskabet
1622-23 fik Niels N. Graver betaling for at beklæde volden ved portbygningen
med tørv i stedet for granitkvadre, som efter kgl. bevilling blev udtaget.
Granitkvadrene var til en støttemur bag Knud Gyldenstjernes hus.
Støttemuren blev sat et stykke inde i volden for at skabe et plant areal mellem
huset og volden. Den skulle hindre, at den løse muld skulle skride ned og
ødelægge husens grund, leder og vægge. Han fik endvidere betaling for 2 skår
ind i volden, hvor hemmelighederne fra huset skulle stå. Skårene blev beklædt
med græstørv. Søren Stenpikker i Viborg pikkede en rende til vandafledning
af arealet mellem huset og den nævnte støttemur.
En granittrappe førte op på volden ved stenhuset. 2. april 1625 blev der
afholdt syn over slottet. Da så synsmændene, at trappen samt siden af volden,
som var sat med hugne sten, var nedfalden og skulle omsættes og opmures.
25. juni 1632 sendte kongen et missive til lensmand Knud Gyldenstjerne.
Han havde indberettet, at der omkring Hald Slot stod en del palisader, som
fjenden havde efterladt. Knud Gyldenstjerne fik ordre om, at de brugbare skulle
bruges til slottets vedligeholdelse, resten skulle sælges og indtægten føres til
regnskab. I tilknytning hertil oplyser en synsforretning, ”at der på volden stod
nogle egepæle, sat af de kejserlige, da de var på Hald”. 8. august 1633 blev der
taget et tingsvidne af Middelsom herredsting, at volden mellem stenhuset og
porten var så forgravet, at ingen kunne gå der imellem. Volden var altså da
helt anderledes end nu.
Adgangsdæmningen har, dengang vandspejlet i søen var lavere, været
meget bredere end nu, og der har ikke været grøfter langs dæmningen. I
forbindelse med fornyelse af betondækket på tårnet 1983-84 blev den
opbrudte beton desværre udlagt på dæmningen.
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Stenhuset og portbygningen
Stenhuset og portbygningen, beskrives i alle synsforretninger samlet. Det
er de huse, der er vanskeligst at beskrive. Portbygningen nævnes kun i
forbindelse med reparation af ”porten”. Stenhuset beskrives blot som det store
grundmurede stenhus to lofter højt over hvælvingen og med omtale af de rum,
der var heri. Det blev bygget af biskop Jørgen Friis o. 1528, men blev utvivlsomt
ombygget af hans navnebroder lensmand Jørgen Friis i årene 1596-98.
På Resens prospekt fra 1670 ses stenhuset som en langagtig bygning med
en kamtakket gavl mod vest, hvori der er en stor port og herover et vindue. Der
var tilsyneladende en sidebygning mod nord, som ikke er nummereret på
prospektet og heller ikke nævnes i forklaringen. I en note hertil berettes:
”Porthuset hvorunder nogle gamle øde og ubrugelige kældre med en vindebro”.
Nationalmuseet ved Gerry Keyes foretog i 2007 en opmåling af
portbygningen og et stykke ind i gangen mod borggården. Ud fra denne kan
vægforløbet i hvælvingen forsigtigt skitseres. Til forklaring bringes først
Johannes Hertz’s tegning af portbygningen, udarbejdet efter hans udgravning af
portbygningen 1979-80, supplerende forsynet med nummer 1-6 på skydeskårene. Nr. 7 er en murstump, der stikker ud af volden.

Johannes Hertz’ tegning af portbygningen i Antikvariske Studier 1979.

Ved Christoffer Krabbes udgravning 1901-03 blev det klart, at der havde
været en portbygning med et nordre og søndre portrum samt en hvælving ind til
borggården. Ved Johannes Hertz udgravning blev den tilgroede voldgrav foran
portbygningen mod vest opgravet, granitfronten restaureret og store og lille
vindebrogrube opdaget. Alt opgravet materiale blev deponeret i sivskoven mod
vest. Ved Hertz’s udgravning blev det klarlagt, at de åbninger i de to portrum
og åbninger i volden, som Krabbe troede var løngange, var skydeskår.
Rekylbjælkehullerne heri blev registreret og opmålt af Gerry Keyes i 2007.
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Ruinen af portbygningen, set fra vest. Til venstre nordre portrum, til højre søndre portrum.
Begge rum har været overhvælvede. Over granitfronten til højre ses resterne af søndre
portrums tykke mur mod vest. Moderne bro af telefonpæle. Eget foto.

Søndre portrum, set fra vest. I baggrunden anes det skrå vederlag for den tøndeformede
hvælving. I forgrunden det skrå glacis og herover skydeskår 1. I vandkanten ses
granitfronten og herover den bevarede rest af pakstensmuren med en murtykkelse på
omkring 3 meter. Eget foto.
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Nordre portrum, skydeskår 4 set mod nord. Eget foto.

Sydvæggen i hvælvingen fra porthuset til borggården, set mod vest, murstykket
umiddelbart før porthuset. Eget foto.
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Nordvæggen i hvælvingen fra porthuset til borggården, set mod vest, murstykket
umiddelbart før porthuset. Afstand til sydvæggen ca. 4,5 meter. Efter Gerry Keys opmåling
2007, tegning 30, er fundamentet for muren syldsten, hvorpå er lagt en granitkvadre.
Ovenpå dette har formodentlig stået flere skifter af granitkvadre og herover formodentlig
mursten. Hvælvingens bredde har været omkring 3,8 meter. Eget foto.

Nordvæggen i hvælvingen fra porthuset til borggården, set mod øst, murstykket
umiddelbart før borggården. Personen står på omkring 1 meter jord, der i tidens løb er
aflejret i porthvælvingen, kote ca. 11, og hans hånd peger på niveauet for hvælvingens
vederlag, der svagt ses i pakstensmuren. Eget foto.
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Granitfronten mod syd, set fra syd hen mod søndre portrum. Eget foto.

Fronten set fra sydvest. Pælene nær fronten indgår i et slyngværk, der udgør funderingen af portbygningen. Pæle langt fra
fronten er måske fejlrammede eller indgik i
en interimskonstruktion under byggeriet.
Pilen peger på skydeskår 4 i nordre portrum. Johs. Herts foto.
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Herefter følger oplysninger fra de skriftlige kilder om stenhuset. I
synsforretningen 17. november 1541 nævnes et stort inventarium i fadeburet,
desuden spisekælderen og mjødkælderen, og disse rum lå sikkert i stenhuset.
Christian 3. rejste 2. august 1558 fra Silkeborg og ankom 15. august til Hals
i Vendsyssel. Under vejs gjorde han ophold på Hald og udstedte her 8. august
1558 et brev. Han opholdt sig sikkert kun få dage på Hald. Kongen boede uden
tvivl i stenhuset, som da må have været i rimelig stand. Stenhuset var på dette
tidspunkt formodentligt ikke ændret siden Jørgen Friis’ tid.
9. september 1569 blev Corfitz Viffert til Næs lensmand på Hald. Han
skulle efter lensbrevet holde slottet og ladegården ved lige, men kongen ville
afholde udgifterne, hvis der skulle bygges noget større. Samme besked fik Niels
Joensen Viffert til Torstedlund, da han blev lensmand 25. september 1573. Det
tyder ikke på, at der havde været byggeri på stenhuset i deres tid.
Fra 2. til 12. juli 1573 opholdt kongen sig på Hald og udstedte 32 breve
dateret her. Det tyder på, at stenhuset har været ved magt.
5. april 1574 meddelte lensmand Niels Joensen Viffert, at der ikke på slottet
var rum nok til tiendekornet af stiftet. Der blev sikkert ikke gjort noget ved dette,
for 25. august 1578 fik Mandrup Parsberg, lensmand på Silkeborg, ordre om
ikke at sælge mur- og tagsten, der brændtes i Alling Kloster, men holde dem
klare, da kongen havde befalet Niels Joensen Viffert at bygge noget på Hald
Slot. Murstenene kunne være både til borggårds- og ladegårdsbygninger, men
tagstenene sikkert til borggårdsbygninger, da ladegården mest var stråtækt.
6. januar 1579 og 9. juli 1582 blev Niels Joensen Viffert til Torstedlunds
lensbreve fornyet, fortsat med bemærkning om, at vedligeholde slottet og
ladegården, og at kongen selv ville betale, hvis der skulle bygges noget større.
28. april 1585 blev Jørgen Skram lensmand på Hald. Han fik samme vilkår
som forgængeren, men indberettede samme dag, at slottet – og det må nok
forstås som stenhuset – var i dårlig stand. Han fik lov til at bruge 200 daler til
istandsættelse, et ret lille beløb. 19. juni 1586 sendte kongen Jørgen Skram et
brev. Skram havde indberettet, at der var megen bygfældighed på Hald Slot og
ingen bekvemme huse og værelser, som han selv kunne bo i og benytte til andet
brug. Han fik ordre om ”med det første at bygge Huset”. Lensmand Henning
Reventlow på Silkeborg skulle levere stenene fra lenets teglgård i Alling.
Ordren om at ”bygge Huset” er lidt kryptisk, men det drejer sig sikkert om
istandsættelse af stenhuset og ikke om et større byggearbejde.
2. maj 1587 meddelte kongen Jørgen Skram, at han til sommer ville
opholde sig nogen tid i Hald len på vildtjagt. Jørgen Skram skulle sørge for, at
kongen og dronningen kunne få gode kamre, og, hvis der var mangler ved
kamrene og gemakkerne, skulle han straks istandsætte dem. 21. juni 1587 fik
flere byer besked om at sende deres bedste slagtere til Hald 14 dage før Sankt
Hans, da kongen vil holde jagt i Nørrejylland og ville få brug for nogle slagtere
til at belægge og indsalte vildtbraden. Kongeparret har utvivlsomt boet i
stenhuset, og sikkert bemærket bygningens dårlige tilstand. I hvert fald fik
Mourids Stygge og Jørgen Friis, landsdommere i Nørrejylland, 17. august 1590
missive om at besigtige Hald Slots bygninger og indberette, om de var
bygfældige, og hvorledes de bedst kunne gøres i stand.
Frederik 2. døde 1588. Christian 4. blev først myndig 1596, og landet blev
derfor regeret af formyndere i kongens navn. Formynderne havde formodentlig
noteret sig, at Frederik 2. under sit langvarige ophold på Hald i 1587 ikke var
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tilfreds med forholdene. 8. juni 1592 blev Henrik Below til Spøttrup lensmand
på Hald, med besked om at vedligeholde slottet og ladegårdene. Skulle der
bygges noget større, ville kongen beordre og bekoste det. Stenhuset var nu 64
år gammelt, og stod sikkert overfor en større ombygning og istandsættelse.
Formynderne for Christian 4. gav 13. juni 1594 lensmand Henrik Below
ordre om at samle kampesten, mursten, kalk og andre byggematerialer, da
kongen til foråret 1595 ville lade bygge noget på Hald Slot. Han skulle straks
lade den lange hvælving på slottet istandsætte, så den ikke helt skulle falde ned.
Dette var sikkert forberedelse til et byggearbejde, der kunne omfatte stenhuset
eller udbygning af ladegårdsbygningerne. Under byggearbejdet blev det sikkert
klart, at også portbygningen trængte til istandsættelse. I hvert fald fik den nye
lensmand Jørgen Friis 28. juni 1596 ordre om at istandsætte porten på Hald Slot
med gode hvælvinger, så den kunne blive forbedret hvor, der var behov. Med
dette store byggearbejde fik stenhuset formodentligt sit udseende som en ret
smal toetagers bygning, bygget ovenpå hvælvingen, med en stor kamtakket gavl
mod vest og en tilbygning mod nord, som ses på Resens prospekt fra 1670.
Hvad lensmand Jørgen Friis’ byggearbejde drejede sig om fremgår ikke,
men i anmærkningerne til hans regnskab for 1596-98 skriver kancelliet:
” 229 daler er til udgift til kongens bønder, der er blevet bespist, da de kørte
sand, båret kalk, sten og andet til bygningen på slottet, så hver har fået 1 måltid
mad om dagen for 4 skilling beregnet, er vel højt anskreven for arbejdsfolk at
være. Og hvis som Hald Slots bygning er aldeles anlangendes, da er huset af
grund sten og en kvist ud til volden videre bygget end kongens skriftlige
befaling til Jørgen Friis formelder. Hvis omkostning udi så måde på al forne
bygning er anvendt og gjort, beløber sig foruden forne 229 daler 1.728 daler 2
mark 7 skilling. Og skal have med kongens nådigste bevilling, om forne bekostning skal godtgøres eller ej”. I senere bemærkninger til regnskabet 1596-98 fik
lensmanden bevilget halvdelen af de 229 rdl. Resten måtte han selv betale.
Omkostningerne til bespisningen, 229 daler, svarer til 15.114 skilling, idet
1 daler var 66 skilling. Med 4 skilling pr dag til måltid svarer det til 3.778
måltider. Man har sikkert bygget fra 1. april til 1. oktober, 182 dage. Da man
sikkert også fik betaling til kost om søndagen, svarer dette til en gennemsnitlig
arbejdsstyrke alene til kørsel samt opbæring af sten og kalk m.v. på 20 mand.
Byggearbejdet havde i alt kostet 1728 + 229 = 1.957 daler. Det var jf.
kancelliets anmærkninger anvendt til stenhuset og portbygningen. Det var
sikkert en større udvidelse og ombygning af portbygningen og bisperesidensen,
som biskop Jørgen Friis byggede omkring 1528.
De 1.957 daler var til materialer og arbejdslønninger og vidner om et stort
byggearbejde. Knud Gyldenstjernes hus, som blev opført 1623, kostede 1.049
daler. Det var et 21 fags hus i bindingsværk af egetømmer, 2 lofter højt med
kælder under 6 fag. I mellemtiden havde der været pengeforringelse, så 1 daler
var 80 skilling. I 1596-priser ville 1.049 daler svare til 865 daler. Stenhuset
kostede altså ca. 2¼ gange Knud Gyldenstjernes hus.
Formodentlig blev portbygningen ændret således, at den kun fik én port
for kørende og ridende, mens den lille vindebro for gående forsvandt. I samme
forbindelse blev etagen ovenover porten sikkert ombygget, sådan at der her
blev plads til det værelse, der kaldes kongens værelse, og der kom en ny,
kamtakket gavl. Ud over dette arbejde byggede Jørgen Friis også én kvist ud
på volden, mere end han havde fået ordre om, men da der i synsforretningen
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1601 nævnes en kvist både på nordre og søndre side, må han have fået ordre
om at bygge én kvist men havde bygget to.
Ud fra måling af murresterne i gangen fra porthuset til borggården må det
skønnes, at husets bredde næppe har været mere end 8-9 meter, hvilket svarer
til indtrykket fra Resens prospekt. Huset længde har været omkring 42 meter,
og der synes ikke at have været stabiliserende tværvægge, hvilket formodentligt
var årsagen til, at sydvæggen 1616-17 blev nedtaget og opmuret på ny. Huset
var grundmuret ovenpå hvælvingen, altså opført af mursten. Kvistene var 3 fag
i bindingsværk. Taget var af tegl. Herudfra kan måske få et billede af, hvordan
stenhuset så ud i biskop Jørgen Friis’ tid.

Stenhuset 1528 set fra sydvest, et rekonstruktionsforsøg. Det antages, at huset fik dette
udseende, da Jørgen Friis opførte borgen o. 1528.

Synsforretningen 23. juni 1601
Efter denne lange indledning når vi frem til synsforretningen 23. juni 1601,
hvor vi får klarhed over hvilke rum, der var i stenhuset og portbygningen, og
den bygningsmæssige tilstand. Hvælvingen i porten var vel ved magt. Ovenpå
var der et grundmuret hus, 2 lofter højt med 3 skorstene. Skillerum, tag, døre,
låse, vinduer og lofter var ved magt.
Herefter følger beskrivelsen af etagen ovenpå hvælvingen. I den vestre
ende var kongens stue. Her var væggene ”omdragett med Røtt Engelst” dvs.
beklædt med rødt stof af typen engelskt. Af inventar var der ”itt slett furthressur
med itt lithed furschab wdj med Sprickelwerck”. ”Tressur” er afledt af det
franske ord skat, værdi, og dækker her over en aflåselig kiste eller et skab af
fyrretræ. Desuden var der et lille fyrretræsskab med sprikelværk, dvs. gitter.
På nordsiden af kongens stue var der bygget en kvist ud på volden, 3 fag
lang ”med tømmer”, 1 loft høj, muret mellem stænger, altså bindingsværk med
murstensudfyldning af tavlene. Der var skorsten i kvisten, som havde både
vinduer og slagvinduer. Tømmer refererer sikkert til bjælkelaget. I østenden af
stenhuset lå dronningens kammer, og her var væggene også beklædt med rødt
engelsk. Mellem kongens og dronningens stuer var der to små kamre.
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Stenhuset set fra sydvest. Det antages, at huset fik dette udseende med kamtakket gavl ved
lensmand Jørgen Friis’ byggearbejde 1596-98, svarende til Resens prospekt fra 1670.

På sydsiden af stenhuset var der en kvist med skorsten og med udgang til
volden. Døre, låse og vinduer var ved magt. På nordsiden, over trappehvælvingen, var der et lille kammer med hvælvingsloft og skorsten. Placeringen
”over trappe-hvælvingen” er vanskelig at forstå. Ved siden af kammeret var der
en lille badstue, hvor væggene var beklædt med brædder. Badstuen fik sikkert
varme fra en kakkelovn i kammeret, dens afløb må stå hen i det uvisse.

Stenhuset set fra vest. Nordre og søndre porthus samt granitfronten ikke vist. Voldene kun
antydet. Over trappehvælvingen lå den lille, hvælvede badstue, utvivlsomt til kongen og ved
siden heraf lå et kammer, som sikkert også lå ovenpå trappehvælvingen. Fra kongens og
dronningens værelser var der en kvist mod hhv. nord og syd med udgang til volden. I etagen
over kongens og dronningens værelser var der kornlager, hvilket fremgår af regnskab med
reparationer på stenhuset.
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Portbygningen og hvælvingen 1601, et rekonstruktionsforsøg.

Det hvælvede kammer på nordsiden af kongens kammer var måske til hans
svend. Det er sikkert det senere omtalte Junkerens kammer. Kammeret lå
ovenpå trappehvælvingen, der må have omfattet både trapperummet og
kammeret. Det lille hvælvede bad skulle nok benyttes af både kongen og
dronningen.
Ved synsforretningen 1612 var stenhuset og portbygningen stort set
uændret. Hvælvingen i porten var ved magt, og ovenpå hvælvingen var der et
grundmuret hus, to lofter højt og med tre skorstene. Det var ved magt m.h.t.
skillerum, tag, døre, låse, vinduer og lofter, undtagen 2 vinduer, som manglede,
ligesom vindueskarmene- og posterne var noget bygfældige og skulle fornyes.
Tindingen på huset, dvs. de kamtakkede gavle var ved at blive gamle, og muren
på østgavlen var revnet. På nordsiden af stenhuset var der fortsat en kvist på 3
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fag, (der står favne, tydeligvis fejlskrift) 1 loft høj, muret mellem stolper, tækket
med teglsten, udstyret med skorsten, og vinduerne var i orden. Lige overfor på
den søndre side var der også en kvist,bygget ud på volden, 4 bindinger, 1 loft
høj, udstyret med skorsten, muret mellem stolper og tækket med tegl.

Stenhusets 1. og 2. etage i 1601 og 1612
Et rekonstruktionsforsøg

1. etage med kongens og dronningens kamre.
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2. etage med kornlager.

Stuen over porten i den vestre ende af stenhuset kaldets kongens stue, og
væggene her var beklædt med rødt engelskt. Der var et dårligt fyrre ”tressuer”,
dvs. fyrretræsskab, hvor gangen gik ned til kælderen og endvidere et andet
fyrretræsskab i samme stue med sprikelværk (gitter) for.
På nordsiden af kongens kammer var indgangen til et andet kammer. I
østenden af stenhuset var dronningens kammer, hvor væggene var beklædt med
rødt engelskt. Mellem kongens og dronningens stuer lå kongens sengekammer
samt dronningens sengekammer med udgang til kammeret i den søndre kvist.
I stenhuset var der et lille hvælvet kammer og ved siden af en badstue, og
låse og dørene hertil var i orden. Alt i alt stod huset stort set uændret fra 1601.
I lenets regnskab 1. maj 1616 – 1. maj 1617 kommer det imidlertid frem,
at stenhusets konstruktion ikke havde været holdbar. Der er et regnskab med
store reparationer af kongens sal og kongens sovekammer i det store stenhus.
”Husen” i kongens sal og sovekammer var nedsunket og blev rettet op, sikkert
at forstå som gulvet. Det var et større arbejde. Søren Olufsen tømmermand af
Randers fik betaling for 60 alen leder at indlægge under ”kongens sal og husene,
som var nedsunken, at opskrue og fly til rette”.
Sydmuren blev nedbrudt og genopført, efter at huset var ”skuret til rette”.
Der blev lavet 2 nye trapper med 4 svaler til kongens sal og kongens sovekammer. Trapperne og svalerne er lidt vanskelige at forstå.
Tagsten og lægter blev fjernet, nye lægter opsat og taget blev efterfølgende
hængt med sten og strå og skellet. Stråene var til en ekstra indvendig tætning,
som også nævnes på tårnet, men ikke på andre bygninger. Teknikken er omtalt
i afsnittet Byggematerialer og terminologi.
Stenhusets tilstand var dog sikkert fortsat ikke god. I hvert fald flyttede
lensmand Knud Gyldenstjerne sine værelser til det nye hus, som han i 1623
opførte i borggårdens nordøstre hjørne, det såkaldte Knud Gyldenstjernes hus,
som er omtalt nedenfor. Den plads, der herved opstod i stenhuset, blev sikkert
udnyttet til fruerstue, se nedenfor.
Allerede 1625 var der igen problemer med stenhuset. 2. april 1625 blev der
taget synsvidne om tilstanden af bygningerne på Hald slot. Hvælvingen i det
store grundmurede hus var da revnet såvel i det indre som ved det nordøstre
hjørne ved volden og skulle repareres med det første, hvis ikke en del af den
skulle falde ned. En trappe samt siden af volden, som var beklædt med hugne
(granit) sten var faldet ned og skulle omsættes og opmures af ny.
Da lensmand Knud Gyldenstjerne i 1623 fornyede det gamle, faldefærdige
hus, der stod i borggårdens nordøstre hjørne, benyttede han lejligheden til at
flytte sine værelser hertil. Stenhuset blev derfor udnyttet på en anden måde. I
østenden, hvor dronningens stue havde været, indrettedes der nu fruerstue, og i
den vestre ende, hvor kongens værelser havde været, indrettedes der fadebur.
Hvad de tre kamre og kvistene benyttedes til vides ikke, de er måske indgået i
fadeburet. Lensmanden flyttede 1631-32 tilbage til stenhuset. Se nedenfor.
I regnskabet 1. maj 1629 – 1. maj 1630 nævnes udgifter til varer og
arbejder, som efter en kommissions besigtigelse var nødvendige, efter at slottet
havde været besat af de kejserlige tropper og var blevet stærkt ødelagt. Her fik
Jens Snedker af Haderup betaling for bl.a. at udbedre kornloftet på det store
stenhus. Det er første og eneste gang, at et kornloft nævnes i stenhuset. Det lå
utvivlsom over 1. etage, der ved synsforretningerne 1601 og 1612 rummede
kongens og dronningens stuer.
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Stenhusets 1. etage 1625

1. etage 1625, et rekonstruktionsforsøg.

Søren Murmester af Randers fik betaling for murerarbejde med vægge,
gavle, skorstene på slottet (stenhuset). Regnskabet 1. maj 1630 – 1. maj 1631
indeholder udgifter til varer og arbejder, som efter en besigtigelse var
nødvendige, efter at slottet havde været besat af de kejserlige tropper og var
blevet stærkt ødelagt. Her fik Christen Lassen tømmermand betaling for en
hemmelighed ved den nordligste stue på fruerstuen og for et nyt gulv i
køkkenet. Heraf ses, at begrebet fruerstuen omfattede flere rum.
I regnskabet 1. maj 1631 – 1. maj 1632 nævnes udgifter til varer og arbejder
til fortsættelse af reparationer i tidligere år. Heraf fremgår, at fruerstuen nu var
i stenhuset. Peder Michelsen Snedker af Viborg fik betaling for snedkerarbejder
på det store stenhus med loftet over fruerstuen samt vinduer, poster og døre.
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Endvidere var der en del smedearbejde, bl.a. en stor lås med klinker og
tilbehør til fruerstuedøren på stenhuset. Villads Nielsen fik betaling for 26 nye
vinduer af fransk glas til fruerstuen og for 68 vinduer af lübsk glas til de andre
stuer. Vinduer betyder i den forbindelse ruder. I regnskabet 1. maj 1632 – 1.
maj 1633 fik Christen Nielsen tømrer betaling for at hænge en rende under taget
på stenhuset, at vandet kunne have fald fra muren, altså en tagrende.
Laurids Snedker fik betaling for døre til lensmandens 2 kældre ”under
hvælvingen”. Dette skal ikke forstås bogstaveligt, det var sidebygninger til
denne hvælving, for de kan af hensyn til grundvand ikke ligge under den store
hvælving. Det var sikkert de ølkældre, der nævnes senere.
Christen Thorgaard fik betaling for et skillerum til en forstue i dejstuen i
stenhuset, en trappe over fruestuekælder samt for en lang bøgestok, som han
udhulede og lagde på en mur ved fruerstuen, over trappen for, at vandet ikke
skulle ødelægge muren. Det var altså en dejstue med en forstue, som blev skilt
fra fruerstuen. Der var fortsat problemer med at holde vandet væk fra huset.
Christen Nielsen fik også betaling for at indlægge bjælker i 2 kviste på
stenhuset samt for leder og pæle. Kvistene på stenhuset var der altså fortsat,
gulvbjælkerne samt fodremmene og stolperne i bindingsværket blev fornyet.
Peder Nielsen snedker fik betaling for at lægge og sammendrive 15 tylter
høvlede fjæl i loftet og gulvet i fruerstuen. Det er en af de få gange høvlede
fjæl nævnes. Da de skulle drives sammen, tyder det på brædder med en eller
anden form for fer og not.
Der var yderligere en hel del smedearbejde, bl.a. 2 store ankre i østenden
af stenhuset, 2 ankre at hænge en rende i under taget, så vandet kunne have
fald fra muren, at den ikke skulle ødelægges, store søm, 24 store spigre til
fruerstuetrappen, der går ned i kælderen. Endvidere 2 par dørhængsler og 2
hasper og stabler, 50 søm til 2 døre for lensmandens kælder under hvælvingen,
et par dørhængsler til forstuedøren i dejstuen i samme stenhus, 60 store søm
til nogle rammer, som blev lagt omkring skorstensfoden og kakkelovnen i
fruerstuen, formedelst gulvet var lagt med fjæl. Endelig nævnes jernstængers
tråldværk på stenhuset, som blev gjort til 5 kamre til 31 vinduer, 200 søm til
en trappe op til det nordeste hus og til gavlen i den stue, hvor lensmanden
holdt hus tilforn. Tråldværket var sikker et gitterværk, der skulle hindre tyveri.
Fruerstuetrappen ned til kælderen synes at være en indvendig trappe, og det
kunne være i den trappehvælving, der nævnes i synsforretningen 1601.
Endvidere bemærkes forstuen til dejstuen, samt lensmandens 2 kældre ”under
hvælvingen”, der fortsat var i stenhuset, sikkert til hans øl og vin.
Søren Murermester af Viborg fik betaling for en del murerarbejde på
stenhuset, som var nødvendigt for, at lensmanden kunne flytte der op.
Lensmanden forlod altså sine værelser i det såkaldte Knud Gyldenstjernes hus
og flyttede tilbage til stenhuset. Han har sikkert boet i vestenden af huset, hvor
tidligere kongens stue var, mens fruerstuen var i østenden, hvor dronningens
stue tidligere var. Alt tyder på, at de mange reparationer er udtryk for, at
lensmandens værelser og fruerstuen vendte tilbage til stenhuset.
I regnskabet 1. maj 1633 – 1. maj 1634 fik Søren Rasmussen betaling for
volden at sammenkaste og færdiggøre mellem tårnet og stenhuset over porten
og 2 trapper at opkaste. Christen Tougaard fik betaling for nogle pæle at hugge
og slå ned på begge sider ved volden samt en trappe fra stenhus og op på
volden.
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I synsforretningen 1637 skrives ganske kort om stenhuset: ”Først paa
slottet det store steenhus grundmurit offuer Porten toe lofft høy med kieldeeren,
befindes at vehre gandsche paa nye reparerit med schielning loffte vinduer døre
laasse och dess tilbehøring”.
I december 1643 rykkede den svenske general Torstensson ind i SlesvigHolsten og videre op i Jylland, som blev erobret i januar 1644. Tropperne
nåede til Hald 9. januar 1644 eller kort efter. Der blev 13. august 1645 indgået
fred med svenskerne i Brømsebro, og 2. november 1645 drog svenskerne bort.
De havde da totalt hærget Hald Slot. Regnskabet 1. maj 1645 – 1. maj 1646
indeholder en del reparationer på slottet, før lensmanden ”igen kunne have sine
værelser der og holde hus”.
31. maj 1646 fik Jørgen Seefeld nyt lensbrev. Han måtte ikke tilskrive
kongen nogen bekostning på slottet eller på ladegården, men skulle afholde
vedligeholdelsen af lenet. Han måtte ikke bygge nyt uden ordre fra kongen.
Synsforretningen 1648
26. juni 1648 var der syn på slottet, idet Frans Pogwisch skulle overtage
lenet. Her er der mange detaljer om indretningen. Overordnet var stenhuset
uændret. Portbygningen og hvælvingen nævnes ikke. I etagen over hvælvingen
boede lensmanden og hans frue i vestenden, mens fruerstue var i østenden.
Taget på huset var skelnet og var i orden på tagsten og lægter. Lofterne var
sammendrevne. På nordgavlen var en dør uden lås. Trappen dertil var gammel
og ubrugelig. Da stenhuset ligger øst-vest, er dette svært at forstå, måske var der
en tilbygning mod nord. I fruerstuen var vinduerne vedligeholdt med slagbuer,
vindstænger og hængsler, skorstenen var i orden, og døren til kælderen var også
i orden med lås. Døren til ammestuen var i orden med klinke og håndfang.
Til lensmandens skrivekammer var der en dør med lås, mens vinduerne var
noget ”brækkede”. I hans sengekammer var vinduerne repareret, og døren havde
klinke og håndfang. Døre i sengekammeret og døre til kælderen var forsynet
med lås. Sengekammeret, som var bygget til nordside af stenhuset, var skredet
noget ud, så det var nødvendigt at udbedre det med tømmer. Dette skal vist
forstås sådan, at sengekammeret nu var i kvisten på nordsiden af huset. I fruens
kammer var vinduerne repareret, og der var lås på døren. Fruens kammer var
nok et af de to pigekamre, som var blevet inddraget og måske udvidet.
I pigernes kammer (der nævnes kun ét) var vinduerne repareret, dog var
nogle ruder ude. Der var klinke og håndfang på døren. Døren fra pigernes
kammer og ud til volden var forsynet med lås. Kammeret, som var på sydsiden
af stenhuset, havde mistet forbindelse til muren, så træværket var afsprængt og
hældede ud mod søen. Det skal vist forstå sådan, at fruens kammer var i kvisten
og det bagvedliggende kammer, der havde været pigekammer.
I gangen til ammestuen var vinduerne repareret. Døren fra gangen til
svendekælderen var forsynet med lås, mens lugen til loftet var uden hængsel og
lås. Man kunne altså ad en lem komme op til kornlageret på loftet ovenover. I
ammestuen var vinduerne repareret, og der var håndfang og klinke for døren. I
fadeburet var vinduerne repareret, og der var lås på begge døre.
I gangen til fruerstuen var et vindue ude og døren var uden lås. Muren på
begge sider af trappen var gammel og en del nedfalden. På det lille hvælvede
kammer på nordsiden af stenhuset ”til volden” var døren repareret, dog uden
lås, hvælvingen var færdigmuret, og en del ruder i vinduerne var blæst ud.
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I saltkælderen var vinduerne repareret, men nogle ruder var ude. Døren var
der. I svendekælder var døren gammel, dog med lås, mange ruder manglede i
vinduerne. Kælderen ”i hvælvingen” var forsynet med dør med hængsel og lås.
Det indbefattede sikkert de to kældre, der kaldtes lensmandens øl- og vinkælder.
Endelig nævnes et lille kammer på volden. Her var vinduerne repareret med
vindjern, og der var lås på døren. Det lille kammer er sikkert det lille hvælvede
kammer på nordsiden af huset med udgang fra kongens stue, der nævnes 1601
og 1612, og nævnes igen i synsforretningen 1660.
Porten for hvælvingen manglede jern, hængsel og tilbehør.

Stenhusets 1. etage 1648 og 1662

1. etage 1648. Et rekonstruktionsforsøg.

1. etage 1662. Et rekonstruktionsforsøg.
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Synsforretningen 6. september 1660
Efter at svenskerne 1658 på ny havde indtaget og hærget Hald, men igen
var draget bort, blev der 6. september 1660 taget et nyt syn på tilstanden, og til
synet blev der 28. oktober gjort nogle tilføjelser. Synsforretningen er mere
kortfattet end synsforretningen 1648 og nævner ikke helt samme rum.
Indretningen synes dog i store træk at have været som i 1648, men f.eks.
ammestuen og pigernes kammer nævnes ikke, de har sikkert indgået i begrebet
fruerstuen. Pigernes kammer har dog været der jf. tidligere synsforretninger
samt synsforretningen 1662, se nedenstående.
Da svenskerne drog bort, tog de alt af værdi med sig, specielt metal og
specielt låse, hængsler og vindjern på vinduerne..
I fruerstuen var 4 vinduer med stænger, buer m.v. samt låsen og nøgle til
døren væk. I døren for nedgangen fra stuen til kælderen var låsen væk. I
lensmandens læsekammer var begge dørene med hængsler og låse samt 6
vinduer med bue m.v. væk. De efterblevne vinduer var meget forbrækket. I
Jomfruens kammer – lensmandens frues kammer – var 6 vinduer helt væk,
vindueskarmene, som var efterladt, var rådnede, hvilket også var tilfældet i de
2 vinduer, som var tilbage, men 2 ruder var ude. Døren var væk og stabelen
brækket ud af karmen. I lensmandens sengekammer og det tilliggende lille
kammer var døren sønderslået og låsen borttaget. 12 vinduer med buer og alt
var væk, og de tilbageblevne 11 vinduer var næsten ubrugelige og skulle
omsættes i nyt bly, og mange ruder skulle indsættes. Manglerne var dog
udbedret ved det supplerende syn 28. oktober, og det nævnes, at taget var
forbedret med en del nye sten og skelning.
Pigernes kammer var næsten ødelagt, vinduer og dørlåsen var væk.
I det lille hus på volden var 12 vinduer med tilbehør væk og det samme
gjaldt lås og hængsler på døren. I de 4 kældre, som var under stenhuset og havde
været brugt til øl- og saltkældre, var alle døre med låse og hængsler samt 8
vinduer væk, men det var nu udbedret. Bemærkningen om kælderrummenes
omfang og anvendelse er interessant og ligeledes oplysningen om, at der var
vinduer hertil. Vinduer skal opfattes som ruder.
Synsforretningen 1662
I synsforretningen 1662 fortælles, at det store grundmurede stenhus over
porten og dets 5 værelser med 3 oprettede skorstene samt tagdækningen og
loftet var i orden. Kvisten på sydsiden nævnes ikke, den var sikket væk.
Vinduerne i fruerstuen var i orden bortset fra 3, som var blæst ud, og der
manglede nogle få vindjern og ruder. Nedgangsdøren til fruerstuen var med en
stor ny lås, og nøgle og hængsel var i orden.
Døren til lensmandens læsekammer var i orden mht. hængsler, men låsen
manglede. Læsekammeret er en fejlskrift for sengekammer, for ved siden af var
der et kammer i et udskud. Det er det lille hvælvede rum på nordsiden af huset.
Sengekammeret var i kvisten på nordsiden af huset. På døren til pigernes
kammer var der hængsler, men vinduerne var væk. Lensmandens læsekammer
nævnes igen, men det skyldes den ovenfor omtalte fejlskrift. Der var nye
vinduer, men døre og hængsler var uden lås. Læsekammeret var fadebur 162232, så det er ejendommeligt, at der refereres hertil nu 30 år senere.
Lensmandens sengekammer var ved magt med nye vinduer, enkelte ruder
dog brækkede, og der var en ny dør med hængsel. Døren herfra ind til fruerstuen
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havde hængsel og klinke og var ved magt. Der er her sikkert også en skrivefejl,
det er ikke fruerstuen men Fruens stue, altså lensmandens hustrus stue.
Gangen til sengekammeret var i orden med nye vinduer. En gammel dør til
trappen på nordsiden af huset ud til volden var forsynet med hængsel og
træklinke. Der nævnes her et hvælvet udskud, og det er det lille hvælvede
kammer, der nævnes i alle tidligere synsforretninger Under tagskægget var
muren på begge sider samt trappen og udgangen ved magt. Taget på huset synes
at have rakt ud over det lille hvælvede udskud.
Der var 2 saltkældre under stenhuset, og døren hertil og klinken var i orden,
men der var ingen lås. Der var også 2 hvælvede ølkældre, og der var en gammel
dør for den ene uden lås, og i det andet var noget af hvælvingen faldet ned. Det
er de samme 4 kældre, der nævnes 1648. Det er måske disse kældre, der på
Resens prospekt fra 1670 kaldes øde og ubrugelige kældre.
Indretningen var i 1662 i store træk som i 1648 og 1660. Hverken
ammestuen eller gangen hertil nævnes dog, men de indgik sikkert i fruerstuen.
Kvisten på sydsiden, nævnes ikke, måske var den forsvundet, hvis den
eksisterede var det måske lensmandens frues kvist. Der nævnes en dør fra
lensmandens læsekammer til fruerstuen, hvilket beror på fejlskrift, der er ikke
tale om fruerstuen men lensmandens frues stue. På Resens prospekt fra 1670 ses
en sidebygning på stenhusets nordside. Det kunne være den nordlige kvist.
Portbygning, portrum, skydeskår og granitfront
Vi vender nu tilbage til portbygningen med nordre og søndre portrum.
Væggene mod vest i nordre og søndre portrum var en pakstensmur omkring 3
meter tyk. Mod vest har der sikkert været en beklædning af rå eller tilhuggede
kampesten eller kvadre, ikke mursten. Mod nord og syd har der været tykke
mure omkring portrummene. Supplerende har volden over disse været beklædt
med tilhuggede granitkvadre som kompensation for mindre jorddækning her for
at give rummene bedre beskyttelse mod kanonild. Ud over hvælvingen i porten
nævnes der ikke i regnskaberne 1596-1652 nogen reparationer på portbygningen, formodentlig et sikkert tegn på, at den var blevet indlemmet i stenhuset
ved Jørgen Friis’ store byggearbejde 1596-98.
Portrummene blev som før nævnt udgravet af Christoffer Krabbe 1901-03
og igen 1979-80 af Johannes Hertz, hvor også vindebrogruberne blev udgravet,
ligesom granitfronten blev restaureret. I 2007 foretog Nationalmuseet ved Gerry
Keyes en opmåling af portbygningen. Herudfra kan nedenstående plan over den
oprindelige indretning fra o. 1528 skitseres.
Med udgangspunkt i Gerry Keyes opmåling af nordre portrum, tegning 15,
kan hvælvingen nogenlunde genskabes. I en murstump på nordsiden af den store
hvælving fra portbygningen til borggården, kort før den når borggården, ses, at
hvælvingsbuen har haft vederlag i ca. kote 12,0 DNN. Afstanden mellem
murresterne i vestenden af hvælvingen, kort før nordre og søndre portrum viser
et mål på ca. 4,3 m. Da hvælvingen indadtil har været beklædt med hugne
kvadre, kan det indvendige mål skønnes til ca. 3,8 meter. Ud fra
rekonstruktionen af vindebroen skønnes, at gulvniveauet i porten har ligget i
kote ca. 10,0 DNN. Ud fra en vurdering af betjeningen ved skydeskårene i
nordre og søndre portrum, må det skønnes, at gulvniveauet i de to portrum har
været noget lavere end i selve porten, formodentlig omkring kote 9,5 i det nordre
og 9,2 i det søndre.
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På basis af disse oplysninger skønnes, at snit A-A har været som
angivet nedenfor. Det er her antaget, at den fundering med pæle i et slyngværk,
som ses foran granitfronten mod vest, også har været gældende for nordre og
søndre portrum. Se foto i starten af dette afsnit.

Snit A-A
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Snit B-B

Hverken nordre eller søndre portrums og de heri værende 4 skydeskår
eller skydeskår 5, 6 og 7 i volden er nævnt i nogen af synsforretningerne
1601-1662 eller i lensregnskabet, 1596-1652. Ikke en eneste reparation
nævnes. Meget tyder på, at de 4 skydeskår i portbygningen forsvandt ved
Jørgen Friis store byggearbejde 1596-98, hvor stenhuset efter alt at dømme
blev stærkt ombygget. De 2 skydeskår i volden, skydeskår 5 og 6, blev sikkert
opgivet, fordi hvælvingen over rummene samt i gangen hertil var brudt
sammen.
Granitbeklædningen, der ses i snit B-B, blev i 1623 nedtaget og anvendt
i forbindelse med Knud Gyldenstjernes byggeri af et nyt hus i borggårdens
nordøstre hjørne til erstatning af det her stående gamle, forfaldne hus.
På strækningen fra søndre porthus og østpå hen mod bryggers-ruinen er
et snit i granitfronten som vist i nedenstående tegning. Bag fronten af
granitkvadre med enkelte indskudte munkesten er der en kompakt mur med
en tykkelse på ca. 1,5 meter. Snittet viser den nuværende situation, og det
vides ikke, om granitfronten eventuelt oprindeligt har været noget højere.
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Skydeskår 6 med egetræsoverligger. Eget foto.

Udsnit af granitfronten set fra syd. Enkelte munkesten er indsat blandt kvadrene, måske
ifm. Johannes Hertz’ restaurering. Eget foto.

Skydeskår 4 i nordre portrum. Til venstre ses hullet til rekylbjælken. I højre side et
tilsvarende hul. De tilhuggede granitkvadre i siderne og over skydeskåret bemærkes.
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Vindebroen
Vindebroen nævnes første gang i retssagen 29. juli 1570 som anført under
Randershus i den gamle ladegård. I synsforretningen 1601 siges, at vindebroen
med det allerførste skulle udbedres, hvis den skulle bestå. Ved Johannes Hertz’
udgravning af portbygningen blev det klart, at der i Jørgen Friis’ borg har været
en vindebro for gående og en vindebro for kørende og ridende. Vindebroen for
gående nævnes aldrig, og den var sikkert forsvundet før 1601. Formodentlig
skete det ved lensmand Jørgen Friis’ store byggearbejde på slottet 1596-98.
Hvordan vindebroerne oprindeligt i 1528 har været, kan man kun gisne om.
Nedenstående er det skitseret, hvordan de måske har været.

Bygmesterens forslag 1528 til biskop Jørgen
Friis til udformning af portbygningen med
vindebroer for kørende og gående kunne
have set sådan ud. Bemærk de hugne granitkvadre på volden. At der har været hugne
granitkvadre på volden ved port-bygningen
fremgår af regnskabet 1621-22 og kgl.
missive af 24. september 1621.

Plan af vindebro og dæmning, skitse med udgangspunkt i Johannes Hertz’ artikel i
Antikvariske Studier, 1979 og Nationalmuseets opmåling 2007.
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Længdesnit i store vindebro, et rekonstruktionsforsøg med udgangspunkt i Nationalmuseets
opmåling juli 2007, tegning 24. Koter i DNN.

Detalje af leje, et rekonstruktionsforsøg.
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I regnskabet 1606-07 fik Christen Jensen Tømmermand i Nonbo betaling
for et stokværk fra vindebroen til nordenden af ridestalden. Det skulle aflukke
staldgården. Stokværket må forstås som et kraftigt hegn, der skulle hindre
adgang til borggården, fordi man måske ikke lukkede vindebroen om natten.
Vindebroen var ikke kun selve broen, men også et område på landsiden.
Kongen befalede i brev 16. februar 1617, at vindebroen skulle repareres.
Efter regnskabet blev broen helt fornyet. Jens Fiel og Mogens Bagger i Lund
fik betaling for 4 tylter og 7 træer 8.g. og 5 alen lange til leder, rækværk, bjælker
og pæle. Endvidere for 6 tylter stolper og løsholter samt 10½ tylter bul.
Jens tømmermand i Navndrup Mølle fik betaling for vinder, pæle og slå
m.v. Vinderne var til at hæve vindebroen med. Peder Klejnsmed i Viborg fik
betaling for en tap til vindebroen, som han forbedrede, 1 ring til akslen, 20 store
spigre, 5 pander til smerken og bro at løbe i, samt et halsjern til porten, 2 lange
jern til vindebroens kiste at hæfte fjælene derpå 8 sletmark, 5 store søm at slå
fjælene på vindebroen med, 2 hager til porten og lågen, som klinkerne kunne
falde i, 3 kramper til porten og lågen, 2 kramper at hænge lågen i samt 12 søm
at slå de gamle hængsler på med.
Der var beklædning på siderne af vindebroen, som også var forsynet med
rækværk. Kisten er gruben, hvor den korte ende af broen med kontravægten går
ned, når broen åbnes. Smerken må være et øje, som jernkæden til ophejsning af
vindebroen gik igennem.
I synsforretningen 1612 beskrives vindebroen som gammel, men dog ved
magt. I synsforretningen 1637 var der på vindebroen et lille brøstfældigt porthus
på 2 fag. Beskrivelsen er igen udtryk for, at ordet vindebro dækkede over selve
vindebroen og et stykke på landsiden, hvor porthuset lå, se 1632-33 nedenfor.
16. februar 1617 sendte kongen et missive til Knud Gyldenstjerne og gav ham
lov til at bygge en ny bro, da stolperne på den anden skulle være helt i stykker.
Udgifterne til fornyelse fremgår af lenets regnskab 1617-18.
I lenets regnskab 1632-33 fik Niels Pedersen og hans staldbroder betaling
for at forbedre slottets bro med 360 alen bøgebul. Bredden af bulbrædderne
nævnes ikke, men andetsteds nævnes bulbrædder 1 alen bredde (ca. 63 cm) og
2 kvarter (ca. 32 cm.). Regnes med 1 alen bredde bul, svarer mængden til et
areal på ca. 227 m2. Denne mængde kan ikke alene være til selve vindebroen,
men er udtryk for at ”slottets bro” opfattede både selve vindebroen og et langt
stykke vej hertil, brolagt med bulbrædder. Hvis vejen var 3 meter bred rækker
mængden til ca. 75 m. Med den mængde af trafik, der har været på de to broer,
synes dette at være en fornuftig foranstaltning.
14. marts 1646 sendte kongen et missive til den nye lensmand Jørgen
Seefeld, som havde indberettet, at bl.a. vindebroen på Hald var meget brøstfældig. Han fik besked på at lade broen besigtige af nogle tømmermænd, som
havde forstand på arbejdet og indsende erklæring herom, hvorefter kongen ville
overveje sagen. Ved synsforretningen 26. juni 1648 konstaterede synsmændene,
at hammer, bjælker og pæle samt bolværk, opstander og rækketræer var rådnede
så ingen med heste eller vogne uden fare kunne bruge broen.
I 1649 reparerede Christen Svendsen tømmermand i Viborg vindebroen og
den anden bro og kvitterede 12. februar 1649 for betalingen. Den anden bro var
broen ud til Randershusområdet nord for voldene, se dette afsnit. Der var
medgået savskåret egetømmer, nemlig ”først tolv alen lejder hver tolv alen
lange, 12 styk, otte …træer hver tolv alen, otte stolper hver fire alen lange,
51

stolper og løsholter stykket to alen lange, tilsammen 5½ tylter. Egebul til
vindebroen og til den anden bro, tilsammen afhugget, hver styk seks alen lang
og 2½ kvarter bredde, er tilsammen fem tylter, foruden løsholter som blev
forbrugt til hammer og pæle”.
Mathias Smed fik 4½ rdl. for at slå en jernlænke til vindebroen. Man har
altså brugt en jernlænke til at hæve og sænke vindebroen med.
I synsforretningen 1662 anføres, at bulbrædderne på broen næsten overalt
var væk. I et tilskrift bemærkes, at broen havde fået ny bulbeklædning på
siderne, og at der var indsat en ny port. På Resens prospekt fra 1670 ser
adgangen til borgen ud som en lang træbro, men det er både den korte vindebro
og jordstykket på ”landsiden” belagt med bulbrædder.
Vindebroernes kontravægtgruber

Set fra nord. Forrest lille vindebros kontravægtsgrube, så skillevæggen mellem
gruberne med lejefordybninger i begge sider,
bagerst store kontravægtsgrube. Lejefordybningerne ligger ikke på linje. Den nordlige
lejekvader til lille vindebros kontravægtsgrube er forskubbet. Foto. Johannes Hertz,

Over den østlige ende af lille vindebrogrube ligger nu en gravsten med et
tydeligt kors. Den nordlige lejekvader for den lille vindebro er forskubbet en
smule således, at lejefordybningerne ikke flugter med fordybningerne i den
sydlige kvader. Forskubningen kan være sket i forbindelse med Krabbes og
Johannes Hertz’ udgravninger af portbygningen hhv. 1901-03 og 1979-80,
men det kan også tænkes allerede at være sket 1596-98 i forbindelse med
lensmand Jørgen Friis’ store byggearbejde på stenhuset.

2 fag porthus
Porthuset nævnes sammen med vindebroen i synsforretningen 1601, men
det oplyses blot, at det skulle udbedres, hvis det skulle blive stående. 1612
beskrives porthuset også i forbindelse med vindebroen, og det kaldes da et
andet porthus, to fags hus, muret mellem stolper med gammelt stentag. Det
var bygfældig på tømmer og alt andet og skulle udbedres, hvis det skulle bestå.
Det første porthus nævnes i forbindelse med det nørre hus i ladegården.
I synsforretningen 1637 nævnes porthuset også i forbindelse med
vindebroen. Det var fortsat brøstfældigt på tag, træ, og murværk.
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Vandporten
Vandporten er uden tvivl bygget af biskop Jørgen Friis. Vandporten blev
udgravet i 1912 af arkitekt C.M.Smidt for Nationalmuseet og restaureret af
Viborg Museum i 2011.

Udgravningen set mod øst 1912. Forrest ses frontmuren ind mod borggården. I bunden ses
afløbsrenden. Nationalmuseet. Negativ nr. 60.815. Foto C.M. Smidt.

Udgravningen set mod borggården 1912. I baggrunden ses det restaurerede tårn. I bunden
ses afløbsrenden. Nationalmuseet. Negativ nr. 60.814. Foto C.M. Smidt.
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Efter udgravningen i 1912 blev ruinen af vandporten i årenes løb opfyldt
med jord og henlå som en sænkning i volden indtil Viborg Museum i 2011
gennemførte en ny arkæologisk undersøgelse og forestod en rekonstruktion.
Ved restaureringen blev hvælvingen genskabt, men væggene er ikke udført
med granitkvadre, som der oprindeligt har været, men med et billigere
erstatningsmateriale. Frontmurene, der har været både på borggårdssiden og ud
mod søen, blev ikke inddraget i restaureringen. Ovenpå hvælvingen blev der
lagt jord fra opgravningsbunker, som Krabbe havde efterladt i borggården.
Vandporten har kun sat sig få spor i synsforretningerne og i lenets
regnskabsmateriale. Den nævnes første gang i synsforretningen 1612 og var i
dårlig stand. I regnskabet 1629-30 fik smeden betaling for 2 hængselsjern til
døren i vandporten, 2 store kroge at hænge døren på, 1 klinke, 1 klinkefald,
samt kramper, stabler og søm.
Vandporten blev udført som en hvælving gennem østvolden fra borggården
til området udenfor. For at holde på jorden var der frontmure af granitkvadre
ved begge ender af hvælvingen, omtrent 4 meter bredde. Både ud mod søen og
ind mod borggården var der porte, som kunne afspærres med en tværbom.
Vandporten var ca. 14,7 meter lang, ca. 2,2 meter høj og ca. 1,2 meter bred.
Muren har været tilhuggede genbrugskvadre med kraftig pakstensmur bagved.
Med den lille bredde har det været begrænset, hvad der kunne transporteres
igennem vandporten. Vogne har der ikke været tale om. Vandporten har givet
adgang til slagtehuset, som lå lige udenfor østvolden, og til at hente vand i søen
til vask, ligesom slottets fisker vel har benyttet den.
Portene har åbnet sig ind mod borggården, og i vægsiderne var der
vandrette bomhuller, 24 x 24 cm i tværsnit. I hullet har siddet en tværbom,
som borgens mandskab har kunnet skyde for på indersiden af porten.
Længderetningen i vandporten var således, at der let kunne skydes ind i den
fra tårnet.
I bunden var der en kanal til afvanding af gårdspladsen og afløb fra
bryggerset, 0,6 m bred og med en dybde på 0,38 – 0,40 cm. afdækket med
gangbrædder. Det løse trædække har gjort, at borgens beboere nemt har
kunnet fjerne plankerne og rense op i kanalen.

Tværsnit. Viborgbogen 2014.

Plan af yderste port. Viborgbogen 2014.
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Vandporten efter restaurering. Viborgbogen 2011.

Bomhullet til skydebommen. Viborgbogen 2011.

Vandporten set fra søsiden. Et rekonstruktionsforsøg. Bagerst ses frontmuren ind mod
borggården, udført af tilhugne granitkvadre med bagmur af pakstensmur. På søsiden en
tilsvarende frontmur, som dog ikke vises. Bommen, der indefra kunne skydes for døren,
samt døren er kun antydet. Vægkonstruktionen, som bommen gik ind i, er ikke vist.
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Tårnet
Tårnet blev også hyppigt kaldt rundellen. Til belysning af tårnets
konstruktion og indretning gennem tiderne har vi dels Krabbes indberetninger
af 6. oktober 1889 og 25. marts 1899 til Nationamuseet om udgravning af tårnet,
Løfflers indberetning af 30. januar 1892 samt diverse malerier og fotografier af
tårnruinen. Endvidere synsforretningerne og regnskaberne med vedligeholdelse
og udvidelser. Tårnet nævnes første gang i synsforretningen 17. november
1541. Der fortælles her ikke noget om tårnets konstruktion, kun om det store
arsenal af våben, der var her. Dog nævnes et sejerværk med klokke, altså slottets
ur. Endvidere lå der i tårnet noget af et gammelt sejerværk, som utvivlsomt
havde siddet i den hovedbygning, som Jørgen Friis efter alt at dømme rev ned,
da den kom til at ligge i vejen for hans nye volde.
Krabbe reparerede 1892 den ydre skal af mursten. 1898-1906 restaurerede
han tårnet og genskabte et par af etagerne, ligesom tårnet fik et kegleformet
tegltag. Efter aftale i 1929 mellem godsejer Voetmann og Nationalmuseet blev
taget og noget af muren fjernet. Herved fik tårnet det nuværende udseende af
vandtårn. Hvad Krabbes restaurering omfattede vides ikke, og det er derfor
uklart, hvad der er gammelt og nyt på tårnet.

Tårnet ca. 1528, et rekonstruktionsforsøg.
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Krabbes indberetning om udgravning af tårnet
Krabbe indberettede 6. oktober 1889 til Nationalmuseet om sin udgravning
af tårnet og lod indberetningen følge af nedenstående tegning.

Krabbes opmålingsplan, Halds godsarkiv på Landsarkivet i Viborg, G 215-11.

Af Krabbes indberetning fremgår, at tårnets nederste stokværk var et
cirkelrundt rum, 8 alen 2 tommer i diameter (ca. 509 cm). De øverste 3 alen
(189 cm) af væggen i dette rum var af brændte mursten, mens den nederste del
af muren var kampesten sat i kalkmørtel med enkelte iblandede teglstumper. 4½
alen over gulvet så han 8 firkantede huller, parvis vendende mod verdenshjørnerne, afstand mellem hullerne 41-45 tommer (102-113 cm). Hullerne målte
9½-11 tommer i tværsnit (24 x 28 cm) og gik 4-4½ alen (252-283 cm) ud mod
tårnets yderside. Han tolkede hullerne som bjælkevederlag, og som udtryk for,
at der havde været bjælkelag over nederste stok. Der var ingen vinduer eller
døre i nederste stok, som var et mørkt rum med adgang gennem loftet.
3 murstensskifter over bjælkelejerne overkant fandt Krabbe i tårnets østside
en døråbning, som havde været adgangen til 2. stok. Han kunne her måle murens
tykkelse, som var 5 alen 6 tommer (330 cm). Døråbningen havde tragtform,
konvergerede indefra ud mod åbningen.
Ved indgangen havde dørbredden antagelig været ¾ alen bred (47 cm),
men bredden kunne ikke måles nøjagtigt, da den søndre murflade var udhugget
og eftermuret med andre sten. Ved indgangen til 2. stok var døråbningens
bredde 3 alen 5 tommer (204 cm). Der var to trin, hver 10 tommer høje (25 cm)
fra indgangsdøren ned til 2. stokværk.
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Inderst i døråbningens nordre side var der en 21 tommer (53 cm) høj
murbænk, og i søndre side en tilsvarende, som dog var ufuldstændigt bevaret.
Antydningen af en åbning svarende til døråbningen sås mod vest, men muren
var her så stærkt nedbrudt, at åbningen ikke kunne bestemmes nøjagtigt.
Mod nord var der en tragtformet åbning svarende til døråbningen mod øst.
Krabbe tolkede det som en åbning til forsvar eller som en vinduesåbning.
Mellem den østre og nordre åbning var der ud mod volden en niche i muren,
3 alen 18 tommer dyb (høj) (234 cm) og 2 alen 2 tommer bred (68 cm).
Underkanten lå 5 murskifter over dør- og vinduesåbningens underkant. Krabbe
tolkede det som et opbevarings- eller ammunitionsrum eller som et rum foran
en trappe til 3. stokværk, indbygget i muren.
Ved vurderingen af 3. stokværk tog Krabbe udgangspunkt i Resens
tegning, der fremviser 2 smalle lysåbninger mod vest, og han mente at kunne
konstatere sidefladerne i den ene, og at muren her ikke manglede meget i at have
den oprindelige tårnmurs højde. Krabbe mente således, at tårnet kun havde 3.
stokværk. Det havde også et fjerde, se nedenfor.
Med hensyn til tårnets ydre form bemærkede Krabbe, at grundfladen ikke
var en perfekt cirkel, men at murtykkelsen mod øst var 16 tommer (40 cm) større
end mod vest og han lod bemærkningerne følge af ovenstående tegning.
Krabbe konstaterede også en tilbygning af en forstue opmuret uden
fundament på voldskrænten udenfor tårnets dør. Der var i forstuen en døråbning
ind mod borggården, og i sydsiden af døråbningen var der en jernnok til at bære
hængslet for en udad åbnende dør, og i nordre side i dørhøjdens midte var der
indmuret et jernøje til deri udvendig fra at sætte slå for døren. Man har altså
kunne låse fanger inde i tårnet. Forstuen er den nedenfor omtalte kvist.
Endelig konstaterede Krabbe en tilbygning med et latrin i det nordvestlige
hjørne mellem tårnet og volden. Både væggen omkring latrinet og tårnmuren
var her så nedbrudt, at han ikke kunne se adgangen fra tårnet, men han mente,
at det måtte have været gennem den tragtformede lysåbning mod nord efter
nedrivning af den lille brystningsmur heri. Latrinrummet var 3 alen dybt fra
jordoverfladen ned til vandspejlet i søen. Vandspejlet i søen lå dengang sikkert
i kote 8,80. Terrænet ved latrinet synes således at have ligget i kote ca. 10,60.
Hvis indgangen til latrinet skulle have været fra lysåbningen i 2. stok har der
været nogle temmelig høje mure omkring det.
Krabbe lavede ikke en tegning af forstuen og latrinet i sin indberetning,
men det gjorde J.B. Løffler fra Nationalmuseet, der havde besøgt Hald i
november 1891, i sin indberetning af 30. januar 1892. Se næste side.
Schiøtz eller Schiøte fra Nationalmuseet undersøgte i perioden ca. 188289 tårnet og bemærkede, at det nederste af ydermuren var fuget. Samme
konklusion kom også J.B. Løffler fra Nationalmuseet til, da han i 1891 også
undersøgte tårnet. Ud fra deres iagttagelser var de af den opfattelse, at volden
var anlagt af biskop Jørgen Friis, og at tårnet var fra før hans tid, da man næppe
ville ofre en fugning på en mur, der skulle dækkes af jord. I forbindelse med
besøget udarbejdede Løffler en skitse af voldstedet, der ses nedenstående.
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Løfflers skitse af voldstedet i 1892. Tårnet ses i vestvolden. På østsiden af tårnet ses forstuen
(kvisten) mod øst og på nordsiden hemmelighederne. I volden mod øst bemærkede Løffler
en sænkning, det er her vandporten senere blev udgravet. I den sydøstlige hjørne
bemærkede Løffler et fundament, som var til bryggerset, som Krabbe senere udgravede.

Der findes forskellige billeder af tårnets tilstand både lidt før og fra samme
tid, som da Krabbe i 1889 foretog udgravningen. Se nedenstående.

Hald Ruiner, ca. 1868, tårnet set fra sydvest. Stien i forgrunden fører ind til borggården.
Et stort murstykke af tårnet er nedstyrtet og ligger i græsset foran. I den nordlige vold ind
mod borggården anes murrester i skråningen, det er rester af den senere fundne
portbygning og stenhuset. Hoffenberg Jespersen og J.P. Traps Forlag. Litografiet er
formodentlig efter et maleri af Chr. Dalsgaard.
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Hald med tårnruinen set fra vest 1869, Andreas Fritz’ foto. På en plan af voldstedet fra 1840,
som findes i Nationalmuseet, ses langs vestvolden fra tårnet og nordpå en lav dæmning, som
også har en vinkel langs nordvolden. En vold på dette sted ses også på en skitse i en artikel
om restaurering af Hald i Viborg Stiftstidende 14. november 1949. Volden synes ikke at
kunne ses på Andreas Fritz’ foto og er i hvert fald ikke længere synlig. Dens oprindelse
kendes ikke.

Tårnet og voldene set fra vest. Håndkoloreret glasplade, ca. 1880.
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Tårnruinen set fra volden nord for tårnet og set mod sydvest, fotograferet af Chr. E.
Jørgensen, sikkert i 1889. I nederste venstre hjørne ses lidt af den fremgravede forstue, som
i dag er forsvundet. Nationalmuseet, negativ nr. 34.959. Den store murknold til højre i
billedet synes her at være udenfor tårnet. Jordbunken forrest i billedet snyder. På andre
billeder genkendes knolden og indgår her i tårnet.

Efter disse beskrivelser af tårnets tilstand før Krabbe i 1901 gav sig i gang
med at restaurere tårnet, vender vi nu tilbage de skriftlige kilder for at se deres
sammenhæng med de da bevarede rester.
Lad os først se på beskrivelsen i synsforretningen 1601. Her berettes, at
det store tårn, som står i volden var meget bygfældig på både taget, spærene,
loft og døre, og alt andet tilbehør og ”indbygning”, ligesom nedgangen til ”det
nederste i tårnet” var helt dårlig.

Etageadskillelsen over fangekælderen blev båret af fire bjælker lagt langt ind i muren jf.
Krabbes undersøgelser af tårnet. Da kun to af bjælkerne kunne være gennemgående, var
de ikke gennemgående hængt på de gennemgående. Disse var støttet af en egepæl midtpå,
hvilket Løffler konstaterede.
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Andet stokværk, kaldet fangetårnet i modsætning til den underliggende
fangekælder, har formodentlig set ud som i nedenstående skitse. Man ser den
smalle dør mod øst, omkring 60 cm bred. Mod syd, vest, sydvest og syd
skydeskår. I pillen ved nordsiden af døren ses en niche, som Krabbe iagttog ved
sin udgravning, sikkert til opbevaring af krudt og kugler, men måske snarere
indgang til en trappe op til 3. stok, indbygget i den tykke mur.

2. stok, fangetårnet med døren mod øst. De to åbninger mod syd beror på et skøn.

Ved synsforretningen 1612 var tårnet overalt bygfældigt, både på
murværket, som flere steder var ødelagt, og på tømmeret og taget, som skulle
skelles. 16. februar 1617 sendte kongen et missive til Knud Gyldenstjerne på
Hald. Kongen havde bragt i erfaring, at tårnet på Hald Slot skulle være noget
bygfældigt, og lensmanden fik ordre om med det første at sætte det i stand.
Hverken i synsforretningen 1601 og 1612 nævnes vinduer i tårnet, hvilket
er ejendommeligt, eftersom der i regnskabet med ombygningen nævnes mange.
Knud Gyldenstjerne gik i gang med ombygningen, og udgifterne fremgår
af regnskabet 1618-19. Det var en stor opgave omfattende påbygning af en
muret kvist, ikke bindingsværk, to hemmeligheder, en terræntrappe fra
borggården op til kvisten og terræntrapper videre op på volden, både mod nord
og syd. Indgangen til tårnet blev gennem kvisten, hvor der også blev lavet en
vindeltrappe, og hvor indgangen til de to hemmeligheder også var. Der var
temmelig langt fra kvisten til nordsiden af tårnet, hvor hemmelighederne lå, så
der må have været en eller anden form for lukket gang hertil fra kvisten.
Hemmelighederne må have været benyttet i forbindelse med de to kamre i 3. og
4. stok, men vel også af fanger i fangetårnet. Kvisten havde stentag, som
udvendigt blev skellet og indvendigt hængt med strå, dvs. tætnet med halmsimer
som beskrevet under stenhuset. Afløbet fra hemmelighederne var gennem en
rende i volden ud til voldgraven. Der blev lavet to nye hvælvinger og to nye
skorstene. De to bærende bjælker i bjælkelaget over fangekælderen blev
fornyet.
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Som nævnt blev der lavet nye hvælvinger. Det kan have været hvælvinger,
som var faldet ned, men det virker mærkeligt i en så massiv konstruktion som
tårnet. Det kan være nye hvælvinger til erstatning af bjælkelag. Endelig kan man
forestille sig, at det er nye hvælvinger i forbindelse med forhøjelse af tårnet,
men herimod taler, at murmændene jf. ovenstående kun reparerede skalmuren.
Til byggeriet medgik 3.600 mursten. Idet der formodentlig gik 40 sten på
en kvadratmeter mur i en stens tykkelse svarer antal mursten til 90 m2. Dette
rækker ikke til en forhøjelse af tårnet. Til forhøjelse af tårnet 1 meter i en stens
mur ville der medgår 36 m2, så det er klart, at stenene er medgået til kvisten.
Hvis kvisten har haft et grundareal på noget i retningen af 2,5 x 2,5 meter og er
gået op til oversiden af hvælvingen i 4 stok, ville materialeforbruget til en sådan
kvist nogenlunde svare til de 3.600 sten under hensyn til vinduer og døre.
Kvisten er uden tvivl den forstue, som Krabbe fandt ved udgravningen i
1889, ved hvilken lejlighed han også fandt de to nævnte hemmeligheder på
nordsiden af tårnet. Arbejdet på tårnet havde i alt kostet 565½ daler 36 skilling
19 pendinge, et ret stort beløb. Ud fra Krabbes udgravning og Knud
Gyldenstjerne reparation i 1618, kan vi nu tegne et billede af tårnet.

Tårnet med kvist 1618, et rekonstruktionsforsøg.
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2. april 1625 blev der taget synsvidne om tilstanden af bygninger på Hald
slot. På tårnet var en tredjedel af taget afblæst, og stenene var på resten for en
stor dels vedkommende brækket og sønderslået, så hele taget skulle have nye
tagsten og skelles. Skorstenen, der stak ud øverst på tårnet, var blæst ned.
I regnskabet 1. maj 1629 – 1. maj 1630 blev Jørgen Pedersen glarmester
betalt for 24 nye vinduer (ruder) til to stuer på tårnet. I regnskabet 1. maj 16301 maj 1631 fik Villads Nielsen glarmester betaling for bl.a. 8 nye vinduer i ”de
kamre over tårnet, 24 gamle vinduer at reparere og sat stænger for”. I
regnskabet 1. maj 1631 – 1. maj 1632 blev Villads Nielsen glarmester betalt
for 4 vinduer til svalen på de kamre på tårnet. Der har altså været en lukket svale
med vinduer i forbindelse med adgangen til de øverste kamre. Det må betyde,
at kvisten med spindeltrappen ikke gav direkte adgang til de to kamre, men at
man skulle ud på svalen for at nå indgangsdøren til stuerne. Det kunne tyde på,
at man har været nødt til at benytte nogle eksisterende åbninger, som sikkert har
indgået i forsvaret i en tidligere tid.
I regnskabet 1. maj 1632 – 1. maj 1633 nævnes varer og arbejder til
reparationer efter, at slottet havde været besat af de kejserlige tropper og var
blevet stærkt ødelagt. Christen Nielsen tømmer fik betaling for loftet over
fangetårnet at ”forfærdige med nye bjælker og bul og for taget over sejerværket
på tårnet”. Loftet over fangetårnet var altså bjælkelag, ikke en hvælving. Loftet
over fangekælderen var jf. tidligere iagttagelser også et bjælkelag.
I regnskabet 1. maj 1633 – 1. maj 1634 blev Søren Rasmussen betalt for
volden at sammenkaste og færdiggøre mellem tårnet og stenhuset over porten
og 2 trapper at opkaste. Christen Tougaard fik betaling for nogle pæle at hugge
og slå ned på begge sider ved volden samt en trappe fra stenhus og på volden.
I synsforretningen 1637 meddeles kortfattet, at ” Det stiensee och runddiel
paa voldenn med tuende huald kammerser ehr vel ved magt”. Tårnet var altså i
orden, men betydningen af ordet stiense er ikke klar. Måske betyder det noget i
retningen af stenbyggeri, et muret tårn.

Kampestensfundamentet under tårnet, sikkert oprindeligt.
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I 1648 var runddelen eller tårnet udbedret med tagsten og skelning. I det
øverste kammer var vinduerne med karme og tilbehør udbedret, ligeledes
skorstenen, og der var lås for døren. I det nederste kammer var nogle vinduer
udbedret, andre uden tilbehør, og døren var uden lås. Lemmen over fangetårnet
var udbedret med hængsel og stabel, døren var i orden med hængsel og tilbehør.
1660 meddeler synsmændene: ”Runddelen har vi og efterset, hvorudi
fandtes nøglen til låsen for den øverste kammerdør med 3 vinduer derudi at være
borte, de efterblevne vinduer findes meget at være forbrækket, trappen uden for
nedgangen frataget og borte. Det underste kammer på runddelen er låsen for
døren med 5 vinduer slet borte samt en dørstabel og de andre vinduer som derudi
var bleven beholden findes en stor brøstfældighed på at være. Låsen med det
ene hængsel for fangehuldøren borte”. Fangetårnet var altså fængsel. Det
stemmer med at Krabbe så en dør i forstuen, som kunne afspærres udefra.
Idet vinduer betyder ruder, tyder alt på, at tårnet har haft flere vinduer på
østsiden, og at murtykkelsen her har været mindre end mod vest, hvorfra tårnet
kunne beskydes. Den mindre murtykkelse i de to øverste etager kunne være et
tegn på, at disse etager er påbygget af Jørgen Friis. Man har valgt mindre
murtykkelse mod øst for at spare materialer og arbejdskraft og for at få mere
plads i rummene, der var forsynet med kakkelovne og derfor var beboelige.
Synsforretningen 1662 fortæller, at fangetårnet var fængsel, men at der
også var en fangekælder: ”Runddelen eller tårnet er på tækning ved magt med
sten og kalk samt en skorsten i de 2 øverste kammerser, vinduerne næsten borte
og de overblevne brøstfældige og låsene for begge kammerdørene bortstjålne.
Gangen og trappen op til samme kammerser gjort af fyrdeller, er brøstfældige,
og ellers muren, som er udbygningen over trappen, har givet sig ud og er ganske
brøstfældig. Fangetårnet ved magt undtagen lemmen til det nederste, som er
borte, og døren for det øverste uden lås. Et lidet hus på volden, som var ganske
brøstfældig, blev af Ebbe Gyldenstjerne nedtaget, eftersom det dog til ingenting
var tjenlig”. Det er måske toilettet eller hemmeligheden, der her omtales.

Tårnet 1618, et rekonstruktionsforsøg. Tårnet ses med kvisten med den indbyggede
spindeltrappe mod øst og hemmelighederne på nordsiden. Fra borggården en terræntrappe
op til niveauet udenfor kvisten. Endvidere to trapper herfra op på volden mod syd og nord.
På tårnet er der antydet svaler fra kvisten til kamrene i 3. og 4. stokværk.
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Det restaurerede ”vandtårn” set fra øst. Eget foto. 2016.

Sejerværket
I tårnet var der ved synsforretningen 17. november 1541 et sejerværk (et
ur) med klokke. Sejerværket var funktionsdygtigt og stammede ret sikkert fra
Jørgen Friis’ tid eller tidligere. Der nævnes desuden i tårnet et stykke af et
gammelt sejerværk. Dette stammer sikkert fra den tidligere hovedbygning, som
blev nedtaget af biskop Jørgen Friis ifm. ombygningen af borgen og
anlæggelsen af voldene. Sejerværket kunne have set ud nogenlunde som
nedenstående fra Trøjborg Slot. Sejerværket nævnes i Hald Lens regnskaber
1541-46, hvor en tilkaldt mand fik betaling for at smøre det. Jørgen Jensen,
sejermager fra Horsens fik jf. anmærkninger til regnskabet 1596-98 6 daler for
at renovere sejerværket. Sejerværket stod sikkert da i kvisten på tårnet, hvor
også klokken hang. Urskiven må have vendt ind til borggården.

Sejerværket fra Trøjborg. H. 98
cm, L. 100 cm, B. 50 cm. Tønder
Museum.
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Ved Krabbes udgravning af tårnet fandt han forskellige genstande, som
sikkert er indgået i udsmykningen af bygningen og kakkelovnene.

Chr. Krabbes notat af 20. april 1889 om et fund af en ornamenteret og glaseret brændt
mursten fundet i en udvendig dynge i volden ved tårnet. ”Brudstykke af en ornamenteret
og glaseret brændt Mursten. forefunden i en udvendig Dynge af Murgrus. Rids i naturlig
Størrelse. Stenens Tykkelse er 1 5/8”. Paa Bagsiden Kalk. a, b, c Formlinier, Res øvrige
Omrids. Brudlinier. Stenen har altsaa været den ene Fjerdedel af et af 4 Stene bestaande
Mur-Ornament. (Manglen paa symmetri i Ornamentets Vinger og Ufuldkommenhederne
i Buen forneden findes saaledes paa Stenen). Ornamentet er ophævet. De sortpunkterede
Linier antyder den formodede Form af de Manglende”. Nationalmuseet.

Chr. Krabbes indberetning af 10. august 1901 til Nationalmuseet om et fund af en kakkel i
i en dynge volden nær ved tårnet. Brudstykket medsendt. Nationalmuseet.
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Krabbes restaurering 1898-1906
Krabbe påbegyndte formodentlig i sommeren 1898 en restaurering af tårnet
efter aftale med Nationalmuseet. Han indberettede 25. marts 1899 om stadet på
arbejdet sidste sommer, altså sommeren 1898. Ved restaureringen genskabte
han tårnets ydre og indre skal, sådan som han ud fra sine udgravninger
formodede, at tårnet havde set ud. Der blev benyttet nye munkesten, brændt til
formålet. Hvad arbejdet omfattede, og hvor meget der stod tilbage af ruinen,
foreligger der ingen beskrivelse af. Der blev givetvis ikke gjort meget ved
resterne af pakstensmuren inde bag skallen. Resterne blev sikkert bare afrenset
i det omfang, det var nødvendigt for restaureringen. I hvert fald ses de
opragende knolde af pakstensmuren på nedenstående fotografier, hvor
byggearbejderne var noget fremskredne.
I indberetningen skriver han, at der i sommeren 1898 havde været arbejdet
på muren på syd- og vestsiden af tårnet således, at den nu fremtrådte som en hel
ydermur i en højde af 7½ alen (ca. 4,73 meter).
I løbet af de næste somre blev der bygget yderligere 5-6 meter på murene,
og i 1906 var man kommet så vidt, at der blev rejst spær, og taget fik en dækning
af tagpap, ligesom der var blevet muret to skorstene i det øverste rum.

Tårnet under restaurering, 25. juli 1901. Nationalmuseet, negativ nr. 40.724 og 40.727
(kopi). Foto Poul Hauberg. Stendyngen i forgrunden er sikkert skydeskår 5.
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25. juli 1901. Tårnet under restaurering. Bemærk knolden af den kompakte murkerne, som
tilsyneladende ikke blev fjernet. Nationalmuseet, negativ nr. 40730. I baggrunden anes den
mørke åbning til skydeskår 5 i kanten af volden. Personerne står på den helt tilgroede
voldgrav.

Fotograf Chr. E. Jørgensen kom til Hald i 1906. Spærene over tårnet var nu placeret.
Optagelsen skyldes måske rejsegilde. Optagelsen (hvoraf et eksemplar opbevares på
Nationalmuseet) blev benyttet til et postkort, hvis tekst sikkert skyldes Christopher Krabbe.
Det her viste eksemplar på Lokalhistorisk Arkiv i Viborg er stemplet i Bjerringbro
30.12.1907. Tegningen til tårnet skyldes formodentlig den berømte arkitekt Martin Nyrup.
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Efter færdiggørelsen indrettede Krabbe en lejlighed i tårnets øverste etage, efter
tegninger af den berømte arkitekt Martin Nyrup. Det restaurerede tårn ses på
nedenstående foto.

På fotograf Thomas Pedersens optagelse fra 1922 er området foran voldene helt tilgroet.
Ved undersøgelserne 1979-80 blev voldgraven genskabt.

Martin Nyrops tegninger til færdiggørelsen af Hald-tårnet synes ikke bevaret. I forbindelse
med restaureringsplaner opmålte Viborg-arkitekten Søren Vig-Nielsen tårnet. Tegningen i
mål 1:100 er dateret 6.9.1925. Det ses her, at 3. etage, på snittet kaldet "Højen Loft", var
inddelt i 4 soveværelser, køkken og fadebur, en gang og endelig den store sal. En kopi af
opmålingen opbevares på Nationalmuseet.

I 1929 begyndte en korrespondance mellem Nationalmuseet og ejeren af
Hald, som resulterede i, at taget og noget af muren blev fjernet, hvorved det
nuværende udseende som et vandtårn opstod. Se foto forrest i afsnittet.
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Skytset
Skytset på Hald i Jørgen Friis’ tid kendes ikke, men at han har haft skyts
fremgår af brev 17. marts 1529 til kongens kansler Claus Gjordsen, hvori han
beder om at få skyts tilbage, som han via marsk Tyge Krabbe havde udleveret
til hæren. Skytset, hvad vi ville kalde kanoner, stod ham i 400 rhinske gylden
(værdi som 20 bøndergårde). Når Jørgen Friis ønskede skytset tilbage, kan det
have noget at gøre med borgbyggeriet på Hald. Hvad det drejede sig om, kan
man måske få indtryk af gennem et indkøb, som kongen gjorde i 1511, hvor
priserne næppe var meget anderledes, end da Jørgen Friis havde købt sit skyts.
Her kostede 12 slanger 400 gylden. Slanger er ret kraftigt skyts. Det vides ikke,
om det var skyts til Hald eller til Spøttrup, som Jørgen Friis ønskede tilbage.
Et indtryk af, hvad Jørgen Friis måske havde på Hald, kan sikkert fås i
fortegnelse over inventariet, da Christoffer Rosenkrantz 17. nov. 1541 overtog
Hald. Skytset minder meget om det skyts, som fandtes på Roskildebispen
Joachim Rønnovs Dragsholm Slot, da det i august 1536 blev konfiskeret af
kronen i forbindelse med Reformationen. (H.F.Rørdam, Monumenta Historiæ
Danicæ, 1. række bind 1, s. 204. De to inventarier viser, at disse to borge var
svært bevæbnede, men det var sikkert niveauet for datidens bispeborge, som
dermed udgjorde en stor magtfaktor.
På tårnet og på volden
3 falkonetter

2 falkoner
1 dobbelt skerpentin
1 støbt mersebøsse
58 halve hager
11 dobbelte hager af stål
4 dobbelte hager af kobber
1 kobberstykke m. 5 piber
3 halve hager
Neden i tårnet
1 skibsstykke
1 lille skibsstykke,
ufærdigt
2 kvarterslanger af jern

2 stenbøsser
1 støbt bøsse

Beskrivelse
Forladekanon, relativ lang, oftest af bronze, småkaliberet, typisk gaffel-monteret, vægt ca. 200 kg.
Anvendte 1½ -2 punds jernkugler eller bly.
Falkone, småkaliberet langløbet, vægt 60-100 kg.
Kuglevægt ½-1 pund.
Skerpentin, småkaliberet, lille, smedejern, dobbelt.
Beregnet til blykugler, specielt brugt som voldskyts.
Mersebøsse, morter, kort sværtkaliberet skyts.
Hage, kraftigt håndskydevåben.
Dobbelt hage med større kaliber end enkelte hager.
do.
”Stykke” af kobber, dvs. større skyts.

1 kraftigt våben, en kanon.

Slange, skæftet bagladekanon, mellemsvær, kvarter,
3 punds ammunition. Velegnet på fæstninger
Slangerne har nok vejet ca. 500-1.000 kg.
Stenbøsse, mindre, skæftet bagladekanon, til sten.
Støbejernskanon, mindre.

På volden:
I blokhus 1: 1 skerpentin
I blokhus 2: 1 stort stykke
kaldett Silkeborg, 1 stenbøsse, 1 skerpentin
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Der nævnes ingen våben i portbygningen, hvor der ellers var 4 skydeskår,
og heller ingen våben i de tre skydeskår i volden. De er sikkert regnet med under
skyts i tårnet og på volden. Ud over dette var der mange defekte våben, reservedele og ammunition. I tårnet nævnes også kloder, hvilket må opfattes som
ammunition – kugler – til de forskellige skyts og ikke at forveksle med de kloder
af myremalm, som en del bønder ydede som en del af deres landgilde. Det svære
skyts var sikkert anbragt i de rum, hvor der nedenunder var en hvælving, og det
tyder på, at allerede på dette tidspunkt har været et 3. og 4. stokværk i tårnet.

Skytstyperne på Hald har sikkert lignet disse, som også ses nedenfor, Kilder: Michael H.
Mortensen, Dansk artilleri indtil 1600. Malmøhus’ kanoner: Om forsvaret af Malmøhus,
dets kanoner og fordelingen af rigets skyts 1597.

Falkonet

Skerpentin

Skibsstykke, bronze

3 punds kvarterslange, bronze, velegnet
til skydeskår på fæstninger.

Hagebøsse
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Arsenalet på Hald 17. november 1541

Skytset ”neden i tårnet”: 1 skibsstykke, 1
skibsstykke, defekt, 2 slanger, 2 stenbøsser, 1 støbt
bøsse.

Skytset på volden: 2 skerpentiner

Skytset på tårnet og på volden: 1
kobberstykke, 5 falkonetter, 3
halve slanger, 75 hager. Dog
mangler 1 mersebøsse.

Skyts i blokhus 1: 1 skerpentin

Skytset i blokhus 2: Øverst det store stykke kaldet
Silkeborg, nedenunde 1 skerpentin, th. en stenbøsse

Skibsstykket på Hald kunne være som nedenstående, opfisket ved Anholt i
1847. Man ser det løse ”kammers” med håndtaget til krudtladningen samt kilen,
til at holde kammerset fast ved affyringen. Løbet er ikke støbt men opbygget af
rørstykker, forstærket med ringe og fastholdt til bjælken med beslag. Kanonen
illustrerer også, hvad smedene kunne præstere af bolte, beslag, kæder og
forankringer. Resalitterne i træbjælken kan tænkes at indgå i en forbindelse til
en rekylbjælke, som ses i alle skydeskårene i portbygningen på Hald.

Kanonen efter A Fabricius, Illustreret Danmarkshistorie for Folket, bind 2, s. 28.
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Stegerset
Stegerset er reelt den eneste bygning på Hald Slot, som med sikkerhed er
fra biskop Jørgen Friis’ tid, og som der vides noget konkret om. Det lå sikkert
ved sydvolden i borggården, umiddelbart op ad stenhuset. Denne placering
var praktisk bl.a. af hensyn til bespisning af først biskoppen, senere
lensmændene i stenhuset.
Stegershuset nævnes i synsforretningen 23. juni 1601, og her angives, at
det var et 12 fags hus, 2 lofter højt, som biskop Jørgen Friis havde flyttet
indenfor volden. Det var altså en gammel bygning, som var nedtaget og
genopsat. Byggematerialerne, eller i hvert fald en del af dem, stammede fra før
1528, men huset kunne i 1601 sagtens være fornyet flere gange siden da.
Stegershuset lå ”nest wid samme hus” i forhold til bryggerset. Altså ved
siden af eller i nærheden af bryggerset. I den østre ende lå stegerset med en stor
skorsten. I den vestre ende var borgstuen med kakkelovn, borde og bænke.
Ovenover var der to kamre med skorsten, det ene med så lav loftshøjde, at man
ikke kunne ”lægge nogen fremmede deri”. Husets loft, døre, låse og vinduer var
ved magt. Indenfor kammeret i den søndre ende var der to små kamre, men
skillerummet imellem dem var sunket og havde givet sig noget. Hvad der var i
på 2. loft nævnes ikke, måske lager.

Stegerset 1601, et rekonstruktionsforsøg.
anderledes i Jørgen Friis’ tid.

Stegerset var formodentlig ikke meget

Stegershuset nævnes også i synsforretningen 1612. Også her nævnes
beliggenheden i forhold til bryggerset ”Denn hus nest derhos som borgstuenn
och stegerset er udj”. Huset beskrives fortsat som 2 lofter højt, muret mellem
stænger, altså bindingsværk, med tegltag. Kamrene ovenpå var vel ved magt på
låse og døre, men tre bjælker i borgstuen var understøttet med stolper.
Stegershuset stod endnu 1637, umiddelbart som en ca. 109 år gammel
bygning, men huset kan som nævnt sagtens være blevet fornyet flere gange før
1601. I synsforretningen nævnes, at huset, som indeholdt borgstuen og
køkkenet, fortsat var et hus på 13 bindinger (12 fag) og 2 loft højt. Det var
næsten helt brøstfældigt og ubrugeligt.
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Lensmand Jørgen Seefeld havde indberettet, at huset med borgstuen og
køkkenet, var så faldefærdigt, at det kunne styrte sammen af sig selv. Kongen
gav da 1. maj 1639 Jørgen Seefeld ordre om at tage huset ned og bygge et andet
for mindst mulig omkostning og med genbrug af anvendelige sten og tømmer.
Det blev også et 12 fags hus. Noget tyder på, at man genbrugte underetagen og
kun fornyede overetagerne.
I lenets regnskab 1. maj 1640 – 1. maj 1641 er udgifterne til byggeriet
specificeret. Af regnskabet fremgår, at det gamle træ var rådnet og ikke kunne
genanvendes. Christen Sørensen i Viborg blev betalt for køkkenet og borgstuens
2 lofter høje og med ”tressers farve af ny at farve for hver fag med sparreomheft,
skillerammer og tilbehøring tømmer mands arbejde”.
Murerarbejdet blev efter tingsvidne udført således: ”Kendes vi efterskrevne Anders Nielsen i Hørup og Oluf Ebbesen ibm. at have modtaget af
Peder Lassen, skriver på Hald, for det tretten fags hus på vores egen kost, to
lofter højt mellem stænger at opmure med skillerum, sternlægter at påslå,
tagsten at ophænge, med to murgavle iberegnet, item taget skellet og alt
murerarbejde, for hver fag halvtredje daler og seksten skilling. Og for køkken
skorstenen i sig selv af grunden og op igennem huset med tre piber at mure
be…og forfærdige tyve rigsdaler, er en sum halvtredje rigsdaler og halvfemte
rigsdaler seksten skilling for hvilke vi har fortæret. For førnævnte arbejde vi har
modtage og .. brugt som er indkøbt for penge halvtredje tusinde tagsten, ni
tusinde og femhundrede mursten, tredive og halvtredje læster kalk, femhundrede sternlægter, tre tylter grandeller til vindskeder og sufjæl, item
halvanden hundrede store spigre, halvanden tusinde lægtesøm, fire …baljer, fire
spande og en stor lang jernanker, som …lagt tværs igennem skorstenen”. Som
det ses, skrives der fejlagtigt 13 fag, hvor der skulle stå 13 bindinger, 12 fag.
Af tingsvidnet fremgår, at gavlene var murede, altså muret mellem stænger,
bindingsværk. Dette anføres sikkert, fordi gavltrekanter i nogle bygninger i
ladegården var beklædt med brædder. Niels Nipgaard i Viborg fik betaling for
49 tylter tørre fyrdeller forbrugt til 2 lofter igennem det nye hus (stegerset),
desuden til kvisten, item til døre, vinduer samt borde, bænke og andet i huset,
tylten 1½ rdl. 1 mark, penge 81½ rdl. 16 sk. Der var altså en kvist på stegerset.
I synsforretningen 1648 kaldes stegerset det nye hus over borgstuenn.
Ordet ”over” synes at bekræfte, at man ved byggearbejdet 1640-41 kun
fornyede overetagernr, mens underetagen med borgstue m.v. forblev uændret.
Stegershuset var fortsat tækket med tegltag og opmuret mellem stænger,
dvs. bindingsværk. Nogle steder manglede dønniken, dvs. pudset på murværket
i bindingsværket, og et enkelt tavl i bindingsværket i borgstuengangen var
faldet ud. I den nye stue i stegerset – og den var i overetagen – var vinduerne i
orden, men skorstenen noget ”brækket” og døren var uden lås.
I stegerset var der et røgkammer, hvor vinduerne var repareret, men døren
var uden stabel og haspe. Røgkammeret var formodentlig til rygning af flæsk.
I stegerset var der også et rustkammer, som må have været til opbevaring
af våben og ammunition. I rustkammeret var vinduerne repareret, men der
manglede nogle ruder. Døren var uden lås, og den yderste dør til samme
kammer var uden haspe og lås. Det angives, at rustkammeret var muret imellem
stængerne og dønniket. Det drejer sig formodentlig om skillevæggene mod
andre rum, da ydervæggene overalt var bindingsværk, mens skillevægge sikkert
ellers var bræddevægge.
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I borgstuenn, køkkenet og kokkens kammer var vinduerne repareret, men
der manglede nogle ruder. I borgstuen var kakkelovnen braset sammen. Der var
lås for køkkendøren, og dør og haspe i lige måde for kokkens kammer.
Efter svenskernes hærgen af Hald under besættelsen blev stegerset synet 6.
september 1660. Det var da i slet tilstand, idet svenskerne havde borttaget alt af
værdi, specielt metal. I borgstuenn var døren med hængsler og 5 vinduer
borttaget. I frøkenens kammer var 2 vinduer med døre, låse og hængsler
borttaget. Stuen over borgstuenn var meget brøstfældig, låsen for døren med
hængsler og 10 vinduer og tilhørende buer ganske øde og borte. Vinduerne i
køkkenet var ganske brøstfældige overalt, og dør manglede både hængsler og
lås. På rustkammeret var låsen for døren og 2 vinduer helt borte, de andre
vinduer ganske brøstfældige, gangen for samme stue med trappen var også
brøstfældig. På taget af dette hus var der indstukket en del nye tagsten for at
konservere tømmerværket og holde lofterne nogenlunde under tag.
I synsforretningen 1662 siges, at huset over borgstuenn – altså stegerset –
var ved magt på tegltaget bortset fra, at skelningen af dette var helt væk og taget
dermed utæt, så intet korn kunne opbevares. Skorstenen var ved magt.
I den store stue skulle det gamle gulv forbedres. Gulvet er igen vidnesbyrd
om, at kun overetagen blev renoveret 1640-41. Vinduerne var overalt væk. I
gangen til den store stue var døren med hængsel, men der var ingen lås. Mellem
den store stue og røgkammeret var der to ”dørrum”, uden døre og låse.
Rustkammeret var ved magt med dør og lås, men vinduerne var væk.
Under rustkammeret var der et lille kammer til ”bojerne” (vogterdrengene?), og vinduer, dør, hængsel og hasper var her ved magt. Ved siden af
var borgstuen. Døren manglede haspe og lås, og vinduerne var helt væk. Døren
til fiskerens kammer indenfor var i orden med dør, hængsel og haspe, mens
vinduerne var ødelagte. I køkkenet i nørre side af stegerset var dør, hængsel og
haspe såvel som skorstenen ved magt, mens vinduerne, såvel i dette som i
kokkens lille kammer indenfor var helt væk.
Trods de lidt varierende angivelser af verdenshjørnerne tyder det på, at
stegerset har ligget med længderetning nogenlunde øst-vest.

Stegerset 1601, 12 fag langt, 2 lofter højt, et rekonstruktionsforsøg.
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Stegerset 1648, et rekonstruktionsforsøg.

Bryggerset
Bryggerset nævnes første gang i synsforretningen 17. november 1541. Af
inventar var der: 1 bryggepande, 4 gode ølkar og 2 dårlige, 1 håndkedel.
Det blev sikkert nyopført i forbindelse med borgbyggeriet omkring 1528.
Det lå sikkert ved østvolden i borggården, øst for stenhuset og var af pladshensyn delvist bygget ind i volden med bagvæggen af kampesten og en gavl
af mur og bindingsværk. Dette var et uheldigt byggeprincip.
Ved synsforretningen 1601 var det et hus på 8 fag, 2 lofter højt med
skriverstue og 2 tilstødende kamre ovenpå. Det var vel ved magt, men der
skulle laves render m.v. på søndre side, da vandet drev ned af volden og ind
gennem muren fordærvede denne og bjælkehovederne.
Ved synsforretningen 1612 nævnes igen, at det var et hus på 8 fag, 2 lofter
højt med skriverstue ovenpå. Huset havde to skorstene og et stentag, der nogle
steder var gammelt og skulle udbedres. 6 bjælker på den søndre side var
afrådnede på enderne og to af dem også rådnet ”mitt i grund”. Lofterne var
mange steder ”forhavede”. Det er lidt mærkeligt, at der henvises til søndre
side af huset, som ellers antages at ligge nord syd, og de bjælker, der synes at
kunne være udsat for råd, at måtte stikke ud i en øst- eller vestside af huset.
24. august 1629 fik Jens Tougaard af Faldsgaard betaling for at bl.a. lægge
nye køllefjæl på køllen i bryggerset.
I regnskabet 1. maj 1630 – 1. maj 1631 nævnes varer og arbejder, som efter
en kommissions besigtigelse var nødvendige, efter at slottet havde været besat
af kejserlige tropper og stærkt ødelagt. Anders Nielsen tømmermand blev betalt
for ”bryggershuset ganske af ny at opsætte. Niels Hellum af Ribe fik betaling
for bryggershuset med køllen med tag helt af ny at opmure”. Villads Nielsen
glarmester fik betaling for bl.a. 3 nye vinduer i bryggerset. Peder Larsen og
Søren Larsen, savmænd, fik betaling for 26 trappetrin til trapper i bryggershuset.
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Ved synsforretningen 1637 kommer der flere detaljer frem. Indledningsvis skrives, at huset var på 9 fag, hvilket må være en skrivefejl for 9 bindinger,
8 fag, som huset ellers havde. Det angives, at den ene side (bagvæggen) var
bygget af kampesten, facaden var af bindingsværk. Den ene gavl var
grundmuret, den anden gavl var bindingsværk og ”klædt indtil” med en stens
tyk mur. Det må vist betyde, at der var bindingsværk ind mod husets rum og
stensmur udadtil, sikkert fordi der lå jord op ad væggen. Tegltaget var nylig
skellet og var vel ved magt.
I 1648 var bryggerhustaget skellet og udbedret, og både øverste og nederste
loft var udbedret med savdeller, men der manglede dog en del, og lofterne skulle
omlægges. Kølfjælene og døren derfor var udbedret, murværket derunder var
brøstfældigt. Dette må referere til en maltkølle. Et vindue på øverste gavl var
borte. Problemet med, at enderne af nogle bjælker i bryggerset var afrådnede,
eksisterede fortsat. Den søndre side af muren var forfalden og skulle pudses.
Skorstenen var udbedret nogle steder, andre steder brøstfældig. Bageovnen og
kedelgruen var udbedret, vinduerne borte, døren med tilbehør var repareret.
Ejendommeligt nævnes bryggerset ikke i synsforretningen 1660, men
1662 nævnes det på ny. Muren op til volden var genopført, opmuret af de gamle
sten, resten var helt brøstfældigt foroven og forneden og stod for fald.
Umiddelbart udenfor bryggerset lå en brønd, som var foret indvendig med
bulbrædder og havde en overbygning hvori var ophængt en trisse. Lænken var
4½ favn, ca. 8,1 meter jf. regnskabet 1633-34.
Christoffer Krabbe arbejdede i sommeren 1890 med undersøgelse af tårnet
og gravede ind til tårnet fra borggården. Han anlagde yderligere nogle
søgegrøfter tværs over borggården i retningen øst-vest og stødte her på et
fundament til en bygning, som han ud fra Resens prospekt identificerede som
hørende til bryggerset. Han indberettede 6. november 1890 til inspektør Henry
Petersen på Nationalmuseet om fundet, ledsaget af en tegning. Efter hans
indberetning havde han fundet en del af et fundament til et bindingsværkshus.
Fundamentet var til dels af hugne kvadre. I den ene langside så han huller til
stolper. Huset lå langs østvolden, og han mente, at det målte ca. 30 alen i
længden og 10 alen i bredden. Han kunne dog ikke konstatere fundamentet i
hele sin længde. I sydenden af huset var det et brolagt gulv, og i sydenden af
dette var der en mur af kvadersten, 2 alen og 2 tommer bred, som stod inde i
volden. Krabbe undrede sig meget over muren, og han overvejede, om det
kunne have hørt til et forsvarsværk.
Krabbe så, at jorden under bygningens gulv indeholdt mange murbrokker.
I et område var gulvbelægningen borte, og her var der 1 alen under gulvniveauet
en anden brolægning med en åben rendesten, der gik ind under bygningens
fundament. Det så ud som om, der havde været en ældre bygning, under den
bygning, hvis fundament han nu havde fremdraget.
Ved at forfølge en askestribe, der gik skråt nedad, stødte han ved
bygningens nordøstlige hjørne 1 alen 5 tommer (ca. 75 cm) under voldens fod
på en kvadersten. Det viste sig til hans overraskelse at være en af kvadersten sat
spildevandsledning, der gik under volden ud i søen. Det synes rimeligt klart, at
Krabbe havde fundet bundrenden i vandporten.
Nationalmuseets inspektør J.B. Løffler foretog i 1892 en opmåling af
stedet, og af hans indberetning 30. januar 1892 fremgår, at husets bredde var 11
alen.
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Efter at Krabbe i 1910 påbegyndte en udgravning af bryggers-ruinen, som
blev fuldført af arkitekt C.M.Smidt, blev det klart, at den kvaderstensmur,
Krabbe var stødt på, var nordmuren i bryggers-ruinen. Krabbe havde fundet
fundamentet til bryggerset, men huset var mindre end han formodede. Det
brolagte gulv lå udenfor bryggerset, mellem bryggerset og bryggers-ruinen,
hvilket forklarer, at Krabbe ikke kunne konstatere fundamentet helt hen til
bryggers-ruinen.

Krabbes skitse som fulgte hans indberetning til Nationalmuseet 6. nov. 1890. Skitsen er
noget fortegnet. Huset var jf. Krabbe 30 alen langt, 10 alen bredt. (ca. 19 x 6 meter)
Krabbes længde er forkert. Han fandt ikke et fundament under sydgavlen i bryggerset,
men troede at bryggerset gik helt hen til nordgavlen i bryggers-ruinen. Løffler angiver
bredden til 11 alen. Der var en grube i husets nordvestre ende med en åben rendesten,
forbundet til en afløbskanal ud til søen, sikkert i bunden af vandporten. Gruben må have
hørt til Jørgen Friis’ Hald.

Bryggerset, set fra vest, 8 fag, 2 lofter højt, bygget ind i volden, sådan at bagmuren mod
volden var af kampesten. Ved sydsiden lå huset med lille afstand til bryggers-ruinen, som
ikke er vist. 1601 og 1612 drev vandet ned af volden og ødelagde bjælkehovederne. Brønden
foran huset nævnes i flere regnskaber over reparationer.
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I juni 2018 er bryggerset genudgravet af et hold arkæologistuderende fra Aarhus
Universitet. Ved udgravningen kunne desværre hverken husets facader eller
gavle nøjagtigt placeres. Man fandt som Krabbe det store stenpikkede gulv samt
ildstedet og kedelgruen, men udformningen synes at være en anden en den
Krabbe mente at have konstateret. Det stenpikkede gulv var beliggende i ca.
kote 11. Ildstedet og gruen lå i det hjørne af huset, som Løffler angav på sin
skitse, se afsnittet om bryggers-ruinen. Det synes klart, stenpikningen nær
vandporten har været udenfor huset, med fald på belægningen ned mod
vandporten. Ligeledes at der også syd for huset, hen mod bryggers-ruinen har
været et stenpikket areal udenfor huset. Afløbsrenden, som Krabbe fandt med
forløb ud til renden i vandporten, blev også fundet. De stolpehuller, som Krabbe
nævnte under de ene facade blev ikke fundet. Udgravningen var ført så langt
hen til bryggers-ruinen, at et større stykke af nordvæggen her var synlig, hvilket
afslørede en stræbepille, som omtalt under bryggers-ruinen.

Udgravningen set fra sydvolden, ovenover bryggers-ruinen. De to vestligste
landmålerstokke indenfor udgravningsfeltet står formodentlig lidt indenfor hvor
vestfacaden var. Udgravningskanten til højre svarer sikkert nogenlunde til østfacaden.
Forrest ses stenpikningen udenfor huset hen mod bryggers-ruinen. I baggrunden ses
udgravningen, der peger ned mod vandporten. Eget foto 12. juni 2018.
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Den nordligste del af udgravningen. Personen forrest står ved ildstedet og gruen. Eget foto
12. juni 2018.

Pikstensbelægningen nord for bryggerset med fald ned mod afløbsrenden i vandporten,
der ses i baggrunden. Eget foto 12. juni 2018.
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Udgravningen set mod syd. Forrest pikstensbelægningen udenfor huset med afløbsrenden
med mursten i bunden. Eget foto 12. juni 2018.

Ildstedet og gruen.

Eget foto 12. juni 2018.

Kedelgrue

Ildsted
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Starten på gruen, udført af
munkesten på fladen,
fortsætter i en cirkelform
nedad i billedet.

Bryggers-ruinen
I borggårdens sydøstre hjørne ses de restaurerede ruiner af en bygning.
Ruinen blev fremdraget og undersøgt af Nationalmuseets C.M. Smidt i 1908
for så vidt angår ovnen og resten i 1911-13. Efterfølgende blev de nedstyrtede
hvælvinger genopført, og der blev lavet et betontag ovenover. Dette blev
fornyet 1983-84. Den sydligste hvælving blev mod vest afsluttet med en mur
og heri en åbning med et muret stik, som er vanskeligt at forstå i forhold til et
oprindeligt udseende. Det er nærmere en fejlagtig rekonstruktion. En
rekonstruktion er derfor vanskelig. Bygningens mærkelige form og den
kolossale tykkelse af murene, specielt den nordlige mur synes at pege på, at
dele af bygningen er fra et tidligere byggeri. De voldsomme konstruktioner
passer dårligt ind i billedet af de byggeaktiviteter, som Jørgen Friis ellers
havde på Hald, der alle bærer præg af genbrug og minimering af
omkostninger. Man havde brug for rum til bageovn, maltkølle, saltkælder og
diverse kolde rum. Disse ting synes ikke alle at kunne placeres i de små og
skæve rum, der angives som bevarede rester (med skyggefarve). Fotos fra
C.M. Schmidts udgravning viser også, at der har været flere større rum. Der
nævnes også i synsforretninger stenkar til saltning af flæskesider og kokød. I
de mængder, der blev saltet, må der have være store stenkar, sikkert flere, da
saltningen har taget flere dage. Stenkarrene kan dog også have stået udenfor
med låg over. Bryggers-ruinen er måske de kældre, der på Resens prospekt ca.
1670 karakteriseredes som ubrugelige. Det havde de måske været længe, for
der nævnes stort set ikke reparationer på kældre.
Nedenfor bringes C.M. Schmidts tegninger fra opmåling og restaurering

August 1913. Hald. Sydøstre hjørne af Voldstedet. Maalestok 1:50. Plan 1911-13a plan.
På tegning “1910” angives, at retning nord er ca. som den røde pil.
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August 1913. Hald. Sydøstre hjørne. Snit A-B. 1911-13 snit A-B.

Aug. 1913. Hald Borgruin. Dollerup Sogn, Nørlyng H., Viborg A. 1911-13 d1 Snit V-X
og C-D.
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Aug. 1913. Hald, Ruiner i voldstedets sydøstre hjørne. Snit z-y. På dette snit angives en
vandret målelinje 2,63 m over søens vandspejl og et mål på 1,25 m op til undersiden af
den genopførte lille hvælving. Ved nivellement 22.2.2017 er koten på undersiden af den
lille hvælving bestemt til 12,71 DNN. Ud herfra kan søens vandspejls-kote bestemmes til
kote 8,83, DNN. Det er ca. 30 cm lavere end nu.

I 1911 fotograferede Nationalmuseets borgekspert C. M. Smidt oppe fra tårnet de frigravede
murrester i sydøsthjørnet, som umiddelbart efter blev restaureret med nye hvælvinger.
Nationalmuseets negativ 11.510.
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Bryggers-ruinen 31. juli 1911. Nationalmuseet, negativ 60.816. Foto CMS (Smidt).

Bryggers-ruinen 31. juli 1911. Nationalmuseet, negativ 11.532.

86

Efter afslutningen af udgravningen i 1912 blev hvælvingerne rekonstrueret, og der blev lavet
et nyt betontag over en del af bryggers-ruinen. Nationalmuseet. Negativ nr. 60.818. Foto
C.M. Smidt.

Bryggers-ruinen set fra nord, eget foto.
Granitkvadre, der
indikerer murforløb
mod nord

87

Murstykker der
måske er en
fejlrekonstruktion

Bryggers-ruinen set fra nord, eget foto.
Åbning mod vest
synes svær at forklare.

Bryggers-ruinen set fra nord.
Eget foto 12. juni 2018.
Mellem disse kvadre synes der at have været en tyk
stræbepille mod nord. Den sorte pil peger på en skrå
stræbepille. De to stræbepiller skulle sikkert optage
buetrykket fra hvælvingen. Arkæologerne sidder på
stenpikningen mellem bryggers og bryggers-ruinen.
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Bagsiden af bryggers-ruinen, sydfacade ud mod søen. Eget foto.

Bagsiden af bryggers-ruinen, østfacade ud mod søen. Eget foto.

Facaden ud mod søen viser en pakstensmur. Muren er råt udført, og
hulrummene mellem stenene er ikke udfyldt. Selv om muren er tyk, synes der
alligevel at være en stor risiko for, at vand ville drive gennem muren til
rummet indenfor. Det kan derfor være tvivlsomt, om der oprindeligt er tale
om en ydermur. Det er dog tydeligt, at volden på dette sted er skredet meget
ud i søen, og det tyder modsat på, at muren har været jorddækket.
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Plan af bryggers-ruinen kunne måske have set ud som nedenstående
skitse. Med den mærkværdige udformning og de kolossale murtykkelser er
der måske tale om rester fra et tidligere byggeri, som kunne omfatte det 1,3 m
brede murstykke mod vest og pælekoncentrationen mod syd. Pælene kan ikke
have indgået i Niels Bugges borg, da pælene er fældet 1463 eller senere.
Pælene er måske tænkt som fundament for en bygning, som man startede på
men opgav og i stedet byggede Spøttrup.

90

Snit i bryggers-ruinen. Spørgsmålstegnet indikerer, at der måske her var en tårnlignende
bygningsdel. Ved et nærstudie af Resens prospekt fra 1670 ses tydeligt et unummereret
bygværk, som stikker ovenud af volden syd for bryggerset, nr. 2. Det kunne være en nu
forsvundet del af bryggers-ruinen. De kolossale tykke mure mod både syd og nord
indikerer også, at der har været rum både syd og nord for de bevarede rester.

I det søndre rum i bryggers-ruinen har Nationalmuseet foretaget en rekonstruktion af,
hvad der på et tidspunkt sikkert var en bageovn eller maltkølle.
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Tre huse i den gamle borggård
Ved synsforretningen 1601 nævnes tre gamle huse i nordenden af den
gamle borggård: ”Item i thennd Gammel borgegaard staar 3 gammell husse, tho
lofft høie, som erre Aldelliss brøstfelldigh, baade med thagh, wegge och
anndenn tillbehørinngh, och schall Enndeligh hielpis, och der frembdellis schall
werre nogenn wærrellse wdj, haffuer der werritt itt lofft offuenn offuer thend
gammell borgestuffue till malttlofft, thed er och paa thed meste bortkommen
och øde, Giøres fornødenn der igienn att leggis en Nye lofft paa, eptterdi ther
inngenn Aandersteds paa Slotted nogen Leilighed er, som mannd Kand haffue
malltt lofftid. Loffted offuer øllkielleren er och brødenn saa thend och
Enndeligh schall hielpis”.
Synsforretningens oplysninger er uhyre interessante. For det første
oplyses, at husene lå i den gamle borggård, som altså var den gamle i forhold
til den nye, som uden tvivl omfattede den søndre ende af det med de nye volde
omsluttede område med stenhuset, bryggerset, stegerset og vandporten. For
det andet anføres, at husene var gamle og brøstfældige. Der er uden tvivl tale
om huse hørende til den borggård, der eksisterede, da Jørgen Friis o. 1528 gik
i gang med sit borgbyggeri. Husene var, hvis de var fra før Jørgen Friis’ tid da
mindst 73 år gamle, hvilket var en meget høj alder for en bindingsværksbygning på den tid, men de var sikkert fornyet og repareret undervejs.
De tre huse var alle to lofter høje og bygfældige på tag, vægge m.v., og
de skulle udbedres, hvis de fortsat skulle bruges. Der havde været et maltloft
over den gamle borgstue, men det meste heraf var borte eller ødelagt, og der
skulle lægges et nyt, da der ingen andre steder var på slottet til maltloft.
Oplysningen om den gamle borgstue fortæller, at der i nærheden heraf må
have ligget en hovedbygning. Endelig fortælles, at der var ølkælder under et
af husene, men at den var brudt sammen. Ølkælderen lå jf. nedenstående i det
nordøstre hus i den gamle borggård.
I synsforretningerne 1612 og fremad berettes om de enkelte huse, se
nedenstående.

De tre gamle huse i den gamle borggård, som de principielt har set ud. Alle tre huse var i
bindingsværk, 2 lofter høje. Bindingsværket ikke vist. Da det østre hus i 1623 blev fornyet,
blev der ved foden af volden opført en støttemur, der skulle hindre jorden i at skride ind
på huset. Mellem huset og støttemuren var der stenpikning.
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Nordøstre hus i den gamle borggård
Efter synsforretningen 1612 var huset på 18 fag, 2 lofter højt, med
jordkælder og 2 skorstene. Jordkælderen var ølkælderen, som nævnes 1601.
Huset var jf. synsforretningen 1601, som nævnt ovenfor, da gammelt og
faldefærdigt. I regnskabsåret 1616-17 fik huset en gennemgribende
reparation. Skriveren kalder det nybyggeri, men det var en stor istandsættelse.
I forbindelse med reparationen nævnes, at der var en svale på huset.
Reparationen løste ikke problemerne, for 11. april 1621 udstedte kongen
missive til Knud Gyldenstjerne om med det allerførste at lade det gamle hus på Hald
Slot istandsætte med så ringe bekostning som muligt og føre denne til udgift for
kongen. Det drejer sig om det østre hus i den gamle borggård.
Kort efter synes der at være blevet lagt nyt planer om, at huset skulle nedrives
og genopbygges af nyt. Nybyggeriet blev efterfølgende kaldt Knud Gyldenstjernes
hus efter lensmanden, der stod for opførelsen.

Knud Gyldenstjernes hus
24. september 1621 udstedte kongen missive til Knud Gyldenstjerne. Han
skulle lade lave en kælder under det hus på Hald, som nu var under opbygning, og
han skulle lade volden opsætte med tørv, som bønderne skulle levere.
Bemærkningerne om, at volden skulle opsættes med tørv, havde baggrund i, at
kongen havde bevilget, at granitbeklædningen på volden ved portbygningen skulle
borttages. De skulle bruges til en støttemur, som blev opsat langs østsiden af huset
for at hindre, at jord fra volden skulle skride ind på huset og ødelægge dette.
25. september 1621 fik Manderup Parsberg, lensmand på Aalborghus, missive
om at lade Knud Gyldenstjerne få 1.500 mursten til Halds bygnings behov og sende
dem med skuder til Hjarbæk, og samme dag fik Christen Holck på Silkeborg missive
om at lade Knud Gyldenstjerne få 48 egestolper, hver 10 alen lange, 13 tylter stivere
og løsholter og 130 alenlange remmer (bjælker) til opførelsen af et hus på Hald.
Udgifterne ved opførelsen af Knud Gyldenstjernes hus fremgår af regnskabet
1622-23. Det blev på 21 bindinger (20 fag) langt, 2 lofter højt, og under 6 fag
blev der kælder, som blev fordybet 2 alen i forhold til den gamle ølkælder.
Jens Christensen og Laurs Nielsen murmænd af Løvel fik 13 sletdaler og 1
mark for kælderen under huset, ”som de udførte og fordybede 2 alen og satte af
ny samt indgangen til kælderen med trappen de gjorde ganske af ny, på egen
kost”. Hans Sørensen murmand i Viborg fik 24 daler for ”grunden” dvs.
fundamentet under samme hus, som han satte, på sin egen kost, af hugne sten,
efter hans akkord med lensmanden.
Huset blev placeret nær foden af den østlige vold, og der blev her lavet et
skår ind i volden. For at jorden ikke skulle skride ned, blev der som nævnt
ovenfor sat en støttemur opført af granitkvadre, som efter kongelig bevilling var
udtaget fra beklædningen af volden ved porthuset. Der blev lavet 6 hemmeligheder (latriner) ved huset. Til byggeriet leverede den berømte købmand Jens
Bang i Aalborg 2.500 gulvsten til en pris af 8 sletmark for 100 styk, 50
sletdaler. (1 sletdaler = 4 sletmark). Gulvstenene var sikkert til Knud
Gyldenstjernes værelser. Niels Hermandsen skomager i Viborg fik betaling for
3 tønder hår til kalken til skellingen, penge 36 skilling. Håret blev blandet i
mørtlen som en slags armering, der gjorde den mere holdbar. Søren Stenpikker
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i Viborg fik 3½ daler for at pikke en rende mellem volden og huset. Der var
medgået 12.000 mursten og 5.000 tagsten til byggeriet.
20. september 1623 synede 8 mænd ”det nye hus på Hald, som stod østen
i borggården, og som nu i år er opbygget. Og er samme hus 21 bindinger langt,
er af nyt tømmer opsat og lagt med nye tagsten, muret mellem stolperne og med
3 skorstene, den ene dobbelt med 4 piber, de andre 2 hver med 2 piber. Desligest
er langs igennem 2 nye lofter samt en kvist i borggården og med loft udi. Og
overalt sammen med kvisten 2 lofter højt. Nok så de en kælder under samme
hus, flyede sig under 6 bindinger og med ny kælderhals. Og er under samme
hus en grund af hugne sten lagt, så vel som volden ved den østre side og nordre
ende på samme hus ganske af ny opsat.” Huset havde kostet 1.049½ daler 100
mark og 9½ skilling, en meget betydelig sum.
I 1627 blev Hald besat af de kejserlige tropper. I regnskabet 1. maj 1629 – 1.
maj 1630 er der regnskab med varer og arbejder, som efter en kommissions
besigtigelse var nødvendige, efter at slottet var blevet stærkt ødelagt under
besættelsen. Søren Murmester af Randers fik her betaling for et gulv med
gulvsten at lægge og andre at forbedre i lensmandens stue, kammer og
gemakker i det nordøstre hus i borggården. Heraf fremgår, at Knud
Gyldenstjerne ikke boede i stenhuset, men var flyttet over i det nye hus. Jep
Murmester fik betaling for at kalke lensmandens stue, kammer og gemakker.
Der blev også betalt for et omfattende smedearbejde, dørlåse, hængelåse,
hængsler, jernkroge, hasper, klinker, murankre, bl.a. til slotsherrens store
kammer og gemakker i den nordøstre hus i borggården. Christen Blytækker i
Viborg udførte to skotrender på taget over trappen til slotsherrens stue, som
var i en kvist. I regnskabsåret 1632-33 fik Christen Thorgaard betaling for 2
”tresurrer” over 2 trapper i lensmandens stue og sengekammer samt en seng.
Anders Nielsen snedker fik betaling for 2 stolpesengesteder med himmel over,
3 skiver (borde) med piller (ben) under, som skulle høre til inventariet.
Laurids snedker fik betaling for 3 sengesteder uden himmel.
Ved synsforretningen 1637 var lensmandens værelser fortsat i det østre hus,
som var 2 loft højt, 22 binding muret mellem stænger. Der er her gået lidt
kludder i antal bindinger, idet huset kun var på 20 fag. I huset var der fruerstue
og adskillige andre kamre og værelser, og der var kælder under huset. Døre,
låse og skelning på taget var i orden.
Ved synsforretningen 1648 var der kommet en ny lensmand, som var
flyttet over i det store stenhus, og Knud Gyldenstjernes hus havde fået en ny
funktion. Det noteres, at taget var udbedret med tagsten og skelning og det
samme gjaldt loftet, men hængslerne på lemmen hertil var i stykker.
I det sønderste gæstekammer var vinduerne udbedret, og døren havde fået
en ny lås. Skorstenen var noget brøstfældig. I skrædderstuen ved siden af
manglede 2 vinduer. I et lille kammer ved siden af skrædderstuen var nogle
vinduer slået ud, og der manglede ruder i nogle. I det norderste kammer var
vinduerne udbedret og døren forsynet med lås og stabel. I gangen til dette var
vinduerne og trappen op fra gangen noget brøstfældig. I den gamle borgstuen
var vinduerne fjernet og hullerne eftermuret. Døren var væk, og pudset på
væggene i de nævnte værelser skulle udbedres. Der var dør for fiskerens
kammer. I sadelmagerens kammer var vinduerne i orden, der var lås for døren,
og der var opsat en kakkelovn.
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I rummet kaldet mælkehuset manglede døren en lås, der var en kakkelovn,
vinduerne var i orden, og skorstenen og en lille bageovn var repareret. I
smørkælderen var alle vinduerne væk og gulvet i kælderen brøstfældigt og
manglede egefjæle. Gulvet var altså brædder, egebul, som det nævnes
andetsteds. Kældermurene var generelt brøstfældige. Et skur ”over” kælderen,
var forfaldent på både tømmer og sten. Skuret lå nok ved enden af huset.
I 1657 blev Hald besat af svenskerne, som ved afrejsen stjal alt af værdi,
der kunne medtages. Synsforretningen 6. september 1660 fortæller: ”Knud
Gyldenstjernes hus. Den sønderste ende var alle vinduer borttaget, som
herremændenes besigtigelse omformelder, døren for samme stue med hængsel
og lås borte. Det kammer næst op til, hvorudi var 3 vinduer slet borttagen og
nogle ruder brækket på det fjerde, den ene dør derfor med hængsler og lås såvel
som låsen for den anden dør fratagen og borte, låsen for skrædderstuen med 2
vinduer slet borte og de andre vinduer ganske forbrækket. Det kammer næst
norden op til skrædderstuen fandtes døren med hængsler og lås såvel som 4
vinduer med buer og alt ganske borte. Stuen på den norderste ende i samme hus
var døren med lås og hængsler såvel som størstedelen af vinduerne ganske borte
og de andre ubrugelige. Gangen oventil fornævnte kammerser findes 8 vinduer
samt hængsler og lå for dørene med trappen alt borte. Sengekammeret i
mælkehuset, hvorudi var 6 vinduer slet borte og var vinduerne og dørene for og
alle de andre kammerser meget brøstfældige og alle låsene borte. Bemærkning.
På dette hus er indstukken nogle tagsten på den norderste ende, som bruges nu
at lægge korn, eftersom det bedste kornloft er ganske øde”.
Sidste gang vi hører noget til Knud Gyldenstjernes hus er i synsforretningen
22. maj 1662: ”Knud Gyldenstjernes hus med tredobbelte oprettede skorstene,
husenes tække og skelning vedligeholden uden nogle få steder, skelningen er
frafalden. Skorstensvangen er udfalden på de øverste stuer, dog intet korn på
loftet kan forvares, før end det ganske igen blive omskelnet og med nye sten
forbedret. Den sønder ende af samme hus, som tilforn var skriverstue, er
vinduerne ganske borte af, uden nogle få, som endnu sidder og er ganske
forrådnede og utjenlige. Hængsler og låse af fjenden bortstjålet.
3 Kammerser næst ved er på vinduerne ganske øde og låsene for dørene
borte. Stuen i den nørre ende er uden døre, hængsel og lås, vindovnen ganske
borte, vil og hjælpes med nogle fodstykker neden under, ellers lofterne overalt
i samme hus nogenledes ved magt. Gangen til forne kammerser ved magt, dog
vinduerne borte. Den søndre kammer under forne stue, nemlig den gamle
borgstuen, er med dør for, dog ingen vinduer udi. Et lidet kammer næst hos
afdelt, med nye vinduer ny dør, lås og hængsel ved magt.
Mælkestuen, som er afdelt i tre kamre, hvori er i den ene ende en skorsten
og en liden bagerovn, er overalt på vinduer brøstfældig, ellers nogenledes ved
magt, uden alle enderne under samme hus er bortrådnet, så nær som under 11
fag ved den ene side, og en del stolper i lige måde bortrådnet i den nederste ende
vel et kvarter og sammesteds 2 højt, til samme kammerser er 3 døre med
hængsel og lås for de to og anden lukkelse for den tredje. Et kammer i nørre
ende er vinduerne borte, såvel som nogle murvægge og ellers fast ubrugelig, og
uden gulv, kælderen i lige måde under samme hus ganske øde”.
På Resens prospekt fra 1670 kaldes huset den gamle fruerstue, og det er
rigtigt, da fruerstuen vitterligt havde været i huset, men det var længe siden.
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Ved de arkæologiske udgravninger i borggårdens nordøstre hjørne er man
stødt på de tilbageblevne rester af kælderen i Knud Gyldenstjernes hus.

Plan af søgegrøfter 20. august 2017

Søgegrøfter i borggårdens nordøstre hjørne ved Knud Gyldenstjernes hus, set mod vest ca.
fra punkt 3 i planskitsen ovenfor. I forgrunden ses grøften i linje 3 med punkterne G og H.
Bagved ses udgravningen i linje X med punkt I og forløbet c-d.
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Udgravning i linje 3 med
punkterne G og H med et
rester af et stykke af kælderen
under huset. Bagerst pikstensbelægning udenfor huset,
herefter kældervæggen med
en tilbagebleven kvader, i
forgrunden murbrokker. Eget
foto.

Udgravningen i linje X ved punkt d. Til højre et stykke af østvæggen i kælderen under huset,
herefter et stykke pikstensbelægning udenfor huset og længst til venstre udgravning ned til
hvad der måske er en brønd. Eget foto.

97

T.v. Udgravning i linje X, set mod punkt c. I baggrunden et stykke kældermur med munke-stensskifter. Forrest et stykke af kældermuren mod øst.
Nedenfor: Udgravningen i linje X, knækket
mellem linje c og d. Der ses et stykke af
kældermuren. Under 30-40 cm grønsvær og muld
ses et lag af teglstensrester fra nedbrydningen.
Eget foto.

Nordvestre hus i den gamle borggård
I det nordvestre hjørne af borggården lå det andet af de tre gamle huse,
som nævnes i synsforretningen 1601 men uden detaljer. Som nævnt ovenfor
var det allerede da gammelt og forfaldent. I synsforretningen 1612 kommer
detaljerne frem. Det kaldes da et hus på 16 fag, 2 lofter højt, muret mellem
stolper, tækket med tegltag. Det var både på tag, vinduer, døre, lofter og alt
andet helt bygfældigt og krævede udbedring, før det kunne bruges.
I synsforretningen 1637 fortælles, at det vestre hus var på 19 bindinger
(18 fag), 2 lofter højt, muret mellem stænger, altså bindingsværk, og rummede
skriverstue, svendekælder, saltkælder og gæstekammer. Taget var nyskellet
og vel ved magt. De nævnte 19 bindinger synes at være en fejl, og da der ikke
er nogen regnskabsmæssige oplysninger om ændringer af huset, er nok enten de
16 eller de 18 fag en fejl.
I synsforretningen 1648 kaldes huset ”det gamle hus, som skriverstuen er
i”. Husets længde nævnes ikke. Da var taget repareret, men skelningen
manglede mange steder. Tømmeret i hele huset var brøstfældigt og skulle med
første udbedres, eftersom en del af undertømmeret var meget forrådnet.
Lofterne var mange steder repareret, men en del steder manglede savdeller
(brædder). Lugen var repareret med hængsler og haspe. I det nørre kammer var
alle vinduerne væk, og der manglede nogle vindueskarme samt skelning. I det
mellemste kammer var vinduerne brøstfældige og døren uden lås. I kammeret
ved siden af var der indsat 2 nye vinduer samt nye døre med lås. I det søndre
kammer var 3 vinduer borte, de andre manglede glas og bly og døren var uden
lås. I gangen var 2 vinduer væk, og trappen og ”skurent derover ved” forfalden
og ubrugelig. I skriverstuen var vinduerne repareret, 4 låse for dørene, ligeså,
skorstenen, og væggene var blevet pudset og kalket. I skriverdrengens kammer
samt i skriverens 2 kamre var vinduerne repareret. I kornmålerens kammer var
vinduerne repareret, og der var lås for døren. I spisekælderen manglede 2
vinduer, skorstenen var brøstfældig og døren var gammel, dog med lås for.
Endelig var i saltkældrene 2 vinduer væk, døren uden lås, og der manglede
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”dønniken på lederne”. Dønniken var puds, og lederne var fodremmen.
Åbenbart var der puds på hele murfladen i bindingsværket.
Huset var, som det fremgår, efterhånden i en uhyre dårlig tilstand, og
lensmand Frans Pogwisch søgte da om og fik bevilget at opføre et nyt hus, som
beskrives nedenfor.

Frans Pogwischs hus.
20. marts 1652 fik Frands Pogwisch brev fra kongen om brøstfældigheden
på Hald. Af hans ansøgning med synsvidne havde kongen erfaret, at der var
stor brøstfældighed på Hald Slot, så at husene ikke uden største skade på
tømmer og sten kunne stå denne sommer over. Frans Pogwisch havde
foreslået, at det 2 loft høje hus skulle nedtages og et 1 loft højt hus opsættes
af samme sten og tømmer med en bekostning på højst 300 rdl. Kongen
accepterede dette, og udgiften skulle godtgøres ham i de 2 næstfølgende år,
hvert år den halve part. Beløbet vidner om et ikke særligt stort byggeri af en
ikke særlig høj standard og med udbredt genbrug af gamle materialer.
Udgifterne ved opførelsen af huset fremgår af regnskab 1653-54, og her
nævnes, at huset var 21 bindinger, altså 20 fag med et udskud på 3 bindinger
til volden, 2 dobbelte skorstene, 44 nye vinduer, 21 gamle repareret. En del af
udgifterne ved huset var dog allerede afholdt i regnskabsåret 1652-53.
I synsforretningen 1660 omtales huset som det nye hus i gården. Det var
1657-58 blevet hærget af svenskerne. I det nye kammer næst op til porten var
døren med lås og hængsler samt 17 vinduer med buer helt væk og de 3, som var
tilbage var meget brøstfældige. I skriverkammeret ved siden af var døren med
hængsler og lås samt 7 vinduer væk, de øvrige vinduer forbrækkede.
Skriverstuen ved siden af med skriverdrengens ”øverste” kammer manglede 2
låse med nøgler ligesom 11 vinduer med buer og alt, de øvrige vinduer var
meget brøstfældigt, næsten øde. I det norderste kammer, som var saltkælderen,
var alle 11 vinduer borte såvel som låse og hængsler på døren. Bemærkninger
tilskrevet efter synsforretningen: Dette hus og kamrene er overalt forbedret med
ny skelning og en stor del nye tagsten, og var nu det bedste kornloft. Vinduer,
døre og låse var udbedret overalt undtagen i saltkælderen.
Sidste gang, vi har viden om huset, er ved synsforretningen 1662. Huset
kaldes her Frands Pogwisch’s hus, 20 fag, 1 loft højt, for nogle år siden
opbygget af nyt, overalt med tækning, skelning og sten vedligeholdt. Huset var
opdelt i 4 kamre med 2 oprette dobbelte skorstene. Det norderste kammer var
stadig saltkælder, dør, lås og hængsel var ved magt, men vinduerne var borte,
undtagen 4, som var nyrepareret. Skriverstuen ved siden af med 2 kontorer var
i orden, der var indsat 4 vindueskarme, og døren var forbedret med hængsel og
ny lås. Op ad huset var tilbygget et udskud hen til volden. Det var med vinduer,
to døre med nye låse for, og tegltaget var i orden. Nedenunder udskuddet var
skriverens eget kammer, vel ved magt med nye vinduer, 2 nye døre med nye
hængsler og lås for. Udskuddet synes nærmest at være en kvist helt fra terræn.
Det sønderste kammer i huset var gæstekammer, og det var udbedret med nye
vinduesstænger og buer, nye døre, låse og hængsler og var i orden bortset fra
nogle ruder, som var blæst ud.
På Resens prospekt fra 1670 kaldes huset den nye fruerstue.
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Ved de arkæologiske udgravninger i borggårdens nordvestre hjørne i 2017 er afdækket
en pikstensbelægning samt en gulvbelægning af munkesten lagt på fladen, begge dele uden
tvivl hørende til Frans Pogwischs hus. Eget foto.

Som det ses, strakte pikstensbelægningen nord for
Frans Pogwischs hus sig hen
til foden af nordvolden.
Belægningen synes afbrudt
af et bånd af munkesten på
fladen, måske et fundament.
Der synes også at være pikstensbelægning inde i huset.
Som det ses, er der efter
nedbrydningen 1703-12 dannet et muldlag på omkring
40-50 cm ovenpå murrester
og piksten. Eget foto.
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Porthuset i den gamle borggård
I synsforretningen 1612 nævnes det søndre hus, som der var en port
igennem. Huset var på 8 fag, to lofter højt og med to skorstene. Det var altså
porthuset til den gamle borggård i Erik Kaas’ Hald. Det antages, at der var fire
fag på hver side af porten, og der har sikkert været en skorsten i hver af de fire
fag. Formodentlig har der i stueplanen oprindeligt været et rum til en portner,
samt økonomirum og herudover måske kamre på første loft og kornlager på
andet loft.
15. maj 1615 udstedte kongen et missive til lensmand Knud Gyldenstjerne.
Af hans indberetning havde kongen erfaret, at der på Hald Slot var 3 huse, som
skulle være meget bygfældige, så det formodedes, at de ville styrte sammen,
hvis ikke de blev repareret. Kongen befalede da, at lensmanden skulle lade de
to bedste af de tre huse istandsætte med vinduer, lofter og tag. Hermed traf
kongen indirekte beslutning om, at porthuset skulle opgives og nedrives, og det
nævnes da heller ikke senere. At det netop var porthuset, der blev opgivet
fremgår af reparationer og byggerier på de to andre huse jf. ovenstående.

Slagtehuset
Slagtehuset nævnes første gang i synsforretningen 1601. Det beskrives da
som liggende udenfor volden ved vandporten, 6 fag langt, 1 loft højt, med
skorsten, døre, lås, loft og tag vel ved magt. Med skorsten i huset har der kunnet
steges, brases og røges kød. Slagtehuset må antages bygget af biskop Jørgen
Friis o. 1528.
Husets beliggenhed udenfor volden er et tegn på, at vandstanden i Hald sø
var lavere, da slagtehuset blev bygget, end i dag. Vandspejlskoten i søen er nu
ca. 9,13 DNN og søbunden udenfor vandporten ligget mindst 50 cm lavere på
det sted, hvor slagtehuset må have ligget. I biskop Jørgen Friis tid blev
vandspejlskoten i søen formentlig hævet til omkring kote 8,4. For at man har
kunnet lægge grunden med syldsten, og i øvrigt for, at man har kunnet færdes
omkring huset må terrænniveauet have været højere, og det ser det ud som om
jorden på stedet er blevet skyllet væk.
Ved synsforretningen 1612 kommer der lidt flere detaljer frem. Det siges
her, at huset var 6 fag muret mellem stolper, altså bindingsværk med
murværksudfyldning, ikke lerklinede vægge. Det var tækket med stentag, og
der var en skorsten i huset, som var vel ved magt. Tilstanden var dog ikke bedre,
end at huset i regnskabsåret 1617-18 blev nedtaget og genopsat.
I regnskabsåret 1632-33 blev tømrer Christen Nielsen betalt for at lave en
bom til at vinde slagtet fæ op med, hvor slagtehuset tidligere stod. Slagtehuset
var da opgivet. Man har åbenbart klaret sig uden et hus, og det nævnes ikke i
senere synsforretninger.

Lysthuset
Lysthuset er kun fundet nævnt på Resens prospekt fra 1670. Det ses her
som et lille hus med et spidst tag på voldens nordøstre hjørne. Murstensrester,
der stikker ud af volden på dette sted, kan være rester herfra.
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Ladegårdens beliggenhed
Ladegårdens beliggenhed gennem tiden er umiddelbart et mysterium, men
efter mange overvejelser og undersøgelser er konklusionen, at der har været en
lille, gammel ladegård, som lå på nordspidsen af borgøen før 1528, og en ny
større ladegård, som blev bygget ovenfor voldstedet Gammel Hald, noget efter
at kronen var blevet ejer af Hald i forbindelse med Reformationen 1536.
I synsforretningen 1601 nævnes først ladegården med fire ladegårdsbygninger samt Morstalden til at sætte bønderheste i. Ladegården var tydeligvis
firlænget. Herefter slås der over i bygninger, som tydeligt hører til staldgården
og ligger ved vindebroen, nemlig lensmandens stald, som efter alle senere
oplysninger tydeligt lå ved vindebroen, derefter smedjen og loftsstigehuset, som
også tydeligt lå ved vindebroen.
Herefter slås der uden ny overskrift over i bygningerne Randershus og
Stalden ved Randershus. Randershus var på 12 fag, 2 lofter højt og var meget
forfaldent. Stalden ved Randershus var på 24 fag, 1 loft høj og var også gammel
og forfalden. Ved siden af Randershus lå et halvtagshus på 6 fag.
I synsforretningen 1612 startes igen med ladegårdens 4 huse. Som punkt 5
nævnes ”Denn stald nest hos ladegaarden, som kaldis Lanngstald”.
Den var 22 fag, gammel og faldefærdig. Ved siden af Langstalden lå smedjen.
Langstalden, synes glemt ved synsforretningen 1601, for den var ikke
tilkommet siden 1601, idet den 1612 var gammel og faldefærdig.
I 1614 fik lensmanden ordre om at nedtage Randershus og anvende
materialerne til kornladen, laden i ladegården. Hverken Stalden ved Randershus
eller Langstalden nævnes efter 1612. De blev som følge af dårlig tilstand sikkert
nedrevet, og pladsen, som herved kom til at mangle, er fundet i andre bygninger
i den nye ladegård og i kornhuset, som 1606 blev nedtaget i Hobro og opsat nær
vindebroen. Der er dog ikke fundet nogen kongelig ordre om nedtagning af
Stalden ved Randershus og Langstalden. Formodentlig er de faldet sammen af
sig selv, og lensmanden har underrettet kongen herom.
I efteråret 2016 lokaliserede jeg fundamenterne til Randershus og Stalden
ved Randershus på nordspidsen af borgøen. Fundamenterne ses i nedenstående
skitse. Fundamenterne, der rager ud i søen, har underkant ca. 40-50 cm under
søens niveau på kote 9,13 DNN, dvs. i kote 8,6-8,7 DNN.

Fundamenterne til Randershus og Stalden ved Randershus på nordspidsen af borgøen.
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I kanten af søen kunne der mod nord ses flere granitkvadre og mod nord og
øst store mængder af brudstykker af murtegl og tagtegl i et ca. 10 meter bredt
bælte langs søkanten som vist i nedenstående skitse. Der ses også
pikstensbelægninger i søbunden. Vanddybden er her 50-60 cm, svarende til at
belægningerne ligger i kote 8,5-8,6 DNN. Der har altså været tørt land her,
dengang belægningerne var i brug.

Skitse af fundamenterne til Randershus og Stalden ved Randershus. 1. Stalden ved
Randershus. 2. Randershus. 3. Indikation af at der må have været flere ladegårdsbygninger.
4. Et ca. 10 meter bredt bælte af murtegl, tagtegl og mindre kampesten og håndsten i
søbunden, som vurderes som rester af nedbrudte bygninger og belægninger. 5. er en affaldsog stendynge ca. 30 meter udenfor nordspidsen af borgøen, fundet af Hans Gadgaard, se
nedenstående. Pælerække i søbunden vist med punkteret linje.

Ved Hans Gadgaards undervandsarkæologiske undersøgelser 1979-80 blev
der fundet en stendynge samt en koncentration af knogler, dyretænder af svin
samt korte lige horn fra kvæg i søen ca. 30 meter udenfor nordspidsen af
borgøen. Det peger sammen med fundet af fundamenterne på, at der har været
en bebyggelse her, som Randershus-husene har indgået i. I samme retning peger
det faktum, at Randershus var 2 lofter højt. Det ville være mærkeligt at placere
en så stor bygning med kornlofter på stedet, hvis ikke huset indgik i en
bebyggelse. Det har været kornhuset til Hald både før og i Jørgen Friis’ tid.
I søbunden nord og øst for Randershus-husene er der nedrammet en
pælerække, som omkrandser i hvert fald en del af borgøen. Pælene er dateret til
fældningsåret 1423, og man må formode, at bygninger har ligget indenfor
pælerækken.
Ladegården nævnes første gang 19. juni 1540, hvor lensmand Henrik
Blome skrev til kongen, at han og Henrik Rantzau (den tidligere lensmand) var
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blevet enige om, at der i ladegården til Hald skulle bygges et fæhus, da de
eksisterende var små og ringe. Da der ikke i Halds skov var brugeligt tømmer
hertil bad han kongen befale Hans Stygge, lensmand på Silkeborg at være
behjælpelig med sådant tømmer. Grunden til, at der ikke var tømmer i Halds
skove kunne være, at biskop Jørgen Friis havde plyndret skovene til sit byggeri.
Hvor det eksisterende fæhus lå, og hvor det nye lå – hvis Henrik Blome fik det
bygget – kan man kun gætte på, men formodningen er, at det lå i Randershusområdet på nordspidsen af borgøen.
På Resens prospekt fra 1670 ses ladegården nord for Gammel Hald. Det er
tydeligt det sted, ovenfor hvilket Gregers Daa senere byggede ny hovedbygning
til det vi kalder Hald IV, og hvor Frederik Schinkel endnu senere byggede den
nuværende hovedbygning til Hald Hovedgård, det vi kalder Hald V.
Da Hald blev kongeligt len 1536, har man sikkert set, at den gamle ladegård
med Randershus-husene på nordspidsen af borgøen lå uhensigtsmæssigt og var
for små og ringe til den nye rolle Hald nu skulle spille. Der er derfor blevet
bygget nye og større bygninger ovenfor Gammel Hald, efter at kongemagten
var blevet konsolideret og lenet var kommet i roligt gænge. Som nævnt
konstaterede Henrik Blome 19. juni 1540, at de eksisterende fæhuse var små og
ringe, så nye ladegårdsbygninger ligger efter hans tid. Blome var kun lensmand
i ca. et år og var uafbrudt indviklet i stridigheder, så der der blev givetvis ikke
bygget noget i hans tid. Efterfølgeren Christoffer Rosenkrantz blev lensmand
efter Blomes dramatiske flugt 1541 og overtog først lenet 17. november 1541.
Han var kun lensmand til 4. oktober 1544, så der blev sikkert ikke bygget noget
i hans tid. Bygning af nye ladegårdsbygninger skal langt snarere henføres til den
nye lensmand Otte Krumpen, som blev lensmand 4. oktober 1544. Han var
lensmand til 1569 og under ham kom lenet ind i mere roligt gænge. Byggeriet
af større bygninger kunne være foranlediget af de store mængder af korn, som
bønderne betalte i landgilde af krongods, som blev lagt under Hald, men også
store mængder, som blev pålagt i bøder som straf for at have deltaget i
Clementsfejden. Disse bøder blev iværksat 1542. Hvis der blev bygget ny
ladegård efter 1544 kunne det forklare, at bygningerne 1601 var gamle og
medtagne, for bindingsværksbygninger havde ikke lang levetid.
Sammenfattende må man antage, at der før 1528 lå en lille, gammel
ladegård på nordspidsen af borgøen, og at denne er p.g.a. dårlig beliggenhed og
ælde blev opgivet omkring 1614. Nye ladegårdsbygninger blev opført på
pladsen ovenfor Gammel Hald, formodentlig ikke længe efter 1544.

Den gamle ladegård
Randershus
To huse på Hald Slot bar i tidens løb navnet Randershus. Det ene var
Randershus på nordspidsen af borgøen, som jeg opdagede beliggenheden af i
efteråret 2016 som nævnt ovenfor. Det nævnes fra 1570 til 1614, hvor det
blev nedrevet. Det andet var kornhuset, som i 1606 blev overflyttet fra Hobro
og blev opstillet nær vindebroen. I tiden efter, at det første Randershus var
nedrevet fik det efterhånden betegnelsen Randershus. Ordet Randers skal
tolkes som noget, der lå udenfor eller i udkanten – i randen – af f.eks. en by eller
et kvarter, her i randen af borggården på Hald.
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Randershusområdet omfattede 1601 tre bygninger, Randershus 12, fag 2
lofter høj, Stalden ved Randershus 24 fag, 1 loft højt samt et halvtagshus ved
Randershus, 6 fag. Af disse bygninger er fundamentet til Randershus og til
Stalden fundet i efteråret 2016, som nævnt ovenfor. Sydfundamentet i
Randershus kan måske i virkeligheden høre til halvtagshuset
Randershus har i forenklet model sikkert set ud som nedenstående, der
ikke viser den faldefærdige tilstand. Huset har været bindingsværk med røde
munkesten som udfyldning, hvilket godtgøres af fundene i søen lige uden for
huset. Bindingsværkstavlene var måske pudsede. Taget var strå. Efter
synsforretningen 1612 lå halvtagshuset ved østenden af Randershus, men da
huset jf. det fundne fundament synes at ligge nord-syd, er det vanskeligt at
forstå, måske menes der Stalden ved Randershus.

Det første Randershus, nævnt 1601 og 1612, et rekonstruktionsforsøg.

Randershus nævnes allerede 29. juli 1570 som nævnt ovenfor i afsnittet
Broen til Randershus.
3. marts 1587 fik lensmand Jørgen Skram et missive fra kongen. ”Da han
efter mundtlig Ordre af Kongen har bygget en Del i Superintendent M. Peder
Thøgerssens og Kannik M. Niels Søfrenssens Gaarde i Viborg i Anledning af
Kongens Ankomst til sidste Snapslandsting og har ladet lave Skorstene, Lofter
og Vinduer i det Hus ved Hald, som kaldes Randershus, men ikke har faaet
nogen Skrivelse derom, som han kan lægge ved sit Regnskab, befales det ham
herved at indskrive Udgiften i Regnskabet”. Der var altså skorstene, lofter og
vinduer i Randershus på dette tidspunkt og altså en beboelse i bygningen.
I synsforretningen 1601 kaldes Randershus et hus på 12 fag, 2 lofter højt,
meget bygfældigt, og det skulle udbedres med det første. Det skete nok kun
nødtørftigt. I synsforretningen 1612 kaldes Randershus et hus på 12 fag, muret
mellem stænger, dvs. bindingsværk. Taget var strå, hvilket er lidt mærkeligt,
eftersom der 1587 blev nævnt skorsten i huset, hvorfor man nok ville undgå
stråtag. Måske var stråene kommet til i mellemtiden som en nødløsning på det
gamle hus. Taget var mange steder faldet ned, og huset var overalt forrådnet,
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og der var sat nogle gamle støtter på østsiden ud mod søen, så det kunne stå,
men skulle nedtages, hvis der ikke skulle ske større skader på det.
At Randershus er et hus i 2 etager på dette sted er et vidnesbyrd om, at
der har været en større bebyggelse i området heromkring.
12. februar 1614 udstedte kongen missive til Knud Gyldenstjerne, som
havde indberettet, at kornladen ved Hald Slot var bygfældig, og at der på slottet
var et forfaldent, ubrugeligt hus, kaldet Randershus. Det befaledes ham at lade
dette hus nedtage og anvende det til forbedring af laden. Christen Holck på
Silkeborg Slot havde fået ordre til at skaffe ham det nødvendige egetømmer.
Ved Randershus lå 1601 et halvtagshus på 6 fag, tækket med lyng. Det
nævnes ikke 1612. Det forsvandt sikkert ved nedbrydningen af Randershus,
og blev sikkert genopsat ved kornhuset Randershus ved vindebroen.

Stalden ved Randershus
Nær Randershus på nordspidsen af borgøen lå 1601 Stalden ved
Randershus, 24 fag, 1 loft højt. Det var efter synsforretningen i meget dårlig
tilstand. Lejderne – sikkert at forstå som fod- og topremmene i bindingsværket
– var bortrådnet og tavlene i bindingsværket var faldet ud. Loftet, hvor
kongens korn skulle lægges, var meget bygfældigt, og det samme var taget.
Huset kunne ikke blive til gavn, med mindre det blev nedtaget, forbedret med
nyt tømmer og genopsat. Stalden ved Randershus nævnes ikke senere, det blev
sikkert nedtaget eller faldt sammen af sig selv.

Stalden ved Randershus, set fra vest, 24 fag, 1 loft højt, et rekonstruktionsforsøg. Trappen
ved gavlen og udskuddet på nordsiden ikke vist. Gavltrekanten har måske været brædder.

I lenets regnskab 1. maj 1603 -1. maj 1604 anførtes omkostningerne ved
genopførelsen af gavlen i den østre ende af kornloftet i ladegården, som faldt
helt ned, samt en lille svale på gavlen samt en trappe op hertil. Det drejer sig
sikkert om den østre gavl i Stalden ved Randershus, som også var kornloft.
Mads Lassen tækkemand i Tolstrup fik samme år betaling for selvanden at
tække den lange stald med tag, og der blev indkøbt savdeller (brædder) til at
lægge over den lange stald, hvori kornloftet var.
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Broen til Randershus
Broen ud til Randershus på nordspidsen af borgøen nævnes første gang
29. juli 1570. Anne Lykke, enke efter lensmand Otte Krumpen på Hald,
stævnede da på Viborg landsting Corfitz Viffert, lensmand på Hald, angående
to af fru Annes karle, som var gået ind i Randershus ”neden for” Hald Slot og
havde udtaget en mand, som fru Anne havde fået dømt fredløs. Før de var
kommet over broen ”som for Randershus er” med den fredløse mand havde
Corfitz Vifferts folk stoppet dem. De var altså ikke kommet over slottets
vindebro. Landstinget frikendte de to mænd, da de ikke havde ”besteget”
adelsslot eller volde, hvilket de kunne have mistet livet for efter gårdsretten,
men havde eftersøgt den fredløse mand i Randershus udenfor adelsslottets grave
og volde, da de havde sluppet den fredløse mand, da slotstjenerne ikke ville
tillade dem at tage ham, og da det var forbudt at huse fredløse mænd.
Sætningen ”over broen som for Randershus er” betyder, at man var gået
over en speciel bro, ikke vindebroen. Det ville også have være underligt, hvis to
mænd uantastet kunne passere porthuset og det store hus med hvælvingen, gå
ind i borggården og herefter over volden ud til Randershus. Samlet betyder det,
at Randershus ligger på borgøen ude i søen, men udenfor voldene, og at der har
været to broer ud til borgøen, vindebroen og Randershusbroen. Det betyder, at
Randershus lå nord for nordvolden, og, at vandstanden i 1570 var sænket i
forhold til kote ca. 9,1 DNN. Dette bekræftes af mit fund af fundamenterne til
Randershus og Stalden ved Randershus i efteråret 2016.
Adgangen ud til Randershusområdet skete ikke udelukkende via broen,
men også via en stenvase i forbindelse med broen. I lenets regnskab 1631-32 fik
Rasmus Jensen stenpikker betaling for 15 favn (27 meter) stenbro på
stenvasen vesten ved stalden og nedad Randershus. Til forvirring var
Randershus på nordspidsen af borgøen da nedbrudt, men navnet Randershus
nu knyttet til kornhuset, som lå umiddelbart ved vindebroen og ridestalden.
En stenvase var en dæmning af jord belagt med sten. I lenets regnskab 163233 fik Christen Nielsen tømrer betaling for en tværsbro ud i søen ved
ridestalden. Det er uden tvivl træbroen på vejen ud til nordspidsen af borgøen.
I Hald lens regnskabsbilag 1648-49 findes tømmermand Christen Svendsen
i Viborgs kvittering på 40 rigsdaler for arbejde på slottets vindebro samt den
anden bro til slottet. Kvitteringen bekræfter, at der var to broer ud til borgøen,
vindebroen og en anden, sandsynligvis ved vestsiden af voldanlægget for at
skabe forbindelse ud til det lavtliggende område nord for nordvolden.

Den nye ladegård
Den nye ladegård blev som nævnt ovenfor sikkert bygget ovenfor Gammel
Hald, på det sted, hvor Gregers Daa 1703-12 byggede ny hovedbygning til det,
der kaldes Hald IV. Den nye ladegård blev formodentlig bygget efter, at Hald
var blevet et kronlen. Den gamle ladegård lå uhensigtsmæssigt og var for lille
og for gammel. Halds nye funktion krævede mere plads. Den nye ladegård blev
formodentlig bygget omkring 1545. Disse lLadegårdsbygninger er nu helt væk
og der er ikke fundet arkæologiske spor. Det er denne ladegård, der ses på
Resens prospekt fra 1670. Den nuværende bindingsværkslade fra 1700-tallet er
formodentlig en efterfølger til laden i den nye ladegård.
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Den nye ladegårdsbygninger formodede placering og omfang markeret med rødt.
Ladegården omfattede da det østre, søndre, vestre (laden) og nørre hus samt Langstalden.

Ladegårdsbygningernes placering, kan man få en fornemmelse af gennem
Amalie Schinkels tegning af Hald 12. februar 1790. Her ser man bygninger, der
uden tvivl har erstattet bindingsværksbygningerne. Efter traditionen erstattede
man udtjente bygninger med nye placeret ret nær ved eller på samme sted.

Bygningernes konstruktion kan vanskeligt ses, men den forreste samt
bygningen med det store hvide gavl foran hovedbygningen var bindingsværk.
Hvor nøjagtig Amalie Schinkels skal opfattes er vanskeligt at sige, men der
synes at være nogen uoverensstemmelse med situationsplanen fra Original-1
kortet fra 1815, som ses nedenstående.
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Situationsplan 1815, Udsnit af Original-1 kort, Geodatastyrelsen. Øverst mod nord ses den
nye hovedbygning, som Schinkel byggede omkring 1787. Nederst ses den trelængede gård,
der sammen med småbygningerne mod syd må opfattes som en reminiscens af den
firlængede gård, der ses på Resens prospekt fra 1670. Det er rimeligt tydeligt, at at den
nuværende bindingsværkslade fra 1700-årene er bygget som erstatning for den vestlige
bygning i ladegården, vest for vejen ved det karateristiske vejsving, der endnu består.

Østre hus i ladegården
Det østre hus nævnes i synsforretningen 23. juni 1601: ” Thed øster huss
wdj ladegaardenn er 22 fagh Lanng med otte dørre Paa”.
I synsforretningen 22. juni 1612 kommer der flere detaljer frem; ”Da
befindes denn østerhus som ehr ett fæhus nesten nyligen opsat paa 22 fagh lanng
muerret mellomb stolper thagt med straathag och well ved magt og samme
steds inden vdj med baasse og skiellerom igiennomb”. Huset var tilsyneladende
relativt nyt og havde måske erstattet det fæhus, som Blome skrev til kongen om
1540 jf. ovenstående. Fæhuset var formodentlig til svin.
I synsforretningen 20. juni 1637 nævnes huset således: ”It fæhus østen i
ladegaarden 23 binding tagt med liung och tag, ehr brøstfeldig paa taget”.
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Ved synsforretningen 26. juni 1648 nævnes huset således: ” Det østre hus,
ganske brøstfældig på spærværk, lægter og tag, item gavlene forfalden, er samt
og en del af nedertømmeret forrådnet og utjenligt”. Gavlene var brædder.
Ved synsforretningen 6. september 1660, efter at svenskerne havde hærget
Hald, nævnes, at hele ladegården var brøstfældig efter synsmændenes beretning,
og det gjaldt også det østre hus, men beretningen er ikke anført.
Ved synsforretningen 22. maj 1662 nævnes huset således: ”Det østre hus,
som for nogle år siden af gammelt tømmer er opbygt, fattes tag, døre og vægge”.
På Resens prospekt fra ca. 1670 ses ladegården som en firlænget gård lidt
nord for Gammel Hald, og den østre gård, der er nævnt ovenfor, er utvivlsomt
en af disse længer.
Ud fra synsforretningerne var det østre hus et bindingsværkshus på 22 fag,
(1 loft højt), tækket med lyng og tagrør. Huset var indrette med båse og
skillerum. Der er ikke fundet nævnt noget loft i huset, men det har utvivlsomt
været der til opbevaring af halm og hø.

Søndre hus i ladegården
Det søndre hus nævnes i synsforretningen 23. juni 1601: ”Thed søndre
huss findis paa 22 fagh lanng med dørre Paa, dogh noged tagh Lamb, wdj thend
øster Ennde er 2 Cammers med en dobelltt schorstenn och i Vester Ennde med
Spillethoufff och Krøbber”. Eftersom der nævnes spiltove og krybber, har der
været hestestald i huset. Dette er lidt mærkeligt, eftersom der på dette tidspunkt
også var en ridestald, men denne var måske kun til de finere heste til lensmanden
og svendene samt kongens heste, når han var på besøg.
I synsforretningen 22. juni 1612 nævnes huset således: ”Denn Sønderhus
findis paa 22 fagh lanng med enn schorsteen udj samme hus och paa begge sider
vdj offnesvegge slagen med lier, de nederste vegge muret med steenn imellomb
stolperne och er med straa thegd och fastthagen paa begge sieder och senderlig
paa denn sønder siede og inden udj gaarden findes støt med threi støtter”.
Overvæggene i bindingsværket var altså lerklinede.
I synsforretningen 20. juni 1637 nævnes: ”It fæhus sønden i ladegaarden
23 binding tagt med liung och straa tag er brøstfeldig paa tachit, aff forne
fæhusse ehr en deel aff vegene murit med steen och en deel med leer opslagen”.
Ved synsforretningen 26. juni 1648 nævnes huset på næsten samme måde:
”Det sønderste hus, med lyng mesten tækt, findes temmelig ved magt, dog
fattes nogle lægter, så og på tækket nogle steder vil forbedres”.
Ved synsforretningen 6. september 1660, efter at svenskerne havde hærget
Hald, nævnes at hele ladegården var brøstfældig efter beretning fra de
herremænd, der havde stået for synsforretningen, og det gjaldt også det søndre
hus, men herremændenes beretning er ikke anført. Ved synsforretningen 22. maj
1662 nævnes huset således: ”Det sønderste hus, over ladefogedens kammers
med ny tag forbedret, det andet udenfor står på fald og er øde”. Ladefogeden
boede altså i huset, som også må have haft en skorsten.
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Vestre hus i ladegården (laden)
Det vestre hus var laden, indrettet med et antal gulve til kornneg og halm
forneden og kornloft ovenover. Når man lagde kornneg ind i laden, blev de lagt
i enheden gulve, man lagde et gulv, som rakte over nogle fag.
I synsforretningen 23. juni 1601 nævnes, at ladehuset var på 13 gulve,
bygfældig og både inde og ude støttet med stolper. Det skulle udbedres både
på tag og tømmer, før man kunne lægge korn deri. Korn må i den forbindelse
vist betyde høstet korn, altså kornneg.
I synsforretningen 22. juni 1612 angives, at det vestre hus, som var laden,
var et hus på 30 fag ”med hug ved begge ennderne ved thaggene ned slagen”
hvilket formodentlig betyder en udbygning dækket af taget. Huset var tækket
med stråtag og bygfældig på tagdækning og tømmer. Det stod på hæld og var
mange steder understøttet både ude og inde og var i fare for at styrte sammen.
Det skulle nedtages og genopsættes, før korn og hø kunne lægges i huset. Der
må utvivlsomt have været et loft, hvor kornneg og hø kunne lægges.
12. februar 1614 sendte kongen et missive til Knud Gyldenstjerne Axelsen.
Kongen havde af Gyldenstjernes beretning erfaret, at kornladen ved Hald Slot
var helt bygfældig, og at der på slottet var et forfaldent hus, kaldet Randershus,
som ikke kunne bruges til noget. Kongen befalede Knud Gyldenstjerne at lade
dette hus nedtage og anvende det til forbedring af laden. Christen Holck,
lensmand på Silkeborg Slot, havde fået ordre om at skaffe ham det egetømmer,
som behøves til leder og ben til laden. Udgiften til tømmermænd og tækkere
skulle han indføre i sit regnskab.
I regnskab 1. maj 1614 til 1. maj 1615 anføres udgifterne til opførelse af en
ny lade i ladegården med 20 gulve, bindingsværk, tækket med tag, 4 porte og 4
døre. Der nævnes ingen loft, eller at nogen blev betalt for at” lægge grunden”,
så laden er sikkert opført på det gamle fundament.
I synsforretningen 20. juni 1637 nævnes igen, at laden var på 20 gulve,
tækket med stråtag. Leret var helt brøstfældig på vestre side, hvilket må betyde
at væggene var tavl med lerklining. Ved synsforretningen 26. juni 1648 var
laden ved magt, dog manglede lidt tagrør i tagdækningen, men størsteparten var
i behold i laden. Ved synsforretningen 6. september 1660 var laden ”af ny
opskruet med tømmer, oprettet overalt fra den ene til den anden (ende), såvel
som en stor del ny tækning pålagt, og en stor ny port i den søndre ende af laden”.
Ved synsforretningen 22. maj 1662 var den store kornlade overalt inden og
uden, fra den ene ende til den anden, af ny rettet og med tømmer forbundet,
spærværket med nye lægter forsynet, men var ganske brøstfældig for tag
undtagen 10 fag på den ene side, som var med ny tag forbedret. Der var indsat
en ny port med hængsler, og ellers var laden med nye ladedøre vel forsynet.
Det er rimeligt tydeligt, at den nuværende bindingsværkslade fra 1700årene er bygget som erstatning for den vestlige bygning i ladegården, vest for
vejen ved det karateristiske vejsving, der endnu består. Denne lade skimtes på
et prospekt af Hald, som Fur-maleren Rasmus H. Kruse lavede, da han besøgte
Hald mellem 1838 og 1840. Prospektet, en goache, ses nedenstående.
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Hald 1838 efter en goache af Fur-maleren Rasmus H. Kruse. Gården ses fra vest og forrest mod vest ses
bindingsværksladen fra 1700-årene, som endnu består. Det lille hus til højre for slottet eksisterer fortsat,
men i ændret form. Husene i forgrunden synes at være landbrugsbygninger og ligge, hvor nu Niels
Bugges Kro ligger. Efter Johs. Tang Kristensen, Rasmus Henrik Kruse, Naturmaler og antikvar.

Nørre hus i ladegården (øksnehuset)
I synsforretningen 23. juni 1601 beskrives huset som det nørre hus, 19
fag (fejl, er 29 fag) langt, 11 døre og gennemgående loft. Det var forfaldent, loft
og tag skulle udbedres, før kongens korn kunne lægges på loftet. Det var sikkert
landgildekorn. Øksnehuset har været til køer, stude, kvier og kalve m.v.
I synsforretningen 22. juni 1612 kommer det frem, at det nørre hus i
ladegården var et øksnehus på 29 fag, indrettet med båse og gennemgående loft.
Loftet og taget var meget bygfældig. Dørene skulle alle fornyes. I øvrigt stod
huset delvist på hæld, og nogle af fodstykkerne på sydsiden var forrådnede.
Ved vestenden var der et porthus, 2 fag, tækket med strå og muret mellem
stænger. Med ladegårdens placering lidt afsides fra slottet er det naturligt, at
der har været behov for et porthus, hvorfra man har kunnet holde styr på, hvad
der gik ind og ud af ladegården.
I synsforretningen 20. juni 1637 kaldes det et fæhus nør i ladegården, 31
binding langt (30 fag) tækket med lyng, og det var vel ved magt. Der synes også
her at være gået kludder i angivelsen af husets længde. Ved synsforretningen
26. juni 1648 var huset næsten ubrugeligt. Det stod med støtter og størstedelen
af tømmeret var forrådnet. Efter svenskernes besættelse og hærgen af Hald
1657-58 blev der igen taget syn på øksnehuset. Øksenhusdøren og væggene var
da væk, det samme var låse og hængsler på alle øvrige døre,. Ved
synsforretningen 22. maj 1662 nævnes huset således: Øksneladen er overalt på
tømmer og tag vel vedligeholden, såvel som nu med nye døre og lukkelse
overalt forbedret.
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Øksnehuset kan have været som på billedet.

Langstalden
I synsforretningen 1612 nævnes Langstalden, beliggende ”næst hos
ladegården”. Langstalden angives at være på 22 fag, på begge sider (facader)
muret mellem stænger, altså bindingsværk. Den var tækket med et gammelt
stråtag, som mange steder var nedsunket og afblæst. Tømmeret på sydsiden var
helt gammelt og lejderne forrådnede, bjælkeenderne på ydersiden var helt
afrådnede og huset var støttet med 7 støtter. I den vestre ende var der et kammer
over 4 bindinger (3 fag) med skorsten. Der var et udskud på hele nordsiden. Ned
igennem Langstalden var der et kornloft, men det skulle udbedres. Efter omtalen
af Langstalden i synsforretningen 1612 nævnes smedjen ”hos samme stald”.
Langstalden nævnes ikke senere i synsforretninger, og ingen kongelige
missiver nævner, at der blev givet tilladelse til, at den blev nedtaget. På grund
af Langstaldens brøstfældighed har man opgivet den, måske faldt den sammen.
Nedtagningen af Langstalden førte ikke til nogen særlig pladsmangel, idet
kornhuset fra Hobro allerede 1606 var blevet nedtaget og genopstillet på Hald,
nær vindebroen. Dette hus, der til forvirring senere også blev kaldt Randershus,
var på 28 fag, 2 lofter højt. Ser man bort fra husbredder, og at loftshøjden på det
øverste loft ikke var det samme, kan man sige, at kornhuset fra Hobro rummede
3 x 28 = 84 fags lagerplads. Randershus, som blev nedtaget 1614 var 12 fag, 2
lofter højt. Efter samme princip er det 3 x 12 = 36 fags lagerplads. Langstalden
var på 22 fag, 1 loft høj svarende til 2 x 22 = 44 fags lagerplads. Stalden ved
Randershus var på 22 fag, 1 loft høj. Efter samme princip var det 2 x 24 = 48
fag lagerplads. De tre bygninger rummede i alt 36 + 44 + 48 = 128 fags
lagerplads. Under hensyn til både Langstaldens og Stalden ved Randershus’
meget dårlige, nærmest ubrugelige tilstand ser det ikke ud til, at man er kommet
til at mangle lagerplads. Det nævnes også, at der var stald i kornhuset fra Hobro.
Alt peger på, at Stalden ved Randershus’ og Langstaldens funktion blev flyttet
ned i kornhuset fra Hobro.
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Morstalden
Morstalden nævnes i synsforretningen 23. juni 1601 under bygninger, der
sikkert skal henføres til ladegården:
”Enn huss kalldis Marstall, att sette bønderheste wdj, er 8 fagh lanngh, er
sslett buefelldigh och Wthiennligh”.
Det var da en bygning på 8 fag, (1 loft høj) som havde været brugt til at
sætte bønderheste i, men var helt bygfældig og ubrugelig. Morstalden nævnes
ikke i synsforretningen 1612, så den må være nedrevet. Morstalden må have
været brugt, når bønderne af en eller anden grund havde ærinde på Hald, og
den lå naturligt ved ladegården.

Staldgården
Ridestalden
Der har været tre ridestalde på Hald. Den første blev skiftevis kaldt
kongens eller lensmandens ridestald. Den nævnes første gang i synsforretningen 1601, og da drev der vand ind under hestene. Den lå nær vindebroen.
Stalden blev pga. vandproblemet 1606 flyttet til et nyt sted nær vindebroen,
”der kongens kornhus står”. Årsagen til vandet under hestene, var utvivlsomt,
at huset oprindeligt var lavt beliggende, eller var kommet til at ligge lavt i
forhold til et hævet vandspejl i søen. Hvis det havde været overfladevand,
havde man næppe flyttet huset. Det nævnte kornhus blev 1606 nedtaget i
Hobro og genopstillet på Hald. Denne stald, der nu kaldes lensmandens stald,
blev 1649 nedrevet og erstattet med en ny. Ridestalden er sikkert en af de tre
bygninger, der på Resens prospekt fra 1670 kalde stalden og smedjen.
Ridestalden nævnes første gang i synsforretningen 1601, og den kaldes
her en stald, som lensmandens heste stod i. Den var 18 fag lang, 1 loft høj, og
der var opsat støtter på sydsiden. Den lå altså øst-vest. Der var et udskud på
nordsiden, og i vestenden var der et kammer med skorsten. Her har staldkarlen
eller karlene boet. Der var loft over stalden, sikkert til hø og halm. Stalden var
indrettet med spiltove, som skulle forhøjes, da der drev vand ind under
hestene. Vandproblemet skyldtes måske som nævnt, at stalden oprindeligt lå
lavt, eller at vandstanden i søen var blevet forhøjet ved, at stigbordet ved Non
Mølle var blevet hævet. Stalden synes 1601 at være gammel, siden den måtte
understøttes mod syd. Den blev sikkert opført ikke længe efter, at Hald 1536
var blevet et len, hvormed der var kommet et større mandskab på slottet end i
biskop Jørgen Friis’ tid, eller også var den fra biskoppens tid.
Jf. regnskabet 1603-04 lagde Christen tømmermand i Snabe selvtredje
bulbrædder under hestene i kongens stald og lavede skillerum i stalden.
Bulbrædderne havde sikkert til formål, at de uhyre værdifulde rideheste stod
lunt og tørt på blødt underlag. Bulbrædder af både eg og bøg nævnes mange
gange senere ved reparationer og vedligeholdelser af stalden. Det var tykke
brædder, nærmere planker, måske 1-2 tommer tykke og 1-2 fod brede. Peder
Poulsen og Villads Murmester i Viborg fik betaling for 8 dages arbejde i
kongens stald, som de brolagde. Det har været i gangen ned gennem stalden til
de enkelte hestebåse.
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I 1606 blev stalden nedtaget, og der blev bygget en ny på 19 fag, 1 loft
høj, opsat på et nyt sted ved vindebroen, ”der kongens kornhus står. Den kom
til at ligge nord-syd. Stalden blev indrettet med spiltøj og krybber, og der blev
lagt bul under hestene. Der blev lavet en trappe i nordenden og et kraftigt hegn
fra nordenden af stalden til vindebroen for at aflukke staldgården. Det var et
omfattende byggearbejde. Regnskabet 1606-07 fortæller detaljeret herom. I
alt var udgifterne til stalden 133 daler 1 mark 1 skilling.
I synsforretningen 1612 angives, at stalden ved enden af vindebroen kaldtes
lensmandens stald, og at den var på 18 fag med et udskud på den vestre side
over 12 fag. Stalden var muret mellem stænger, 1 loft højt og med gennemgående loft. Da stalden blev opført 1606 angaves det, at den var på 19 fag, så
der er en uoverensstemmelse. Der menes sikkert 19 bindinger.
I regnskabet 1631-32 fik Rasmus Jensen stenpikker af Viborg betaling for
15 favn sten bro på stenvasen ”vesten ved stalden og nedad Randershus”. Det
er kornhuset Randershus, som blev nedtaget i Hobro og opstillet på Hald nær
vindebroen. Stenpikkeren udførte altså en pikstensbelægning på stenvasen vest
for stalden og ”ned af Randershus”, sikkert at forstå som langs med Randershus.
Stenvasen var nærmest en stenbelagt jorddæmning, som sammen med en simpel
træbro førte ud til arealet nord for voldene, hvor det første Randershus og
Stalden ved Randershus lå. Bemærkningen om stenpikningen bekræfter igen
ridestalden og kornhusets beliggenhed nær vindebroen.
I synsforretningen 1637 nævnes, at stalden var på 20 bindinger, altså 19
fag, og at der var en lille kvist med et staldkammer, men at stalden i øvrigt var
gammel og helt brøstfældig. I betragtning af, at stalden kun var 31 år gammel,
opsat 1606, er det overraskende, at den allerede var brøstfældig. Det må skyldes
udbredt genbrug af tømmer fra den gamle stald, dårligt, ulagret nyt træ og stadig
påvirkning fra regnvand.
Ved synsforretningen 1648 var ridestaldens tilstand endnu værre. Den var
meget brøstfældig, eftersom den ”stod på rav på nogle støtter” dvs., at den
hældede og var understøttet med skråstøtter, og den var ikke længere brugbar.
I regnskabsåret 1. maj 1648 – 1. maj 1649 blev der opført en ny ridestald med
tegltag. Den gamle stald, der blev nedrevet, var opført 1606 og havde altså
kun haft en levetid på 42 år. Det var sikkert ikke ualmindeligt for bindingsværksbygningerne på Hald.
Den nye ridestald var på 26 bindinger, dvs. 25 fag. Den blev indrettet med
spiltove og krybber samt et staldkammer. Til ridestalden var bl.a. medgået
5.250 tagsten, 4.400 mursten, 4.000 lægter, 1.510 lægtesøm, 188 tønder kalk.
Der blev igen lagt egebul under hestene, 1 alen bredde.
Allerede 1660 var ridestaldens tilstand igen dårlig. Det var efter at
svenskerne havde besat slottet og hærget det. Af synsforretningen fremgår, at
ridestalden med folkenes kammer og ”afdelingerne” var meget brøstfældig
overalt, spiltovene, krybberne og bul under hestene var nedbrudt og bortført,
og 16 fag af loftet var helt væk. 12 tavl i væggene var nedbrudte, og ellers var
huset ”helt brøstfældig for sten og kalk”. Døren til stalden samt trappen var væk
og låsen til døren til kornloftet ovenpå var brækket af. Stalden må i høj grad
være blevet opført med genbrugsmaterialer, og svenskerne havde sikkert brugt
alt, hvad de kunne til brændsel.
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I synsforretningen 1662 berettes: ”Ridestalden, et loft høj, 20 fag hus, blev
af de brandenborgske ganske ruineret, loftet ganske afbrudt så nær som over 6
fag hus, en del af spiltovene og krybberne med døren desuden for såvel som til
staldfolkenes kammers borttaget og 4 glarvinduer udslaget, ellers er tækningen
ved magt uden skelningen såvel som nogen sten fattes”.

Kornhuset Randershus
Lensmand Christian Holck fik 20. juli 1603 missive om, at han skulle lade
kornhuset i Hobro nedbryde og genopsætte på Hald Slot på det mest egnede
sted. Dette skete ikke straks, men 2. september 1606 udstedte kongen et missive
til kronens bønder under Hald Slot: ”Kongen har givet Christen Holck til
Svenstrup, Embedsmand paa Hald, Ordre at lade bygge et Kornhus ved Hald
Slot. Da der til Tækning af dette Kornhus behøves et stort Antal Traver Tag,
fordi det vil være baade Kronen og Bønderne altfor besværligt at føre Tagsten
did, skulle Bønderne paa nærmere Tilsigelse af Christen Holck eller hans
Fuldmægtige hver skaffe og fremføre 1 godt Læs Tag til Kornhusets Tækning.
Hvis nogen sidder overhørig, vil han blive tiltalt og straffet”.
Kornhuset blev bygget i slutningen af 1606, og udgifterne fremgår af
regnskab for året 1. maj 1606 -1. maj 1607. De samlede udgifter var 1.002½
daler, 100 mark og 2½ skilling, et kæmpebeløb.
Kornhuset Randershus’ beliggenhed fremgår indirekte af regnskabet med
nedtagning af kongens stald også kaldet lensmandens stald, der blev nedtaget i
dette regnskabsår og opsat ved en ny sted ved vindebroen ”som kongens
kornhus står”. Kornhuset blev som nævnt opsat nær ved vindebroen. Det var et
yderst rimeligt sted, eftersom huset som kornlager rummede store værdier,
nærmest et pengeskab, som man gennem beliggenheden nær slottets hovedbygning og porten kunne holde et vågent øje med.
Ved synsforretningen 1612 angives, at ”Kornhusset for slottet” var to loft
højt og på 28 fag. Det lå altså ”for” slottet, som må opfattes som lige udenfor
slottet. De 6 fag var tækket med tagsten, og der var her en skorsten, hvilket vel
begrundede stentaget. De resterende 22 fag var tækket med strå. Huset var muret
mellem stolper, altså bindingsværk med murstensudfyldning, ikke lerklinede
tavl. Der var loft over både stueetage og første sal hele vejen ned gennem huset,
lagt af nye savdeller (brædder). Af regnskabet med opførelsen fremgår, at der
blev lavet et kammer i den ene ende af huset, og at der heri blev opført en
skorsten. Der blev lavet en trappe og en svalegang for adgang til 1. etage. Der
blev hertil brugt 2 egetræer, hver 7½ alen lange og 5 egebul til trappetrin, hver
6 alen lange og som ”blev skåret enhver tvært i sønder”.
Christen Jensen tømmermand i Nonbo og hans svend lavede på tre dage
vindueskarme og isatte 6 vinduer. Jens Glarmester i Viborg fik 6 mark for 6
vinduer, som blev isat i kammeret i stalden. Der har altså også været stald i
Randershus. Christen Klejnsmed beslog tre vinduesbuer og fik også betaling for
12 vinduesstænger. Vinduerne var blyindfattede, se afsnittet om bygningsdele
og materialer.
På østenden af kornhuset var der 1612 et halvtagshus på 6 fag, tækket med
stentag og muret mellem stolper. Dette halvtagshus minder en del om det 6 fags
halvtagshus, der var ved det første Randershus. Hvad det blev brugt til er ikke
klart, men det var sikkert til vogne og redskaber. Det nævnes ikke senere.
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Kornhuset, 28 fag, 2 lofter højt, overflyttet fra Hobro 1606, et rekonstruktionsforsøg.
Halvtagshuset ved enden af huset samt svale og trappe er ikke tegnet.

I regnskabet 1. maj 1630 – 1. maj 1631 anføres varer og arbejder, som efter
en kommissions besigtigelse var nødvendige efter, at slottet havde været besat
af kejserlige tropper og stærkt ødelagt. Her blev Anders Nielsen tømmermand
betalt for lejder og forstykker på den søndre side og begge ender i Randershus,
hvor kongens korn opbevares. Niels Hellum af Ribe fik betaling for kornhuset,
der kaldes Randershus, at opmure og taget at skelle over rustkammeret i samme
hus. Villads Nielsen glarmester blev betalt for 2 nye vinduer i rustkammeret.
Peder Larsen og Søren Larsen, savmænd fik betaling for 22 styk 12 alen træer
at gøre til leder i Randershus.
I regnskabet 1631-32 fik Rasmus Jensen stenpikker af Viborg betaling for
15 favn stenbro på stenvasen vesten ved stalden og nedad Randershus. Dette er
kornhuset Randershus, som blev nedtaget i Hobro og opstillet på Hald nær
vindebroen. Stenpikkeren udførte altså en pikstensbelægning på stenvasen vest
for stalden og ”ned af Randershus”, sikkert at forstå som langs med Randershus.
Stenvasen var nærmest en stenbelagt jorddæmning, som sammen med en simpel
træbro havde førte ud til arealet nord for voldene, hvor det første Randershus og
Stalden ved Randershus havde ligget. Bemærkningen om stenpikningen
bekræfter igen ridestalden og kornhusets beliggenhed nær vindebroen.
Af regnskabet 1631-32 fremgår, at Christen Nielsen tømmermand af
Viborg fik betaling for at opsætte et skillerum i Randershus kornhus mellem
hestestalden og vognhuset. Ud over, at der på Hald Slot var en ridestald til
lensmandens heste, har der altså også været en hestestald i kornhuset, hvor der
også var et vognhus.
Ved synsforretningen 1637 var kornhuset Randershus på 29 bindinger,
altså 28 fag, og indrettet med gæstestald og dobbelte kornlofter, dvs. kornloft
over både stueetagen og 1. sal. Huset var tækket med stråtag undtagen 6 fag
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over rustkammeret og taget var ”vel ved mact”. De 6 fag havde stentag.
Rustkammeret var nu flyttet fra sin plads i stegerset til kornhuset Randershus.
18. oktober 1647 brændte Randershus med en stor af kongens indkomstkorn for sidste og indeværende år, rug 186 tdr., byg 296 tdr., havre 305 tdr.,
boghvede 5 tdr. Lensmanden fik skader for mere end 500 rdl. på vogne og sadler
m.v. Ingen vidste, hvordan ilden var opstået, ”men ved Guds beskærmelse var
slottet blevet skånet ved, at vinden, der først bar lige mod slottet, siden vendte”
(Valdemar Andersen, s. 166).
Beretningen om branden bekræfter kornhusets beliggenhed nær vindebroen. Hvis det havde ligget længere borte, f.eks. på Skansemarken vest for den
nuværende adgangsdæmning, ville branden ikke indebære nogen risiko for
slottet.

Smedjen
Smedjen nævnes i synsforretningen 17. november 1541 men kun med det
inventarium, der da var: ”I smedien for slottet: 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, 1 kulbørst og fyrspid, 1
sandske, 1 buglænke, 1 halslænke, 1 underlag og øve jern”. Smedjen lå måske
da ved Randershus på nordspidsen af borgøen, men blev senere flyttet hen nær
vindebroen. Der var i smedjen indrettet 2 smedesteder, og der var 2 blæsebælge. Smedjen lignede sikkert den på Hjerl Hede jf. nedenstående foto.
I Hald lens regnskab 1541-46 nævnes en del gange, at kloder var gjort i
dørjern o.l. Kloder var en del af landgildeydelsen for lenets bønder i Lysgård
herred. Kloderne var myremalm, som bønderne tog op af moser ol. og ristede
i primitive ovne. Resultatet blev en klode på måske 10-20 kg, som smeden
kunne udhamre til dørjern, plovjern m.v.
I synsforretningen 23. juni 1601 nævnes smedjen mere specifikt:
”Smedien er paa femb fagh lanng, Leidernne flux forrunndett och
weggenne paa thend wester Ende wdfallden”.
Smedjen var altså et hus på 5 fag, højden nævnes ikke. Den var uden tvivl
kun 1 loft høj, hvis der overhovedet var et loft.
I synsforretningen 1612 var tilstanden af smedjen ikke bedre: ”Smedien
hos samme hus stald ehr paa femb fagh med gammell stien thagt och murret
mellomb stolperne och staar alldieles paa rauff saa denn behøffuer att nedthagis
och igienn opsettes aff nye omb denn schall brugis“. Heraf fremgår, at smedjen
var muret mellem stolper, altså bindingsværk, og at tavlene var udmuret med
gamle sten, taget var tækket med tagsten. Smedjen stod på hæld i en sådan grad,
at den skulle nedtages og opsættes på ny, hvis den skulle være brugbar.
I synsforretningen 1612 nævnes efter omtale af Langstalden, at smedjen lå
”hos samme stald” dvs. Da Langstalden forsvandt, blev smedjen formodentlig
flyttet hen nær vindebroen, hvor ridestalden var.
I regnskabet 1. maj 1630 – 1. maj 1631 over varer og arbejder, som efter
en kommissions besigtigelse var nødvendige efter at slottet havde været besat
af kejserlige tropper og stærkt ødelagt nævnes, at Christen Lassen tømmermand
blev betalt for at opsætte en natstald ved smedjen.
Christen Andersen, murer af Vinderslev i Silkeborg len, kvitterede
28. september 1630 for betaling for en ny esse i smedjen.
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Jernklode på Blicheregnens Museum.
Smedjen på Hjerl Hede, foto efter
tilladelse.

I synsforretningen 20. juni 1637 nævnes smedjen ikke, den var brændt.
Kongen gav ved missive af 1. maj 1639 lensmand Jørgen Seefeld ordre
om at bygge en ny smedje, som efter hans indberetning var brændt i Knud
Gyldenstjernes tid, dvs. før 20. juni 1637. Opførelsen var dog allerede sket jf.
lensregnskabet 1638-39. Til byggeriet, helt af nyt, leverede velbyrdige Iver
Lykke på Vindum Overgård 3.000 mursten og Jens Ibsen i Viborg 400 tagsten.
Af tømmer blev der bl.a. leveret 6 styk 9 alens bjælker. Bjælkerne rakte
utvivlsomt tværs over huset, og da der var bindingsværk på alle fire sider
dækkede bjælkerne over 5 fag samt en hjørnebjælke. Heraf kan beregnes, at
faglængden i bindingsværket var ca. 1,10 m. Der blev også leveret 16 stolper,
hver 5 alen lange. Det var utvivlsomt bl.a. til de bærende stolper, som altså
var ca. 3.15 meter lange. Der nævnes ikke noget loft over smedjen. Man var
uheldig med opførelsen. I hvert fald fik Mads Jensen tømmermand 5 rdl. ”for
et 5 binding hus til smedes (smeden) ganske af ny at ophugge og spærene to
gange at opsætte, efter at det af Guds vejr er nedblæst og en del af tømmeret
forbrugt, på hans egen kost”.

Smedjen kan have set ud som på de to billeder, men har sikkert været mere simpel. Foto fra
internettet.

I synsforretningen 26. juni 1648 nævnes om smedjen kun, at der var dør
for, dog uden lås. I synsforretningen 6. september 1660, som blev afholdt efter
at svenskerne havde besat og hærget slottet nævnes: ”Smedehuset med vognskjulet derhos, er taget mestendelen afblæst og fordærvet, væggene ude.
Døren med lås og hængsler borte”. Det bemærkes nu, at der lå et vognhus ved
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smedjen. Ved synsforretningen 22. maj 1662 var ”smedjen med smedeessen
og et kammer der indenfor nogenlunde ved magt, dog uden døre, vognskjulet
derfor fattes nogen tagsten”. Der nævnes nu et kammer i smedjen, uden tvivl til
smeden. På Resens prospekt fra ca. 1670 lå smedjen fortsat ved vindebroen
sammen med ridestalden.

Loftsstigehuset
Loftsstigehuset nævnes i synsforretningen 23. juni 1601 lige efter
lensmandens stald og smedjen, så den henregnedes formodentlig da til bygningerne i staldgården, ikke til ladegården: ”Finndis ther och enn Lofft stije
Neden for Broen”. Loftsstigehuset nævnes igen i synsforretningen 22. juni
1612 lige efter lensmandens stald, og den henregnedes da til staldgården: ”Ett
lofft stie hus nest hoes samme stald paa femb thag [fag] er murrenn paa begge
sieder imellomb stolperne och thagt med røer thag”.
Huset var på 5 fag bindingsværk med murværksudfyldning, ikke lerklinede
tavl, og huset var tækket med tagrør. Huset kaldes et lofts-stigehus, og det
betyder formodentlig, at der var et loft over huset med adgang via en stige,
måske via en lem i gavlen. Huset nævnes ikke i synsforretningen 20. juni 1637
og heller ikke i perioden 1612-37, så det er formodentlig blevet nedrevet. Husets
anvendelse nævnes ikke, men det blev sikkert brugt i forbindelse med
lensmandens stald, måske til opbevaring af foderhavre, hø og strøelse m.v.
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Driften af ladegården
Fra ladegården har man drevet de omkring Hald liggende jorder, der i
omfang har svaret til 10 almindelige bøndergårde. Pløjningen på Halds marker
har sikkert foregået med hjulplov som noget i retningen som på nedenstående
billeder, idet der dog kun blev pløjet med stude. Også folkenes dragter har
sikkert lignet dem på billederne.

Pløjning med stude fra Daic.dk – Kvægsider, efter tilladelse.

Bønderne på Ulfeldtsholm gods (nu Holckenhavn, ved Nyborg. Fra rigsråd Jacob Ulfeldts
jordebog 1588. Bønderne er iført høj hat, trøje og bukser.
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Opvarmning
Mulighed for opvarmning i de dårligt isolerede huse har været en absolut
nødvendighed for, at slottet og ladegården har kunnet fungere. Opvarmningen
skete til ildsteder eller kakkelovne tilsluttet skorstene, som har været forsynet
med flere piber for at kunne betjene forskellige rum. Se afsnittet om skorstene.

Vandforsyning
Til vandforsyning har der været mindst to brønde i borggården, hvorimod
der ikke nævnes brønde ved hverken den gamle eller den nye ladegård. Ud
over brønde er vandet i søen sikkert blevet brugt til vanding af kreaturer i
ladegården, til tøjvask m.v.
1632 fik Christen Nielsen tømmermand af Viborg betaling for ”en brønd
som han opkastede og på ny med bulfjæl færdiggjorde ved bryggerset i slottets
borggård, hvortil blev forbrugt 8½ tylter bul, hver tylt at sætte 3½ mark, og for
overværket omkring brønden 2 sletdaler, samt givet ham for en trisse 3
sletmark”. Det var altså en brønd, som han gravede ned til grundvandet og
herefter opsatte en foring af bulbrædder op til et stykke over terræn, afsluttet
med et overværk og en trisse. Overværket var sikkert et lille tag, der skulle
hindre skidt og møg i at ryge ned i brønden. Vandet blev hejst op ved hjælp af
en trisse. Man har haft et par junger hertil. Brønden har sikkert set ud
nogenlunde som nedenstående billede. 1633 fik Hans Smed i Skive betaling for
en stor jernlænke at slå til brønden i borggården, 4½ favn lang.

Brønden ved bryggerset har sikkert lignet denne.

Ud over brønden ved bryggerset var der en brønd ved det gamle hus i det
nordøstre hjørne af borggården, som 1623 blev nedrevet og erstattet af Knud
Gyldenstjernes hus. Brønden synes lokaliseret ved de arkæologiske undersøgelser i 2017.
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Hemmeligheder
Med ca. 40-50 personer på slottet og i ladegården har der været brug for
mange hemmeligheder, (latriner). Sådanne er dog aldrig fundet nævnt i
forbindelse med ladegården. Her klarede man sig måske med grebningen bag
køerne og hestene. Der nævnes hemmeligheder i forbindelse med de to huse i
nordenden af borggården. Da Knud Gyldenstjerne 1615 stod for en større
renovering af huset i borggårdens nordøstre hjørne, fik snedkeren Ludvig
Billedsnider betaling ”for et skillerum af brædder (fjæl) mellem to kamre, et
loft i en svale, fire hemmeligheder, 5 gafler i hemmelighederne, som han klædte
med brædder (fjæl), på lensmandens kost. Penge 1½ daler 8 skilling”.
Beskrivelsen tyder på, at hemmelighederne var i selve huset, og udførelsen er
sikkert et udtryk for, at de bl.a. var til lensmanden. Han flyttede nemlig på dette
tidspunkt sine værelser fra stenhuset til dette hus.
I forbindelse med påbygningen af en kvist på tårnet i regnskabsåret 161819 blev der her lavet 2 små hemmeligheder udvendig på tårnets nordside: ”Givet
Rasmus Eskesen og Peder Jensen, murmænd af Aarhus, for to nye hemmeligheder fra jorden og op med vandens indgang, igennem en hulning fra
graven i…tømmeren oven på det lod hugge”.
I 1623 fik Knud Gyldenstjernes lov til at nedrive det gamle hus i
borggårdens nordøstre hjørne og her opføre et nyt hus. Søren Rasmussen
snedker i Lime fik 3½ mark for at udføre 6 hemmeligheder. Det var altså
snedkerarbejde. De var sikkert inde i huset. Peder Klejnsmed fik betaling for
6 låse á 24 skilling til hemmelighederne og ligeledes betaling for 6 klinker
med små kramper til hemmelighederne, 18 skilling. Der var dog også hemmeligheder udenfor. Niels N. Graver fik betaling for 2 skår ind i volden til
hemmeligheder. De blev sat med tørv, så det har været ret primitivt. I skårene
har der måske være små træhuse som nedenstående tegning.

I regnskabet 1630-31 fik Christen Andersen murmand af Vinderslev
betaling for en hemmelighed at opmure fra jorden og op til taget ved den
nordligste stue på fruerstuen. Hemmeligheden har været i en lille kvist ved
østgavlen af stenhuset, og lensmanden har åbenbart skullet igennem fruerstuen eller ad svalerne for at nå hertil. Christen Lassen tømmermand af Viborg
fik betaling for ”en hemmelighed ved den nordligste stue på fruerstuen at
ophugge”, det var altså tømrerarbejdet på kvisten. Fruerstuen lå på dette
tidspunkt i østenden af stenhuset, og hemmeligheden er sikkert etableret eller
genopført i forbindelse med, at lensmanden flyttede tilbage til stenhuset.
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Spildevand
Der er kun fundet få spor af slottets afløbsinstallationer. I Krabbes
indberetning af 6. november 1890 over undersøgelser af bryggerset oplyste
han, at gulvet i bryggerset var brostensbelagt. Jorden under gulvet var fyldt
med murbrokker, og 1 alen under gulvet fandt han en pikstensbelægning, som
han mente måtte være fra en ældre bygning.
Fra denne pikstensbelægning så han en åben rendesten, der strakte sig ind
under husets fundament. Ved at forfølge en askestribe, der gik skråt nedad,
stødte han ved bryggersets nordøstlige hjørne 1 alen 5 tommer (ca. 75 cm) under
voldens fod på en huggen sten. Det viste sig til hans overraskelse at være en af
kvadersten sat spildevandsledning, der gik under volden ud i søen. Det synes
rimeligt klart, at Krabbe havde fundet bundrenden i vandporten, og at afløbet
fra bryggerset var ledt hertil. Dette afløb fra den lavere beliggende pikstensbelægning må sikkert høre til det bryggers, som Jørgen Friis byggede 1528. Ved
en fornyelse af bygningen har man hævet gulvniveauet 1 alen. Krabbe fandt
ikke noget afløb fra det højereliggende gulv i bryggerset, men det har måske
været den blyrende, som nævnes efterfølgende.
Efter at Hald Slot havde været besat af de kejserlige i 1627 fik Christen
Blytækker i Viborg nemlig betaling for bl.a. en rende gennem volden og ind i
bryggerset af bly at forbedre og forfærdige, som fjenden havde ødelagt og for
det meste taget med. Det blev altså nu anlagt en ”rende”, sikkert at opfatte som
en ledning af bly gennem volden og ind til bryggerset. Det kunne være en
vandledning, men da der udtrykkeligt nævnes en brønd udenfor bryggerset, er
det rimeligt klart, at det drejer sig om et spildevandsafløb. Ved de kejserlige
troppers afrejse medtog de alt af værdi fra slottet, specielt metal, og altså også
et stykke af den værdifulde blyledning.
Hvornår og hvordan blyledningen er blevet etableret må stå hen i det uvisse.
Da ledningen ikke har været der oprindeligt, må man have gravet gennem
volden. Eventuelt kunne ledningen være ført gennem vandporten.
Ved Hans Gadgaards dykninger i området syd for syddæmningen
bemærkede han, at hans måleudstyr her gav udslag, hvilket han tolkede som
at der lå en stor metalgenstand i søbunden. Da jordvolden på sydvolden er
skredet meget ud i søen, kan det eventuelt dække over et stykke af
blyledningen.
Det synes også klart, at der må have været en eller anden form for afløb
fra badstuen ved kongens/lensmandens kammer i stenhuset, men ingen spor
heraf er dukket op i kilderne.

Regnvand på huse
Regnvand har været et af slottets og ladegårdenes store problemer. De
mange synsforretninger og regnskaber med udskiftninger og reparationer, der
uafbrudt taler om rådnede trækonstruktioner, vidner om, at man har haft meget
svært ved at håndtere det.
Man gjorde, hvad man kunne, dels med trærender (tagrender) på husene,
blyinddækninger ved skotrender og murafdækninger af træ, men også ved
stenpikkede render, der kunne lede vandet væk fra husene.
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I regnskabet 1616-17 fik Kirsten Bjerrings i Viborg betaling for ”savdeller
som blev slået på lederne som ligger på en mur, til beskyttelse, at muren
formedlest i vand ikke skulle forrådnes. Penge ½ daler 1½ mark 2 skilling”.
Savdellerne – brædder – blev altså slået på fodremmene, for at beskytte disse.
I regnskabet 1618-19 fik Per Andersen skomager i Viborg betaling for et
stykke barket læder at slå over en loftslås på tårnet, at den ikke skulle blive
ødelagt af vand.
I regnskabet 1632-33 fik Christen Nielsen tømmermand af Viborg
betaling for en rende, der blev hængt under taget på stenhuset, sådan at vandet
kunne have sit fald fra muren. Det var en tagrende af træ, og Hans Smed i Viborg
fik betaling for 2 ankre, som renden blev ophængt i.
I forbindelse med Knud Gyldenstjernes byggeri af det nye hus i
borggårdens nordøstre hjørne fik Knud Jacobsen i Viborg betaling ”for huset
han på sin egen kost lægtede, hængte med sten og indlagde render af bly, som
var mod vinteren, hvilken tid foroven ikke kunne stande blot, penge 6 sletdaler”.
Man har åbenbart skyndt sig at få lavet skotrender på kvisten, så regnvandet
ikke vinteren igennem skulle løbe ned i huset. Peder Sørensen borgmester i
Viborg fik betaling for blyet, der var brugt til skotrenderne. Det var 3 skippund
3 lispund bly i tavler, der blev støbt til renderne på husets tag. Idet et skippund
antagelig var ca. 160 kg og et lispund 7 kg. drejer det sig i alt om ca. 500 kg.
bly, en overraskende stor mængde.
I regnskabet 1629-30 fik Christen Blytækker i Viborg bl.a. betaling for 2
nye render at lægge imellem den kvist og huset over trappen til slotsherrens stue.
Det drejer sig om skotrenderne på kvisten på nordsiden af stenhuset, som
lensmanden var i færd med at flytte tilbage til.

Stenpikning og belægninger
Det må antages, at en stor del af borggården og vejen et stykke før
vindebroen har været belagt med piksten. Også belægningen i den store
hvælving gennem volden var belagt med piksten.
I regnskabet 1631-32 fik Rasmus Jensen stenpikker af Viborg bl.a. betaling
for ”15 favn stenbro på stenvasen vesten for ridestalden og nedad langs
Randershus (kornhuset), 11 favn stenpikning ved ridestalden, 13 favn ved
bryggershusets, da det af ny blev opsat, og for 13 favn ved det nordeste hus
(Knud Gyldenstjerne hus i borggårdens nordøstre hjørne), ”som blev lagt med
render mellem huset og volden, at vandet kan have fald dertil”.
1629-30 var der bud efter Søren Rasmussen stenpikker i Viborg, som fik
betaling for ”adskillige stenpikkerarbejder på slottet, både den lange stenbro
under hvælvingen og porten at forbedre, i borggården, hvor behov gjordes,
endvidere ved det nordligste hus i ladegården som tømmermanden forfærdigede, alle 4 sider at omstene og andet mere flikkeri, gjort på egen kost”.
Ved genudgravningen af bryggerset i juni 2018 kunne det konstateres, at
gulvet her var stenpikket, hvilket i øvrigt også Krabbe konstaterede ved sin
udgravning i 1890. Et areal mellem bryggerset og vandporten var stenpikket og
det samme var tilfældet mellem bryggerset og bryggers-ruinen. Også i søbunden
udenfor Randershus på nordspidsen af borgøen ses pikstensbelægninger.
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På vindebroen, som begrebsmæssigt omfattede selve vindebroen og et areal
på landsiden, var et større stykke vej belagt med bulbrædder, se vindebroen.
Ud over piksten var der også andre belægninger i borggården. Ved de
arkæologiske udgravninger i 2017 er der afdækket en belægning af store flade,
granitsten lagt i borggårdens længderetning, med retning mod porthuset i den
gamle borggård. Denne belægning, der nærmest har karakter af bordursten, har
uden tvivl været til gående og har skullet bidrage til markeringen af porten. Det
er overraskende, at disse bordursten har fået lov til at blive liggende, da eller alt
andet blev fjernet. Denne belægning med bordursten ses i nedenstående fotos.

Bordursten i borggårdens nordlige del, dækket af 30-40 cm muld, som er dannet siden
borgens nedrivning 1703-12. I betragtning af, at borgen i stor stil blev plyndret for tilhugne
kvadre, er det mærkeligt at disse har fået lov til at blive liggende. Eget foto.

Møddinger
Der må utvivlsomt have været møddinger flere steder på Hald, men de er
ingen steder fundet nævnt. I søbunden udenfor vandporten, omkring 30 meter
nordøst for slagtehuset, fandt Hans Gadgaard ved sine undervandsarkæologiske undersøgelser 1979-84 felter med dyreknogler, især mange fugleknogler, og det må være rester fra slagtehuset.
Der må også have været en eller flere møddinger i forbindelse med
bryggerset, stegerset og de to huse i borggårdens nordende. Der må også have
været en mødding i forbindelse med både staldgården og ladegården. Ved
Hans Gadgaards undervandsarkæologiske undersøgelser 1979-84 blev der
fundet en stendynge samt en koncentration af knogler, dyretænder af svin samt
korte lige horn fra kvæg i søen ca. 30 meter udenfor nordspidsen af borgøen.
Det må have været en mødding til Randershus-husene fra perioden før 1528.
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Bygningsdele og materialer
I synsforretningerne og i de mange regnskaber med udgifter til ombygninger, nybygninger og reparationer nævnes en mænge forskellige materialer
og fagudtryk som hjælper os til bedre at forstå, hvordan slottet var konstrueret.
Ved beskrivelse af bindingsværksbygninger anvendes betegnelserne fag
og bind, samt lofter højt, som er illustreret i nedenstående tegning.
Et bind bestod af en stolpe, en skrå bjælke op herfra til tagryggen, en skrå
bjælke ned herfra til stolpen på den modstående side af huset, stolpen her og
et hanebånd. Et fag bestod af 2 bind. Hvis et hus var på 21 bind, var det 20
fag langt. Det ses ofte, at man er kommet til at regne bind for fag.

Tegningen viser begreberne fag, bind, lofter højt, udskud, svale og kvist, som de antages
at skulle forstås efter synsforretningerne og regnskaberne på Hald Slot.

Husene på Hald havde generelt saddeltag, dog nævnes enkelte halvtag
ved enden af et hus. Et hus var 1 loft højt, hvis der var en stueetage med loft
over. Var der en etage mere, og var der et loft herover, var huset 2 lofter højt.
På det vestre hus i ladegården nævnes i synsforretningen 1612, at der var
et hug ved begge ender af bygningen. Det var måske et overdækket udeareal.
Flere steder var der udskud på bygningerne på Hald. Udskud betegner
almindeligvis en lavere udbygning, som skyder sig ud fra en bygning, og som
dækkes af bygningens tag, der føres ned over den.
Der nævnes flere svaler på Hald, bl.a. på det store stenhus, hvor der 1617
blev lavet 4 svaler i adgangen til kongens sal. Svaler nævnes også 1603 i
forbindelse med trappen på gavlen af kornhuset i ladegården og 1615 på det
gamle hus i borggårdens nordøstre hjørne. Svale betegner en udbygget gang
af træ på gårdsiden af et hus, ofte åben, nogle gange lukket og forsynet med
vinduer, dækket af et tag, forsynet med et gelænder eller en væg. Dens
funktion er at skabe forbindelse mellem de forskellige rum i huset.
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Kviste nævnes på stenhuset, tårnet og på Knud Gyldenstjernes hus
Almindeligvis er en kvist bygget på taget, men kvistene på Hald var ”klistret”
på bygningerne helt fra terrænniveau.
Bindingsværkshusene blev opført på et fundament af hugne granitkvadre
udlagt på syldsten eller blot syldsten. Fundamenterne har sikkert lignet
nedenstående fra Svalegården i Aalborg, men har dog næppe været så pænt,
veludført og færdiggjort, da Svalegården er en genopførelse fra 1950erne.

Fundamenterne har sikkert lignet dette på Svalegården i Aalborg, men i en mere primitiv
udførelse. I stedet for syldstenene kan der på nogle huse have været tilhuggede
granitkvadre, hvilket formodentlig var tilfældet på Randershus på nordspidsen af
borgøen, hvor der er konstateret en kvadre i søbunden. Eget foto.

Ovenpå fundamentet blev lagt en lejder, en fodrem. På fodremmen blev
stolperne oprejst (i rammer), og ovenpå stolperne blev der lagt en lejder, hvad
vi nu ville kalde en toprem. Mellem stolperne blev monteret løsholter, som
opdelte et fag i tavl. Der blev også indsat skråstivere for stabilisering. Tavlene
kunne udfyldes med murværk, og i givet fald var huset muret mellem stolper.
Dette var den almindeligste på Hald, men et enkelt sted i ladegården nævnes,
at de øverste tavl var lerklinede. Dette blev udført med tynde kæppe fastgjort
i stolper og løsholter, og mellem dem et fletværk af pilevidjer og halm og
udkastet og pudset med ler. Ovenpå topremmen blev tagbjælkerne og
hanebånd opsat. Bindingsværkshusene på Hald har sikkert været opbygget
efter nogenlunde samme principper, som ses i nedenstående tegning.
Bindingsværkshusene har ikke været særligt holdbare. Ridestalden, som
blev opført 1606 måtte allerede 1649 fornyes. Mange steder nævnes, at de stod
på rav, dvs. på hæld og var afstivet med skråstøtter både inde og ude. Der
nævnes mange eksempler på huse, der stod på hæld og blev vundet til rette.
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Man lavede hul i ydervæggene og stak et reb igennem ved en stolpe, førte det
omkring stolpen, over til modsat side af huset, igennem et tilsvarende hul,
omkring stolpen og tilbage til startpunktet, hvor rebenderne blev bundet
sammen. Det dobbelte reb satte man en stok i, og ved at dreje den rundt
strammede man rebene og opnåede en trækkraft, som kunne vinde huset til
rette. Det har krævet nogen afstivning og erfaring for, at huset ikke skulle
vælte.

Principperne i et bindingsværkshus, efter Danske Bygningsudtryk.

Skorstene, kakkelovne og ildsteder
Skorstene nævnes på alle husene i borggården, men også enkelte steder i
ladegårdene. Skorstene forekommer næsten kun på bygninger med stentag, så
man har været opmærksomme på brandfaren. Skorstene var udsat for hård
belastning fra ildstederne og vejrliget, og der nævnes en mængde reparationer
og genmuringer samt ankre for fastholdelse af skorstenene til tagkonstruktionerne. Skorstenene har haft flere piber, så de kunne betjene forskellige
rum i samme etage eller overliggende etage.
I stenhuset var der jf. synsforretningen 1601 og 1612 3 skorstene. I
kvisten på sydsiden var der en skorsten og ligeledes i det lille hvælvede
kammer på nordsiden med den tilstødende badstue. Der nævnes ingen
skorstene i hverken kongens eller dronningens stue, men der må naturligvis
have været en der, de har sikkert delt skorsten med kvisten og det hvælvede
kammer. I de efterfølgende synsforretninger 1637, 48, 60 og 62 nævnes
skorstenene mærkværdigvis ikke.
I tårnet var der én skorsten, som havde 2 piber for kakkelovne i de
hvælvede kamre i 3. og 4. stok.
I bryggerset var der 2 skorstene.
I stegerset var der en stor skorsten i østenden, underforstået i stueetagen,
og i etagen ovenover var der 2 små skorstenskamre.
I 1612 var der 2 skorstene i det gamle hus i den østre hus i den gamle
borggård. Det var der også i portbygningen i den gamle borggård, sikkert én i
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hver af de fire fag på hver side af porten. I det vestre hus i den gamle borggård
nævnes ingen skorstene, men der må have været mindst et par stykker.
I slagtehuset var der 1 skorsten.
I Knud Gyldenstjernes hus, som 1623 blev bygget i borggårdens nordøstre hjørne, nævnes en skorsten i gæstekammeret i sydenden af huset. I
saddelmagerens kammer var der en kakkelovn, og dermed må der også have
været en skorsten. I lensmandens værelser i husets overetage samt i borgstuen
må der også have en skorsten, som måske betjente begge etager.
I mælkehuset var der også en kakkelovn samt en bageovn, som også må
have været sluttet til en skorsten.
I det gamle hus i den gamle borggårds vestre hjørne nævnes 1648 en
skorsten i spisekælderen. Den må have gået op gennem huset, der da også
rummede både skriverstuen og skriverens værelser, som også må have haft
adgang til skorstene. I synsforretningen 1660 nævnes slet ingen skorstene,
åbenbart et emne, som man har forbigået. I synsforretningen 1662 nævnes
skorstenen i stegerset, og der nævnes også et røgkammer, sikkert til røgning
af flæsk og fisk m.v., som også må have haft en skorsten, måske sluttet til
samme.
I synsforretningen 1662 nævnes, at Knud Gyldenstjernes hus havde
tredobbelte oprettede skorstene. Skorstensvangen var faldet ud i de øverste
stuer. Mælkestuen var delt i 3 kamre, og i enden af det ene var der en skorsten
og en lille bageovn.
I det nye hus, 1 loft højt, som Frans Pogwisch byggede i borggårdens
nordvestre hjørne til erstatning af det gamle hus, var der 4 kamre med 2
”oprette”, dobbelte skorstene. Skorstene har altså haft 2 piber og kunnet
betjene 2 rum. I huset var skriverstuen, og skriverens kammer, og de må have
haft adgang til skorstene.
Kakkelovne nævnes generelt i stuer, kamre, ja i alle opholdsrum. I nogle
huse er der dog så mange rum og så få skorstene, at der må have været en del
kolde kamre.
I 1601 var der i det søndre hus i ladegården 2 kamre med en dobbelt
skorsten. Huset var 1612 med stråtag, og der var en skorsten. I 1637, 48, 60
og 62 nævnes ingen skorsten, men den var der sikkert stadig.
I 1662 nævnes det, at ladefogedens kammer var i det søndre hus i
ladegården, og det må forudsætte en opvarmningsmulighed og en skorsten.
Der var også et kammer i smedjen, og det forudsætter sikkert også en skorsten.
Den dobbelte esse i smedjen forudsatte også en skorsten.
I Randershus, som 1570 lå på nordspidsen af borgøen, nævnes det 3.
marts 1587, at lensmanden uden udtrykkelig ordre havde lade lave skorstene,
lofter og vinduer i huset. Der nævnes ingen skorsten i huset 1601 og 12, og
1614 blev huset nedrevet. I kornhuset, som 1606 blev nedtaget i Hobro og
opsat ved vindebroen og til forvirring senere blev kaldt Randershus, var der
skorsten i de 6 fag, der havde stentag, mens der var strå på resten. Skorstenen
nævnes ikke 1637. I 1647 brændte huset, måske på grund af skorstenen.
I forbindelse med kakkelovnene har man passet på, at der ikke skulle gå
ild i trægulvene. I regnskabet 1632-33 fik Hans Smed på Hald betaling for
nogle rammer, som blev lagt omkring skorstensfoden og kakkelovnen i
fruerstuen, formedlest gulvet var lagt med fjæl. Det er tydeligvis jern, sikkert
plader, som blev lagt ud på gulvet foran kakkelovnen.
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Ildsteder nævnes ikke direkte, men i såvel bryggers som stegers nævnes
der skorstene, uden at der supplerende nævnes kakkelovne, hvilket tydeligvis
er udtryk for, at der var et åbent ildsted sluttet til skorstenene.
Kakkelovne nævnes kun få steder på Hald Slot, men der må have været
mange. 1629 fik Peder Pottemager i Viborg 7½ sletdaler for at levere 70
kakkelovnspotter til en kakkelovn i skriverstuen og for at opsætte dem.
Kakkelovnen var opbygget af brændte lerpotter, som det vist mest brugtes af
den fattigere del af befolkningen.

1632 nævnes kakkelovnen i fruerstuen. Der blev da lagt
jernplader omkring skorstensfoden for at sikre trægulvet
mod brand. I fruerstuen, der tidligere havde rummet
dronningens værelser, var kakkelovnen måske mere
fornem, måske som den viste, der dog er fra en senere tid
(1740). Ved de undervandsarkæologiske undersøgelser
1979-80 blev der fundet grønglasserede kakler uden for
vandporten, som kan stamme fra kakkelovne.

Mursten
Hvilke sten biskop Jørgen Friis brugte til sit byggeri på Hald vides ikke,
men det var meget tænkeligt helt eller delvist fra hans eget teglværk ved
sydenden af Viborg Søndersø.
De mursten, der er fundet ved de arkæologiske udgravninger i 2017 er
munkesten i lidt forskellig størrelse og kan stamme fra mange forskellige
teglværker vidt omkring. De er efterladt i forbindelse med byggearbejder og
nedrivninger. Stenene blev i vid udstrækning genbrugt, så stenene kan være
meget ældre end opførelsesåret på en bygning.
25. august 1578 fik Mandrup Parsberg, lensmand på Silkeborg missive, at
han ikke måtte sælge af de mur- og tagstens, der blev brændt i lenets teglgård
Alling Kloster, da kongen havde befalet Niels Joensen Viffert at bygge noget
på Hald Slot. Han skulle holde dem til stede og efter Niels Joensens nærmere
skrivelse lade ham få så mange, som han behøvede til bygningen. 19. juni 1586
fik den nye lensmand på Silkeborg, Henning Reventlow, et missive med
samme indhold.
I 1606 leverede landstingshøreren, borgmester Gunde Christensen Grøn i
Viborg, 3.000 mursten til Hald. De gik sikkert til kornhuset fra Hobro, som
blev nedrevet og genopsat nær vindebroen på Hald. 1620 fik lensmand
Manderup Parsberg på Aalborghus kgl. missive om at levere 1.500 mursten til
Hald. De skulle sendes med skude til Hjarbæk. Der blev i 1620 også leveret
12.000 mursten fra Aalborg, som Tøger Villadsen og Christen Vorde i
Hjarbæk førte i land fra skuderne. Michel Hegelund i Viborg leverede 15.620
mursten og Niels Rasmussen af Ebeltoft 6.000.
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I 1631 leverede fru Jytte Brock til Sostrup 7.860 sten til Hald.
Da Krabbe 1889 udgravede tårnruinen noterede han at ”Taarnets Mure i
det eller de yderste og inderste Skifter opførte af røde Mursten 10-101/4
tommer lange, 5-5½ tommer brede, 3-3½ tommer tykke.” Altså et murstensformat på ca. L = 25-25,6 cm, B = 12,5-13,8 cm og T = 7,5-8,8 cm.
Til de to tilbygninger, og det må være kvisten (forstuen) og hemmeligheder noterede han, at der var brugt gule, 10 tommer lange, 5 tommer brede,
2½ tommer tykke sten, altså ca. L = 25 cm, B = 12,5 cm og T = 6,3 cm.
I nordenden af borggården er i 2017 i forbindelse med de arkæologiske
udgravninger fremdraget både røde og gule mursten i varierende størrelse.
Gul sten ca. 26 x 13,0 cm.
Gul sten ca. 28 x 12,0 cm.
Rød sten ca. 28 x 14 cm.
Disse sten stammer sikkert fra de tre gamle huse, der lå i den gamle
borggård, og som blev nedrevet. Først det såkaldte porthus på 8 fag, muret
mellem stænger, der blev nedrevet 1615 og ikke erstattet af et nyt hus.
Herefter det nordøstre hus, som Knud Gyldenstjerne reparerede 1615, men
blev nedrevet 1623 og erstattede med et nyt hus, som blev stående, indtil Hald
Slot blev nedrevet af Gregers Daa 1703-12. Det vestre hus i den gamle
borggård blev 1652 nedrevet af Frans Pogwisch og erstattet af et nyt hus, som
stod indtil Hald Slot blev nedrevet af Gregers Daa 1703-12. De gule sten kan
også være fra reparationer og kvisten på tårnet.

Tagsten
De tagsten, der har været på bygningerne fra biskop Jørgen Friis’ tid, kan
også tænkes at være fra bispens egen teglgård ved Viborg Søndersø, men da
nogle af bygningerne var fra før hans tid, kan de tagsten og fragmenter, der er
fundet på Hald, være ældre.
Tagene på bygningerne i borggården og staldgården var fra i hvert fald
1601 overalt ”hængt med sten og skellet”, dvs. beklædt med teglsten og strøget
med mørtel ved alle kanter af tagstenene for udvendig tætning. Til denne
mørtel blev der iblandet fæhår for at gøre skelningen mere holdbar.
Kornhuset Randershus, som stod umiddelbart ved vindebroen havde dog
6 fag tegltag mens resterende 22 fag havde stråtag.
Da Krabbe 1889 udgravede tårnruinen noterede han at ”De forefundne
Tagsten ere af fire Slags: 1) de smaa Munketagsten med Overligger og
Underligger, 2) Vingetagsten med spids Nakke, 3) Vingetagsten med stærkt
fremspringende retvinklet Nakke, 4) samme med mere flad Nakke. Alle
Vingetagsten ere i større Maal end de nu brugelige.”
I lensmændenes tid blev der leveret tagsten til Hald fra mange forskellige
steder. I 1606 fik Laurids Dansen, skriver på Dronningborg, betaling for 3.000
tagsten, hver tusind 10 daler, er penge 30 daler. Det var til den nye ridestald ved
vindebroen. Da kornhuset i Hobro i 1606 blev nedtaget og genopsat på Hald
nær vindebroen (senere kaldet Randershus) medtog man tagstenene herfra.
Da Knud Gyldenstjerne 1615 reparerede den gamle hus, som stod i det
nordøstre hjørne af den gamle borggård, blev der hertil leveret 5.000 tagsten
af Søren Jensen i Randers, hver tusinde 11 daler. Er Penge 55 daler. De blev
fremført på en pram til Bjerring Mølle i Bjerringbro, som opstemmede vandet
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i Hedemøllebæk og Madekilden, inden udløb i Gudenåen. Til reparation på
stenhuset 1618 leverede Anne Splids i Randers 4.450 tagsten. Til Knud
Gyldenstjerne hus blev der 1623 leveret 5.000 tagsten fra Aalborg. De kom
med skuder til Hjarbæk og blev ført i land af Tøger Villadsen og Christen
Vorde i Hjarbæk. Borgmester Peder Sørensen i Viborg leverede 3.400 tagsten.
1629 leverede Peder Sørensen, borgmester i Viborg, 1.650 tagsten. I 1640
leverede Peder Bjerring, borgmester i Viborg 3.500 tagsten til stegerset. Niels
Nipgaard, rådmand i Viborg, leverede 5.250 tagsten til genopførelse af
ridestalden.
Nogle af tagstenene har jf. de fundne brudstykker, der er fremdraget ved
de arkæologiske udgravninger i 2017, sikkert set ud som nedenstående på
taget over en svale på Helligåndshuset i Randers.

Tagsten på Helligåndshuset i Randers, nov. 2018, eget foto.

Tagtegl fundet på Hald ifm. arkæologiske udgravninger 2017. Til venstre sten fundet ved
Knud Gyldenstjernes hus, til højre sten fundet ved sydvolden i borggården. Egne fotos.
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Tagrør, strå og lyng
Tagene på bygningerne i ladegården var enten tækket med tag, dvs.
tagrør, langhalm eller lyng. Langhalmen var rughalm, og lenets bønder blev
ofte under trusler pålagt at levere læssevis til bygningerne på Hald. Langhalmen og tagrørene blev oplagt i bundter holdt sammen af simer som vist
nedenfor. Simerne blev ofte på akkord bundet af kvinder i omegnen, men
oplægningen udførte professionelle tækkemænd.
Hængt med sten og strå og skellet
På det store stenhus og på tårnet nævnes en enkelt gang, at taget blev
hængt med sten og strå og skellet. Det er umiddelbart svært at forstå, men
stråene var til indvendig tætning, udvendigt blev skellet. Tætningen med strå
ses i nedenstående billeder fra Holland, hvor teknikken stadig kendes.

Simer til indvendig tætning. Strodokken Voor Én Waterdicth Dak. Bladet Landleben.

Simer til indvendig tætning. Strodokken Voor Én Waterdicth Dak. Bladet Landleben.
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Gulvtegl
Gulvtegl er fundet omtalt i forbindelse med Knud Gyldenstjernes
opførelse af det nye hus i borggårdens nordøstre hjørne i 1623. Her fik den
berømte købmand Jens Bang i Aalborg betaling for 2.500 gulvsten, for hver
100 styk 8 sletmark, penge 50 sletdaler. (1 sletdaler = 4 sletmark).
I regnskabet 1629-30 leverede borgmester Peder Sørensen i Viborg 800
gulvsten. Det var efter, at slottet havde været besat af de kejserlige og stærkt
ødelagt. Gulvstenene blev lagt i slotsherrens stue, kammer og gemakker.
Søren Murmester af Randers stod for arbejdet, og det var uden tvivl til en
reparation. Slotsherrens, altså lensmandens stuer og gemakker var fra 1623 og
frem til 1632 på 1. etage i det såkaldte Knud Gyldenstjernes hus i borggårdens
nordøstre hjørne. Det var et bindingsværkshus med bjælkelag og gulve af træ.
Gulvstenene blev sikkert lagt i fint sand udlagt ovenpå trægulvet.
Ved de arkæologiske udgravninger i borggårdens nordøstre hjørne, der
hvor Knud Gyldenstjernes hus stod, er der fundet røde gulvklinker i format
22,5 x 22,5 cm, altså 9 x 9 tommer, tykkelse ca. 2 cm. De stammer sikkert fra
huset. Hvis det var disse, der blev anvendt, gik der vel ca. 19 styk på 1 m2.
De 2.500, som Jens Bang leverede, kunne i givet fald dække ca. 130 m2, og
med lidt spild kan man anslå lensmandens stuer og gemakker til ca. 120 m2.

Gulvsten eller gulvklinke udgravet i
borggårdens nordøstre hjørne, hvor
Knud Gyldenstjernes hus lå. Eget foto.

Kalk
Brændt kalk blev leveret i tønder, ofte i et antal læster á 12 tønder, som
hver var ca. 127 liter. En leverandør var Christen Pedersen i Mønsted, der 1616
fik betaling for 14½ læster kalk, tønden 14 skilling. Penge 30 daler 1½ mark 6
skilling. Det var sikkert fra kalkminerne i Mønsted. Der nævnes en del
kalkslagere i forbindelse med byggerier og reparationer. Kalkslageren kan vist
betyde den, der læsker kalken men også den, der slog den brændte kalk sammen
med vand og sand til mørtel til opmuring og til skelning af tegltage. En del steder
nævnes, at en konstruktion var dønniket, hvilket var betegnelsen for puds.
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Kampesten
13. juni 1594 fik Henrik Below på Hald et kongeligt missive. Da Kongen
til næste forår ville lade bygge noget på Hald Slot, skulle han samle kampesten,
mursten, kalk og andet til bygningen fornødent i forråd, så det kunne gå
hurtigere med byggeriet. Det var sikkert til det store stenhus, men måske blev
det lensmand Jørgen Friis, der kom til at anvende kampestenene i det store
byggearbejde, som der ses i regnskabet 1596-98. Kampestenene er sikkert
blevet brugt til pakstenmure, måske til forlængelse af hvælvingen. De kan også
tænkes anvendt i bindingsværk eller som syldsten i bygningsfornyelser og
udvidelser, som vi ikke kender til, f.eks. i ladegårdene.

Granitkvadre
Granitkvadre, tilhuggede sten, ses i portbygningens portrum og vindebrogruberne, granitfronten og i bryggers-ruinen, og de har sikkert også indgået
i vandporten. Den indvendige mur i den store hvælving fra portbygningen til
borggården har også været delvist af granitkvadre jf. Gerry Keyes udgravning
2007. På nordspidsen af borgøen ses enkelte kvadre i søbunden. De har sikkert
indgået i fundamentet til Randershus, som jeg lokaliserede i 2016.
Granitkvadrene stammer sikkert i vid udstrækning fra kirker i Viborg,
som blev nedrevet i 1529. Over østenden af lille vindebros kontravægtgrube
ligger en sten med et indhugget kors, sikkert også fra Viborg. En del af
kvadrene blev efter nedrivningen af Hald Slot 1703-12 af Gregers Daa og
senere Frederik Schinkel anvendt til fundament til nye hovedbygninger på
Hald Hovedgård, ligesom en del af kvadrene ses i havemuren og trappen syd
for hovedbygningen den dag i dag. Ved studie af fotos fra Krabbes udgravning
af portbygningen kan det ses, at der også er forsvundet kvadre efter den tid.

Hår
Hår blev leveret i tønder og anvendt til forstærkning af mørtel til
forskelning af tegltage samt pudsning, nærmest som en slags armering. Der er
tale om fæhår, sikkert fra kreaturer. Den slags mørtel blev også brugt til at
”tile” f.eks. hvælvingen med, hvilket sikkert er et andet ord for pudsning.

Træ
Hvilket træ biskop Jørgen Friis brugte til sit byggeri på Hald vides ikke.
Sandsynligvis blev træet hentet i stiftets egne skove. Biskop Jørgen Friis havde
i 1530 9 bøndervogne ude i Agerskov, Finderup Sogn, Nørlyng Herred, for at
hente tømmer. Det tyder på, at biskoppen havde gang i en byggeaktivitet, sikkert
på Hald. Måske er noget af dette træ blevet brugt til overliggeren i skydeskår
6, hvor der foreløbigt er fundet det eneste stykke bevarede træ ”på land”. Se
afsnittet Portrum, skydeskår og granitfront.
I lensmændenes tid blev en del bygningstømmer hentet i lenets egne skove,
men også i Silkeborg lens skove, hvor savmænd eller tømrere skar træ til
forskellige formål. Træet blev tilsyneladende anvendt straks efter, at det var
fældet, altså uden lagring og tørring. Det er muligvis derfor, at trækonstruktionerne i bindingsværk relativt hurtigt rådnede.
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I 1615 blev der skåret træ til laden. Rasmus Rebssuder og Niels Andersen
savmænd af Silkeborg fik betaling for nogle ben og ”forde” stykker, som de
savede i Silkeborgs skove, hvilket beløb sig tilsammen til 642 alen træer. Jens
Madsen og Søren Nielsen i Mammen fik betaling for 6 tylter 10 alen murremme
og ben, som de skar i Halds skove til laden. Endvidere fik de betaling for 11
tylter 6 alen træer, som de i lige måde skar i slottets egen skov til løsholter,
stibber og bund.
I 1639 fik Christen Rasmussen i Viborg betaling for 25 styk 16 alens
fyrbjælker, 26 tolv alens sparrer, 11 styk 10 alens fyrtræer til hanebjælker. Det
blev alt sammen forbrugt ”til det hus på slottet, som efter kongens brev er
nedtaget og nu 2 lofter høj og 13 fag igen er opsat”. Det drejede sig om stegerset,
som blev fornyet. Det er interessant, at der her nævnes hanebjælker. De to
tømmermænd, Mads Pedersen i Vinkel og Niels Nielsen i Dollerup fik også
betaling for efterskrevne egetømmer til det nye hus (stegerset) på slottet, på
deres egen kost, at skære, eftersom det gamle tømmer var ganske forrådnet og
ubrugeligt, nemlig 12 alens træer, 18 stykker, 10 alens træer, 45 stykker, 7
alens træer, 4 stykker, 5 alens træer.
En del tømmer blev hentet i Norge. Til bygningen af Knud Gyldenstjernes
hus i borggårdens nordøstre hjørne 1623 fik Jens Christensen, borgmester i
Lemvig, betaling for at hente 42 bjælker, 16 alen lange, 80 spær 14 alen lange
og 50 tylter savlægter, som han på sin skude hentede i Oslofjorden. For fragten
fik han 96½ sletdaler. Statholderen udleverede træet efter kongens ordre. Til
samme bygning fik Niels Madsen af Læsø 60 sletdaler for med sin skude at
hente 500 deller på Aggershus, ligeledes udleveret efter kongens ordre. Jens
Bang i Aalborg fik efterfølgende betaling for fyrbjælker, hver 16 alen lange,
fordi de der kom fra Norge var for små og svage. Træet blev sikkert sejlet til
Hjarbæk og videretransporteret på vogne.
De træsorter, der blev anvendt på Hald var eg, bøg, fyr og gran. Træet blev
ofte leveret i meget store længder, dimensionerne nævnes derimod ikke. De
var åbenbart underforstået ved angivelsen af arten.
De lodrette bærende dele af bindingsværkshusene kaldtes ben eller
stolper, og de var af eg. Lejder eller leder var fod- og topremmene. Andre dele
af vægkonstruktionerne var løsholter, stibber og stikbond. Et enkelt sted
nævnes knægte som blev sømmet under ”saarn”.
I tagkonstruktionerne anvendtes ”træer” til spærhoved og hanebånd. Det
synes at være ikke særligt kraftigt tømmer, måske ikke fuldkantet.
Træer nævnes også anvendt til leder, altså top- og fodremme.
Som underlag for tagsten stråtag og lyngtag anvendtes fyrlægter.
Til afslutning af tage anvendtes sternbrædder og sternlægter.
Enkelte gange nævnes fyrbjælker, som synes at være kraftigere tømmer,
sikkert fuldkantet. En del fyrsparrer blev anvendt, men betydningen er ikke
helt klarlagt.
Deller, fyrredeller, grandeller og savdeller blev brugt til bl.a. lofter i
kornhusene. Det var, hvad vi nu ville kalde ru brædder af gran eller fyr. De
blev også brugt til gavlbeklædning, f.eks. i laden. De har vel været i
dimensionen omkring 1 x 8 tommer.
Peder Nielsen snedker fik betaling for at lægge og sammendrive 15 tylter
høvlede fjæl i loftet og gulvet i fruerstuen. Da fjælene skulle drives sammen
var de måske med fer og not.
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Egebul og bøgebul, dvs. bul af eg og bøg, var kraftige brædder i stor
bredde. Der nævnes både ege- og bøgebul, 3 alen lange, 1 alen bred, som blev
”strøet” under hestene i ridestalden, at forstå som bund, som skulle sikre, at
de kostbare rideheste stod lunt og tørt. Bul-brædder nævnes med bredder på 1
alen (63 cm) og 2 kvarter (1 kvarter =1/4 alen).
Bul blev også anvendt som ”kælderstrøelse” i forbindelse med Knud
Gyldenstjernes hus opført 1623 i borggårdens nordøstre hjørne. Det må
nærmest betyde kældergulv.
Som underlag for bjælker på murværk blev udlagt murremme. Et enkelt
sted nævnes en hammer, som er topremmen i en tømmerkonstruktion eller en
overligger i en åbning.
Ved reparationen af det gamle hus i borggårdens nordøstre hjørne 1616
blev der sat knægte under bjælkerne.

Vinduer
Vinduerne på slottet var overalt af træ med blyindfattede ruder. Der
nævnes vinduer og slagvinduer, formodentlig udtryk for, om vinduet kunne
åbnes eller ej. Der nævnes slagbuer og vinduesbuer, formodentlig at forstå
som vinduesrammer. De blyindfattede ruder var forstærket med udvendige
vandrette vinduesstænger eller vindstænger, som nævnes i stort tal og blev
leveret af klejnsmede. Det var tynde jernstænger, som sømmedes til karmene
og med en lille sløjfe af bly blev forbundet til blyindfatningen ved lodning
med tin. I hvert fald nogle af vinduerne var forsynet med vindueskarme. Af
glas nævnes både fransk og lübsk glas. Ved tre vinduer i kælderen på Knud
Gyldenstjernes hus opført 1623 nævnes som klejnsmedearbejde et tråldværk,
formodentligt et gitterværk, der skulle hindre tyveri. Vinduerne har set ud
nogenlunde som nedenstående billede, hvor de vandrette vinduesstænger ses.

Vindue med blyindfattede ruder og vindstænger. Fra Danske Bygningsudtryk.
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Porte, døre, lukkelse, låse
Porte
Indenfor vindebroen var der en port til aflukning af adgangen til
borggården gennem hvælvingen i portbygningen og under det store stenhus,
men der var også en indre port ved enden af hvælvingen ved udgangen til
borggården. Den indre port er lokaliseret ved de arkæologiske udgravninger i
2017.
1603 blev der lavet 2 nye porte til kornhuset samt 2 nye låger for laden
og ladegården med låse og hængsler. Dette kornhus var utvivlsomt Stalden
ved Randershus på nordspidsen af borgøen, ovenpå hvilket der var kornlager.
Laden var det vestre hus i ladegården.
1614 blev der lavet en ny lade, og den blev forsynet med 4 døre og 4
porte, som Christen Jensen i Nonbo udførte. Anders Klejnsmed, borger i
Viborg fik betaling for 3 store låse til porten og dørene.
1629 fik Henrik Smed i Viborg betaling for at slå ”2 hængselsjern til den
dør for den gang igennem volden til søen (vandporten), 2 store kroge at hænge
døren på, 1 klinke, 1 klinkefald, så også kramper, stabler og søm dertil”. Han
fik endvidere betaling for ”en stor stabel til at lukke den inderste port med til
slottet og 20 store spigre, som blev brugt til en ny port, som blev lavet,
hængsel, tappe, ringe, kramper og andet nødvendigt for ophæng af porten,
hasper, stabler, klinker og klinkefald, ligeledes store kramper og andet til samme
port”. Endelig fik han betaling for 2 hængsler, jernkroge, stabler, klinker, søm
og andet som blev brugt til portstuedøren. Udgiften nævnes sammen med
udgifter til store søm til vindebroen og portstuen. Portstuen kan måske være
nordre eller søndre portrum i portbygningen. Hvis det var tilfældet forsvandt
måske ikke begge portrummene i forbindelse med lensmand Jørgen Friis’
store byggearbejde 1596-98, som jeg ellers har antaget.
24. august 1629 fik Jens Tougaard af Faldsgaard betaling for en ny port
”for” slottet, sikkert porten ved vindebroen, men kan også være den indre port.
Ved de arkæologiske udgravninger i 2017 blev den indre port lokaliseret.
Den indre port aflukkede for adgang fra borggården ind til hvælvingen under
det store stenhus, altså ved østenden af stenhuset. Der blev her i bunden af
udgravningen ca. 1 meter under det nuværende niveau fundet et jernbeslag på
ca. H x B x L = 4 x 7 x 15 cm, som hvilede på fladen på en stor kvadersten.
Af længden var kun de nævnte 15 cm synlig, resten var indmuret i væggen.
Beslaget synes at være en del af den konstruktion, som har båret den indre
port. Der blev også fundet et andet beslag på omtrent H x B x L = 5 x 1,5 x 40
cm, bøjet i en cirkel i den ene ende. Beslaget synes at have været monteret på
selve porten, formodentlig som et hængsel. Udgravningen og beslagene har
været vist i en video på Viborg Museums hjemmeside.
Døre
Der findes kun få angivelser af, hvordan dørene på Hald var udført. 1616
fik Christen Kedelsvend i Viborg betaling for 1 tylt og 3 deller, som blev brugt
til døre i det gamle hus i borggårdens nordøstre hjørne, som Knud Gyldenstjerne
istandsatte. Der var altså brugt 23 savdeller til dørene, idet en tylt var 20 styk.
Dellerne tyder på en ret primitiv udførelse. Ludvig Billedsnider i Viborg
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leverede dog også til istandsættelsen 13 døre med karme, sikkert finere døre i
lensmandens værelser.
I regnskabet 1618-19 fik Peder Klejnsmed i Viborg betaling for 8 fjæl,
hver 4 alen og 6 fjæl hver 3 alen til 6 døre på tårnet. Også her synes der tale om
ret primitive døre.
Da Knud Gyldenstjerne 1623 byggede det nye hus i borggårdens
nordøstre hjørne, leverede Søren Rasmussen snedker i Lime 18 egedøre med
karme.
Dørene har sikker været revledøre, dvs. plankedøre sammenholdt af
tværgående og skrå revler på bagsiden. Revler er træstykker, som på den ene
side er tilskåret med en svalehale, der passer ned i en tilsvarende udskæring i
plankerne. Dørene har sikkert set ud som i nedenstående skitse, hvor også
hængsel, klinkefald, håndgreb og hængelås er vist.

Revledør

Hængsel

Klinkefald

Håndgreb

Hængelås

Alle døre til rum på Hald Slot, hvor der opbevaredes værdier i form af
papirer, mad, tøj redskaber m.v. var forsynet med låse. Der var f.eks. på
lensmandens værelser, skriverstuen og fruerstuen, men også sengekamrene.
Dørene på Hald Slot var i vid udstrækning forsynet med klinkefald, som
er et simpelt dørlukke bestående af en klinke og en hage. Klinken sidder på
dørbladet. Den er en enarmet vægtstang drejelig om en bolt, og undertiden
holdes den på plads af en skinne, i hvilken den kan glide op og ned. Hagen
sidder på dørkarmen, og når klinken falder ned i den, er dørbladet fastholdt.
Der nævnes et enkelt klinkefald udført af træ. Sammen med klinkefald nævnes
ofte håndgreb, et lille håndtag til at tage fat i.
Aflåsning var et vigtigt emne for at sikre slottets værdier mod tyveri.
Henrik Smed i Viborg fik 1629 betaling for 2 taskehængelåse, til at hænge for
loftet, hvor kongens korn bliver pålagt, 6 små hængelåse til slottets behov til
lofterne, kamrene og alle vegne, samt 2 store taskehængelåse at bruge i
ladegården at hænge for ladeporten. Mange låse blev lavet og repareret af
smedene i Viborg.

Maling
Maling nævnes kun én gang på Hald Slot. Da stegerset i 1639 blev
nedtaget og genopsat, fik Christen Sørensen tømrer i Viborg betaling for
”køkkenet og borgstuens 2 lofter høje og med tressers farve af ny at farve med
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sine folk på hans egen kost, for hver fag med sparreomheft, skillerammer og
tilbehøring tømmer mands arbejde, 5 rigsdaler og 16 skilling, er penge 67 rdl.
16 skilling”. Det var en ret stor post, men hvad det nærmere gik ud på vides
ikke.

Inventar
På Hald Slot var der også et inventar, som hørte til bygningen, og skulle
overdrages fra lensmand til lensmand, som en del af ”inventarium”, der også
omfattede lagre af korn, smør m.v.
Ved synsforretningen 1601 og 1612 var både kongens og dronningens
stue omhængt med rødt engelst, dvs. rødt stof, som var hængt på væggene.
I kongens stue var der et dårligt ”furtresur” dvs. et tressur af fyrretræ,
placeret, hvor gangen går ned til kælderen. Tressur, vel ordet for skat,
værdigenstand, må nærmest betegne et kiste, skab eller aflukke, der kunne
låses med nøgle. Der var også et andet ”furschab” dvs. fyrretræsskab med et
”sprinckellwerk” for, dvs. at der var et gitterværk foran.
I synsforretningen 23. juni 1601 træffer man følgende under inventarium
på fruerstuen et ”Thressur paa fruestoffuenn met Laass for”. Der var altså også
et aflåseligt skab eller lignende i fruerstuen.
I forbindelse med, at lensmanden 1629 flyttede tilbage til stenhuset,
udførte Peder Snedker af Viborg 3 nye skiver (borde) af fyrretræ med fod
under til slotsherrens stue og 5 andre fyrskiver med fod under, 4 fyrretræs
sengesteder med fjæl over (alkove?) samt adskillige halve sengesteder.
I regnskabet 1632-33 fik Peder Nielsen snedker i Viborg betaling for bl.a.
2 tressur over 2 trapper i lensmandens stue og sengekammer, samt en seng,
udført af hans egne fjæl. De 2 tressurer over trapperne er vanskelige at forstå.
Anders Nielsen snedker i Brandstrup fik betaling for 2 stolpesengesteder med
himmel over, 3 skiver (borde) med piller (ben) under, stykket 1 daler, og dette
skulle høre til inventarium. Laurids snedker i Vinkel fik betaling for 3
sengesteder uden himmel,
I regnskab 1632-33, nævnes også et tressur i Junkers sengekammer og
et tressur i kongens stue. Lidt mærkeligt nævnes kongens stue, selv om det var
længe siden, kongen havde haft en stue på slottet.
Da svenskerne havde forladt Hald, efter at have hærget slottet godt og
grundigt, blev der i regnskabet 1645-46 lavet en opgørelse over inventarium,
og da var der 1 tredobbelte fyrskive (bord) med fod, 8 andre fyrskiver, 8 nye
sengesteder med himmel og 7 uden himmel.
Der var også brug for mange stole på slottet, i borgstuen, i skriverstuen, i
lensmandens værelser m.v. 1618 fik Laurids Sandhem snedker i Vinkel
betaling for 12 stole, som han på sin egen kost ”snarfede” til tårnet. Stolene må
være til de to kamre på hhv. 3. og 4. stokværk.
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